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Бұнда қазақтың қял-ғәжайып, жануарлар, уақиға, қожанасыр, 

алдаркосе, батырлық, аңыздық, салыттық және басқа алуан 

мазмұндарды қамтыған 1000 нан астам дәстүрлі ертегілері 

берілген. өте азсанда ішінара басқа халықтар ертегілерінде 

қамтылған. ертектер 399 бөлімге бөлінген, әр бөлімде 1 ден 50 ге 

деиін ертектер енгізілген. Кітап мазмұны мол, бет саны көп, қағазға 

басып шығарып корсеңіз қолайлырақ. жалпы 1525 бет. егер қатсты 

пікірлер немесе мәлімет керек болса төменде берілген елхатқа хат 

жазып хабарласыңыздар. 
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1 - Бөлім: Ер төстік 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1709 

 

 

Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты. Қора толған қойлары болыпты. 

Матау толған түйелері болыпты. Өріс толған жылқылары болыпты. Ерназардың сегіз ұлы болыпты. Бір 

жылы үлкен жұт болып, ел малын алысқа, отарға айдап кетіпті. Ерназардың сегіз ұлы соның ішінде кетіпті. 

Бір қыстық азығын алып, кемпірі мен Ерназар үйінде қалыпты. Ерназардың сегіз ұлы сол кеткеннен 

хабарсыз кетеді, айлар өтеді - келмейді, жылдар өтеді - келмейді. Ерназардың азығы таусылады, ашықты, 

жейтін тамақ таппады. Кемпірімен екеуінің орнынан тұруға әлдері әрең-әрең келеді.  

Бір күні кешке жақын кемпір төсегінен тұрып, үйінің түңдігін ашады. Тұруға мұршасы келмей жатқан 

шал шаңыраққа қараса, шаңырақтың күлдіреуішінде керулі тұрған кер биенің төстігі көзіне түседі. 

Ерназардың қуанып, есі шығады: 

- Кемпір, сүйінші! Керулі тұрған кер биенің төстігі майлы көрінеді, бол, жылдам асып жіберші, - дейді. 

Сөйтіп, бұлар төстікті қазанға салады. Төстікті асып жеп, шал мен кемпір әлденеді. Үзамай кемпір жүкті 

болады. Мезгілі толып, босанады. Бір ұл туады, оның атын төстік жеген соң біткен бала деп, Төстік қояды. 

 

Төстік өзгеше бала болып өседі: бір айда бір жастағы баладай, үш айда үш жастағы баладай, бір жылда 

он бестегі жаңа өспірімдей болып, екі жасында алысқан кісілерін алып ұратын бала болады. Садақ тартып 

үйренеді, тартқан садағын тоғыз қабат кетпеннен өткізеді. Аң аулап, құс атып, шал әкесі мен кемпір 

шешесін асырайды. 

 

Төстік бір күні ауылдың арасында отырған тарғақты садақпен тартып қалады. Садақ тарғақтың қанатын 

үзіп кетеді. Тарғақ жығылмай, бір қанатын сабалап қаша береді. Төстік ұстаймын деп қуып жүгіреді. 

Сөйтіп жүргенде, тарғақ бір кемпірдің өрмегінің үстінен қарғып өтеді. Қуып келе жатқан Төстік те 

өрмектен секіреді. Сөйткенде Төстіктің бір бақайы өрмекті іліп кетеді. Өрмектің бірсыпыра жібі үзіліп 

қалады.  

Өрмек тоқып отырған кемпір: « 

Алда ғана көк шешек-ай! Өрмегімді үзіп кеттің-ау! Ертеден қара кешке бүйтіп, жар жағалап торғай 

атқанша, тентіреп жүрген сегіз ағаңды тауып алсаң болмай ма?» - деп қарғап-сілейді.  

Төстік кемпірге жауап бере алмай, оның сөзіне қатты қорланады. Әсіресе, «тентіреп кеткен сегіз ағаң» 

деген сөз оған қатты тиеді. Төстік бұрын ағалары барын есіткен жоқ екен. Әке-шешесі оны Төстікке 

айтпайды екен. Кемпірге сөз қайыра алмай, Төстік жүгірген бетімен үйіне келеді. Атып әкелген құстарын 

лақтырып тастап, отыра кетеді. Төстіктің ашулы түрін көріп, шешесі: 

«Саған не болды? Кіммен жанжалдастың?» - деп сұрайдды. Төстік кемпірдің сөзін түгелімен шешесіне 

айтады. 

«Ағаларым қайда? Неге келмейді? Іздеп тауып әкелемін!!» - дейді. Шешесі: 

«Қақбас кемпір өтірік айтады. Сенің ағаларың болған жоқ, оның сөзіне нанба», - дейді. Сөйтіп Төстікті 

нандырып қояды.  

 

Тағы бір күні Төстік асық ойнап жүріп, әлгі кемпірдің жалғыз баласын жұдырығымен қойып жіберсе, бала 

өліп қалады. Кемпір Төстікті бұрынғыдан да жаман қарғап-сілейді.  

 

- Қыршыныңнан қиылғыр, Төстік! Менің жалғыз балама әлің жеткенше, айдалада тентіреп өлген сегіз 

ағаңның қураған сүйегін тауып алсаң болмай ма? - дейді. 

 

Кемпірдің сөзі Төстікке ой салады. Шешесінен ағаларын сұрайды. Шешесі айтады: «Сегіз ағаңның бары 

рас еді, жұт жылы кетіп еді, соддан қайтқан жоқ, қайда жүргендерін білмейміз», - дейді. 

 

Төстік ағаларын іздеу қамына кіріседі. Кемпір-шалға аң мен құстың етін қақтап үйіп береді де, Төстік 

жолға шығады. Беліне садақ байланады, қолына темір таяқ алады, аяғына темір етік киеді. Ай жүреді, жыл 
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жүреді, талай елді, талай жерді аралайды. Жолдасы да — садағы, азығы да - садағы, жолында кез келген 

аңды атып жеп отырады. Темір етіктен теңгедей, темір таяқтан тебендей қалғанда, алыстан сағым 

көтерген бел көрінеді. Өлдім-талдым деп келіп, белге шықса, қарауытқан қалың жылқы көрінеді, 

жылқының ар жағында ел көрінеді. Жылқыға келсе, жылқының ішінде тігулі тұрған қара қос тұр. Қосқа 

кірсе, асулы мосы, ілулі бақыр тұр. Бақырдың іші піскен етпен толы екен.  

 

Төстік етке тойып алады да, елге қарай жүреді. Төстіктің келген елі ас беріп жатқан ел екен. «Ағаларымды 

осы астан іздеп көрейін», - деп, асқа тігілген қалың үйді жағалай қыдыра бастайды. Арықтаған, азған киімі 

жыртық-жыртық Төстікті ешкім ескермейді. Жаяу жүрген адамды кім білсін? Сөйтіп келе жатса, 

табақшылар бір кезде: «Ерназардың сегізіне тарт, Ерназардың сегізіне тарт», - деп шуылдасып жүр екен. 

«Ерназардың сегізін көрейін», - деп үйге кірмек болса, табақшылар Төстікті кейін қарай сүйреп, қақпалай 

береді. «Қайыршы неме, әлі етке тоймадың ба?» - деп жекіріп ұрсады. Төстік оғаған шыдамай, 

табақшының біреуін жұдырықпен қойып қалып, мұрттай түсіреді. Жұрт жиналып қалады. 

 

- Кім керек? Неғып жүрген адамсың? - деп Төстіктен жөн сұрайды. Төстік: 

- Маған Ерназардың сегізі керек -дейді.  

- Адасып кеткен сегіз ағамды іздеп жүрмін, - дейді. Сол арада Ерназардың сегізі жөн сұрасып, Төстікпен 

жылап-сықтап танысады.  

 

Ерназардың сегізі елден адасқаннан кейін жұттан қалған жалғыз күрең биені бағып, содан көп жылқы 

өсірген екен. Бағанағы көп жылқы солардікі екен. Төстіктен елінің жөнін білген соң, олар да қайтпақ 

болады. 

 

Тоғызы тоғыз жағынан шығып, қалың жылқыны айдай бастайды. Бірақ жылқы ұйлығып, бір жақты бет 

алып, жүре алмайды. Қанша айдаса да серпіліп, алғашқы айдаған жеріне қайтып келеді де отырады. 

Тоғызы жылқыны неше күн айдайды, аяғында жүргізе алмай, жалығады.  

 

Бір күні Төстік мынадай айла табады: барлық жылқының басы күрең биені ұстап алып, жылқының 

ортасындағы бір дөңге шығады, биені жығып, төрт буады да, қыл бұрау салып, тақымын бұрайды. 

Тақымы бұралған соң, бие қатты шыңғырады. Биенің шыңғырған дауысына шұрқырасып қалың жылқы 

жиналады. Жылқы әбден жиналып болды деген кезде, Төстік биені тұрғызып алады да, жетектей жөнеледі. 

Сонда қалың жылқы өз беттерімен бұлардың соңынан шұбай береді. Енді ешқайсысы да жылқы айдап 

әлек болмайды, күрең биені жетектеп жүреді де отырады. Қалың жылқы шұбырып ереді де отырады. 

Судың тұнығын іше-іше, шөптің сонысын жей-жей, талай асқардан асып, талай шөлді басып, Төстігі 

бастап, Ерназардың сегізі аман-есен елдеріне келеді. 

 

Балалары аман-есен келген соң, Ерназар ел жиып, той қылады. Түйеден бура, жылқыдан айғыр, ту бие, 

қойдан қошқар, құнан қой сойып, қымызын көлдей, етін таудай қылып қояды. Ақсақал, қарасақалын түгел 

разы қылады. 

 

Той тарқағаннан кейін Ерназар тоғыз ұлын аяқтандыру қамына кіріседі. Тоғызына тоғыз келіншек іздейді. 

Келінінің тоғызын бір үйден таппақ болып, ел қыдырады. Көп елді аралайды. Бірақ, Ерназар ойлағандай 

тоғыз қыз бір үйден табылмайды. 

 

Сөйтіп, Ерназар күдер үзіп келе жатса, алдынан бір ауыл көрінеді. Ауылдың ортасындағы үлкен бір қоңыр 

үйдің тұсына келіп, мейман болатындығын білдіреді. Үйге кірсе, керегесінің басында сегіз сырға ілулі 

тұр екен, соны көрген соң, Ерназар еңкілдеп жылай бастайды. 

Үйдің бәйбішесі Ерназардан: - Неге жыладың? - деп сұрайды. 

 

- Жылаған себебім: тоғыз ұлым бар, соған тоғыз келіншек іздеп жүрген адаммын; тоғыз ұлымның бір әке-

шешеден туғаны сияқты, тоғыз келінімнің де бір әке-шешеден туған болуын іздеп жүрген адаммын, 
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керегенің басындағы көп сырғаны көргенде, тілегіме жеттім ғой деп қуанып қалып едім, санасам біреуі 

кем екен, соған жылап отырмын, - дейді Ерназар. 

- Ендеше, жылама, тағы біреуі бар, әне тұр, - деп бәйбіше тұсбақаннан тағы бір сырғаны алып келеді. 

«Кенжекейімнің сырғасы еді, мұны сегіз қызымның сырғасына араластырмаймын, ана қыздарым бір төбе, 

Кенжекейім бір төбе. Сондықтан Кенжекейімнің сырғасы олардікінен бір бөлек тұрады», - деп сырғаны 

қайтадан орнына іліп қояды. 

 

Ерназар оған:  

- Сенің сегіз қызың бір төбе, Кенжекейің бір төбе болса, менің сегіз ұлым бір төбе, Төстігім бір төбе еді, 

Кенжекейің Төстігімдікі болсын, - дейді. 

Сөйтіп, Ерназар тоғыз қызға кұда түсіп қайтады. 

Ерназар келіндерін алып қайтуға тоғыз ұлымен сапарға шығады. Жолда бұларға перінің қызы Бекторы 

кездеседі, ол Төстікті көріп ғашық болады. Төстікті Кенжекейден айырып алу ниетіне кіріседі. Ерназар 

тоғыз ұлымен Кенжекейдің ауылына барып, көп уақыт жатады. Отыз күн ойын, қырық күн тойын істетіп, 

келіндерін алып, еліне қайтпақшы болады. 

Кенжекейдің әкесі қыздарына түгел енші беріп, көп жасааумен ұзатады. Сонда Кенжекей әкесінің берген 

еншісіне - мінгізген ат, арттырған түйе, тарттырған жасауына разы болмайды. «Әкем маған жылқыдан 

Шалкұйрык атты берсін, жасаудан Ақсырмалды сауытты берсін, түйеден Құба інгенді берсін», - дейді. 

 

Кенжекейдің әкесі кызына ашуланып, кісісін қайта жібереді: 

- Қызыма айта бар, Ерназардың байлығы оған жетеді. Шалқұйрық атты сұрағаны несі? Шалкұйрық 

жылқымның кұты, кұтқа қыз ие болған жер бар ма екен? Құба інген түйемнің басы, түйемнің басын 

сұрағаны несі, қызда оңдай түйе артар бар ма екен? Ақсырмалды сауыт атадан ұлға қалатын мұра, мені 

қызым ку бас дегені ме? Қызым өйтіп жаулығын білдірмесін, - дейді. 

 

Кенжекей әкесіне қайта кісі салыпты: «Шалқұйрықты сұрағаным, ерге лайық ат еді, ер мінсін деп едім, 

Құба інгенді сұрағаным, ер косын артсын деп едім; Ақсырмалды сауытты сұрағаным, Ер Төстік ер еді, 

сол ер кисін деп едім», - депті. 

Әкесі Кенжекейдің сөзінен жеңіліп, сұрағандарын беріпті. «Қызыма сәлем айт, Сорқұдықтың басына 

көшін қондырмасын, қондырса кесір болады», - депті. 

Сонымен Ерназар келіндерін алып қайта береді. Бір күні көші жар басында тігулі тұрған жарты лашыққа 

кездеседі. Бұл перінің қызы Бекторының лашығы екен. Көш тұсынан өтіп бара жатқан кезде лапшығынан 

шығып, шайқақтап, перінің қызы Бекторы мынаны сөйлейді: 

Сүйген жарың Ер Төстік, 

Құтты болсын, Қенжекей! 

Мінген де атың Шалқұйрык, 

Құтты болсын, Кенжекей! 

Артқан да түйең Құба інген, 

Құтты болсын, Кенжекей! 

Киген де сауытың Ақсырмал, 

Құтты болсын, Кенжекей! 

Жар басында демесең, 

Жарты лашық демесең, 

Біздің үйге түсе кет, 

Көбікті саумал іше кет, - дейді.  

Перінің қызы Бекторының тиісе сөйлегенін жақтырмай, Кенжекей мынадай жауап береді. 

Перінің қызы Бекторы, 

Шайпау сөзің қой, Торы. 

Сүйген де жарым Ер Төстік, 

Өз жарымды сүйемін. 

Мінген де атым Шалқұйрық, 
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Өз атымды мінемін. 

Артқан да түйем Құба інген, 

Өз түйеме артамын. 

Киген де сауытым Ақсырмал, 

Өз сауытым киемін. 

Жар басында демейін, 

Жарты лашық демеймін, 

Қайтсең де үйіңе түспеймін, 

Бал берсең де ішпеймін. 

Перінің қызы Бекторы, 

Шайпау сөзің қой, Торы! 

Осылай деп Бекторының бетін қайтарып тастайды. «Қап, бәлем, Кенжекей, саған қылармын!» - деп 

Бекторы тісін қайрап қала берді. 

Көш бетімен тарта берді. Бір күні Сорқұдықтың басына келіп жетеді. 

Кенжекей атасына кісі жіберіп: «Атам бұл құдыққа қонбасын, ырымы жаман жер», - деп айтқызады. 

«Келінім келмей жатып, менің қонысымды билейін деген екен», - деп Ерназар болмастан әлгі жерге 

қонады. 

Көш қонысымен, Кенжекей басқа келіндерінен үйді бұрын тігіп жібереді де, атасын қонақ қылады. 

Кенжекейдің аяулы екенін Ерназар сол арада біледі. «Келінім ақылды екен, тілін бекер алмаған екем», - 

деп өкінеді. 

Сол күні тұман болады. Кенжекей өз әкесінің айтқаны ойына түсіп, кірпігін ілмей жатады. Ерте тұрып 

қараса, Құба інген жоқ. «Құба інген жоқ!» - деп атасына хабар береді. 

Ерназар ат ерттеп мініп, Құба інгенді айнала қарап жүрсе, анадай жерде тұрған Құба інген көрінеді. 

Қасына келсе, бұйдасы бір көкпекке оралып қалған екен. Жанында бір тал бар екен, талдың түбінде бір 

жарбиған жаман кемпір отыр. 

- Шеше, шеше! Ана түйенің бұйдасына қол жалғап жіберші, - дейді Ерназар. Кемпір сонда: 

- Тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын, шырағым! Әперуге әлім жоқ, нашар адаммын, - деп 

мүләйімсиді. 

Кемпірдің сөзіне нанып, бұйданы іліп алайын деп еңкейе бергенде, Ерназарды кемпірекең шап беріп 

жағадан ала кетеді. Ерназарда тапжылуға шама жоқ. Олай-бұлай жұлқынып байқап еді, болатын 

көрінбейді, кемпір қысып әкетіп барады, Ерназардың мойны үзіліп, буынып барады, шыбын жаны шығып 

барады.  

Ерназардың «қоя бер» дегеніне кемпір қоя беруші болмады, өлетін болған соң Ерназар жалына бастады: 

- Ағарған сақал, шашым бар! Қартайып келген жасым бар! Тоғыз келінімді жаңа ғана түсіріп, жаңа ғана 

қызығын көрейін деп отырмын. Қоя бер мені, шешежан, - дейді. 

- Жоқ, - деп кемпір қысып қояды, Ерназардың жаны шығып барады. 

Тоғыз келін түсіріп, 

Елдей көшіп келемін. 

Толып жатқан жасаудан 

Тойғаныңша беремін. 

Босат мені, шешетай! - дейді. 

- Жоқ, - деп кемпір қысып қояды, Ерназардың жаны шығып барады. 

Оған разы болмасаң, 

Тоғай толған қойым бар, 

Қанша алатын ойың бар? 

Босат мені, шешетай! - дейді. 

- Жоқ, - деп кемпір онан сайын қысады, Ерназардың жаны шығып барады. 

Оған разы болмасаң, 

Сауысқандай сақтығы, 

Жұмыртқадай ақтығы, 

Желбіреген желегі  

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              5 bet 

Жаңа түсіп келеді. 

Сегізінен бір дана, 

Ақылы асқан ол дана, 

Кіші келінім Кенжекей, 

О да болсын сенікі, 

Бір әділ жан менікі, 

Жіберші мені, шешеке! - дейді. 

- Жоқ, - деп кемпір онан сайын қысады, Ерназардың жаны шығып барады. 

Оған разы болмасаң, 

Сойылдай сегіз ұлым бар, 

Менде қандай құның бар, 

О да болсын сенікі, 

Бір әділ жан менікі. 

Жібере көр, шешеке! - дейді. 

- Жоқ, - деп кемпір қысыңқырап жібергенде, Ерназардың жаны мұрнының ұшына келеді, өлуге аз-ақ 

қалады. Оған разы болмасаң, 

Атамасым атайын, 

Сегізінен бір бөлек  

Жалғызымда қуат боп, 

Жаяуымда қанат боп, 

Пана болған бір кезде  

Ер Төстігім - ең кенжем, 

О да болсын сенікі, 

Бір әділ жан менікі, 

Жіберші мені, шешеке! - 

дегенде, кемпірдің қолы босанып сала береді. 

- Төстікті маған қалай бересің? - деп сұрайды кемпір. Оған Ерназар айтады: 

- Менің қалтамда Төстіктің садағының ұшын шығаратын егеуі бар. Төстік онсыз жүре алмайды. Мен соны 

осы араға тастап кетейін. Төстік іздеп келеді, сонда өзің ұстап ал, - дейді. 

Кенжекей мұның бәрін көріп тұрады. 

Ерназар Құба інгенді алып қайтып келеді, көш жөнеледі, бірнеше күн көшеді. Төстік түнде отауына 

кірейін десе, отауы ылғи берік болады. Бір күні Төстік жеңгелерін алып, отауына кіреді. Төсегіне жатып 

еді, Кенжекей болат кездіктің сабын Төстіктің жүрегіне тіреп, ұш жағын өз жүрегіне қояды: 

- Қозғалмай жат, қозғалсаң, екеуміз де жарыламыз, - дейді. Төстік мұның себебін сұрайды. Кенжекей: 

- Әкең сені Бекторының жалмауызына беріп кеткен, сен менікі емессің, жалмауыздан біржола құтылып 

кел, - дейді. 

- Әкем мені жалмауызға неге береді? - дейді ол. Кенжекей: 

- Нанбасаң, әкеңнен егеуінді сұрап көрші, - дейді. Ертең ертемен тұрып Төстік: 

- Егеуімді берші, әке! Мына жақта киік жүр екен, садағымның ұшын шығарайын деп едім, - дейді. 

Ерназар сасыңқырап қалып, қорбаңдап кісесін қараған болады да: 

- Қап, әттеген-ай, қалып қойған екен. Түнеуіп Сорқұдықтың басында, Құба інгенді іздеп барғанда, бір 

талдың түбіне түсіп, ат шалдырып едім, егеуің сонда тұсіп қалған екен ғой, - дейді. Сонымен Төстік егеуін 

іздемек болады, егеуінің қалған жері - неше күндік алыс жол. Ерназардың айтуымен Төстік егеуін іздеуте 

алты аяқты ала атты, жеті аяқты жирен атты мінбек болады. 

Төстік жылқыдан алты аяқты ала атты мініп, жеті аяқты жирен атты жетегіне алып келе жатқанда, 

алдынан Кенжекей шығып мынаны айтады: 

Сорқұдықтың басына  

Сорға бола қонды атам. 

Жалмауызға жалғызын  

Жанынан қорқып берді атам. 

Жүретұғын жолында  
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Құлан өтпес шөлі бар, 

Оны да басып өтесің, 

Қыран өтпес қия бар, 

Оны да басып өтесің  

Алты аяқты ала атың  

Қулық бие құлыны, 

Табанына тас батса, 

Маңдайынан күн өтсе, 

Алты күнге жарамас. 

Жеті аяқты жиренің  

Табанына тас батса, 

Маңдайынан күн өтсе, 

Жеті күнге жарамас. 

Сан жорғаны алмадым, 

Ер аты деп таңдадым. 

Айыл-тұрман әбзелін  

Ертеден бастап сайладым. 

Төстік, саған арнадым, 

Жабы емес қазанат, 

Ер серігі қолғанат  

Шалқұйрықты мін, Төстік! 

Сан жасауын алмадым, 

Саған бола таңдадым, 

Ақсырмалдай сауытты  

Осы жолға ки, Төстік! - деп зарлайды. 

Төстік Кенжекейдің тілін алып, Шалқұйрық атты мінетін болады. Жылқыдан Шалқұйрықты ұстап әкелуге 

кісі жіберсе, барған кісіге Шалқұйрық ат ұстатпайды. Алдына келгенін тістеп, артына келгенін теуіп, 

маңайына жан жуытпайды. Шалқұйрықты ұстауға Төстіктің өзі келеді. Шалқұйрық Төстікке өзі келеді. 

Шалқұйрық Төстіктен қашпайды. Қолын созса, тырп етпеңй тұрып, жүгенге басын өзі ұсынады. 

 

Төстік жүрерде Кенжекей Құба інгенді бураға шөгереді. «Не Төстік өлді деген күні ботала, не Төстік келді 

деген күні ботала» деп, серт қылады. Өзі белін он екі құлаш торғын орамалмен тартады. «Не Төстік өлді 

деген күні, не Төстік келді деген күні шешіл» деп, серт қылады. 

Төстік жолға шығады.Төстік аулынан ұзап шыққан соң, Шалқұйрық атқа тілп бітеді. 

- Төстік батыр, енді екеуміздің жанымыз бір, қандай пәлле болса да бірдей көреміз. Менің мына айтқан 

сөздерім есіңде болсын. Егеуіңнің қасында жалмауыз кемпір сені күтіп отыр, сен егеуіңді ала бергенде 

ұсттап алмақ. Егеуге жақындаған кезде кемпірді алдайтын бір ақыл тауып ал. Кемпір алдана бергенде, 

мен бетегеден биік, жусаннан аласа бола берейін, сол кезде сен егеуді іліп ал да жөнел, артыңа қараушы 

болма, - дейді. Көп уақыт жол жүргеннен кейін, Төстік егеу жатқан жерге келеді. Келсе, егеудің қасында 

кемпір отыр. Ер Төстік жақындай түсіп: «Шеше, шеше, артыңдағы қыздардың бәрі өзіңдікі ме?» - дейді. 

Сонда кемпір артына жалт қарайды. Сол мезгілде Шалқұйрық бетегеден биік, жусаннан аласа бола береді. 

Төстік егеуді іліп алып жөнеледі. Сонда кемпір: «Сен бе едің, Төстік, алдаған? Сені ме, Төстік, қап, 

бәлем!» - деп тамағы қырылдап, өкпесі сырылдап, шашы жалпылдап, көзі жарқылдап, тістері сартылдап, 

қатты сасып, етегін басып Төстікті қуа жөнеледі. Төстік қашып келеді. Кемпір қуып келеді. Бір мезгілде 

тау қаңбақтай ұшады, тас бұршақтай жауады. Шалқұйрықтың құйрығына қазандай қара тас орала кетеді. 

Шалқұйрықтың шапқан салмағына шыдамай, қара жер қақ айрылады. Шалқүйрық пен Ер Төстік жер 

астына түсіп кетеді. 

 

Сол кезде Шалқұйрыққа тіл бітеді: 

- Біз енді жер астына түстік, бізге бұдан былай жер астының елі жолығады. Біраз жүрген соң, жылан Бапы 

ханның ордасына келеміз. Жылан Бапы ханның ордасына келгенімізде, мені алысқа қойып, өзің ордаға 
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кіресің. Ордаға кіргенінде есіңде болсын: үйге кіргенінде екі босағадан екі қара шұбар жылан ысылдап 

тұра келеді, олардан сескенуші болма, жылан Бапы ханның есігін күзеткен құлдары. Төр алдына бара 

бергенінде, екі сұр жылан ысылдап келеді де, екеуі де екі жеңіңнен кіреді, қойныңнан шығады, қойныңа 

кіреді, қонышыңнан шығады. Бұлар жылан Бапы ханның ұлы мен қызы болады. Төрге отыра бергенінде, 

дәу екі сары жылан ысылдап тұра келеді, одан да сескенбе. Бұлар - жылан Бапы ханның өзі мен әйелі. 

Егерде бұлардан сескенсең, сені Ер Төстік демейді, жер асты еліне қадіріміз болмайды, жер үстіне жол 

тауып шыға алмай қаламыз, - дейді. 

Біраз жер жүрген соң, Шалқұйрық айтқандай, жылан Бапы ханның ордасы көрінеді. Төстік Шалқұйрықты 

анадай жерге қойып, сәлем беріп, үйге кіреді. Екі босағадағы екі қара шұбар жылан ысылдап тұра келеді. 

Төстік одан сескенбейді. Төр алдына бара бергенде екі сұр жылан ысылдап келіп, Төстіктің жеңінен кіріп, 

қойнынан шығады, қойнынан кіріп, қонышынан шығады. Төстік олардан да сескенбейді, Төрге барып 

отыра бергенде, төсектен екі дөу жылан ысылдап көтеріледі. Төстік олардан да сескенбейді, төрге шығып 

отыра береді. 

Бір мезгілде төсектегі екі сары жыланның бірі үлкен кісі болады да, бірі соның бәйбішесі болады. - Жақсы 

келдің, Ер Төстік! Жер астындағы ел де сені ренжітпейді, - дейді. 

Екі сұр жыланның бірі әдемі жігіт, бірі әдемі қыз болып кетеді. Олар да: 

- Жер үстінің Ер Төстігі, жер астына жақсы келдіңіз. Жер астының алыптары, өнерпаздары сенің 

шылауыңда болады, - дейді. 

Босағадағы екі қара жылан екі қара құл болып кетеді. Төстіктің алдына келіп, қол қусырып тұрады. Төстік 

жылан Бапы ханның елінде ұзақ уақыт тұрады. Жылан Бапы ханның Темір хан деген араз ханы бар екен. 

Темір ханның қызын жылан Бапы хан сұрап, неше рет жіберсе де, Темір хан қызын бермей қойған екен. 

Жылан Бапы хан Төстікті соған жұмсайды. Темір ханның қызын әкеп берсе, Төстікке өз қызын беретін 

болып уәде қылады. Төстік жылан Бапы ханға Темір ханның қызын әкеп бермек болып, жолға шығады. 

Темір ханның елі жеті айлық жол екен. Төстік елсізбен келе жатса, алдында бір адам көрінеді. «Бұл не 

қылған адам», - деп абайласа, әлгі адам ағаштың басында отырған екі сауысқанның кұйрығын білдірмей 

жұлып алады да, білдірмеген бойымен бірінің кұйрығын біріне кондыра кояды. Сауысқандар мұны түк 

сезер емес. 

 

«О, неғып жүрген жансың?» - деп Төстік қасына жетіп келеді. 

«Жердің үстіндегі Төстік жердің астына түсті дегенге, соған жолдас болайын деп жолын тосып жүрген 

адам едім», - дейді әлгі кісі. 

«Төстікке жолдас болардай қандай өнерің бар еді?» — дейді Төстік. 

«Алғанды адамға сездірмейтін асқан епті едім. Жан-жануардың сағы сауысқан болса, кұйрықтарын ұрлап 

алып, бірінің кұйрығын біріне кигізгенімді жаңағыдай сезбей қалады», - дейді кісі. 

«Жарайды. Ендеше сол іздеген Төстігің мен боламын»,- дейді Төстік. 

Екеуі жүріп келеді. Тағы елсізбен келе жатса, жолдарында бір адам көрінеді. «Неғып жүрген адам?» - деп 

байқаса, киіктерді матап жүрген адам екен. Екі аяғына байлап алған қазандай екі қара тасы бар. «Сол 

тастарымен жүріп, қашқан киіктерден ағып өтіп кетпей, дәл жетіп ұстаймын. Желаяқ деген жүйрікпін», - 

дейді кісі. 

«Жарайды, ендеше осы іздеген Төстігің мен боламын», - дейді Төстік. 

Сөйтіп, үшеу болып жүріп кетеді. Бұлар келе жатса, бірталай күннен кейін елсізде тағы бір адам көрінеді. 

«Не қылған адам екен?» - деп байқаса, әлгі кісі жерге біресе оң кұлағын төсейді, біресе сол құлағын 

төсейді, жер астынан бір нәрсе тындаған сияқты болады. 

«О, неғып жүрген адамсың?» - деп үшеуі қасына жетіп келеді. 

«Жердің үстіндегі Ер Төстік жердің астына түсті дегенге, соның жолдасы болайын деп, жолын тосып 

жүрген адаммын», - дейді кісі. 

«Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді?» - дейді Төстік. 

«Жер астының атақты тыңшысымын, қандай жасырынн әңгіме болса да тыңдап біліп аламын, менен 

жасырын сыр болмайды. Алыстағыны, жақындағыны түгел есітетін Саққұлақ деген ер мен боламын», - 

дейді. 

«Жарайды. Ендеше, іздеген Төстігің мен боламын», - дейді Ер Төстік. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              8 bet 

Сөйтіп, төртеу болып жүріп кетеді. Бұлар елсіз түзде кеселе жатса, алыста бір тау көрінеді, ол таудың 

үстіне тағы бір тау шыққандай болады. Жақындап келіп қараса, бір адам тауды олай да көтеріп қояды, 

бұлай да көтеріп қояды. Бір тауды көтеріп бір таудың үстіне қояды. 

«О, неғып жүрген адамсың?» - деп, Төстік қасына жетігіп келеді. 

«Жер үстіндегі Төстік жер астына түсті дегенге, соған жолдас болайын деп, жолын тосып жүрген 

адаммын», - дейді кісі.  

«Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді?» - дейді Төстік. 

«Жұрттан асқан алыппын, жердің үстінде де, астында да маған шақ келетін адам жоқ, қайратым ішіме 

сыймаған соң, тауларды көтеріп ермек қыламын. Таусоғар деген ермін», - дейді кісі. 

«Жарайды. Іздеген Төстігің мен боламын», - дейді Төстік. 

Бесеу болып жүріп келеді. Бұлар жапан далада жүріп келе жатса, бір үлкен көл көрінеді. Көлдің суы 

айтқанша суалып, жоқ болып кетеді де, айтқанша шарасынан асып, ернеуі толып кетеді. Ер Төстік 

жолдастарымен мұның мәнісіне түсіне алмайды. «Бұл су қайдан келіп, қайда кетіп жатыр», - деп айнала 

іздейді. Сөйтсе, қамыстың арасында біреу отыр, көлдің суын ұрттап қалса, жоқ болады, аузынан төгіп 

жіберсе, шарасынан асып су қайта толып кетеді. 

«О, неғып отырған адамсың?» - деп, Төстік жанына жетіп келеді. 

«Жердің үстіндегі Төстік жер астына түсті деген соң, жолдас болып ерейін деп, жолын тосып жүрген 

адаммын», - дейді әлгі кісі. 

«Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар?» - дейді Ер Төстік. 

«Жер-жаһанда бар нәрсенің мешкейімін. Маған бұл жалғанда тойым жоқ. Бір көлдің суы қарныма түк 

болмайды, қанша үлкен дария болса да, бір-ақ ұрттаймын. Көлтауысар деген ер боламын», - дейді кісі. 

«Жарайды. Ендеше, сол іздеген Төстігің мен боламын», - дейді Төстік. 

Алтау болып жүріп кетеді. Көп уақыт жол жүргеннен кейін бұларға бір оба көрінеді. Жақындаса, обаның 

басында жалпиған бір адам отыр. 

«О, неғып жүрген адамсың?» - дейді оған Төстік. 

- Жердің үстіндегі Төстік жердің астына түскенін, жылан Бапы ханға келіп, оның қорқыққанынан 

қорықпастан төріне шыққанын, одан Темір ханның елін іздеп шыққанын, жолында жер астының 

өнерпаздарын жинап келе жатқанын көрген соң, соған жолдас болайын деп, жолын тосып отырмын, - 

дейді. 

«Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді?» - дейді Төстік. 

«Жер астының қырағысымын. Төстік, сенің не күйге ұшырағаныңың бәрін көріп отырмын. Бар өнерім 

қырағылық, жердің асты-үстінде менің көзіме қағыс жер жоқ, қандай нәрсе болса да, анықтап қарасам, 

бәрін де көремін», - дейді кісі. 

«Жарайды, ендеше менің жолдасым бол», - дейді Төстік. 

Жетеу болып жүріп кетеді, бұлар жеті ай жол жүріп, Темір хан елінің отырған жеріне келсе, Темір хан 

елінің жұрты жатыр. Төстіктің келе жатқанын естіп, көшіп кетіп қалған екен. Саққұлақ тыңдап көрсе, 

адам баспас деген жерге қонып жатқан хабары естіледі. Қырағы көз жіберіп еді, алты таудың ар жағында, 

жеті көлдің желкесіндегі жалпақ жартастың астына барып тығылған екен. 

Таусоғар жолдағы тауларды орнынан алып, көшіріп қоя салады. Көлжұтқыш көлдерді ұрттап суалта 

салады. Ер Төстік жолдастарымен көзді ашып-жұмғанша Темір ханның аулына жетіп келеді. 

Бұлар келсе, Темір ханның қызын Кеще хан алмақ болып жатыр екен. Ер Төстік келген соң, Темір хан екі 

жағына да кісі салып: «Қызымды, қайсысының өнері асса, соған беремін», - деп айтқызады. Той қылып, 

ел жинайды, екі жақтың өнерін көруге жер астының қарайған халқының бәрі жиналады. 

Кеще ханның қалың малға әкелген қора-қора қойының, шатарлы түйесінің, үйір-үйір жылқысының бәрі 

де тойға сойылады. 

Ер Төстік жолдастарымен бір үйде отырады. Бұларды тойғызамын деп, қанша ет әкелсе де жетпейді. 

Тойға арналған тамақтың бәрін де Көлтауысар жеп қояды. Тіпті тойғыза алмайтын болған соң, Темір хан 

мен Кеще хан бірігіп, бір амал табады. Төстіктердің тамағына у салып бермек болады. Сақ-құлақ мұны 

естіп отырады да, Төстікке айтады. Төстік тамақты қайтарып жібереді. Төстіктердің табағына салынған 

уды білдірместен Кеще ханның нөкерлерінің табағына салып жібереді. Кеще ханның нөкерлері қырылып 
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қалады. Бұдан жеңілген соң Темір хан ат шабысына түседі. Өзінің бар жүйрігін бәйгеге қосады. Ер Төстік 

Шалқұйрықты даярлайды. 

Қарақшының түбіне келген соң, Шалқұйрыққа тіл бітеді: 

«Егер атты өте алысқа айдаса, менің шабысым да өте жылдам болады. Үш күн шапсам бүйірім қызып, 

өзімді тоқтатуға шамам келмей, кетіп қалуым мүмкін. Мен келе жатқан алдымнан арқан керіп қой. Арқан 

үш қабат болсын, бір қабаты кендірден болсын! Үш қабат арқанның үшеуі де үзілсе, мен саған жоқпын, 

ағынымды тоқтата алмай кеткенім, үшеуі де үзілмесе, мен жығылып өлемін, онда да саған жоқпын. Егер 

арқан жартылай үзілсе, мен тоқтаймын, жығылып қалсам да жаным қайтадан кіреді, күдер үзбе», - дейді. 

«Ер Төстіктің жалғыз шолағы бір жерде зорығып қалсын!» - деп Темір хан атты бір жұмалық жерге 

айдатады. Балуан күресі басталады. Таусоғарға балуан шақ келімейді. Жер астының алыптарының бәрі 

жығылып бітеді. Күресуге кісі шықпаған соң, Таусоғар бір тауды көтеріп алып, жұртқа күшін көрсетеді. 

Темір хан мен Кеще хан қатты сасып: «Тауды біз жаққа қоя көрмесін!» - деп Төстікке жалынады. 

Төстік тауды орнына қойғызады. 

Бір жеті өткен соң, бәйге аттары қайтып оралады. Жұрт қарақшының түбінен аттарын күтеді. Бір мезгілде 

алыстан бір шаң көрінгеді, шаңның ішінен жақындай келе, бір қара көрінеді, Шалқұйрық екенін таніып, 

Ер Төстік үш қабат арқан кереді. Шалқұйрық құйынша заулаған бетішен арқанға келіп жоқ болады. 

Қараса, Шалқұйрық жығылған екен, арқанның екі қабаты үзіліп, бір қабаты қалған екен, Шалқұйрық 

талып түседі. Сонда Төстік: Сорқұдықтың басына Сорға бола қонды әкем. 

Жанынан қорқып кемпірге, 

Егеуімді берді әкем. 

Жүретұғын жолымда  

Құлан өтпес жол болды. 

Асқар-асқар тауменен  

Шексіз дария көл болды. 

Қулық бие құлыны - Алты аяқты аланы  

«Жарамайды, жабы» деп, 

Міндірмеген Кенжекей. 

Кәрі бие құлыны - Жеті аяқты жиренді, 

«Жарамайтын жабы» деп, 

Міндірмеген Кенжекей. 

Сан жорғаны алмаған, 

Ер аты деп таңдаған, 

Айыл-тұрман әбзелін  

Ертеден қамдап сайлаған, 

Кенжекей сынды арудың  

Қалмасын деп көңілі, 

Міндім сені, Шалқұйрық! 

Жалғыз өзім қос артып, 

Жапан түзге жол артып, 

Жалмауызға шыққанда, 

Тіл бітті саған, Шалқұйрық! 

Жалмауызға келгенде, 

Егеуді ала бергенде, 

Бетегеден биіктеп, 

Аласарып жусаннан, 

Ептейлендің, Шалқүйрық! 

Егеуді ала қашқанда, 

Жалмауыздан сасқанда, 

Таулар ұшып қаңбақтай, 

Тасы борап бұршақтай, 

Ңазандай дәу қара тас, 
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Құйрығыңа оралып, 

Жерге де кірдің, Шалқұйрық! 

Жылан Бапы жеріне, 

Жер астының еліне  

Шыға келген мезгілде  

Тіл бітіп саған, Шалқүйрық, 

Жөн білдірдің еріңе. 

Жаяуымда қанат болған Шалқұйрық! 

Жалғызымда жолдас болған Шалқұйрық! Сасқанымда ақылым болған Шалқүйрық! 

Үш жаның бар еді, екеуі шықса да бірі қалған шығар, тұр Шалқұйрық. Тіріл, Шалқұйрық!? - депті. 

Сол уақытта Шалқүйрыққа жан бітіп, оқыранып түрегеледі. Басқа аттар бірнеше күннен кейін келеді. 

Темір хан мен Кеще хан балуан және ат бәйгесінен жеңіліп, не қыларын білмей сасады. «Енді жаяу жарыс 

салып көрейік», - дейді. 

Жаяу жарысты бір күндік жерден жібермек болады. Ер Төстік Желаяқты қосады. Жүйріктер бір күн жүріп 

барып, барған жеріне қонып, ертеңіне ертемен жарысып қайтпақ болады. Темір хан жүгіргіштердің ішіне 

бір мыстан кемпірді қоса жіберген екен. Барып қонған жерінде сол мыстан Желаяққа: «Шырағым, 

шаршадың ғой. Басыңның битін қарап берейін, деміңді алып ұйықта, жарысарда өзім оятамын», - деп оны 

алдап ұйықтатып тастайды. Желаяқ мыстан кемпірдің сөзіне нанып, қаннен-қаперсіз ұйықтап жата береді. 

Бір мезгілде оянса, шекесінен күн өтіп барады. Түс болып қалған екен, жүгіргіштер әлдеқашан кетіп 

қалыпты. Кемпірдің алдағанын біліп, Желаяқ санын бір-ақ соғып, тұра жөнеледі. Жерден бір уыс 

топырақты ала жөнеледі. Құстай ұшып, құйындай ұйытқып келе жатса, жаяулар да қазықшыға жақындап 

қалған екен, ең алдында мыстан кемпір бара жатыр екен. Желаяқ өте беріп уысындағы топырақты 

кемпірдің көзіне шашып кетеді. «Алда ғана көк шешек-ай, мықтадың-ау!» - деп, кемпір көзін уқалап қала 

береді. Сүйтіп, жаяу бәйгесінде де Ер Төстік жеңеді. 

 

Темір хан енді қайтадан той жасап, қызын Жылан Бапы ханға ұзатпақ болады. Темір ханның ернеуі қырық 

құлаш үлкен қазаны терең көлге түсіп кеткен екен. «Нағыз ер болса, соны алып берсін», - деп, ол Ер 

Төстікке кісі салады. «Көлдің суын құрт!» - деп, Төстік Көлтауысарды жұмсап еді, қанша ұрттаса да 

көлдің суы Көлтауысардың ұртына сыймайды. Судың үштен бірі қалғанда Көлжұтардың ұрты суға толып 

бітеді. 

Сонда Шалкұйрыққа тіл бітіп: «Қазанды мен сүңгіп алып шығамын», - деп рұқсат сұрайды. Ер Төстік 

рұқсат етеді. Шалкұйрық: 

«Мен суға сүңгігенде, ақ көбік шықса жақсы болғаны, қуана бер, аман-есен қазанды алып шыққаным. 

Қызыл көбік көрінсе жаман болғаны, алып шыға алмай, су астында қалып қойғаным», - дейді. 

Шалқұйрық суға сүңгіп кетеді. Көпке дейін ешнәрсе білінбейді. Бір мезгілде ақ көбік көрінеді. Ер Төстік 

куанады. Оның артынан ұзамай, қызыл көбік көрінеді. Ер Төстік шошынып, зарлана бастайды: 

Сорқұдықтың басына  

Сорға бола қонды әкем. 

Жанынан қорқып жалмауызға 

Егеуімді берді әкем. 

Жүретұғын жолымда  

Құлан өтпес жол болды. 

Асқар-асқар тау менен  

Шексіз дария, көл болды. 

Қулық бие құлыны -  

Алты аяқты аланы «Жарамайды, жабы» деп, 

Міндірмеген Кенжекей Кәрі бие құлыны - 

Жеті аяқты жиренді  

«Жарамайтын жабы» деп, 

Міндірмеген Кенжекей. 

Сан жорғаны алмаған, 
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Ер аты деп тандаған, 

Айыл-тұрман, әбзелін, 

Ертеден камдап сайлаған. 

Кенжекей сынды арудың  

Қалмасын деп көңілі, 

Жалғыз өзім қос артып, 

Міндім сені, Шалқұйрық! 

Жапан түзге жол тартып, 

Жалмауызға шыққанда, 

Тіл бітті саған, Шалқұйрық! 

Жалмауызға келгенде, 

Егеуді ала бергенде, 

Бетегеден биіктеп, 

Аласарып жусаннан  

Ептейлендің, Шалкұйрық! 

Егеуді ала қашқанда, 

Жалмауыздан сасқанда, 

Таулар ұшып қаңбақтай, 

Тасы борап бұршақтай, 

Қазандай дәу қара тас 

Құйрығыңа оралып, 

Жерге кірдің, Шалқұйрық! 

Жылан Бапы жеріне, 

Жер астының еліне  

Шыға қалған мезгілде, 

Тіл бітіп саған, Шалқұйрық, 

Жөн білдірдің еріңе. 

Жаяуымда қанат болған Шалқұйрық!  

Жалғызымда жолдас болған Шалқұйрық! 

Сасқанда ақыл болған Шалқұйрық! 

Үш жаныңның не бірі 

Аман шығар, Шалқұйрық, 

Су астынан шық, Шалқұйрық! - дейді. 

Ер Төстік зарланып тұрғанда, Шалқұйрық дәу қара қазанды құйрығына байлап, су үстіне шыға келеді. 

Шалқұйрыққа тіл бітіп сөйлейді: 

- Су өте терең екен, түбіне зорға жетім, қазанды зорға таптым. Сонда ақ көбік шықты. Қазанды көтеріп 

шығу қиын болды, тістеп едім, шығара алмадым. Сонда қызыл көбік шықты. Құйрығымды ұзартып, 

қазанды байлап алып, зорға шықтым, - дейді.  

Шалкұйрыктың аман-есен шыққанына Темір хан елі қатты күйіністі. Темір хан Ер Төстіктерге арнап 

үлкен сарай салдырып, кұдаларды сонда кіргізді. Құдалардың кіруі-ақ мұң екен, есік сарт етіп жабылып 

қалды. Сарай тұтас темірден салынған екен. Аузын мықтап кұлыптап тастап, сыртынан тау-тау қылып, 

отын үйеді де, от жағып өртей бастайды. Сарай қызуға айналды. Сарай ішіндегі Төстік жолдастарымен 

күйетін болды. 

Таукөшірер орнынан тұрады да, сарайдың есігін теуіп жібереді. Есік шалқасынан түседі. Көлжұтардың 

бір ұртында бір көлдің суы бар екен, бүркіп жібергенде, айналасындағы өрттің бәрін сөндіріп тастайды.м 

Темір хан мен Кеще ханның айласы әбден құриды. Ер Төстікке қызын қосып беріп, жылан Бапы ханның 

еліне қарай шығарып салады. Сөйтіп, Ер Төстік жылан Бапы ханға қайтады. Қайтып келе жатқанда, 

жолдан ерген алты жолдастарының бәрі де өздерінің жерлерінен әрі жүрмейді. «Бұдан әрі баруға біздерге 

жол жоқ», - деп, олар Ер Төстікпен қоштасып қала береді. 
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Үзақ жүріп, Ер Төстік жылан Бапы ханның еліне келеді. Айтқанын істеп келген соң, ол Ер Төстікке өте 

риза болады, өзінің қызын береді, және: «Не қалайсың?» - деп, Төстіктен сұрады. Төстік: 

- Жер үстіне шығамын, еліме қайтқым келеді, - дейді. Жылан Бапы хан Төстіктің тілегін орындап, қызын 

беріп және жанына қаншама жолдас қосып беріп, жер үстіне шығатын есікке қарай шығарып салып, қош 

айтысып қала береді. Жер үстіне шығатын есікке дейін алты айлық жол екен. Жолдың ауырлығына 

шыдамай, жылан Бапы ханның қызы және жолдастарының бәрі қырылып қалады, Күңке деген бір күңі 

мен Шалқұйрық, Ер Төстік үшеуі аман қалады. Үшеуі шаршап бір бұлақтың басына келіп жатады. 

Бұлақтың басында бір үлкен бәйтерек тұрады. Бір мезгілде сол бәйтеректің басынан шуылдаған ащы 

дауыс естіледі. Қараса, шуылдаған балапандар ексен, бұларды жеуге бір айдаһар жоғары өрмелеп бара 

жатыр екен. 

Ер Төстік садағын алады да, өрмелеп бара жатқан айдаһіардың екі көзінің арасынан дәлдеп тартып қалады, 

айдаһар жерге сылқ ете түседі. Айдаһардың жерге құлап қалғанын көрген соң, балапандар шуылын 

тоқтатады. Ер Төстік жайланып ұйқыға кіріседі. 

Ер Төстік бір дауыстан шошып оянса, қатты дауыл тұрған екен, дауылдың артынан бұршақ аралас жаңбыр 

жауады, жаңбырмен қабат суылдаған дауыс естіледі, соның артынан ұзамай-ақ бір дәу қара құс көрінеді. 

Дәу қара құс суылдаған бетімен бәйтерекке келіп қонғанда, бәйтерек майысып, сынып қала жаздайды. 

Бұл дәу қара құс - самұрық екен. Самұрықтың үлкендігі сондай, жайып жібергенде бір қанатының өзі бір 

айлық жерді алып кетеді екен. 

 

Қонысымен самұрық бәйтеректің түбіндегі Ер Төстікті бүруге тап береді, бірақ балапандары шыр-шыр 

еткен соң тоқтайды. 

Самұрықтың екі басы бар екен: бір басы адамдікіндей, бір басы құстыкіндей екен. Самұрықтың адам басы 

Төстікке тіл қатадды.  

- Ей, адам, бұл жерге не жұмыспен келдің? Менің балапандарымды аулай келдің бе? Бұл жерді адам 

басқан емес, бұл менің мекенім, - дейді. 

Оған Ер Төстік: 

- Мен жер үстінің Ер Төстігі едім, сенің мекеніңе адасып келдім, балапандарыңа қастық ойлаған жоқпын, 

ана жатқан айдаһардан айырып алдым. Нанбасаң, өздерінен сұра, - дейді. 

Балапандар Ер Төстіктің көрсеткен жақсылығын жасырмай айтып береді. Сол арада алып қара құс Ер 

Төстіктің аяғына жығылып, онымен айрылмас дос болады. 

Алып қара құс жылына бір-ақ балапандайды екен. Содан кейін бала- пандарына жем іздеп алысқа кетіп, 

бір айда бір-ақ қайтуға мұршасы келіп жүреді екен. Алып қара құстың сол кеткенін аңдып жүріп, сол 

маңдағы бір айдаһар жыл сайын балапандарын жеп кетеді екен. Алып қара құс содан запы болып, 

қайтқанда осылай жылап қайтады екен. Бағанағы дауыл - асығып ұшқанда алып құстың қанатынан тұрған 

жел екен, жаңбыр - соның жылаған көзінің жасы екен. Өзі жем іздеген сапарынан қайтқанда 

балапандарын аман көргені осы жолы-ақ екен. 

Алып қара құс Ер Төстікпен дос болған соң: «Не қалайсың?» - деп сұрайды. 

Ер Төстік басынан кешкен әңгімесінің бәрін айта келіп, адасып жүргенін, енді жер үстіне шыққысы 

келетінін айтады. Алып қара құс Ер Төстікті қанатына мінгізіп, ұшып тар тесіктен өткізіп, жер үстіне 

шығарады. Қоштасарында Төстікке бір тал қауырсынын үзіп береді: «Денемдегі ерекше қасиеті бар 

жалғыз тал қауырсыным осы еді. Қысылған жеріңде, осы қауырсынды тұтатсаң, даяр боламын, қандай 

қысымшылықта болсаң да құтқарып аламын. Егерде оны жоғалтып алсаң, менен жәрдем күтпе», - дейді. 

Жер үстіне шыққан соң, Ер Төстік күннің қызуына балқып, ауыр ұйқыға кетеді, ешнәрседен қауіпсіз жата 

береді. Ер Төстікті жалмауыз кемпір ұстай алмай қалған соң, перінің қызы Бекторы ашуланып, кемпірді 

буындырып өлтірген екен. Кемпірден Шойынқұлақ деген бала қалған екен. Бекторы оған Ер Төстіктің 

шығар жерін күзеттіріп қояды. «Ер Төстік жер астында қалмайды, жердің бетіне қашан да болса, әйтеуір, 

бір шығады, сол шыққанын аңдып отырып, ұстап ал. Егер ұстай алмай қалсаң, менен жақсылық 

күтпейсің», - дейді. 

Шойынқұлақ содан бері Ер Төстікті күзетумен болған екен. Жер үстіне шығып, ұйықтап жатқан Төстікті 

ұстап, қол-аяғын байлап алып, Бекторыға әкеліп береді. Ер Төстікті терең зынданға салып тастайды да, 

Күңкені Шойынқұлаққа қосады. Шалқұйрықты бекітіп ұстайды. 
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Сонымен Ер Төстік ұзақ уақыт зынданда қалып қояды. Шойынқұлақтан жүкті болып, Күңке бір бала 

тауып алады. Шойынқұлақ Шалқұйрықты мініп аң аулайды. Шалқұйрықты бекітуге тұсау шақ келмейді. 

Бір күні Шойынқұлақ аңнан қайтып, Шалқұйрыққа тұсау таба алмаған соң, оны өзінің қырық құлаш қайыс 

белбеуімен тұсайды. Қайыс белбеудің бір жағы шешіліп кетеді. Аяғы босаған соң, Шалқұйрық шауып 

отырып, Төстік жатқан құдықтың басына келіп, тұяғымен жер тарпып тұрады. Сөйткенде, белбеу Ер 

Төстіктің жатқан құдығына түсіп кетеді. 

Белбеуінде Шойынқұлақтың шақпағы бар екен. Төстік сол шақпақпен алып қара құс берген қауырсынды 

тұтатады. Қауырсын тұтасымен-ақ алып қара құс жетіп келеді, қанатына мінгізіп құдықтан шығарады, 

қол-аяғын шешіп береді. «Қолымнан келген жақсылығым осы, досым, Шойынқұлаққа әлім келмейді. 

Себебі, оның жаны өзінде болмайды, жанын ол ешкімге білдірмей, өзінен бөлек бір жерде сақтайды. 

Қайтсең де соның жанын тауып ал, жанын таппасаң құтыла алмайсың», - дейді де, қоштасып кетіп 

қағлады. 

Төстік Шалқұйрыққа мініп, Шойынқұлақтың үйіне келеді. Келсе, Шой- ынқұлақ Шалқұйрықты іздеп 

кеткен екен. Күңке Төстікке жылап көріседі, көрген қорлықтарының бәрін шағып: «Шойынқұлақтан 

құтқар», - деп жалынады. 

Ер Төстік Күңкеден Шойынқұлақтың сырын түгел сұрап біледі. Шойынқұлақ баласын өте жақсы көреді 

екен, баласынан аяйтыны болмайды екен. Соны білгеннен кейін Төстік Күңкеге мынаны айтады: 

- Кешке Шойынқұлақ келеді, келгеннен кейін тамақққа әбден тойғызып жатқыз, көзі ұйқыға бара берген 

кезде, баланы қайта-қайта шымшып жылата бер. Шойынқұлақ: «Бала неге жылайды», - деесе, балаң: «Мен 

Шойынқұлақтың баласы емес, Ер Төстіктің баласы болсам керек. Егер Шойынқұлақ менің нағыз әкем 

болатын болса, жанымды жанына қосқызып қояр еді, жанының қайда екенін маған әлі күнге дейін айтпай, 

жасырып жүр. Ер Төстік болса, әлдеқашан жанының қайда екенін айтып берер еді», - деп жатыр де. 

Жылата бер, жылаған сайын: «Неге жылайды?» - деп сұраса, осы сөзді айта бер, басқа еш нәрсе айтпа», - 

дейді. 

Сөйтеді де, Ер Төстік баланың бесігінің астын қазып алып, жасырынып жатады. Кешке Шойынқұлақ 

келеді. Ер Төстік айтқандай, Күңке оны тамаққа тойғызып жатқызады. Жатқан соң баланы жылата 

бастайды. Баланы әлдилеп уатқан болып отырып, шымшып жылата беред. 

Шойынқұлақ: 

«Күңке, баланы уат!» - деп ақырады. 

Күңке уатқан болып, баланы онан жамған жылатады. 

Бала жылай берген соң, Шойынқұлақ: 

«Балам неге жылайды, сұрашы», - дейді. 

Күңке баланың жылағанын сұраған болып, Шойынқұлаққа жауап қайырады: 

- Балаң: «Мен Шойынқұлақтың баласы емес, Ер Төстіктің баласы болсам керек. Егер Шойынқұлақ менің 

әкем болса, жанымды өз жанына қосқызып қояр еді. Қосу былай тұрсын, жанының қайда екенін да, маған 

әлі күнге дейін айтпай жүр. Ер Төстік болса, жанының қайда екенін әлдеқашан айтып берер еді, соған 

жылаймын», - дейді деп, Шойынқұлақты нандырады.  

«Балам былшылдамасын, оның әкесі Төстік емес, мен, оған менің жаным керек болса, оңаша жерде айтып 

беремін», - дейді Шойынқұлақ. 

Сөйтеді де, Күңкені үйден шығарып жібереді, Шойынқұлақ баласының бесігіне келіп, құлағына 

сыбырлап, жанының қайда екенін айтады: «Жаным алыста, оны өзіммен бірге сақтамаймын, Борықты 

бұлақтың басында қырық елік жүреді, соның ішінде қайқы қаракер елік бар, қайқы қаракер еліктің ішінде 

тоғыз қара сандық бар, сол сандықтың ең кішісінің ішінде тоғыз балапан бар, сол тоғыз - менің жаным 

болады. Осыны біліп қой. Жаның кеудеңе сыймай бара жатса, соған апарып қоса сал, бірақ өзіңнен басқа 

жан сезуші болмасын, егер сезуші болса, сен де, мен де, тірі болмаймыз», - дейді. Содан кейін ол орнына 

барып жатып қалады. 

Шойынқұлақтың жанының қайда екенін біліп алғаннан кейін Төстік салып отырып Борықты бұлақтың 

басына келеді. Еліктердің су ішетін суатын андып, жасырынып жатады. Күн шаңқай түс болған мезгілде, 

қырық елік Борықты бұлақ қайдасың деп салып келе жатқанда, суатқа жақындаған кезде, осқырынып тұра 

қалып қайта жөнеледі. Күн ысыған сайын еліктер суға беттеп келеді де, жақындағын мезгілде осқырып, 
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тұра қалып, жалт беріп, қайта жөнеледі. Үзап кетеді де, шөлге шыдамай суға қайта ойысады, бірақ суатқа 

жақындамайды, үркіп осқырынып тұра қалады. Әлден уақытта еліктер бір-бірімен сөйлесе бастайды. 

Біреуі: «Су басында бөтен бір иіс бар», - дейді. Енді біреуі: «Адам иісі секілді», - дейді. «Шойынқұлаққа 

қастық ойлаған біреу шығар?» - дейді. Әсіресе, қайқы қаракер елік өзгесінен оқшау артында жүреді. 

Еліктер әлгідей сөзге келгенде, ол қаша жөнеледі. 

Сонда Ер Төстік үн беріп, мынаны айтады: 

Жан серігім қырық елік, 

Жаным сенде, қырық елік, 

Жан сақтаған қайқы қара, 

Шошытқан сені кім келіп? 

Суың тұнық былғанбаған, 

Қашасындар неден жеріп? 

Төстік ерді олжаладым, 

Қатынын құшып, атын мініп. 

Шошытып алдым сендерді, 

Адам исі содан сіңіп. 

Қайтуға көріп жанымды  

Жаңа келдім қолым тиіп. 

Жалғыз ұлым жаны да, 

Кеудесіне тұрмай сыйып. 

Қосқыза соны жіберді. 

Жан сақтаған қайқы елік, 

Жасымнан болдың жан серік.  

Судың ішіп тұнығын, 

Шөптен таңдап соны же, 

Адам иісі шығад деп, 

Менен үркіп жеріме. 

Өзім аман тұрғанда 

Кім келмекші жеріме, - дейді. 

Еліктер сонда да сенбей, осқырып, одырайып тұрысады. Сонда Төстік: 

Осы айтқаныма сенбестен, 

Қашасыңдар бермей жанымды. 

Айыра алмай дауысты, 

Сындырасыңдар сағымды, 

Жолдас болған сендермен, 

Шойын атым кұрысын, 

Қара ала тұйғын келген соң, 

Жырттырмасам таңыңды, 

Судай шашып қаныңды! - дейді. 

Сонда еліктер қашпай, суды жағалай бастайды. Шойышқұлактың бойын көрмеген соң, бұрынғыларындай 

етене болып, жаңындамайды. Төстік те оларға бойын көрсете алмайды. Еліктер сенерін де білмей, 

сенбесін де білмей, байқай-байқай келіп, суаттан жапырласып су ішуге бас қояды. 

Арт жағынан қайқы қара елік те суға бас қояды. Еліктер өте шөлдеп қалған екен, суға тойып, қарындарын 

қампитып, қайқайып шыға береді. Әсіресе, қайқы қараның қарны жер сызып, суаттан бұрыла берген кезде, 

Төстік қарнынан дәл көздеп садақты тартып қалады, қарны ақтарылып, тоғыз қара сандық жерге сау ете 

түседі. Ең кішісін ұстап алып, Төстік ашып жіберсе, іші толған балапан, шүпір-шүпір етеді. Санап жіберсе, 

тоғыз балапан екен. Сегізінің мойнын жұлып алып: «Шойынқұлақты шалажансарында бір көрейін», - деп 

соның үйіне тартады. 

 

Шойынқұлақтың үйіне жақындағанда Күңке алдынан шығады. 

«Шойынқұлақ қалай?» - деп сұрайды Ер Төстік. 
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«Шойынқұлақ әлсіреп жатыр», - дейді Күңке. 

Келсе, Шойынқұлақтың кірпігі зорға қимылдайды, болар болмас қана демін алып жатыр екен. «Е, батыр, 

қалайсың?» - деп, Ер Төстік мазақтап жақындай бергенде, Шойынқұлақтың қолы Ер Төстіктің жағасына 

сап ете қалады. Екеуі алыса кетеді. Төстік: «Оп-оңай-ақ жерге жаншып тастаймын ғой», - деп ойлап еді, 

Шойынқұлақ әл бермейді. Енді біраз алысқан соң Шойынқұлақтың күшейіп бара жатқандығы байқалады. 

Төстік буынып қара терге түсіп, әлі кетіп бара жатады. Төбесінен тау басқандіай, денесін темір тор 

шырмағандай болып көрінеді. Сол мезгілде Төстік Күңжеге жалынады:  

Жылан Бапы жерінен, 

Жер астының елінен 

Жалғыз-ақ ерген, жолдасым Күңке. 

Төстігіңнен айырылып  

Шойынқұлақ қолында  

Тұтқын болған Күңке. 

Киюге киім, жеуге тамақ таппай, 

Өмірін қорлықпен өткізген Күңке. 

Төстігің жаман қысылып, 

Жан шығуға ұсынды. 

Жетсеңші, жылдам, жетсеңші! 

Қорқақтап қашып кетпеші. 

Қойныма қолың салсаңшы, 

Сандық бар, жылдам алсаңшы! 

Балапан басы жұлсаңшы, 

Сөйтіп бір ерлік қылсаңшы! - деп зарланады. 

Күңке жүгіріп келіп, Төстіктің қойнындағы сандықты жұлып алып, ашып жібереді. Қараса, балапандар 

жыбырлап көбейіп қалған екен, мойындарын жұлып-жұлып алғанда, Шойынқұлақ сылқ етіп құлай кетеді. 

Төстіктің сандықпен қойнына салып әкелген бір балапаны сегіз балапан болып қалған екен. Енді біреуі 

тірілсе, Шойынқұлақ мүлдем әл бермей кетпек екен. Балапандардың мойны түгел жұлынған соң, 

Шойынқұлақ та өліп қалған екен. 

Шойынқұлақты өлтіріп, демін алып отырса, Шойынқұлақтың баласы, бесігін шықыр-шықыр еткізіп, 

бірдеме сөйлеп жатады. 

Төстік құлақ салып тыңдаса: 

«Қап, бәлем, Төстік, саған қылмасам, әкем Шойынқұлақтың құнын алмасам!» - деп, шіреніп-шіреніп 

қояды. Сол арада Төстік оның қол-аяғын байлап бесік-месігімен суға тастап жібереді. Сөйтіп, 

Бекторының жалмауызынан әбден құтылып алады да, Ер Төстік елін іздейді. 

Ер Төстік жер астына кіргеніне, түскеніне көп жыл болады. Ер Төстік жалмауыздың қолында қалды деп, 

елі мүлде күдер үзіп қояды. Жалғыз ғана Кенжекей: «Ер Төстік бір келер», - деп дәмелі болып жүреді. 

«Құба інген қашан боталар екен? Ер Төстіктің не өлген хабары, не келген хабары қашан білінер екен?» - 

деп соны күтумен болады. Бір күні Кенжекей ертемен тұрса, Құба інген жоқ. «Боталап кетсе игі еді!» - 

деп, Кенжекейдің жүрегі су ете қалады. Жан-жақтан жүгіріп Құба інгенді іздейді, іздеп жүріп: 

Желі толған түйеден, 

Артайын деп ер қосын, 

Таңдап та алған, Құба інген,  

Арнап та алған, Құба інген.  

Алыс жолға Ер Төстік  

Шыққан күні, Құба інген.  

Не келгенде, не өлгенде,  

Боталауға серт қылып, 

Сөз байлап ең менімен. 

Ерте тұрып желіден  

Жүріп те кеттің,Құба інген, 

Әлде бір хабар  
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Төстіктен Біліп кеттің, Құба інген.  

Төстік ердің өлгенін, 

Өлмесе қайтып келгенін 

Білдірші енді Құба інген.  

Дамыл көрмей қаншадан,  

Қайғы басып шаршаған,  

Қам көңілді тындыршы, 

Енді міне, Құба інген! - деп зарлайды. 

Сол мезгілде беліндегі орамалы шешіліп, аяғына оралып, әуре қылады. 

Сертпен тартып ораған, 

Торғын, белден босайсың, 

Аяқты орап шаршаған, 

Жүргізбейсің, тосайсың. 

Әлде бір хабар Төстіктен  

Білгенге бүгін ұқсайсың, - деп зарлап жүреді. 

Құба інген бір сайда боталайын деп жатыр екен. Ар жағынан ақсақ боз атқа мінген бір ақсақалды шал 

көрінеді. Кұба інген боталап жатқанда, Кенжекейдің беліндегі торғын орамалы да шыр айнала 

тарқатылып, жазыла береді. Кенжекей: «Енді Ер Төстік өлген екен. Тірі болса әлдеқашан бір хабар болар 

еді», - деп ойлап, зарлана бастайды: 

Ақшелек келгір, Құба інген, 

Серттескен едің менімен  

Төстік ер қайтып келген күн, 

Немесе Төстік өлген күн, 

Белгі беріп бірінен, 

Боталармын дегенсің... 

Қаншама жыл өтсе де, 

Өмірім өтіп кетсе де,  

Үміт үзбей Төстіктен, 

Бір келер деп жүр едім. 

Төрт аяқты көсіліп, 

Тұла бойың есіліп, 

Боталапсың, Құба інген, 

Нені біліп есіріп. 

Келуінен хабар жоқ, 

Шамасы Төстік өлгені. 

Серттескен, торғын орамал, 

Орай будым белімді, 

Келмесе Төстік кешігіп, 

Шешілмеске бердің сертіңді. 

Төстіктен әлі хабар жоқ, 

Сусисың белден шешіліп, 

Туралғандай бырт-бырт кесіліп, 

Шамасы, Төстік өлгені! - деп, жылап отырады. 

 

Ақсақал шалдың астындағы ақсақ боз ат кісінеп қоя береді. Кенжекей аттың кісінеген даусынан оның 

Шалқұйрық екенін таниды. Кенжекей мен Құба інген екеуін Ер Төстік таниды. Сол арада амандасып, мәз 

болып қалысады. Бәрі де баяғы айырылған күндегі қалыптарына келіп, қайтадан жасарады. Ер Төстік жас 

жігіт, Кенжекей жаңа түскен келіншек, Шалқұйрық бесті ат қалпына келеді. Одан кейін ұзақ жылдар өмір 

жасап, мақсаттарына жетеді. 
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1 - Бөлім: Қазақша Ертегі: Ыбырай Алтынсарин (Қара батыр) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1698 

 

 

Қара батыр деген ерді бала күнінде түрікпен елінің жортуылшылары ұстап алып, еліне апарған соң қой 

бақтырыпты. Аш, жалаңаш сақтап, жөнді тамақ бермеген соң бала қойдың далада сүтін сауып ішіп, 

сонымен күн көріп жүріпті. Бір күні бала далада қамығып жылап отырғанда, алдына бір қарға келіп 

қонады. Бала қарғаға айтты: - Қарғалар-ау, қарғалар, қанды көрсе жорғалар, тұмарымды алсана, біздің 

елге барсана, сағынып жүрген әкеме, тұмарды бере қалсана. Қарға бір қарқ етті де, ұшып кетті. Бір 

мезгілде сауысқан келіп қонды. - Ай, сауысқан, сауысқан, өлеске жеп тауысқан, тұмарымды алсана, елге 

бара қалсана... Сауысқан шық-шық етті де, ұшып кетті. Келіп тырна қонды. - Ұзын мойын тырналар, 

қайыры бар мырзалар, тұмарымды алсана, елге бара қалсана... Тырна тыррау-тыррау деді де, ұшып кетті. 

Келді қаз. - Әй, қаздар-ау, қаздар-ау, сізге бар-ды наздар-ау, тұмарымды алсана, елге бара қалсана... Қаз 

қаңқ-қаңқ етті де ұшып кетті. Келді акқу. - Көлден ұшкан қуларым, құс төресі туларым, тұмарымды алсана, 

елге бара қалсана... Аққу тоқталыңқырап, көлденеңдеп тұрды да, ол да ұшып кетті. Біраздан соң қарлығаш 

келді. - Әй, қарлығаш, тамыр-ай, жауда болдым қалар-ай, тұмарымды алсана, елге бара қалсана... 

Қарлығаш ұшып олай кетті, ұшып бұлай кетті, ақыр қимай келіп, баланың қолына қонды. Бала ойлады: 

әкем тұмарымды көріп таныса да, қай елде екенімді біле алмас; бұған бір белгі салайын деп, өзінің қолын 

пышақпен шаншып қанатты да, қанымен тұмар үстіне түрікпен елінің таңбасын салды. Сөйтіп болған соң, 

тұмарды қарлығаштың мойнына байлап, елінің, әке-шешесінің жерін айтып, ұшырып қоя берді. 

Қарлығаш ұшты аспанмен, баланың айтқан жоспармен, асқар-асқар таулармен, айдын шалқар көлдермен, 

батпақ-лай шөлдермен, түрлі-түрлі жерлермен; қос қанатын қамшылап, аспаннан қатер көрінсе, таса 

жерді жамшылап, үстінен тері тамшылап, неше мерзім жерді өтті, неше мерзім елді өтті, нақ отыз күн 

болғанда, бір ауылға сол жетті, баланың айтқан аулы осы ма деп, меңзепті. Бұл ауылға келген соң, 

қарлығаш әр үйдің төбесіне қонып, адамын байқап жүрсе де, баланың айтқанына ешқайсысы ұқсамайды. 

Сөйтіп шаршап қалғып отырғанда, бір ыңырсыған кемпірдің даусы шықты. Құлағын салып қараса, кемпір 

айтады: - Ау, шырағым-құлыным, маңдайымда тұлымым, көлге біткен құрағым, жалғыз ұлым шырағым! 

Жау алды ма білмедім, су алды ма білмедім, аң алды ма білмедім, жөнінді біліп, шырағым, құрбаның боп 

өлмедім, жиырма төрт ай болды, мен жалғызды көрмедім!.. Сен тұра тұр деп кемпірді тоқтатып, шал 

айтады: - Жалғыз біткен талшыбық, келбетің келген қарағым, бір дерегің білуге, дүниені кезіп қарадым, 

аш 6уpaдай жарадым, он екі мүшем секілді, аш күзендей бүгілді, таулардың насат тасындай, берік-ақ еді 

сүйегім, өрт шалғандай егілді. Қайда да кеттің, сұңқарым, үміт еткен тұлпарым, бір көрсетіп алмады, сол 

ғана болды-ау іңкәрім. Онда бір жас қыз бала әке-шешесін тоқтатып сөйлейді: - Нар кескен деген алмастай, 

асыл еді негізің, бірге туған егізім, сен тұрғанда ойлаушы ем, арғымақ ат мінермін, асыл киім киермін, 

тең-құрбымнан ілгері, мен жарқырап жүрермін, биіктен талап тілермін, ойын-күлкі сауықпен, қызық 

дәурен сүрермін. Егізімнен айрылып, ақша беттен қан кетті, көңілімнен жан кетті, желкілдеп шықкан көк 

шөптей, жап-жас қана күнімде, міне бізден сән кетті. Әй, қартымыз, қартымыз, көзіңнің жасын тартыңыз, 

мен бүгін бір түс көрдім, әжептәуір іс көрдім, түсіме жору ай-ыныз: қолдан ұшкан сұңқарым, қайта қонып 

жүр екен, үйірден жойған тұлпарым, қайта келіп жүр екен, бірге туған құлыным, үйге келіп жүр екен. 

Бізге құдай берген-ді, кісі көрмес өлген-ді. Баба-түкті ІПашты-әзіз, нақ сарт болып кетпесе, хабар алып 

шырақтан, бір қарлығаш келген-ді... Бұл сөзді есіткен соң, қарлығаш тіп-тіке шал-кемпірдің алдына қонды. 

Бейшаралар жылап-сықтап тұмарды алып, таңбасынан Қара батыр түрікпенге барғанын білісті. Сонан соң 

ат жаратып, адам жиып, түрікпен жұртына барып, көп тарту-таралғы беріп, баласын алып қайтты дейді. 

 

2 - Бөлім: Қазақша ертегі: Мақта қыз бен мысық 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1699 

 

 

Баяғыда Мақта қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да, мысықты шақырады, 

Мысық келмейді. Қыз: – Келмесең келме! – деп, мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп: – 

Неге шақырдың? – деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сонан соң мысық: – Ендеше қатығыңды төгем! – 
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дейді. Мақта қыз: – Мен құйрығыңды кесіп аламын! – дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың 

құйрығын кесіп алады. Мысық: – Апа, апа, құйрығымды берші! – дейді. Мақта қыз: – Менің қатығымды 

төле! –дейді. Мысық сиырға барады. – Сиыр, маған қатық берші! – дейді. Сиыр: – Менің қарным ашып 

тұр. Маған жапырақ әкеліп берші! – дейді. Мысық ағашқа барып: – Ағаш, ағаш, жапырағыңды берші! – 

дейді. Ағаш: – Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең, жапырақ беремін, – дейді. Мысық суға бара жатса, су 

әкеле жатқан қыздарды көреді. – Қыздар, қыздар, маған су беріңіздерші! – дейді. Қыздар оған: – Бізге 

сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз, – дейді. Мысық дүкенге барады. – Әй, дүкенші, маған сағыз 

берші! – дейді. Дүкенші: – Маған жұмыртқа бер! – дейді. Мысық тауыққа барады. – Тауық, тауық, маған 

жұмыртқа берші! – дейді. Тауықтар: – Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз, – дейді. Мысық: 

«Енді не қыламын?» – деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас 

салады. – Жаныңның барында айт! Үйіңде не бар? – дейді. Тышқан қорыққанынан: – Үйімде бір табақ 

тары бар, – дейді. Мысық: – Маған бір уыс тары бер, – дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп 

береді; мысық тарыны апарып тауыққа береді, тауық жұмыртқа береді; жұмыртқаны апарып дүкеншіге 

береді; дүкенші сағыз береді; сағызды апарып қыздарға береді, қыздар су береді; суды апарып ағашқа 

береді; ағаш жапырақ береді; жапырақты апарып сиырға береді, сиыр қатық береді; қатықты апарып 

Мақта қызға береді, Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. 

 

3 - Бөлім: Қазақша Ертегі: Еріншек 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1700 

 

 

Ешбір жұмыс тындырмас, шөптің басын сындырмас, еріншек бір етікші болыпты. Еріншек етікшінің үш 

ешкісі бар екен. Күн суытып, қыс түсіпкележатқанын көре тұра еріншек ешқандай қам жасамапты. 

Ешкілеріне азықтық жем-шөп жинамапты. Бір түнде боран қар жауады да, жердің бетін ақ көрпе бүркеп 

қалыпты. Ешкілері енді бұрынғыдай өрістеп жайыла алмай, суық қорада бүрісіп, дірдектеп тұрады. Етікші, 

керек десең, сыртқа шығуға да ерініп, әйеліне: — Барып көріп келші, ешкілерге не болып жатыр екен,— 

деп жұмсайды. Әйелі барып көріп келеді де: — Бір ешкі өліп қалыпты,— дейді. Сонда еріншек: — Е, мал 

іші болған соң, өлім-жітімі де болады ғой,— деп жата беріпті. Ертеңіне еріншек ешкілерді көріп келуге 

әйелін тағы жұмсайды. — Тағы бір ешкі өліп жатыр,— деп келеді әйелі. Еріншек келесі жамбасына аунап 

түсіп: — Мал іші болған сон, өледі де,— дейді де қояды. Үшінші күні етікші әйелін малды көріп кел деп 

тағы да жұмсайды. Әйелі жалғыз ешкінің де қатып қалғанын айтып келеді. Сонда етікші жаны жай 

тапқандай, бір аунап түсіп: — Бәйбіше, біздің малдың өлімі өсымен тыйылған да шығар,— депті. 

 

4 - Бөлім: Қазақша Ертегі: Мұрагер 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1701 

 

 

Бір шалдың төрт ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап алып: - Мен қартайдым. Біреуіңнің үй иесі 

болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол мұрагерім болады. Әр қайсың маған 

байлыктарың мен ақылдылықтарынды көрсетулерің керек,— дейді. Үлкен ұлы асыл тас салған жүзігінің 

көзін көрсетіп: - Міне, менің байлығым. Ал кім бай болса, сол ақылды,—дейді. Екінші ұлы асыл киімдерін 

киіп, әдеміленіп келеді де: - Мені осы түрімде көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді,— 

дейді. Үшінші ұлы күміспен және алтынмен апталған белдігін буынады да: - Мұндай белдікті ешкім, 

ешқашан буынып көрген емес,—дейді. Әкесі үлкен балаларына қарап, басын шайқайды да, ең кіші ұлына 

бұрылып: - Сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың?— дейді. Сонда кенжесі: - Менде 

асыл тасты жүзік те, сәнді киім де, алтын-күміспен апталған белдік те жоқ. Тек жұмысқа жарамды екі 

қолым бар, кайрат-жігерге толы жүрегім бар,— дейді. Шалға кенже баласының тапқыр да ойлы сөзі 

ұнайды. - Жұмыс істей білген адам жұтамайды, -деп, өзінің кенже ұлын үй шаруасын басқаруға 

мұрагерлікке атайды. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай, талабын орындауды өсиет етеді. 

 

5 - Бөлім: Қазақша Ертегі: Үш жетім 
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Ертеде, ерте заманда, ешкі құйрығы келте заманда бір патша бар екен. Оның жалғыз ұлы болыпты. Ол 

ұлы ажалы жетіп ауырып өліпті. Жалғыз ұлының күйігінен патша далаға шықпай жатып алыпты. Бұл 

патшаға бірнеше патша көңіл сұрай барыпты. Сонда да тұрмапты. Патша басқармаған соң елі күйзеліпті. 

Осы елде жан ашыр адамы жоқ, әке-шеше, аға-іні дегендей туған туысы жоқ үш жетімек бар екен. Бұлар 

үшеуі ақылдасып «біз патшаның көңілін сұрасақ қайтеді» деген оймен патшаға бармақшы болады. Бұлар 

халықтарына «біз барып көңіл сұрасақ қайтеді» деп ақылдасады. Халықтары: «Сен үшеуің түгіл 

сендерден де зорлар барып көңіл айтқан сонда да тұрмаған патша, сендерге тұра ма?» - депті. Әрине ол 

уақта жетім-жесірді көрсе де көзге ілмейтін уақ қой. Осы күні бұл үшеуі жылап-жылап ауылына қайтады. 

Тағы бір күні үшеуі ақылдасып, алған бетімен патшаның ордасына бармақшы болып, үйінен шығып, сол 

бетімен ордаға келеді. Барайын десе алдындағы қарауыл рұқсат етпейді. Осы жерде бұлар тұра береді. Ол 

қарауылдары барып, патшаға хабар етеді. Бала деген соң «патша қандай жұмысы бар екен, әкел» дейді. 

Сонымен үшеуі барып отырады. Онан соң патша: «Қош, жұмыстарың не, айт», - дейді. Үшеуінің ішінде 

біреуі тұрып айтады: - Ия, таласымыз бар. «Қандай талас, айт қәне?» - дейді патша. Бала біреуін қолымен 

көрсетіп: «Мынау бір жерге алтын қойып кетіпті. Оны мынау қойған жерден алып кетіпті. Осы алтын 

қойған баланікі ме, жоқ болмаса, қойған жерден алған баланікі ме, міне, осы таласымыз», - дейді. Патша: 

«Әрине, қойған баланікі», - дейді. Бала тұрып: «Сонда алтын қойғандікі болды ма?» - Ия. - Ендеше, құдай 

баланы осы дүниеге қойды, яғни жаратты, оны сіз алдыңыз. Бірақ ол алған сіздікі емес, қойған құдайдікі 

ғой. Не үшін қапа болып төсектен тұрмай жатырсыз? - деп көңіл айтыпты бұл үшеуі. Онан соң патша 

орнынан тұрып есін жинап, қайтадан халқын жинап алыпты дейді. Патша уәзірлерін шақырып, бұларды 

уәзірлердің қатарынан босатып, бұлардың орнына үш жетім баланы ақылды, білгір, зеректігі үшін 

уәзірлік қатарына енгізіпті. Ал енді бұлар уәзір болып тұра тұрсын. Бұрынғы ескі уәзірлеріне келейік. 

Бұлар үш жетімнің уәзір болғанын көре алмай елге үгіт таратып, осы жердегі тау тасты уатуға, елді 

бүлдіруге кірісіп, қаланың көп жайларын бұздырып осындай әрекет жасап жүрген кезде патша бір күні 

жорыққа бұрынғы, соңғы уәзірлерімен шықпақшы болады. Сөйтіп жорыққа шығып келе жатса бір 

қайырылыс жерде екі байғыз атты құсқа көзі түседі. Қараса біреуі ойда, екіншісі қырда отырған екен. Үш 

жетім бұрын айтады екен «біз құстың да тілін білеміз» деп. Оны ана уәзірлер біледі екен. Бұлар айтыпты, 

патшаға: «Осы сіздің жаңадан сайлап алған үш уәзір балаңыз айтатын еді, біз құстың да тілін білеміз деп, 

егер де білетін болса анау отырған байғыздың біреуі ойда, екіншісі қырда нағып отыр екен осыны 

сұраңызшы», - депті. Байғызбен тілдесіп біліп келу үшін біреуін жібереді. Ол атынан түсіп, атының ерін 

қайтадан мықтап тартып алып, қайта атына мініп артынан қуып жетеді. Аналар сұрайды: «Не үшін біреуі 

ойда, екіншісі қырда отыр екен?» - дейді. Бала сонда: - Ойда отырғанның жалғыз ұлы бар екен, қырда 

отырғанның қызы бар екен, екеуі қалың мал сөйлесіп отыр екен. Қызы барға ұлы бар айтады екен «менің 

балама қызыңды бер» дейді екен. Ол «қанша мал бересің» депті. Ұлы бар: «Отыз алтын берем», - депті. 

Қызы бар айтыпты: «Онда саған қызымды бермеймін, себебі отыз алтын өзімде бар, одан да көбірек бер, 

- деп, бітісе алмай отыр екен», - деп бала осымен сөзін тамамдапты. Сонда патша тұрып: «Ә, менің 

адамдарым бұзылған екен ғой», - деп ойға кетіпті. Сөйтіп серуендеп болып кешкі уақытта жай-жайына 

тарасыпты. Кешке таман патша жаман киім киініп алып, қаласын аралап көруге шығып, қаласын қараса, 

қаласының тең жарымы бұзылуға тақалып қалған екен, оны көріп қайтады. Ертеңіне «қош енді, балалар, 

ел бүлініп, қала бұзылыпты, бар жайларыңды табыңдар» деп, үш жетімді уәзірліктен босатып қоя беріпті. 

Балалар сөйтіп бас қамымен жүре тұрсын. Енді қалаға келейік. Бұрынғы уәзірлерді қайта сайлап алыпты 

да, патша селт етпей шалқасынан жатып уәзірлеріне аты-жөні жоқ «әкел!» депті. «Егер үш күнге шейін 

әкелмесеңдер бастарыңды кесем», - депті. Сонымен бұлар не әкел дегенін білмей, ақылдасып, «осы ана 

үш жетім балалар зерек еді, соны іздейік» депті. Сонымен бұл үшеуін екі күн өтіп, үшінші күні іздеп 

тауып алады. Келе бұлар балаларға сәлем береді. Ол үшеуі де сәлемін қабылдады да: «Қош, жол болсын, 

қайда барасыздар?» - деп сұрау сұрады. Бұлар жауап берді. «Біз сіздерді іздеп жүрміз. Себебі біз өлетін 

болдық, патша бізге уақыт берді. Ол мынадай, шалқасынан селт етпей, жатып алып аты-жөні жоқ «әкел!» 

дейді, не әкел дегенін білмей келеміз, сонымен бізге үш күн уақыт берді. Ол бүгін бітетін күні», - деді. 

«Дұрыс, онда қала бұзылған, соны жөндеу үшін ұста әкел дегені ғой!». Онда сол күні, сол уақытта артына 
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кейін қарай қайтып, бірнеше ұста апарады. Сонда патша: «Е, қош, үш күннен бері ұста таба алмадыңдар 

ма? Неғып кешіктіңдер, айт шындарыңды! » -депті. Сонда аналар тұрып: - Не әкел дегеніңізді білмей әлгі 

үш баладан сұрап білдік, - депті. «Ә, ырзасыңдар ма, зеректігіне?» - депті патша. - Ырзамыз, сол үшеуін 

қойыңыз, - депті. «Иә, болмаса ертіп әкел», - деп алдырып, қайта уәзір сайлайды. Енді аз күннен соң елінде 

наразылық туып, «біз жетімді уәзір сайламаймыз» деген соң, елі бұзылып кететін болған соң, қайтадан 

үшеуін босатып қоя береді. Сонымен бұл үшеуі басар тауы жоқ, барар жері жоқ каңғырып басқа 

патшаның қол астына кетеді. Үшеуінің ендігі кәсібі патшаның қазынасынан алтын алып ауқат етпекші 

болды. Бұлардың үйі моланың тесігі болды. Түнде патшаның қазынасындағы алтынды үшеуі үш дорбалап 

тасып көрге әкеліп жинай беретін болды. Азанда патша қазынасын қараса, алтынның азайғанын көреді. 

Ертеңіне уәзірлері мен қарауылдарын қояды. Сонда да сол күні үшеуі ешкімге білдірместен тағы алтын 

ұрлап көрге әкелді. Ертеңіне патша қараса,тағы азайып қалған.Патша қапаланып өзі қарауыл болып 

тұрады,«көрейінші қандай неме ол» деп сонда да патшаға білдірмей әлгі үшеуі тағы да қазынадан 

алтынды ұрлап алады. Азанда қазынаны қараса, тағы жоқ біраз алтын, қапаланып патша сол күні кешке 

жансыз болып, жаман киімді киіп алып кешке түнімен жүреді, сүйтіп жүрсе, бір жерде бір үшеу бір нәрсе 

арқалаған, ырс-ырс етеді. Дереу патша артынан ере береді. Балалар жаңағы адамнан: «Қайда барасыз», - 

деп сұрайды. Ол адам өздерінен: «Сіздер қайда барасыз?» - дейді. Бұл үшеуі «нан талап» дейді. Әлгі адам 

да «мен де нан талаппын, қарағым» дейді. Әңгімелесіп көрге қарай келе жатса, бір жерде ит үріпті 

қоймастан, сонан соң жаңағы үшеуінің біреуі тұрып: «Ә, сіз патша ма едіңіз, ана ит маған іштеріңде патша 

кетіп бара жатыр деп үріп тұр ғой», - депті. Сонда ол: «Жоқ, шырағым, менен патшалық не алсын, бірақ 

кішкене күнімде өздерімізше ойнап жүргенімізде балалар мені патша етіп ойнаушы еді», - деп 

жалтартыпты. Олар осы айтқанға шыннан сеніпті. Үшеуі әлгі адаммен төртеу болып көрден соққан үйіне 

келеді. Өздерінше жай әңгімелесіп әлгі адам әңгімемен бұлардың әдіс-айласын білу үшін әр түрлі сөзге 

сала отырып, үшеуіне айтыпты: - Ұрлық ету үшін қандай амалдарың бар? - депті. Үш баланың біреуі: 

«Менің амалым патшаның қазынасынан алтын ұрлағанымды ешкімге білдірмеймін де, сездірмеймін де, 

міне, менің айла әдісім», - депті. Екіншісі: «Менің амалым үрген иттің тілін білем!» - депті. Үшінші біреуі: 

«Мен бір көрген адамымды айнытпай тауып аламын, маған бәрібір жеті қараңғыда көрсем де, күндіз 

көрсем де танимын», - депті. Бұл үшеуі сөзін бітіріп болған соң: «Иә, сіздің қандай амал, айлаңыз бар?» - 

депті. Бұл адам айтыпты: «Ажалға кетіп бара жатқан адамды ажалдан құтқарамын», -деген екен. Енді 

бұлар сөзін тауысып төртеуі ұйқыға кетеді. Сол уақытта ана үшеуін ұйықтата салып патша қайтадан 

бұрынғы киімін киініп болып, дереу тез қарауылдарына барып: «Дәл көрде үш бала бар, соны барып 

үшеуін бірдей дарға тартып, алтынды қазынаға сал!» - депті. Дереу қарауылдар келсе, үш бала ұйықтап 

жатыр, қасында алтын. Алтынды алып сол түнде қазынаға салады да, азанға шейін қарауыл тұрады. 

Азанда үшеуі тұрса, алтын да, жанындағы адам да жоқ. Дереу үшеуі жан-жағына алақтап, сасқалақтап 

далаға шығайын десе, ана қарауыл әскерлер үшеуін ұстап алып, аяқ-қолын байлап дарға аспақ үшін 

даршыға береді. Даршы үшеуінің мойнына жіп байлап аспақшы болып жатады. Осы уақта патша бір биік 

жерден жаңағы үшеуін көрмекші болып тұр еді, себебі қандай әдістер жасар екен деп ойлап еді. Сол 

уақытта адам танығыш бала дереу даршыдан ұрықсат сұрап мойнын босаттырды да, әлгі патшаға бала 

тұрып: - Е, адам, түндегі адам сен емес пе едің, өлімге ажалға кетіп бара жатқан адамды өлімнен, ажалдан 

құтқарам дегенің қайда, құтқар, міне, өлімге кетіп бара жатырмыз, - деді. Сонда патша даршыға 

босаттырып, құтқарып жіберіпті. Сөйтіп, өзіне әлгі үшеуін уәзір қылып тағы алыпты. 
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Хан баласына қазына береді. Өзіңе дос жи дейді. Баласы 100 дос тауып келдім дейді. Қырық жыл хан 

болып, менде бір жарым ғана дос бар. Сен қалай бір жолғы сапарда 100 дос таптың дейді әкесі. Сөйтіп 

бір жарым достың тарихын айтады. Оның бір досы - бай, жарты досы - кедей екен. Хан сол екі досын 

сынамақ болады. Мен үшін жаныңды қи, сонда мен тірі қаламын,-дейді хан бүтін досына ауырып жатқан 

болып. Ол жанымды емес, малымды ал, балаларым көп еді дейді. Хан кедей досын шақырады. Оған да 

соны айтады. -Қидым,-дейді кедей. -Неге?-деп сұрайды хан. -Менің жаным халықтың ханын сақтап 
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қалуға жараса, одан артықтың керегі не маған,-дейді кедей. Содан соң хан кедейді бүтін, байды жарты 

досым депті. 

 

7 - Бөлім: Қазақша Ертегі: Ыбырай Алтынсарин (Қарлығаш) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1704 

 

 

Ертеде бір бес ағайынды жігіт бар екен. Бесеуі бір байтеректің қасына жарты жер салған екен. Егіні піскен 

соң, түнде келіп біреу жеп кетеді екен. Сонан соң олар егінін күзетіпті. Әуелі үлкен ағасы күзетіпті, бірақ 

ешкімді көрмепті. Солайша төрт ағасы - төрт күн күзетіпті. Бесінші күні ең кішісі күзетіпті, аты 

Қарағылыш екен, Қарағылыш күзеткен күні көктен бір қара бие келіпті; егінді жеп жатқанда Қарағылыш 

оны ұстап алыпты. Сонда әлгі қара бие айтыпты: - Ей бала, мені жібер деді; менің бес құлыным бар, 

бесеуін бесеуіңе берейін - деді. Қарағылыш оны қоя берді. Сонан соң қара бие құлындарын алып келіп, 

ең кішісін Қарағылышқа берді, бөтен төртеуін төрт ағасына берді. Сонда бәрі жарысқанда Қарағылыш 

озады екен. Бір күні Қарағылыш жұлындай жерден түтін көріпті; көрген соң соған барыпты, барса - бір 

жалмауыз кемпірдің үйі екен. Ол кемпірдің бес қызы бар екен; қыздарының ойнайтын, жататын, тамақ 

ішетін үйлері бөлек-бөлек екен. Сонда Қарағылыш қыздардың ойнайтын үйіне барып, кілемнің астына 

жатыпты. Қыздар келе бергенде кілемді көтеріп қалыпты. Сонда қыздар ойбайлап, шешесіне барыпты. 

Шешесі ұрысып жіберіпті. Сонан соң қыздар келіп ойнап отырғанда, Қарағылыш қыздарды ұстап алып, 

төртеуін екі қолтығына тығып, біреуін иініне тығып, атына мініп қашыпты; қашқанда кемпір 

Қарағылышқа жылап айтыпты: - Қыздарымды ертең ұзатайын, бүгін өзің қон! -депті. Сонан соң 

Қарағылыш қыздарын өзіне беріп, өзі қоныпты. Кеш болған соң Қарағылышқа ұйықта деп, төсек салып 

беріпті. Қарағылыш тысқа шықса, аты бір көзінен қан, бір көзінен жас ағып тұр екен. Сонда аты айтыпты: 

-Сен бүгін ұйықтама, ұйықтасаң сені өлтіреді, жалмауыз кемпір темір тіс соқтырып жатыр - деді. 

Қарағылыш үйге келіп ұйықтамай жатыпты. Сонда кемпір келіп, есікті қарап айтыпты Ұйықта шырағым!-

депті де, кетіп қалыпты. Біраздан соң тағы келіпті. Сөйтіп жүргенде таң атып қалыпты. Сонан соң кемпір 

қыздарын ырғап-жырғап ұзатыпты, сонда айтыпты: - Осы жерде үш бел бар, екеуіне қонбаңдар, ең 

шетікісіне қоныңдар - депті. Күн кеш болған сон төрт ағасы ең ортадағысына қоныпты. Қарағылыш 

жаңғыз өзі ең шеткісіне барып қоныпты. Қарағылыш ертең тұрған соң, төрт ағасы жылап жатыр екен, 

есітіпті оларға бір кісі айтады екен: -Қарағылышты әкеп берсеңдер, жіберейін - деп. Соны Қарағылыш 

есітіпті де, соған келіпті; келсе -бір айдаһар екен. Ол айдаһар бөтен ағаларын қоя беріп, Қарағылышты 

алып қалыпты. Сонан соң Қарағылышқа айтыпты: - Берімес ханның өлімес қызын акеп бер! -депті. 

Қарағылыш жарайды деп кетіпті. Келе жатса бір тауды бір тауға қосып [жатқан] кісіге жолығады. Сонда 

Қарағылыш сұрапты: - He ғылып жүрсін? - деп. Ол кісі айтыпты: - Қарағылышқа жолдас болайын деп 

жүрімін-депті. Сонымен жүргенде Қарағылыш тағы бір көлді көлге қосып [жатқан] кісіні жолдас қылып 

алыпты және бір мергенді және бір шапшаңды; шапшаң сонша асқан екен: екі отырған сауысқанның 

бірінің құйрығын біріне кесіп алып жалғайды екен. Солармен бір атқа мінісіп келіпті. Келсе бір екі тау 

көріпті: сол таудың бүйірінен ірің ағып жатыр екен. Мұның астында ханиық ауылы бар екен. Қарағылыш 

ханға барып айтыпты: - Сенің кызыңды алайын деп келдім - депті. Сонан соң хан айтыпты: - Бес айла 

қыламын, бесеуін де тапсаң қызымды беремін, таба алмасаң өлтіремін! -деді. Әуелі ат жарыстырамыз деп, 

ат жарыстырыпты. Сонда Қарағылыштың аты алдымен келіпті. Сонан соң хан жаяу кісі жарастырамын 

депті. Сонда Қаралығыш манағы жүйрікті шығарыпты; хан бір кемпірді шығарыпты. Ол кемпір бір шелек 

бал алыпты. Жарысардың алдында ол кемпір жүйрігіне балды беріп-беріп мас қылыпты, ұйықтатып 

тастап өзі кетіп қалыпты. Сонда жер тыңдаушы да айтыпты. - Сол біреу адам келеді - депті. Сонда 

Қаралығыш мергенге: - Ат! - депті. Мерген басындағы шелекті атыпты; шелектің дыңғырлаған 

дауысымен [жүйрік] оянып тұра салып, орнынан біір уыс топырақ ала салып жүгіріпті. Кемпірге жеткен 

соң [ол]: - Шеше! - депті. Сонда кем.пір артқа қарағанда, көзіне топырақ шашып қалғанда, кемпір 

ойбайлап қалыпты. Сөйтіп жүйрік алдымен келіпті. Сонан соң хан барлығын бір темір үйге қамапты да, 

жан-жағынан берік басыпты. Сонда манағы көл ұрттағыш екі ұртына екі көлдің суын ұрттап әкеліп, үйге 

шашыпты. Сонан соң хан қызын ұзатыпты. Манағы Қарағылыштың жолдастары орнында қалыпты, 
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оларға Қарағылыш киім берген екен, олар алмапты. Сонан соң Қарағылыш қызды айдаһарға әкеліп беріпті 

де, өзі кетіп, келе-келе жатып, өзінің ағаларын тауып алыпты. 

 

8 - Бөлім: Қазақша Ертегі: Гүл 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1705 

 

 

Баяғы өткен заманда бір гүл өмір сүріпті. Гүлдің басқа достары болмапты. Бір күні күн бұлттанып, 

жаңбыр жауа бастайды. Гүл жаңбырдан қаша алмайды. Жаңбыр жауып, басылған соң, күн қайта ашылады. 

Кейін гүлдің көңілі көтеріліп, қуанады. Ол әр-түрлі қимыл жасап билейді. Бір кезде оның басындағы 

тұқымы жерге себіледі. Гүл оны байқамайды. Гүл тағы да менің достарым жоқ, деп мұңайып жылай 

бастайды. Қарап тұрған күннің көзі жабылып, тағы да жаңбыр жауады. Жаңбырдан соң, гүл жан-жағына 

қараса кішкентай-кішкентай гүлдердің шыға бастағанын көреді. Гүл: «Енді менің достарым көбейді, 

алақай» - деп қуанады. Содан бері әр-түрлі гүлдер жерге шыға бастапты. 

 

9 - Бөлім: Қазақша Ертегі: Ыбырай Алтынсарин (Тазша бала) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1706 

 

 

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 енші ешкісін сойып алып, етінен кемпір мен шалға бір 

түйір де берместен, арқалап кетіпті. Келе жатса бір өнерші байдікіне келеді. Бұл байға өнер үйренуге ол 

жігіт жалданыпты. Өнерші бай бек қатты жауыз адам екен, ол жалданған жігітті бір сандыққа салып 

қойып, аштан өлтіріпті. Үйінде қалған ортаншы баласы, бұ да өнер үйренбекке талап етіп, ода ағасының 

кеткен жолымен кетіп, о да өнерші байға келіп жалданып ты. Өнерші бай оны да ағасынша аштан өлтіріпті. 

Үшінші ұлы Тазша бала, о да ағаларындай өзіне тиген енші ешкісін сойып алып, жарты етін әке-шешесіне 

беріп, олардан рұқсат алып, арқалап кетіпті. Келе жатса бір қора қойға ұшырапты. Бұл қора қойдың 

қойшысына жолығып сұраса, бұл қойлар өнерші байдікі екен. Ол Тазшадан сұрайды: -Балам, қайда 

барасын? -деп. Тазша бала жауап береді: - Өнер үйренуге барамын -деп. Сонда шал тұрып айтады: . - 

Балам, ол сөзіңді бөтен ешкіміге айтпа- деп,-өзіңе өтірік айтпа, жатқа (бөтендерге) шыныңды айтпа деген 

- деп. Сонан соң бұл бала шалдың бұл айтқаны рас екен деп ойлап, өнерші байға барыпты. Байдың үйіне 

қонып, ертең жүрейін деп жатқанда, өнерші бай Тазшадан сұрайды: - Балам қайда барасың, жолың болсын? 

- деп. Тазша бала жауап береді: - Мен өзіңдей ер баласы жоққа еншілес бала боламын - деп. Сонда өнерші 

бай айтады: - Балам, сен біздікінде қал, маған бала бол, біздің бір ақ кұнан қойды сойып, той қылып, асық 

жілігін етімен өзін, жеп той, мен өзім жолаушы барамын - дейді де, өзі жолына кете береді. Бала (Тазша): 

- Хош әке, жақсы бол! -деп, үйінде қала беріпті. Бұл өнөрші байдың үйінде бір қызы бар екен. Бұл Тазша 

балаға айтады: - Аға, сен асық жіліктен өзің жемей, керегенің басына іліп кой, сонда бір ақ тазы келіп, 

жілікке ұмтылар, сонда сен балтамен ол тазыны лақтырып өлтір - деп. Мұнан соң Тазша бала ақ құнан 

қойды сойып, той қылып, көршілерін шақырып, асық жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын қылып, 

керегенің басына іліп қойғанда, айтқанындай ақ тазы келіп етті жілікке ұмтылғанда, Тазша балтамен 

жіберіп қалыпты; бірақ балтасы тазыға тимей, ит кашып құтылып кетіпті. Өнерші бай үйіне келген соң, 

Тазша баланың мұндай істерді істегенін біліп, қатты ашу етіп, бұл итті аштан өлтірейін деп сандыққа 

салып қойыпты. Бұл байдың бағанағы қызы, әкесі жоқта, сандығының түбін тесіп тамақ беріп, Тазшаны 

тойдырып тұрыпты. Бірнеше күндер өткен соң Тазшаның өз әкесі балаларын іздеп шығып, өнерші 

байдікіне келіп сұрады: - Бір Тазша деген балам бар еді, соны көрдіңіз бе? - деп. Өнерші бай: - Көргенім 

жоқ - деп жауап береді. Бұлардың сөйлесіп тұрған сөздерін Тазша үйде сандықта жатып есітіп жатыр еді. 

Бай әлгідей дегенде, Тазша: - Әке, мен мұндамын! - деп, сандық ішінен айқайлапты. Даусымен баласын 

танып, байдың сандығынан шығарып алып, Тазша мен әкесі үйіне қайтыпты. Тазша жолай әкесіне айтады: 

- Әке, мен бір қара құнан қой болайын, мойныма жіп тағып, жетектеп барып базарға жақсы бағаға сат, 

бірақ жібіңді алып қал - дейді. Баласы сол жерде айтқанынша қара құнан қой болады, әкесі мойнына жіп 

тағып базарға апарып сатып, ақшасын алып, үйіне қайтады. Ертеңіне баласы өз қалыпына түсіп, әкесіне 
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айтады: - Әке, мен бір қара жорға ат болайын, мені базарға апарып сат, пұлымды ал, бірақ шылбырымды 

алып қал - депті. Баласы айтқанынша ат болып, әкесі базарға апарып сатып, шылбырын алып, үйіне 

қайтты. Ертеңіне баласы, Тазша, тағы өз қалпына түсіп, үйіне келіп, әкесіне айтады: - Әке, мен бір жез 

бұйдалы нар-тайлақ болайын, сен мені базарға апарып сатта, бұлымды алып, бірақ, бұйдамды алып қалып, 

үйге қайта бер - деді. Тазша айтқанынша тайлақ болып, әкесі базарға сатайын деп жетектеп келе жатса, 

алдынан баяғы өнерші бай шығыпты. Ол айтады: - Маған мынау тайлағыңды сат - деп. Тазшаның әкесі 

айтыпты: - Тайлағым басы жүз тілла - деп. Сонда өнерші бай бұлардың айласын біліп, жаман оймен, 

тайлақты жүз тіллаға сатып алыпты да, үйіне жетектеп келіп, баяғы қызын шақырып алып, мынау 

тайлақты ұстай тұр депті де, өзі үйден пышақ алып, тайлақты бауыздайын деп, үйіне жүгіріп кетіпті. Қыз 

әкесінің жаман ниетін біліп, үйден бұ да пышақ ала шыққан екен, әкесі үйге кірген кезінде, тайлақтың 

бұйдасын пышақпен қиып жіберіп, босатып қоя беріпті. Өнерші бай тұра салып үйінен шығып, қаып бара 

жатқан тайлақты көріп 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. 

Бір аздан соң, Тазша бала торғай болып қашыпты, онда бай қырғый болып соңына түсіпті. Онан соң Тазша 

торғай қалпында шаңыраққа ұшып келіп қонып отырғанда, бай -қырғый келіп таяна бергенде, Тазша 

қорқып, шүберек болып жерге түсіпті. Өнерші бай онда кісі болып, шүберекті қолына алайын дегенде, 

Тазша тары болып домалапты. Онда өнерші бай тауық болып шұқиын дегенде, Тазша мысық болыпты да, 

өнерші байдың желкесіне мініп алып тістеп, тырнап, зорлықпен өнерші байды өлтіріпті. Сөйтіп, оның 

қызын өзі алып, барша мұратына жетіп, зор бай болып дәурен етіпті. 
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Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бірін-бірі көргісі келмейді 

екен. Байдың үйі кең, әдемі болыпты. Іші толған – алтын мен күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, 

төбесін бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгілі, нанын әзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып, 

күтіп, орып, өз күнін өзі көріпті. Бір жылы көктемде алапат, су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп 

ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, бір көмеш нанын қойнына салып, ол да ағаштың басына 

көтеріледі. Су тасқыны он бес күнге созылады. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: - Әй, кедей, сен мына 

бір кесек алтынды ал да, маған бір үзім нан бер, - дейді. - Жоқ, алтының өзіңе, нан бере алмаймын, - деп 

жауап береді кедей. Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды. - Алтынымның жартысын берейін, - 

дейді ол бұл жолы. - Жоқ, бере алмаймын, - деп бұл жолы да кедей келіспейді. Ақыры, аштан өліп бара 

жатқан соң шыдамай, бай бір үзім нанға барлық алтынын айырбастайтынын айтады. Кедей бәрібір 

көнбейді. Бойынан күші кеткен бай басы айналып, суға құлап кетеді. Ал, келесі күні су тоқтап, кедей 

ағаштың басынан түседі. Халықтың: «Алтын, күміс - тас екен, арпа, бидай – ас екен» дейтіні осыған орай 

айтылған екен. 
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Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма 

қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген Қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма 

өте биікте — секіріп жете алмайсың! Шырша бұтағында отырған қарға қоян қылығына сырттай күліп 

отырды. — Қарқ-қарқ! Оны көрген қоян: — Қарға, Қарға! Маған алманы үзіп алып берші! — дейді. Қарға 

ағаш басына ұшып барып, алманы үзіп алады. Бірақ алманы тұм-сығымен қармап ұстай алмай, жерге 

түсіріп алады. Рақмет, саған, Қарға! — деді де Қоян алманы жерден көтермек болды. Ал жерге түскен 

алма жаны бардай, дыбыс шығарып, қозғалып жүгіре жөнелді. — Бұл қалай? Қорқып кеткен Қоян ағаш 

алмасының түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне құлағанын түсініп: — Кірпі, кірпі! Тоқта, тоқта! — 

деп айғайлады. — Менің алмамды қайда алып бара жатырсың? Кірпі кідірместен: ~ Бұл — менің алмам! 
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Ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым. Қоян да қояр емес! — Алмамды қайтарып бер. Оны 

тауып алған мен! Таласып жатқан Қоян мен Кірпіге Қарға қосылады. — Босқа таласасыңдар, алма менікі! 

Мен оны өзім үшін үзіп алғанмын! -деді ол өтірік-шынын араластыра. Олар бір-бірімен түсінісе алмай, 

алманы әрі тартып, бері тартып, орман .~: айғайдан у-шу болып кетеді. Сол кезде қорбаңбай Аю келіп 

қалады. — Бұл не деген айғай-шу! Мазамды алдыңдар ғой! Бәрі оған жақындап: — Сен, Аю, біздің 

ормандағы ең үлкен, әрі ең ақылдысың. Сондыңтан бізге алманың кімдікі екенін айтып берші? — деп 

аюға оқиғаның қалай болғанын баяндап, төрелігін сұрайды. Аю сәл ойланып, сұрады: — Алманы кім 

тапты? — Мен! — деді Қоян. — Ал, алманы кім үзіп алды? — Мен! — деп қарқ етті Қарға. — Жақсы. Кім 

оны ұстап алды? — Мен ұстап алдым! — деді Кірпі. — Мінекей, бәрің де дұрыс айтасыңдар, өйткені 

әрқайсыларың алманы алу үшін еңбектендіңдер! Алма бәріңдікі! — Мұнда бір алма ғой! — деді Кірпі, 

Қоян,Қарға түк түсінбей. — Бұл алманы теңдей бөліңдер. Әрқайсың бір-бір бөлігін алыңдар! — деді аю. 

Мұны естіп бәрі қуанып кетті: — Бағанадан бері біз бостан-босқа таласқан екенбіз ғой! Кірпі алманы төрт 

бөлікке бөледі. Қоянға бір бөлігін беріп: — Бұл саған, Қоян — сен алманы бірінші көрдің! Екінші бөлігін 

Қарғаға беріп: — Бұл саған, Қарға — сен алманы үзіп алдың! Үшінші бөлігін Кірпі аузына салып: — Бұл 

маған, өйткені алманы ұстап алған — мен! Кірпі Аюға төртінші бөлігін беріп: — Бұл саған, Аю! — Маған, 

не үшін? — деп таңқалды Аю. — Сен бізге ақыл айтып, татуластырдың! — деді ол, риза кейіппен. 

Әрқайсы өзіне берілген алманың бөлігін жеп риза болды, өйткені Аю ешкімді ренжітпей дұрыс, әділ 

шешім шығарған еді. « Береке басы — бірлікте» деген осыдан қалған көрінеді. 
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Баяғы заманда Бағдат шаһарында жоқшылықпен күні өткен бір кемпір мен шал тұрады екен. Олардың 

ортасында сегіз жасар жалғыз ұл баласы болыпты. Кемпір үй ішімен айналысады да шал ау тартып, азын-

аулақ іліккен балықты талшық 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 рұқсат 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, қуанған кемпір 

мен шал тұра жүгірісіп, біріне-бірі соғылысып, құлап та қалады. 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 

қайтарады. Бала келгенсін патша оған көп алтын береді, бала үйіне қуанып қайтады. Оны естіген патша 

санаттары күншілдік етеді. Олар патшаны былай деп азғырады: — Бұл алтын балық жалғыз болмау керек. 

Оның жұбайын таптырып алыңыз балаға,– дейді. Патша санаттарының айтқан ұсынысын қабыл алады. 

Баланы 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 қатарына кіреді. Мұны көрген патша санаттары өшпенділікті бұрынғыдан 

да күшейтеді. Олар енді баланы алысқа, «барса келместің» жолына жіберудің айласын қарастырады. Олар 

патшаға келіп былай дейді: — Мәртебелі тақсыр, бұл бір тамаша іс болды. Тек бір келіспейтін жері алтын 

балық жай суда 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-
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шал мұны естігенде, естерінен айырылады. 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, 

беталды 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 

тәулігінде 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. Тұрғындары адам перісі дейді. Міне, осы шаһардың 

ішінде 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 биіктігі 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 өрмелеп 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 адамы емеспін. Тегі, сол өзіңнің 

айтқан «Бағдат» 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 қызды шақырып алып: 

“Бүгінгі асты кім пісірді?”, – дейді. Аспазшы қыз бүгінгі тамағының аса дәмді екендігін өзі де сезген 

болатын, 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 жүзінен есі ауып құлайды. Екінші санаты 

да оның аяғын құшады. Бұған ашу шақырған патша балаға қылышын алып, өзі ұмтылады. О да есі ауып 

құлайды. Есін жиып, Қорлығайым патша халқын таратады да баланы өз сарайына енгізуге бұйырады. 

Сарайға келгенсін қыз патша балаға айтады: — Менің саған ықыласым түсті, сондықтан өлтірмедім. 

Ықтияр болсаң, саған тиемін және тағымды беремін, – дейді Қорлығайым. — Қарсылығым жоқ, – дейді 

бала, – бірақ сізге қояр бір тілегім бар, қабыл алсаңыз. — 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 
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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 сыйлықтар 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 жоғары болғанын шын ниетпен тілейміз. Сіздің алтын балығыңыз да 

бар, ол еркін жүзетін алтын суыңыз да болды. Әрине, тақсыр, бұған өзіңіздің данышпандығыңыз арқылы 

жетіп отырсыз. Екінші жағынан, біздің көмегіміз болғанын біліп отырсыз. Біздің сізге тағы бір берер 

кеңесіміз бар. — Айтыңыздар, бағалы ұсыныстарыңды 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. Шолақ перінің екі тал шашын тұтатады. Сол-ақ екен, Шолақ пері жетіп келіп, 

баланы алып, қыз патшаға көзді ашып-жұмғанша 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, кырық 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. Сөйтіп, кемпір-шалдың баласы екі елді өзі билеп, Қорлығайымды әйелдікке алып, барша 

мұратына жетіпті. Қорлығайымға аспазшы болған бағдаттық қыз сол баланың туған апасы, кемпір-

шалдың тұңғыш қызы екен. Оны бес жасында белгісіз нәрсе көтеріп алып кеткен екен. О да әке-шешесін 

көріп, қуанышқа кенеледі. 

 

14 - Бөлім: Қарттың ұлына айтқан өсиеті 
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Бір бай өлер уакытында ұлын шақырып алып: - Ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын 

үй сал. Ас жесең, бал же, - деп, өсиет айтыпты. Бай дүниеден өтіп, ұлы атасының өсиетін орындай 

бастайды: жұма сайын қыз алып, қала сайын үй салады. Ас ішсе, бал ішіп, ақшасын бітіреді. Сөйтіп, жігіт 

жарлы болады. Бір күні жігіт далаға шығып біраз жүріп, бір үйілген тастың тасасына отырып, бөркін 

қолына алып басын ұстап отырған уақытта, бір жақтан бір шал келіп жігітке сәлем береді. Жігіт сәлемін 

алған соң, ол адам жанына отырады да жігітке: - Неғып отырсың? - дейді. Жігіт: - Жәй отырмын, - деп 

жауап береді. Шал: - Шыныңды айт! - деп қыса бастайды. Жігіт еш нәрсе айтпайды. Шал: -

 Сырыңды жасырма! Мен саған жақсылық көрсетемін, - дейді. Жігіт: - Менің атам бай адам еді, 

сол атамның өлер алдында айтқан өсиетін орындаймын деп, кедей болдым, - дейді. Шал: - Қандай өсиет 

айтып еді? - дейді. Жігіт: - Әуелгі өсиеті: «Мен өлген соң жұма сайын қыз ал», - деп еді, мен атамның 

сол өсиетін тұтып, жұма сайын қыз алдым. Екінші өсиеті: «Қала сайын үй сал», - деп еді. Мен қала сайын 

үй салдым. Үшінші өсиеті: «Ас ішсең, бал же», - деп еді. Мен бұл өсиетін де орындап, әр күні бал жедім. 

Солай етіп, үш жылда барлық ақшам таусылды, - дейді. Шал тұрып жігітке: - Сен атаңның өсиетін 

ұқпаған екенсің, өйткені атаңның: «Жұма сайын қыз ал» - дегені: «Әйеліңмен сыйлас бол, қадіріңді 

кетірме. Сонда ғұмыр бойы тату-тәтті өмір сүресің» - дегені. «Қала сайын үй сал» дегені: «Қала сайын 

достарың болсын, барғанда түсетін» - дегені еді. «Ас ішсең бал же» - дегені: «Еңбек істеп ас ішсең, балдан 

тәтті болады» - дегені еді, - деп, қарт өз жөніне кетіпті. Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетіне сонда ғана 

түсініпті. 
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15 - Бөлім: Жақсылық пен жамандық 
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Бұрынғы өткен заманда Жақсылық, Жамандық атты екі адам болыпты. Бір күні Жамандық жаяу жүріп 

келе жатса, артынан бір атты кісі жетіпті. Екеуі жөн сұрасып, қайда бара жатқанын білісіпті. Ол келген 

Жақсылық екен. Сонда Жамандық тұрып: - Жақсылық, сен мені артыңа мінгестіре кетші, - депті. 

Жақсылық: - Олай болса, сен қазір мына атқа мін де, біраз жер жүріп барып, түсіп, атыңды байла да өзің 

жаяу кете бер. Сондан соң мен жетіп, атпен біраз жерге жүріп, саған тағы байлап кетермін. Сөйтіп, 

баратын жеріміізге кезек мініп жетейік. Екеуміз мінгессек атқа қиын соғар, - депті. Сонан соң Жамандық 

атқа мініп алып, сол кеткеннен Жақсылықты есіне алмастан, кете беріпті. Жақсылық шаршап, арып-ашып, 

кешке жақын бір күркезге келеді. Ішіне кірсе, жан жоқ. Бірақ ортада бір үлкен қазан асулы тұр екен. 

«Айдалада қайнап тұрған не қылған тамақ? Дәм татайын», - деп, (бір саусағының ұшын батырып, дәм 

татады да, күрке төбесіне шығып жатады. Бір уақытта қасқыр, түлкі, арыстан - үшеуі келіп, күркеэге 

кіріпті. Түлкі тамақты көре сала: - Ойбай, мына тамақтан біреу жепті! - деп, байбалам салады. Қасқыр 

мен арыстан екеуі: - Кім жеуші еді? Адам келетін жер ме, бұл жер? - деп, кейіген соң, түлкі сөзді доғарып, 

үшеуі отырып тамақ ішіп, әңгімеге кіріседі. Арыстан, қасқыр, түлкі - үшеуі көрген-білгендерін айтысады. 

Арыстан мен қасқыр түлкіге: - Түлкі, сен не көрдің, не естіп, не білдің? - дейді. Сонда түлкі түрып: -

 Мен бір жерден бір алтын көрдім. Пәлен деген байдың қыстауының қасындағы жаман қыстаудың 

ортасында, бір сүйем жердің астында жатқан бір құмыра алтынды күнде қарауылдап, қарап келемін, - 

дейді. Сонда қасқыр тұрып: - Мен күнде пәлен деген байдың қойының арасында үлкен ала тоқтыны 

қарауылдап келемін. Себебі: ол байдың ауырып жатқан бойжеткен қызы бар, қандай ем қылса да 

жазылмайды және оның емін ешкім білмейді. Бірақ мен білемін: ол қызды жазатын ала тоқты. Ала 

тоқтыны сойып, өкпесін жегізсе, жазылады. Тагы да ол бай жар салган: «Кімде-кім осы қызымды емдеп 

жаз- са, соган осы қызымды беремін», - деп. Бірақ оның емін әлі ешкім тауып айтқан жоқ, тауып айта 

алмайды да, - дейді. Кезек келген соң, арыстан тұрып: - Мен де түнде барып, түген байдың жылқысының 

біреуін жеп келіп жүрмін. Ол бай мені еш уақытта ұстай алмайды және маған оның ешбір жылқысы қуып 

жете алмайды. Жететін бір-ақ тайы бар. Ол тай пәлен тоғайдағы жылқының ішінде. Сол тайдан 

басқасынан мен құтылып кетемін. Және ол байдың жар салғаны бар: «Кімде-кім менің жылқымды жеп 

жүрген арыстанды ұстап берсе, соған бір үйір жылқымды беремін», - деп. Олар әңгімелерін аяқтап, 

ұйықтап қалады да, азаңнан тұрып, бет-бетіне кетеді. Жақсылық олардың барлық әңгімелерін естіп алып, 

адам емдеуші боп, байдікіне келеді. Бай оның түріне қарап: «Осы емші шыгар», - деп ойлап: -

 Жоғары шық! - дейді. Жақсылық отырган соң, бай: - Қызыма бал ашып бер! - дейді. Жақсылық: 

«Мақұл», - дейді де, қызды қарап: - Баланы емдетпей, босқа қинапсыңдар гой! Әкел анау үлкен ала 

тоқтыны. Мұның ауруы соның өкпесінде, - дейді. Бай дереу, қойшыларды жіберіп, тоқтыны алдыртады. 

Жақсылық қызға тоқтының өкпесін жегізіп, емдейді. Жазылған соң, қызды өзі алады. Бұдан кейін 

Жақсылық бағанағы жаман қыстауға келеді. Қораның ортасын бір сүйемдей қазса, бір құмыра алтын 

шығады. Оны алып, арыстанның айтқан жеріне барады. Барса, бай бір арыстанды ұстай алмай жүр екен. 

Мұны білген соң Жақсылық байға: - Мен сол арыстанды ұстап берсем, сен маған не бересің? - дейді. 

Бай: - Егер ұстап берсең, саған бір үйір жылқы беремін, - дейді. Жақсылық: «Жарар», - деп, тоғайдағы 

жылқылардың ішінен ала тайды ұстап алып, арыстанды күтіп тұрады. Арыстан келіп, жылқыны алып 

қаша бергенде, Жақсылық әлгі ала таймен қуып жетіп, арыстанды ұрып жығып, байдың бір үйір 

жылқысын алып, келген жолына түседі. Неше ай, неше жылдар өткенде, бір күні бұған Жамандық келіпті. 

Жақсылық Жамандыққа қараса, үсті-басында түк жоқ, қайыршы, дуана секілді екен. Ол Жақсылықты 

көріп: - Жақсылықжан! Мен саған жамандық қыламын деп, мүндай күйге ұшырадым. Енді сен мені 

адам қыл. Сен бұл мал-мүліктерді қай жақтан таптың? - дейді. Сонда Жақсылық: - Не де болса, 

адамзатсың ғой! Сен жамандық істегенмен, мен саған жақсылық істейін, - деп, өзінің бастан кешкен 

оқиғасын айтыпты. Сонан соң тұрып: - Пәлен төбеде бір үй бар. Сен қазір соған жет. Оның ішінде 

асулы бір қазан ет бар. Бірақ оның ішіндегі еттен тек бір саусағыңды батырып, дәмін көр де үйдің төбесіне 

шығып жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен 

кейін естіген сөздеріңді істесең, сен осындай боласың, - дейді. Жамандық: «Жарайды,» - дейді де, баяғы 
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күркеге барып кіреді. Жақсылық айтқандай, қазан толы ет асулы тұр екен, қызығып кетіп, шыдай алмай: 

«Мына бір жілігін жейінші» - деп, еттен жеп, сорпасынан да, бес-алты рет ұрттап алыпты. Сөйтіпті де, 

үйдің төбесіне шығып жатыпты. Бір уақытта түлкі, арыстан, қасқыр - үшеуі күркеге кіреді. Түлкі тамақты 

көре сала: - Ойбай, мына еттің тоқпақ жілігі жоқ, омыртқасы жоқ, сорпасы жоқ, біреу жепті! - дейді. 

Оған арыстан мен қасқыр: - Кім жеуші еді? Бұл жерге адам келуші ме еді? - деп, көнбейді. - Жоқ! 

Бір бәле бар! Мен түс көрейінші, - деп, түлікі жата қалыпты да, аздан соң қайта тұрып: - Осы күрке үстіне 

шығайықшы, сонда бір пәле бар секілді, - депті. Бұл сөзін қасқыр мен арыстан да мақұл көріп, түлікі 

төбеге шықса, Жамандық жатыр екен. Үшеуі Жамандықты бас салып жеп қойыпты. Сөйтіп, Жақсылық 

жақсылығынан өмір сүріп, мұрат-мақсатына жетіпті. Жамандық жамандығынан ит-құсқа жем болыпты. 

 

16 - Бөлім: Үйшік (орыс халық ертегісі) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1713 

 

 

Бұл орманда болған оқиға еді. Ашық алаңқайда кіп-кішкентай ескі үйшік тұрған. Бірде оны қасынан 

жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап: – Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім 

бар? – деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды.Тышқан бос үйшікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз 

уақыттан кейін үйшіктің маңына секіріп бақа келеді. – Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар? 

– Мен тықырлауық тышқанмын! Ал сен кімсің? – Мен бақылдауық бақамын. – Кел, бірге тұрайық. Бақа 

«бақ-бақ!» деп бақылдап, үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып, бірге тұрады. Енді үйшік 

қасына ытқып-ытқып қоян жетеді. – Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар? – деп сұрайды. – 

Мен тықырлауық тышқанмын! – Мен бақылдауық бақамын. Ал сен кімсің? – Мен қорқақ қоянмын! – Кел, 

бірге тұрайық. Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл үйшікті түлкі 

көреді. Ақырын басып жақын келіп, терезесін қағады да: – Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім 

бар? – деп сұрайды. – Мен тықырлауық тышқанмын! – Мен бақылдауық бақамын. – Мен қорқақ қоянмын! 

Ал сен кімсің? – Мен қу түлкімін! – Кел, бірге тұрайық. Үйшіктен түлкіге де орын табылды. Достар енді 

төртеу болды. Үйшікке тілі салақтап, айналасына алақ-жұлақ қарап қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, 

қырылдаған дауысымен: – Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар? – деп сұрайды. – Мен 

тықырлауық тышқанмын! – Мен бақылдауық бақамын. – Мен қорқақ қоянмын! – Мен қу түлкімін! Ал 

сен кімсің? – Мен сұр қасқырмын! – Кел, бірге тұрайық. Қасқыр қысыла-қымтырыла ішке кіреді. Әйтсе 

де кіп-кішкентай үйшікке бесеуі де сыйып кетеді. Барлығы қосылып, ән айтады. Тату-тәтті өмір сүреді. 

Бір күні жидек теріп жүрген аю үйшік тұрғындарының салған әнін естиді. Ол үйшікке жақын келіп, бар 

дауысымен: – Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай бұл үйшікте кім бар? – деп ақырады. – Мен тықырлауық 

тышқанмын! – Мен бақылдауық бақамын. – Мен қорқақ қоянмын! – Мен қу түлкімін! – Ал мен болсам, 

сұр қасқырмын! Ал сен кімсің? – Мен қорбаңбай аюмын! – Кел, бірге тұрайық. Аю ары-бері тырбыңдап 

үйшікке кірмекші болады. Бірақ оның басы енгенімен, денесі сыймайды. Амалы таусылған аю: – Ендеше 

мен үйшіктің шатырына шығып тұрайын, – дейді. – Жоқ, сен дәусің! Сені кішкентай үйшігіміз көтере 

алмайды. Қиратасың ғой, – деп шырылдайды іштегілер. – Қорықпаңдар, түк те болмайды, – деп аю 

олардың сөздеріне құлақ аспайды. Кіп-кішкентай үйшіктің тұрғындары амалсыздан келіседі. Аю 

қорбаңдап үйшіктің төбесіне шығады. Сол-ақ екен, ескі үйшік сықырлап, шашылып қалады. Тықырлауық 

тышқан, бақылдауық бақа, қорқақ қоян, қу түлкі, сұр қасқыр – барлығы аман-есен үйшіктен шығып 

үлгереді. Аюға олар ренжімейді. Қайта барлығы бірігіп, бөренелерді тасып, тақтайларды сүргілеп, жаңа 

үйшік тұрғызуға кірісіп кетеді. Осылайша, достар өздеріне әп-әдемі, жап-жаңа үйшік соғып алыпты. 

 

17 - Бөлім: Қарт пен тапқыр жігіт 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1714 

 

 

Бір қарт адам болып, өзі ғалым болыпты. Бір күні шаһарға барып, үйіне қайтып келе жатса оны бір жас 

жігіт қуып жетеді. Ол келе жатып жөн сұрасады да, барар жолы бір болғаннан кейін: - Ата, жолды 

қысқартайық, - дейді. Қарт: - Жол қалай қысқарады? - дейді. Жігіт: - Жолдың қысқаруы оңай, 
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екеуміз бірімізді-біріміз, кеззек-кезек арқаласақ болғаны, - дейді. Шал ішінен: - Япырым-ай, мынау 

бір кесепатты адам болмаса игі еді? Сөзінің түрі жаман екен. Ат-матыммен мені бұл қалай арқалайды? 

Өзін қалай арқаламақшымын? - деп ойлап, жауап қайырмай, бетіне ажырайып қарап қояды. Мұнан кейін 

жігіт те үндемей келе жатады да, орылмаған, бірақ пісіп тұрган егінді көріп: - Ата, мына егін сіздің 

елдікі ме? - дейді. Қарт: - Я, біздің елдікі, - дейді. Жігіт: - Иесін білесіз бе? - дейді. Қарт: -

 Білемін, - дейді. - Олай болғанда, бұл өзі желініп қойған егін бе, жоқ, желінбеген егін бе? - дейді. 

Қарт тағы да бетіне ажырайып қарап қояды да: «Япырпым-ай, мынаның бір сөзінен бір сөзі сорақы болды-

ау! Орылмай тұрған егіндді көре тұра, бұл не айтқаны?» - деп ойлайды. Онан өтіп, жолшыбай бір елге 

кездеседі. Бұл елдің адамдары бір өлген кісіні көтеріп, қабірге қойғалы апара жатыр екен: Жігіт: - Ата, 

мына кісіні білесіз бе? - деп сұрайды. Қарт: - Білемін, - дейді. Жігіт: - Ата, мына кісі өлген адам ба, 

өлмеген адам ба? - деп і сұрайды. Қарт шыдай алмай: - Өлмесе жерлеуге апармайды ғой! - деп жігіттің 

бетін қайырып тастайды. Жігіт үндемейді. Көтеріп келе жатқан өліктің қабірі жолда екен. Бұлар 

қабіршілерге келеді де солармен бірге өлікті қойысады. Былай шыққаннан кейін: - Ата, әлгі кісі өлмеген 

екен, - дейді. «Я, құдай, мынаның кесепатынан құтқара көр. Көрге көміп тастаған адам өлмей ме екен? 

Бұл не деген ақымақ!» - дейді қарт ішінен. Күн кеш болады, екеуі қарттың үйіне келеді. Қарт оны ұнатпаса 

да, күні бойы жолдас боп, бірге келген соң, қондырмасқа болмайды. Қонағын үйіне кіргізеді де бойжеткен 

жалғыз қызы бар екен, соны оңаша шақырып алып: - Шырағым, менімен бірге үйге бір жігіт келді, 

мейман ет! Бірақ сүйкімсіз мінезі бар. Сөзінде кесепаты зор адам, - дейді. Қыз тамақ әкеліп беріп, 

қонақпен сөйлесіп көрсе, сөзі мағыналы, кескіні де ажарлы екен. Қыз: «Япыр-ау, әкемнің айтқаны осы 

кісі ме, басқа жігіт пе?» - деген оймен әкесіне келеді де: - Әке, сізбен еріп келген жолдасыңыз екі 

кісі ме, әлде бір кісі ме? - дейді. Әкесі: - Жалғыз кісі, - дейді. - Үйде отырған қонақ сол ма? - деп, 

сұрайды қыз. Әкесі: - Иә, сол, - дейді. Қыз: - «Сөзінде кесепаты зор», - деген адамыңыз осы 

болса мұнан қаңдай кесепат көрдіңіз? - дейді. Қарт: - Ойбай, шырағым, оның күні бойы сөйлеген 

сөзінде кесепатсыз бір сөз жоқ. Әуелі ол: «Жол қысқартайық», - деді. Мен: «Жол қалай қысқарады?» - деп 

едім. Ол: «Бірімізді-біріміз кезек арқалап отырайық», - деді. «Ол мені, мен оны қалай арқаламақшымыз», 

- деп ойладым. Мұнысы былай тұрсын. Онан өтіп пісіп тұрған егінге кез келіп едік: «Ата, мына егін 

желініп қойған ба, желінбеген бе?» - деп сұрады. «Орылмай тұрған егінді кім жеп қояды?» - дедім мен. 

Бұл мұнымен тұрсын. Бір кісі өліп, оны табытқа салып, қойғалы апара жатыр екен, соны көре сала: «Ата, 

мына кісі өлген адам ба, өлмеген адам ба?» - дейді. Онан шығып келе жатыр едік: «Ата, жаңағы адам 

өлмеген екен», - деді. - Міне, мен оның осындай төрт кесепатты сөзін естідім, - дейді. Сонда қыз тұрып: -

 Әке, бұл сөздер кесепатты сөздер емес, зор мағыналы сөздер. - Сіз оның айтқан сөзіне түсінбеген 

екенсіз. Оның бірінші - «Кезек арқаласып отыралық» - дегені: «Кезекпе-кезек әңгіме айтып отырайық, 

жол қысқарсын» - дегені. Екінші: «Мына егін желінген бе, желінбеген бе?» - дегені: «Байдікі ме, 

кедейдікіме?» - дегені. Байдікі болса - өз көлігімен, кісі жалдап жыртып, өз тұқымын себеді, өнімін ертең 

өзі алады. Ал бұл желінбеген болып саналады. Кедейдікі болса, ол сорлы тұқымды несиеге сатып алады, 

жерді көлік жалдап жыртады да, түскен өнімі борыштан аспайды. Сондықтан ол шикідей жеп қойғанмен 

бір есеп болады. Үшінші:: «Өлген адам ба, өлмеген адам ба?» - деп, сұрағаны: «Баласы бар ма?» - дегені. 

Ол өлген адамды қабірге салғанда оның балалары қабірдің басында, барлығы бүлініп жылап тұрған шыгар, 

оны: «Өлмеген адам екен», - дегені сол болу керек. Артында қалған баласы бар адамның аты 

жойылмайды,, сондықтан: «Ол өлмейді», - деген сөзі екен. Сіз ол жұмбағын шеше алмаған екенсіз, - деген 

соң, қарт өзінің қате ойлағанын сезеді де, жігіттің қолын алып: - Мен сенің айтқан сөздеріңе түсіне алмай, 

ішімнен саған қатты ренжіп едім. Олай емес, сен ақылды жігіт екенсің. Мына менің қыззыммен екеуіңнің 

ақылың тең, екеуің бірге өмір сүріңдер, - деп, қызын соған беріпті. 

 

18 - Бөлім: Күшік пен мысық 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1715 

 

 

Бір күні қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіп: – Ей, күшік, мен сені жеймін! – 

депті. – Қой, көкешім, қой! Әуелі мені тойғыз,сонан соң жерсің, – депті күшік. Қасқыр: – Жарайды, 

жарайды! Менің соңымнан қалмай ере бер, – депті. Екеуі бірге келе жатып, бір топ сиырды көріпті. 
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Қасқыр өзінің жолдасына қарап: – Маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, ауызым, құйрығым қандай 

екен? – депті. – Сенің екі көзің шоқтай қызарып жайнаған, екі құлағың жымиған, аузың арандай ашылған, 

құйрығың артқы екі аяғыңның арасына қыстырылып, жас шыбықтай болып майысқан, – депті күшік. – 

Мен не қылар екем, соны қара, – депті де, қасқыр шапшып барып, бір бұзаудың тамағына жабысады да, 

тұншықтырып өлтіріп, күшікті де тойғызады, өзі де тояды. – Мен тойдым, сенің етіңді енді жемеймін. 

Қош бол! – дейді де, қасқыр желе жортып, кетіп қалыпты. Күшік бұзаудың жемтігінің қасында қалып, үш 

күндей тегін етке тойып жатыпты. Ақырында, іші пысқан соң, қаңғып жортуылға шыққан екен, бір аш 

мысыққа кез болып, оған: – Ей, мен сені жеймін! – депті. – Қой, күшеке, қой! Әуелі мені тойғыз, сонан 

соң жерсің, – депті мысық. – Жарайды! Менімен бірге еріп жүр, – депті күшік. Біраздан соң бұлар бір топ 

түйеге келіпті. Күшік: – Мысық! Маған қарашы: менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым, қандай 

екен? – депті. – Несін айтасың! Сенің көзің бозарып тұр, құлақтарың салпайып тұр, аузың айқайып тұр, 

тілің салақтап, құйрығың салбаңдап тұр, – депті мысық. Сонда оған күшік: – Енді мен не қылар екенмін, 

көр! – депті. Күшік жүгіріп барып, бір түйенің аяғын тістейін дегенде түйе мұны дәлдеп тұрып, басқа 

теуіп қалыпты, күшік сол арада сеспей қатыпты. Сонда мысық айтыпты: – Әй, мақтаншақ! Сен әліңе 

қарамай, қиын іске қолыңды созасың! Сенің етіңді енді мен жемеймін, – депті. 

 

19 - Бөлім: Алтын сақа 
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Өткен заманда бір бай болыпты, ол бір перзентке зар болыпты, зарыға жүріп перзентті болыпты. Бай бір 

күні жылқысын суара көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген 

жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп, суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша 

айдаса да, суға жаба алмайды. Сол кезде бай тұрып судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. 

Өкпе суға батып кетіп, әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір болып судан шығады да, байдың жағасынан 

ала кетеді. Бай 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 көнбейді. Кемпірден сасып: - Енді не берейін? - дейді бай. 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, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңінде көшеді, жалғыз баласының алтын сақасын ұмыттырып 

жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнайын десе, 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: - Құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді 

сылдыратып, жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін, - дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін 

сылдыратып, жылқыға 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 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. Кәріліктен отырсам - тұра алмаймын, тұрсам 

- отыра алмаймын, - дейді. Сонда бала: - Мен жастықтан 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 тайдын 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 әлсірейін дейді. 

Терек жанына бара бергенде, бала тайынан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз 

кемпір бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де, кемпірге: - Шеше, 
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шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап демал, - дейді. Кемпір 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 каза береді. Бір уақытта тағы да бір түлкі келіп: - 

Шеше, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, мен қазайын, - дейді. Сонда жалмауыз кемпір: 

- Сен кетпенімді алып қашып кетесің, - 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. 

Кемпір 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, бір-ақ тісі қалыпты. 

Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жаақындайды. Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға 

өтеді. бала қарғаға: - Ау, қарғалар, қарғалар, қанатымен жорғалар. Жайлаудағы 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 бәйтеректің төбесінен әрлі-берлі ұшып жүреді де, баланың төбесіне келіп қонады. 

Бала қарлығашқа жылап тұрып, бұған да тапсырады. Бұрын бала 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 пәлен жердегі 

бәйтеректің басында бала тұр, бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жақындатқан, енді құлатуға таяу 

тұр», - дейді қарлыгаш 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 тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне 

аман-сау жетеді. Бала жалмауыздан аман-сау ққтылып келгеніне әке-шешесіне қатты қуанып, ел-жұртын 

жиып, үлкен той қылады. Бұдан былай неше күндер өткен соң, баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған 

бәйтеректің жанына келеді. Келсе, шешесінің жүн-жүні шығып, өліп қалғанын көреді. Кім өлтіргенін білу 

үшін сол жерде қарап жүрсе, иттердің ізі көрінеді. Мұнан соң қыз иттердің ізіне түсіп келе жатса, көп 

жылқыға кез болады. Енді ауыл жақын екенін біліп, ол жүріп 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. 
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Қай заманда өткені белгісіз, Сағат есімді үрерге иті, сығарға биті жоқ, сіңірі шыққан қу кедей болыпты. 

Ол бірде аштықтан көзі қарайып, басы ауған жаққа қаңғалақтап келе жатыпты. Әбден қалжырап, ұйқы 

мендеген байғұс сәл тынығып алайын деп бір құмайт жерге жантая кетіпті. Арқасына аяздай батқан 

жоқшылық ұйықтаса да қыр соңынан қалмаса керек. Түсінде де осы азаптан бас сауғалап, қашып келе 

жатса, алдынан сақалы белуарына түскен аппақ қудай қария шығады. Жарлының жолын кес-кестеп: – 

Оян! – депті. – Өзің жантайған құмайттың оң жағына қарай он қадам жүрсең, ескі жертөленің орны бар. 

Сол арадағы қираған ошақтың астын сынық сүйемдей қазсаң, Сүлеймен саудагердің былғары сақтияны 

табылар. Сақтияның аузын ашып-жапқан сайын ішінен бір теңгелік алтын ділдә аласың. Енді қалған 

өміріңе бұйырған несібе осы қанағат қылсаң, қарның тояды, - дейді де ғайып болады. Жүрегі алып-ұшып, 

орнынан атып тұрған Сағат ұйықтаған жерінен оңға қарай он адым аттайды. Опырылған жертөленің 

оқпандай орнына кезігеді. Құлаған ошақтың орнын тырналап қазып жатып: ― Осыдан шалдың 

айтқандары расқа шығып, бір ділдә тапсам – тойынып тамақ ішермін. Екі ділдә тапсам, дүние – ай, бала 

шағамның жүрегін жалғар едім. Егер үш ділдәға жетсе, әйеліме арнап көйлек сатып алар едім, - деп 

қиялдайды. Шалдың берген аяны айнымай келеді де, айтқан орыннан әмиян табылады. Бір ашса – бір 

ділдә, екі ашса – екі.... Әмиянды жүз ашқанда, үйіліп жатқан ділдәларды көзімен жей отырып, 
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Қарақұмның қақа ортасынан хан сарайындай күмбезді үй салуды армандайды. Қарнының ашқанын да, 

балаларын да, бұл дүниеде әйелінің бар екенін де ұмытады. Көзіне қызылды-жасылды дүние елестеген 

Сағат мың, он мың, жүз мың, ..., миллион рет ашамын дегенше, арада екі апта уақыт өтіпті. Өстіп 

отырғанда дүниеқоңыз сорлының жүрегі үзіліп, бұл дүниемен қош айтысқан деседі. 
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Ертеде бай мен кедей көрші болады. Кедей диірменге барса, байдын балтасын сұрап алады. Бір күні кедей 

диірменге барып балтасын ағып жатқан диірменге түсіріп алады. Ол диірменшіге балтамды алып бер 

дейді. Ол қолын диірменге салып бір алтын балтаны алып шығады. Ол кедейден «Мынау ма сенің 

балтаң?» деп сұрайды. Кедей «Жоқ. Бұл менің балтам емес» дейді. Диірменші екінші рет қолын салғанда, 

күміс балтаны алып шығады. Сонда диірменші оған «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрайды. Кедей «Жоқ. 

Бұл менің балтам емес» дейді. Сонда диірменші үшінші қолын салғанда бір ағаш балтаны алып шығады. 

Ол кедейден «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрайды. Сонда кедей «Йа, осы менің балтам» дейді. Сонда 

диірменші «Пейілің таза адам екенсің. Сондықтан мына алтын балтаны ал!» дейді. Ол үйіне барып, не 

болғанын айтып береді. Балтаны ағып жатқан диірменге қалай түсіргенін айтады. Бай кедейдің 

айтқанының бәрін қайталап істейді. Ол балтасын суға түсіріп, диірменшіге балтамды алып бер дейді. 

Сонда диірменші алтын балтаны алып шығады. Ол байдан «Мынау ма сенің балтаң?» дейді. Сонда бай 

«Менің балтам!» дейді. Диірменші оған «Өтірік айтпа, мынау сенің балтаң емес!» деп өзінің ағаш 

балтасын береді. 
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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. Егерде тауып әкеп бермесеңдер, бастарыңды аламын», - дейді. 

Асан мен Үсен әкесінен корыққанынан: 

«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 

моншақ-моншақ маржан түсетін құсқа жұмсағанын қырық күннен 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 қимадым!» 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, мүмкін келмес» 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 
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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 дауыспен шулай кетеді. Хасан киіктерді атпайды, «бұл 

жануарларға не болған» деп ойлап, ешнәрсеге түсінбестен қаланың ішіне кіреді. Бір үлкен сарайдың ішіне 

кіріп: «Кім бар?» - деп дауыстап 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, алған бағытына 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 қалпыңа 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 жіберіп еді, Хасан бұрынғысынан да сұлу жігітке айналды. Хасан адам қалпына 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 жалмауыз кемпірдің 

жалғыз қызы едім, шешемнің адамға жасаған 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 түсінде 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 «Соны тауып әкеліңдер» - деп жұмсағанын, ағаларының артынан барамын 

деп өзінің өтініп, қандай қиындық болса да төзіп, қайдан да болса құсты тауып әкеліп беремін деген 

әкесіне берген 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 тартып 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 самұрық құстың ұясы бар. Сені, мүмкін, сол самұрық перінің еліне жеткізер», - 

деді. Содан кейін қыз айтты: 

«Менін 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 алып, көп кідірместен атып жібереді, атылған 

оқ жалмауыз кемпірдің маңдайынан 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 

демалып отыр еді: 

«Әй, адамзат, бізді өлімнен құтқар, құтқар!» - деп шырылдаған самұрық 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. Самұрық құстың балапандары 
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өлімнен аман-есен құтылғанын біліп, Хасанға көп рақмет 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 ініне 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, ол жаңбыр емес, біздің анамыздың 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 самұрық құс келіп бәйтеректің басына қонды. 

Самұрық құстың салмағынан бәйтерек иіліп жерге тиді. Балапандарының тамағына көп бұғы, киік, тағы 

басқа аңдарды алып келіп үйіп тастады. Балапандарының тірі екенін көріп көз жасы тыйылып, қуанып 

кетті. Дәл осы кезде жадырап күн де шығып, катты жел де тыйылды. Бір кезде самұрық құс тамсанып 

жан-жағына қарай берді: 

«Адамзаттың иісі шығады, сендер көрген жоқсыңдар ма?» - деді. Балапандар айтты: 

 «Егер сіз бір касық қанын кешсеңіз, біз адамзатты көрсетелік», - деді. Самұрық «мақұл» дегендей бас 

изеді, балапандар қанатының астындағы Хасанды көрсетіп еді, самұрық Хасанды жұтып жібере жаздады. 

Балапандар шыр-шыр етіп, анасының тамағынан ұстай алды. Содан кейін самұрық балапандарынан: 

«Бұл адамзат сендерге қандай жақсылық істеді?» - деп сұрады. Балапандар айтты: «Бұл адамзат 

айдаһарды өлтіріп, бізді ажалдан құтқарды», - деді. Самұрық Хасанға үлкен алғыс айтып, не жұмыспен 

келгенін сұрады және де қандай жәрдем керек деді. Хасан басынан кешкен уақиғаны жасырмай айтып 

берді және перілердің жеріне жеткізіп тастауды өтінді. Самұрық «мақұл» деп жол қамына кірісті. 

Балапандарына өзі қайтып келгенше жетерлік ауқат жинап беріп, жолда жейтін азығын да алып, үстіне 

Хасанды мінгізіп перінің жеріне қарай ұшады. Самұрық бір жеті ұшады, мұхиттан өтеді, шөлден өтеді, от 

дариясынан өтуге жақындағанда жейтін тамағы таусылып, басы айналып, көзі қарауытқан самұрық састы. 

 - Ей, адамзат, баратын жерімізге жете алмаймыз-ау, менің әлім құрыды, құлауға айналдым! - дейді. Хасан 

дереу екі санының етінен екі жапырақ ет кесіп, самұрықтың аузына тосты. Самұрық Хасанның берген 

етін жеп, күшіне келеді. Содан кейін самұрық Хасаннан сұрайды: 

«Бұл қайдан шыққан ет? Сондай дәмді, әрі күш беретін ет екен», - дейді. Хасан айтты: «Мен сізге 

санымның етін кесіп бердім». Самұрық Хасанның екі санындағы жарасын дереу сипап еді, жара жазылып 

кетті. Осыдан кейін көп ұзамай-ақ самұрық пен Хасан перінің жеріне келіп жетті. Самұрық 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, самұрықты 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 

жатыр. 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 

самұрыққа 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 бұрынғы егесімен 

қосылмақшы болып уәделескенін айтты. Құс Хасанның көңілін қимай: «Мақұл, мені алып кете ғой, бірақ 

жолда көрген оқиғаларыңды айтып хат жазып, ана бөлек бөлмеде ұйықтап жатқан қыздың қалтасына сал», 

- деді. Хасан құстың айтқанын орындады. Содан кейін құсты алып самұрыққа келді. Самұрық енді 

болмаса ұшып кетейін деп отыр екен. Хасан құспен самұрықтың арқасына мініп көп қиындық көрмей, 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              35 bet 

самұрықтың балапандарына аман-есен жетті. Ар жағына жету үшін самұрық қанатының бір қауырсынын 

үзіп берді. Хасан құспен самұрықтың қанатының қауырсынына мініп уәделескен қызына келді. Қыз 

қуанып Хасанды, құсты бар ынтасымен қарсы алды. Бірнеше күн демалған соң, Хасан қызды, құсты алып, 

самұрық 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 жол азығы 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 жуындырып, 

киіндіріп, тамаққа тойғызып, 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 таптым 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 келісіп, 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 келгенін баяндайды. Патша Асан мен Үсеннен: 

«Хасан қайда?» - деп сұрайды. Асан мен Үсен: 

«Хасан біздің айтқанымызға көнбей, теңіздің суына шомылып жатқанда, жайын жұтып қойды. Бірақ біз 

жайынды өлтірдік, Хасанның кегін алдық», - дейді. Патша Хасанның өлгенін естіп, қатты қайғырып 

басын көтермей күн-түн 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 келді, ал ең кішісі жақсы көретін балам қайтпады, жолда балық жұтты 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 

шындарыңды 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 бөрін 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 кездестірдік. 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 кызының мұнысына барын өз құлағымен естіген 

патша қарсы болған жоқ. Асан мен Үсеннің басы алынып болған кезде жүйрік пері Хасан мен қызды алып 
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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 адал адамдар өз мақсаттарына жетіп, бақытты өмір кешті. 

 

 

24 - Бөлім: Алты түлкі 
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Алты түлкі 

 

        Бұрынғы уақытта алты түлкі жолдас болыпты. Алтауының біреуінің құйрығы шолақ екен. Ана 

құйрығы ұзын бес түлкі: «Сенің құйрығың жоқ»,— деп келеке қылып, күле беріпті. Сол уақытта шолақ 

түлкі: «Осыларды, мен осы бес түлкінің қандай қылып құйрықтарын шолақ қылып өзіме тең қылып 

қоямын»,— деп ойлап келіп, тапқан ақылы. Сонда бес түлкіге айтты: 

 

—  Біз бір жақсы ойын қылайық!— деп. 

 

Түлкілерді алып келіп, қарағайға құйрықтарынан байлап қойып өзі бір биік таудың басына шығып, 

түлкілерге айтты: 

 

      – Мына жақта бүркіттер келе жатыр,— деп өзі қашты. 

 

Сонда бес түлкі қашамыз деп құйрықтарын үзіп, әммесі шолақ болып қалады, шолақ болғаннан кейін 

бұрынғы, міне, шолақ түлкі өздерін шолақ қылып, серік қылды. Бесеуі бірдей шолақ болғаннан кейін 

ешкім мазақ қылып күлмейтін болды. 

 

25 - Бөлім: Жарқанат турасындағы бұрынғыдан қалған сөз 
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Бір күні Сүлеймен ғали ассалам барша құсты жиып алып айтыпты: «Мен бұл күнде қартайдым, етіме 

жұмсақ төсек болмаса болмайды. Баршаларыңыз барыңыздар, бір-бір жүндеріңізді беріңіздер, содан 

төсек істеуге керек,»—дейді. Сонда барша ауадағы құстардың бәрі де бір-бір жүнін жұлып берді дейді 

Сүлеймен ғали ассаламға. Сонда жалғыз-ақ жарқанат «Сүлейменге қалайшадан бір-ақ тал жүнімізді 

береміз» деп, өзінің тәуір деген жүнінің бәрін алып беріпті. Сонда Сүлеймен барлық жүнін алып, 

«құстардың алды бол» деп бата беріпті. Мұнан соң кешікпестен ойлап: «Жалаңаш нәрсеге өзге құстар 

мазақтап күле бере ме?»— деп, тағы айтыпты: «Сен ауада түнде ұшарсың, құс пенен адам байқап сенің 

сиқыңды көрмейтін уақытта»,— депті. Сонан бермен қарай жарқанат тек түнде ұшатын болған. 

 

26 - Бөлім: Қасқыр мен кісі 
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Бір қасқыр тамақ іздеп келе жатып, құрулы тұрған қақпанға түсіп қалады. Олай жұлқынып, бұлай 

жұлқынып, зорға құтылады. Қашып бара жатқан касқырды аңшылар көріп, артынан қуа жөнеледі. Қасқыр 

сасқалақтап бір егіншіге келіп жайын айтады: «Қайтсең де мені жасыр, ұмытпаспын жақсылығынды, мені   

қабыңа    салып,    арқалап   жүре    бер»,— дейді. 

 

Қасқыр жылап тұрған соң, егінші адам қабына салып алып, арқалап жүре береді. Кешікпей аңшылар 

мылтық. қылышын жарқылдатып жетіп келеді. Кісіден сұрайды: 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              37 bet 

 

—  Қашып     бара    жатқан     қасқыр     көрмедің    бе?—деп. 

 

Кісі: 

 

— Жаңа бір қасқыр анау шоқайдан қашып өтті, тезірек ұмтылыңдар,— дейді. Аңшылар асып кеткеннен 

кейін, егінші қаптың аузын шешіп, қасқырға: 

 

— «Жөніңе жүре бер, маған да бір жақсылық етерсің»,— дейді. Қасқыр қуанып секіріп шығып, егіншіге: 

 

— «Мен сені жеймін, қарным ашты»,— деп тап-тап береді. 

 

Егінші байғұс сасқалақтап: 

 

—  Ай, қасқыр, бұның қалай, мен сені өлімнен құтқарып алып қалып едім, жақсылыққа жамандық ете  ме  

екен, олай  болса төрелетейік, қайсымыздікі жөн екен,— дейді. 

 

Екеуі керісіп тұрғанда қаңғырып бір жағынан түлкі келеді. Бұлар түлкіге оқиғаны бастан-аяқ айтып 

шығады. Түлкі: 

 

— Жоқ сөзді айтпаңыздар, менен басқа біреу естісе күліп жүрер, дорбаға үлкен қасқыр сыйды дегенге 

нанбаймын, барып тұрған өтірік,— дейді. 

 

Қасқыр мен кісі «бұл рас» деп керісіп болмайды. Түлкі қасқырға: 

 

—  Қапқа   кірмей   сенбеймін,— дейді.   

 

Қасқыр   сендірмекші боп қапқа кіргенде, түлкі егіншіге: 

 

— «Байла қаптың аузын, енді қимылдайтын   кезің  келді,   қане   мен   көрейін,  күздігүні   егінді қалай 

соғып жүрсің?»—дейді. 

 

Егінші құралын алып, қасқырды ұра бастайды. Түлкі: 

 

— Енді қаптың аузын аш,— дейді. 

 

Қасекең алды-артына қарамастан шыға жөнеледі. Артынан түлкі: 

 

— «Көптен бері істемеген бір әділ төрем еді»,— деп сақ-сақ күліпті. 

 

Сөйтіп, егінші байғұс түлкінің айласымен ажалдан құтылыпты. 

 

27 - Бөлім: Қу түлкі 
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Жолбарыс  бір  түлкіні   ұстап   алады.  Түлкі   құйрығын бұлаңдатып, тұмсығын жоғары көтеріп: 

 

-Мені жей алмайсың! Мен осы орманға қожалық етуге келгенмін,—дейді. 

 

Жолбарыс түлкіге олай бір, былай бір қарап, сенбей: 
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— Мүмкін емес,— дейді. 

 

—  Сенбесең,  менімен  бірге  орманға  жүр.   Ондағы   барлық аңдардың  менен  қалай қорқатынын  өз  

көзіңмен  көр, — дейді түлкі. 

 

Жолбарыс бұған келіседі. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп, паңдана жүріп отырады. Жолбарысты көріп 

аңдар мен құстар зәресі ұшып, тым-тырағай қашады, ұялары мен індеріне тығылады, аспанға ұшады. Ал 

қу түлкі басын онан сайын көтере түсіп: 

 

— Ал, енді көзің жеткен шығар! Менен қорықпайтын жан бар ма тірі?— деп мақтанады. 

 

—  Я, сен шынында да айбарлы екенсің,— деп алданған жолбарыс жайына кетеді. 

 

28 - Бөлім: Өткен замандағы хикаят сөз 
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Бұрынғы заманда бір түлкі жакын маңайдағы қалаларға түнде барып көшелерін, базарларын аралап, 

күндіз  түсіп қалған ет, май, ондай-мұндайларын теріп жеп жүреді екен. Бір күні түнде баяғы қалпынша 

қыдырып жүрсе,  бір  бояушының лапкесі   ашық  қалған  екен, соған кіріп, һәмме денесін бояп алыпты. 

Тіміскілеп жүріп   тамағын   тойдырып   алып   өзінің   сахарадағы мекеніне барыпты. Басқа сахарадағы  

арыстан, қабылан, жолбарыс я басқа көп аңдар таң қалыпты: 

 

— Бұл бізге көктен түскен патшамыз шығар,— деп, арыстан астындағы тағын түсіп беріпті. Қу түлкі 

бұлардың қорыққанын біліп: 

 

— Мен көктен түскен патшаларыңмын,— деп, өзін-өзі мақтап, көп заман сахарадағы аңдарға хүкім дауа 

жүргізіп, таққа мініп, патша болып тұрды, һәм неше түрлі аңдар қызметінде болып, қолдарын қусырып 

тұрдылар. Бір күні түнде басқа атыраптағы түлкілер уланып өліпті. Түлкілердің өлгенін естуімен мұның 

асылы һәм түлкі болған соң, бұл һәм өліпті. Арыстан бұның өлгенін біліп бас салып пәре-пәре қылып 

тастапты: «Неше заманнан бері бізді алдап жүрген екен: «мен сіздерге көктен түскен патшамын»,— деп. 

«Әлін білмеген әлек» деген сөз сықылды өзін-өзі жоғарыға санаймын деп, өзі-өзіне ажал тапқызды. 

 

29 - Бөлім: АЛДАР КӨСЕ МЕН ШЫҚБЕРМЕС ШЫҒАЙБАЙ 
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Ерте заманда, құйрығы келте заманда Шықбермес Шығайбай дейтін бай болыпты. Төрт түлігі сай 

болыпты. Қөңілі жай болыпты. Сол Шықбермес Шығайбай үйіне ешкімді қондырмайды екен, қондырса, 

дәм бермейді екен. Тіпті тастан да қатты сараң, өзі тойса да, көзі тоймайтын адам екен. Үйіне кісі келсе 

оның жауабы: 

 

— Шық, әй! — екен. Осыдан жұрт оны Шығайбай атап кеткен екен. Шықбермес Шығайбайдың аты 

естілмеген ел болмайды екен. Оның «Шық-әйін» естімеген жан болмайды екен. 

 

Қайтсем де, қалай болса да Шығайбайдан дәм татам деген талайлардың тауы шағылған болады екен. 

 

Алдар қу! Алдардың алдамайтыны, арбамайтыны жоқ деген атақ ел-елге жайылды. Ел аузындағы мәтелге 

айналады. 
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Әй, Алдарың қанша қу болса да, Шықбермес Шығайбайды алдай алмас, — дейді жұрт. Осы сөз Алдарға 

жетеді. Шықбермес Шығайбайдың атын Алдар да есітеді. 

 

— Шықбермес Шығайбайды мырза бай етпесем Алдар деген атым құрысын, — деп, Алдар аттанады. 

Шықбермес Шығайбайдың елін іздеп сапар шегеді. Күн-түн жүреді. Ақырында елден іргесін аулақ салған, 

ен далада жалғыз үй қонған Шығайбайдың үйіне келеді. 

 

«Не істеп отыр екен бұл қу» деп, атын алысқа тұсап, өзі білдірмей келіп, жабықтан сығалайды. Сығаласа: 

Шығайбай қазы тіліп отыр екен. Бәйбіше нан илеп отыр екен. Тоқалы бас үйтіп отыр екен, қызы тырнаның 

жүнін жұлып отыр екен. 

 

«Осыдан татпасам Алдар атым құрсын», — деп жылмаң етіп; — Кеш жарық! — деп кіріп барады. 

 

Бұлар да жылдам екен, Алдар «кеш …» дегенді айтып болғанша қолдарындағыларын жасыра-жасыра 

қойып, Шығайбай таспаны, бәйбіше ұр-шықты, қызы тігіліп жатқан көйлекті, тоқалы көсеуді қолдарына 

алып отырыса қалады, Түк білмегенсіп, қолдарындағы іспен болып отырғансып, жайбарақат бола қалады. 

 

«Әй, әбден-ақ әккістеніп алған екенсіндер, мызғымас қу екенсіңдер», — дейді Алдар ішінен. 

Амандасқансып, қол алысқансып, байға сүйкене барып төр алдына отырып алады. 

 

«Ай көсе екенсің, жұртты құртқан қу ма екенсің! Жүрісің жылмаң екен. Жырынды болған сұм ба екенсің! 

Қу болсаң да, сұм болсаң да менен дәм тата алмассың», — дейді бай ішінен. 

 

— Қайдан жүрген сұмсың? Қайда барасың? Не естіген-білгенің бар? —дейді бай Алдарға. Алдар көтеріле 

түсіп, күлімдеп, желдірте жөнеледі. 

 

— Көрген білгенім көп. Жолда келе жатып үл кен сары жылан көрдім. Жуандығы тап өзіңнің астындағы 

қазыдай. 

 

Артық-кем қып асырмай, 

 

Шын айтқанда жасырмай: 

 

Таспен ұрдым жіберіп, 

 

Күң астындағы басындай. 

 

Былыш етті иленіп, 

 

Бәйбіше астындағы нанындай. 

 

Өтірік болса сақал жұлынсын, 

 

Қыз астындағы тырнадай. 

 

Бәрін де осының көріп келдім, 

 

Асыңды асшы ұрламай. 
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Осыны айтқаннан кейін бай: 

 

— Шоқ түссін тіліне! — деп, астындағы қазысын лақтырып тастайды. 

 

— Тілің кесілсін! — деп, бәйбіше астындағы нанын лақтырады. 

 

—     Жағың қарыссын! — деп, тоқал басты лақтырады. 

 

—     Ішің толсын, — деп, қызы тырнаны лақтырады. 

 

—     Қазыңды аса бер бәйбіше, — дейді бай: «амал қайсы» деген пішінмен. 

 

Бәйбіше қазанға ас салады да, 

 

— Піс қазаным бес ай – десе. 

 

— Отырайын он ай! — дейді Алдар, етігін шешіп тастайды да. 

 

— Кер тағының терісін келер жылы киермін, – деп төрге орнығып отырады. 

 

Қазан түнімен қайнайды, бірақ түсірілмейді. Алдар да отырады. «Мынау кәпір қашан жатады» деп, үн 

жоқ қасарып бай да отырады. Ақырында ұйқыдан шаршап шыдай алмай: 

 

— Әй кемпір төсек сал, — дейді. Бәйбішесі төсек салады. Үй ішімен ұйықтаған кезде Алдар орнынан 

тұрып, қазандағы етті сүзіп алып, оның орнына тулақты турап салып қояды. 

 

Бір уақытта бай тұрып бәйбішесін оятады: 

 

— Мына ит ұйықтады білем. Түсір асыңды тез. Уақытымен асымызды жегізбеді-ау иті — деп сыбыр етеді. 

 

Бәйбіше қараңғыда асты түсіреді. Бай пышақты қолға алып жіберіп. 

 

— Жат жігітім, жат! Сазайың осы! — деп, аузына бір кесегін асап жіберсе, тісі өтпейді. Олай қыйдалайды, 

бұлай қыйдалайды, болмайды. 

 

— Етін не болып кеткен. Өңкей шандыр!—деп, қатынына ұрсады. Түйіліп қалып, май сұрайды. 

 

Ақыры Алдардан келгенін біліп, амалсыз аштан-аш жатады. 

 

Таңертең Шығайбай жолға кетпек, болып, бәйбішесіне қонаққа көрсетпей маған нан беріп жібер, — дейді. 

Әйелі ошақта пісіп жатқан нанды оттан ала салып байдың қойнына тыға қояды, Мұны көре салып Алдар 

жүгіріп шығады. 

 

— Е, байеке! Енді будан бұлай жолығамыз ба, жоқ па? Ақтық рет қазақ дәстүрімен достарша көрісіп 

айрылысалық,— деп, бара сала байды құшақтайды. Оттан жаңа шыққан нан байдың кеудесін күйдіріп 

кетеді. 

 

— Ау, жарайды енді! — деген сайын қаттырақ қыса түседі. 

 

— Ау, мына ит жегірді ит жесін! Мә деп, қойнынан нанды лақтырып тастайды. 
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— Ә, байеке, ит жегенше мен жейін, — деп, Алдекең барып нанды қолына алады. Бай дүзге аш кетеді. 

 

Бай екінші күні тағы жолға шығарда бәйбішесіне бір торсық айран құйғызып, оны, көрсетпей ішінен 

байлап алады. Бай енді шығуға ыңғайланғанда Алдар: 

 

— Байеке, мен сіз келгенше жүретін шығармын амандасып қалайын дейді де, құшақтаса амандасқан 

болып  торсықтың тұсынан қысады. Торсықтағы айран төгіліп Шығайбайдың мазасын кетіреді. Торсықты 

амалсыздан Алдарға беріп Шығай бұл жолы да аш кетеді. 

 

Қөседен құтыла алмаған соң, бай Қөсенің атын сойып алмақ болады. Байдың мұнысын тағы естіп қойып, 

атына барады. Атының қасында байдың да аты тұр екен. Өз атының маңдайындағы қасқасы болмаса, 

екеуінің ешбір айырмашылығы жоқ екен. «Маған ойлайтын зиян болса өзіне тисін» деп, өз атының 

қасқасына сыйырдың шикі боғын жағып, жоғалтады да, бай атының басына бор жағып, қасқа ат қылып 

қояды. Сөйтеді де, орнына келіп жатып ұйықтап қалады. 

 

Алғашқы күнгі етті жеп қойған да Алдар екенін біледі. Біледі де ішін ыза кернеп: «Тура тұр , бәлем!» — 

дейді. Алдар ұйықтады-ау деген кезде сыртқа шығып, Алдардың атын жарып тастайды. 

 

— Міне жігітім сазайың! — деп, өзінің істеген ісіне көңілі толып қуанып, төсегіне келіп жатып, ұйқыға 

кетеді. 

 

Таңертең бай орнына« турып жатып, Алдарға айтады: 

 

— Мына кемпір қасқа ат өліп жатыр дейді. Сенің атың болу керек жарылып қалған. Сорлы, атыңды бақпай 

қазан бағып жүрген не қылған адамсың! — деп қарқ-қарқ, күледі. 

 

— Алдар тұрып: 

 

— Қандай қасқа екен? Боқ қасқа болса менікі болар, бор қасқа болса сіздікі болар, — дейді, 

 

Бай құдайдың ұрғанын біледі де, орнынан тура жүгіреді. Жүгіріп барса, айтқанындай өліп жатқан байдың 

бор қасқасы екен. 

 

Бай күйіп кетіп, Алдарға келіп: 

 

— Жоғалт қараңды сұм! Мен сені енді көрмеймін, — деп шығып кетеді. Сыртқа шығысымен қатынына: 

 

— Тез жөнелт, — дейді. Бай анадай, жерге шыққан кезде жақындап барып, Алдар: 

 

— Етігім жыртылып шұлғауым шығып жүр, Бізіңді беріп кет дейді Байдың бергісі қелмейді. Алдар 

жабысып жібермейді: Ақыры болмаған соң: 

 

— Ә, алсаң алшы, аңтұрған! Ал да қараңды жоғалтшы, кәпір — дейді. 

 

Алдар «алғысты жаудырмалатып, күліп, қала береді. Бай кетісімен оның бәйбішесіне жүгіріп келіп: 

 

— Ал қызыңыз «Бізбикені киіндіріңіз, — дейді. 

 

— Е, не үшін? 
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— Баймен келісіп, мен қызыңызды алып кететін болдым. 

 

— Жоғал әрі, сұм! Саған қыз беретін бе еді бай, — дейді. 

 

— Әйтпесе өз құлағыңмен естіп қал деп, сыртқа шығып, көп жерге барып қалған байдың артынан 

айқайлайды: 

 

— Әй, бай! Бізбикені бермей жатыр мына бәйбішең, — дейді. 

 

— Әй, қатын! Бер бізді! Жоғалт сол кәпірдің көзін, — деп айқайлайды бай. 

 

— Әні, естідің бе? — дейді Алдар қасында тұрған әйелге. 

 

— Мына кәрі ит алжыған ба өзі! Елді құртқан бір қуаяққа беріп құтырған ба? — деп, таң қалады әйелі. 

 

Қатын-қалашқа бой берген Алдар ма? Анау-мынау дегенге көнбестен жасауын буып, қызды атқа мінгізеді. 

 

«Алдардың ойыны осылай болады» деп, еліне тартып отырады. 

 

30 - Бөлім: АЛДАРКӨСЕ МЕН ШАЙТАН 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1727 

 

 

Бар екен, жоқ екен. Ерте заманда бір Алдаркөсе деген қу болған екен. Оныһ кәсібі әркімді алдау болған 

екен. 

 

Ей, ата, мен алдасам, 

 

Болса да жын-шайтан арбасам. 

 

Жұрт істейтін кәсіп көп, 

 

Алдауды мен кәсіп қылсам, – 

 

деп сурап атасынан бата алған екен. 

 

Күндерде бір күн сол Алдаркөсе шайтанмен бірге бір ұзақ сапарға шығыпты. Ай жүріпті, жыл жүріпті. 

Бір кезде екеуі де шаршапты. Сонан сод Алдаркөсе айтыпты: 

 

— Бұлай екеуіміз бірдей жаяу жүрмейік, бірімізге біріміз кезек мініп жүрелік депті. 

 

Шайтан мұны қостайды: 

 

– Мұның ақыл-ақ екен. Солай істелік. Бірақ жол қайсымыздікі, қайсымыз бұрын мінеміз, әуелі соған 

келісіп алайық дейік: 

 

Сонда Алдаркөсе айтады. 

 

– Біздің қазақ халқында жасы үлкенге жол беретін әдет бар. Жас сұрасайық, кімнің жасы үлкен болса, 

әуелгі кезек сонікі болсын. Сен кашан туған едің дейді. 
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Шайтан сәл ойланып тұрады да: 

 

Мен дүниеге келген күні 

 

Аспанға көзім түсіп еді, 

 

Артық-кем емес білемін: 

 

Жер — алақандай көлемі, 

 

Бір-ақ қана бел еді, — дейді. 

 

Осы кезде Алдаркөсе өкіріп қоя береді. Шай тан аң-таң болады: 

 

Мұның не? Әуелгі кезек тимейтін болды деп қамығуың ба? — деп сұрайды. Алдаркөсе оңай бетер өкіреді. 

Әрі-беріден соң «ой баурымдап» басын жерге салып жылайды. 

 

Не болды, айтшы? — деп, жалынады шайтан. Сонда Алдаркөсе кемсеңдеп: 

 

– Сен туған уақытыңды айтқанда менің есіме ескі қайғым түсті: 

 

Дәл сен туғанда 

 

Үлкен бір той болып ед, 

 

Атқа шауып жүргенде 

 

Кенже балам өліп ед деп, тағы да өкіріп 

 

қоя береді. Шайтан оны, көңіл айтып, жұбатады. 

 

Дау, жоқ, әуелгі кезек сенікі. Мін мойныма, жүрейік дейді. Деуі-ақ мұң екен. Алдаркөсе шайтанның 

желкесіне секіріп мінеді. Сонда шайтан: 

 

– Сен қанша уақыт мінесің? — деп сұрайды. Алдаркөсе: 

 

– Мен өлең айтып отырам. Сол өлеіңім таусылғанша мінем дейді. Сөйтеді де: «әләуләйләй-әләу- ләйләй» 

деп, өлең бастайды. 

 

Осылай көп уақыт жүреді. Шайтан әбден шаршайды. Бір кезде:         . 

 

– Осы сенің әләуләйләйің қашан таусылады? — деп сұрайды. Оған. 

 

– Әләуләйләйім әлі таусылған жоқ. Ол таусылса, «әриәдәйім» тағы бар, — деп, жауап береді Алдаркөсе. 

 

Алдардың әләуләйләйі таусылмайды. Шайтан арып-талып өлімші болады. Сонан кейін ол Алдардан 

құтылудың амалын ойлайды. Сөйтіп, бір жерде түнеп отырғанда. 

 

– Алдар осы сен неден қорқасың? — дейді. Алдар: 
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– Мен қазы, қарта мен қымыздан қорқам, – дейді. 

 

Алдар ұйықтап жатқанда шайтан барып, бір жерден қазы, қарта, қымыз тауып әкеліп, Алдардың қасына 

қояды. Оянғанда соны қөріп, қорқып, қашып кетер деп ойлайды. 

 

Таңертең Алдаркөсе әзірлеп, койған тамақты, қымызды ішіп-жеп, тойып алып, шайтанның мойнына мініп, 

тағы да әләуләйләйін айтып, жол тартады. Осы әләуләйләйі мен әриәйдәйді айтып, Алдаркөсе шайтанды 

бір жыл мініп жүреді. 

 

31 - Бөлім: ӨТІРІКШІ ТАЗША 
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Ертеде бір хан жұртына жар салыпты. Кімді-кім менің алдыма келіп, мүдірместен қырық ауыр өтірік 

әңгіме айтып өтсе, соған сұлу қызымды беріп күйеу қыламын, және өзіме уәзір қыламын, егер айтқан 

әңгімесінің ішінде рас әңгіме болса басы кесемін», — депті. 

Әр жерден ханның қызын алып, уәзір болуды сүйгендер келіп ханның алдында қырық ауыз өтірік әңгіме 

сөйлеймін дегендердің бәрі де ұйқастырып айта алмай өліп кетіпті. Кейбіреулер айтармын деп 

құшырланып келсе де жүрексініп, ханның алдына кіре алмай, сырттан қайтыпты. Ақырында он жасар таз 

бала келіп, ханның алдына жүгініп отырып, қырық ауыз өтірік әңгімені былайша бастап айта беріпті. 

«Тумай тұрғанымда әкемнің әкесінің жылқысын баққан екемін, жаздың орта шілдесінде жылқыны 

суарайын деп көлге айдап келсем: ыстықтың өткірлігінен көлдің суы кісі бойы қол ұсыным қалыңдығы 

мұз болып қатып қалған екен. Балтаменен ұрдым ойылмады, сойылмен де ұрдым ойылмады, ақырында 

қолыммен басымды жұлып алып, кеңірдегімнен ұстап тұрып шекеммен бір тық «еткізгенімде мұз ойылып, 

мың жылқы бірден жайылып су ішетін суат ашылды. 

Жылқым мұздың үстінде жайылып, жатканда санамай, түстемей, түгендегенімде алты құлаш ала бие 

деген бір бием көрінбеді. Құрығымды мұзға шанша салып, басына шығып қарап едім көрінбеді. 

Құрығымның басына пышағымды шаншып оның ұшына шығып қарап едім, тағы көрінбеді. Дереу 

пышағымның басына қынымды шанша салып, енді шығып қарағанымда көрінді. Айшылық теңіздің 

аралында бір тасқа шығып құлындап қалған екен. 

Дереу құрығымды қайық қылып, пышағымды ескек қылып суға түсе қалғанымда, шым баттым. 

Жалмажан пышағымды қайық қылып түсе қалғанымда, көз ашып-жұмғанша теңізден өте шықтым. Биеге 

мініп, құлынды алдыма өңгеріп, суға түсе қалғанымда шым баттым. Жалмажан құлынға мініп, биені 

алдыма өнгеріп едім, теңізден көзді ашып-жұмғанша өте шықтым. 

Баяғы мұздың үстінде жайылып жатқан жылқымның ішін аралап жүрсем. Бір жерде бітпеген қу 

тобылғының түбінде тумаған ту қоян жатыр екен, садағымды ала салып, оғымның масақ жағыменен атып 

едім өтпеді, масақ жағын кіріске қойып, киіз жағымен атып едім, жалп ете түсті. Қоянның майын алайын, 

етін пісіріп жейін деп атымды бір қу қазыққа байлай салып, етегіме тезекті тере бердім. 

Бір уақытта қарасам, атым бір сыбдырлаған нәрседен үркіп жүр екен. Жалмажан етегімдегі тезекті төге 

салып, атыма жүгірейін десем, манағы тезек деп тергенім бөдене екен, пыр-пыр-пыр ұшып кетті. Атымды 

қу қазық деп байлағаным аққудың мойны екен. Атым соның қанат қағып, далбырлағанынан үркіп жүр 

екен. 

Сонан соң манағы қоянды сойып, етін бір қазанға, майын екінші қазанға салдым. Бүтін қазанға ерткенімде 

майы ағып тұрды, тесік қазанға салып ертіп едім, ақпастан еріді. Бір өгіз қарын толы май алып, енді етін 

пісіріп жейін деп, қолыма алып, аузыма апарғанымда есіме түсті, басым, баяғы мұз ойған жерде ұмытып 

қалған екен. Қоянның етін қолыммен өңешіме салып ішіме толтырып алдым да, содан кейін барып 

басымды алып келдім. Манағы ерітіп алған өгіз қарын майменен етігімді майлап едім, біреуіне жетті, 

біреуіне жетпеді. 

Түнде ұйықтап жатқанымда бір нәрсенің сарт-сұрт болып жатқан даусынан оянып қарасам, екі етігім 

төбелесіп жатыр екен. 
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Біреуі айтады: саған май жақты маған май жақпады. Біреуі айтады: аузыңның салымсыздығынан көрмей, 

менен көресің дейді. Екеуін жұдырықпенен шекелеріне бір-бір қойып, екі жамбасыма басып, жата бердім. 

Таң аткан соң қарасам: манағы жақпаған етігім түнде қашып кетіпті. Қалған бір етігіме екі аяғымды тығып 

алып, ізіне түсіп қуып кеттім. 

 

Өліп-талып, ақырында ас беріп жатқан ұлы жыйын елдің үстінен шықтым. Қарасам: табақ тартып жүрген 

боз балалардың ішінде баяғы қашқан етігім табақ тартысып жүр екен. Мені көре сала кешегі маған жағуға 

қыймаған майың үшін деді де, бір табақ қазы-қарта, жал-жая, аппақ майды алып келіп алдыма қойды. 

 

Осының бәрі көргенім, естігенімді айтсам бұдан да көп, — деп, өтірікші тазша сөзін бітірді 

 

Хан оған қызын берді. Ол бай болып, барша мұрадына жетті. 

 

32 - Бөлім: МЫРЗА МЕН ТЕМІРШІ 
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Ерте, ерте, ерте екен, ертеде бір мырза болыпты екен, ол өзі үлкен бай, үлкен жер қожасы екен. Күндердің 

күнінде теміршінің қасынан өтіп бара жатып, оның темірді әрі епті, әрі шапшаң пісіріп, ақысына 

шытырлатып ақшаны санап алып жатқанын көреді. Қатты қызығады. Темірші болғысы келеді. 

 

«Мен егінімді егіп, оны өсіріп, пісіріп, орып, жинап, басып, қызылдап, базарға сатып ақша алғанша көп 

заман етеді; ал темірші балғасын тықылдатады да, теңгені санап ала қояды. Қой мен де темірші болам, — 

дейді. 

 

Теміршілік дүкенін ашады. Қызметшісіне сен көрік басасың, мен балға соғамын, кәні бізге іс істетуші 

келе берсін деп күтіп тұрады. 

 

Іздегенге сұраған жандарынан бір қарашаруа өте береді. Мырза шыдай алмай, қуанып келіп: 

 

– Ей мұжық! кел мұнда, кел! Ол келеді. 

 

– Ұстаға соқтыртатын бірдеңең жоқ па? 

 

– Бар міне, мырза рахмет етіп мына арбамның қыймаларын темірмен табандап беріңіз. 

 

– Жарайды, қазір істеп береміз. 

 

– Мырза, ал бұл жұмыстың ақысы қанша болар екен? 

 

– Қорықпа, қымбат алмаймын, істеп берейін деп, мырза жұмысқа кірісіп те кетті. Қызметші көрік басты. 

Мырза балғасын алып, темірді соға бастады. Бірақ, темірді балқытып созып баптауды білмейді. Олай 

істеді, бұлай істеді, темірді олай қыздырды, бұлай қыздырды, ақырында барлық темірді ертіп, ағызып 

бітірді де: 

 

– Әй, мұжығым! — деді мырза, — бұл темірден сенің дөңгелектеріңнің қимасын қоршайтын табан темір 

шықпайды, жетсе, тек бір дөңгелегіңді табандауға ғана жетеді. 

 

– Жақсы, бір дөңгелекке табан болса, бір дөңгелекке-ақ бола қойсын, — деді мұжық. 

 

Мырза терлеп темірді таптайды, таптайды, таптайды да айтады: 
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– Жоқ мұжығым, бір табан да шықпайды, ағаш соқалық тіс енді мұнан шыға ма, жоқ па? 

 

– Жарайды, тіс болса, тіс бола қойсын, — дейді мұжық. 

 

Тағы балғаны соқты мырза, тағы терді төкті мырза. Тағы талай темірді іске асырмай бүлдіріп тастады да: 

 

– Жоқ, бауырым! мұнан тіс те шықпайды, тәңірі көмек етіп, кестелік біз шықсын де, — деді. 

 

– Ал, мейлі, кестелік біз болса, біз бола-ақ қойсын, — деді мұжық. Бірақ мырзаның темірі кестелік бізге 

де жетпей қалды. Бәрін отқа жағып, ертіп, ертіп бітірді. Әбден жан тері шыққанша әуреленіп болып: 

 

– Жоқ, мұжық, кестелік біз де шықпайды. Бірақ саған тамаша бір ши шишік шығады, – деді. Сүйдеді де, 

қып-қызыл шоқтай болып тұрған темірді суға салады. Ол айтқанындай шыж-шыж-шыж етеді. 

 

– Тамаша! шиіпік тамаша! ... 

 

– Жақсы бұл шишікке не аласыз мырза? 

 

– Барлық еңбегім жүз елу сомдық, бірақ бұл тұңғыш еңбегім еді сондықтан жүз сом бере ғой. 

 

– Қалтамда ақшам жоқ еді, мырза, үйіме барып ақшамды алып келейін, — деп, мұжық жүріп кетті. 

 

Мұжық кетті. Мырза қызметшісіне жетті. 

 

– Мұжық ақша алып келгенде, ол маған еңбек ақысын төлей бастағанда, сен «қоса түсіңіз, тағы қоса 

түсіңіз» дей бер, — деді. 

 

– Құп болады. 

 

Мұжық үйіне барып қамшысын ала келіп, мырзаны жосытып сабай береді. Сонда мырзаның қызметшісі 

тұрып: «Бауырым қоса түс, қоса түс, тағы қоса түс!» — дей береді. 

 

Мырзаны сабап-сабап мұжық үйіне кетіп қалады. Мырза қызметшісін жеп қоятындай төне түсіп: 

 

– Сен неге бұлай етесің? Мені ұрып жатқаның көріп тұрсын, ал, өзің тағы «қоса түс, қоса түс!» деп 

айқайлайсың. 

 

– Е, өзіңіз солай бұйрық етіңіз ғой. 

 

Мырза қызметшісін төмпештеді. Теміршілік дүкенін бұзды. Сонан бері қарай теміршілік жұмысын 

қайтып қолыңа алған жоқ. 

 

33 - Бөлім: МҰЖЫҚ ПЕН СЫЛКЫМ. 
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(Батыс Белоруссия ертегісі) 

 

МҰЖЫҚ ПЕН СЫЛКЫМ. 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              47 bet 

(Батыс Белоруссия ертегісі) 

 

Біздің ертегіміз басталады. Ол сіз туралы емес, біз туралы да емес, патшаның сылқымы мен ақылды, 

мұжық туралы болады. 

 

Мұжық ұра қазып жатып бір бөлек алтын тауып алды, алтын тауып алды да ойға қалды. 

 

«Мұны қайда қоямын? Бұған қалай тоямын? өзімде сақтасам мырза алып қояды. Мырза алып қоймаса, 

басқарушы алып қояды, ал басқарушы алып қоймаса, старшина алып қояды. Онан да алтынымды патшаға 

алып барайын. Патшаға сыйға тартайын. Патша маған наград берер, ол наградты ешкім де ала алмас», — 

дейді. 

 

Сөйтіп, мұжық жаңа шарығын киіп, патшаға кетеді. Көп жүре ме, аз жүре ме, кім білсін, әйтеуір патшаға 

жетеді. Оның алдында тұрған күзетші мұжықты тоқтатып: 

 

– Сен мұжық қайда барасың? 

 

– Мен патшаға барам. 

 

– Саған не керек мұжық? 

 

– Қарағым, жақыным жұмысым бар еді. Жібер мені, өте мүқтажбын,–деді мұжық, өтінеді мұжық. 

 

Сонымен, күзетші мұжықты жібереді, мұжық екінші, үшінші, төртінші күзетшіден де өтеді, барлығы да 

жібереді. 

 

Мұжық патшаның бөлмесіне келіп жетеді. Патшаның бөлмесінің алдында патшаның жуан, қызылкүрең 

бетті, бет-аузы ай табақтай сылқымы тұрады, ол: 

 

– Сен қайда ентелеп келесің мұжық? 

– Ә, мен патшаға, әкеміз — патшаға. 

– Патшаға, онда не ұмытып қалдырып едің сен? 

 

– Мен мына бір кесек алтынды тауып алып едім, патшаға тартуға алып барамын. 

 

– Алтын? ым-ым! Көрсет. 

Мужық алтынын көрсетті. Сылқым талып қала жаздап, есін жинап алып: 

 

– Егерде, мейірімді досым патшаның берген сыйлығының маған жарымын берсең жіберемін, болмаса, 

жібермеймін, кет әрі, — деді. 

 

Енді не істеу керек? 

 

– Жақсы мырза, берейін. 

 

Сылқым мұжықты патшаға жіберді. Мұжық үйге кіреді. 

 

– Есен-саусыз ба патша ағзам, мен сізге алтын тарту әкелдім, — дейді. 

 

Алтынын патшаның қолына ұстата береді. Патша:       
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– Бұл тартуыңызға не берейін? 

 

– Патша мырза, оған нан бер, нанның қабыршығын, қаттысын күйгенін бер, — дейді. 

 

Патша ақ нан әкелуге бұйрық етті. Ақ нан әкелінді, мұжық ақ нанға қарап: 

 

– Жоқ патша мырзам, мен бидайды өсірдім, ордым, қырманға салдым, қызылдадым, еледім, суардым, 

тазалап, кіршіксіз маржандай еттім, бірақ ешуақытта мұндай аппақ мақтадай нанды жеп көргенім жоқ. 

Енді жемеймін де, маған қара нан болса екен, — дейді... ! 

 

Патша ағзамның барлық даяшы малайлары патша сарайын елек көзінен өткізгендей етіп қарап шықты. 

Бірақ бір тістем де қара нан таба алмады. Есік алдында қайыршы тұр еді, қайыршыдан бір жапырақ қара 

нан сұрап алып, әкеліп береді. 

 

Мұжық рақаттанып жеп алды. 

 

– Саған енді не берейік, мұжығым? 

 

– Енді жақсылап ұйықтап алсам екен патша ағзам, — деді мұжық. 

 

Мұжыққа құс жастық, мамық төсек дайындатты. Мұжық мамық төсекке қарап жымың-жымың етеді. 

 

– Бұл маған лайық төсек емес, мен мұндай мамық жүн беретін қаздарды бақтым, қақтым, осындай мамық 

төсек жасайтын жүндерін жұлдым, бірақ мамық төсегінде ұйықтап көргенім жоқ. Маған бұршақтың 

(сабағы) соломы болса екен, — деді мұжық. 

 

Бір көлік жүгіндей бұршақ соломы әкелінді, мұжық телпегін жастық етті де ұйықтап кетті. Бүкіл патша 

сарайын басына көтеріп қорылдады. Ұйқысы қанды, орнынан тұрды. 

 

— Рахмет патша ағзам, мен мүлде азырақ қоқырсыттым, былғадым. Ол үшін маған жүз қамшы дүре 

соғыңыз, — деді. 

 

– Ау, қалай дүре соғам саған, сен маған алтын тарту тартпадың ба!? Алтын сыйламадың ба?! 

 

– Әй, патша ағзам, маған жүз дүре соғуыңызды өтінемін, — дейді мұжық өкініп. 

 

Енді не қылу керек!? Қамшы әкелінді, мұжықты соға бастайын деп еді, мұжық ойбай салды, ойбай салды 

да: 

 

– Тоқтай тұр, патша ағзам, менің серігім бар. 

 

– Серігің кім? 

 

– Мен сізге келе жатқанымда, есік алдында тұрған бір үлкен сылқым, мені сізге жібермеді. «Егер патша 

берген сыйдың тең жарымын маған берсең жіберемін деді. Мен оған беремін деп уәде бердім. Сол 

сыйымның жарымын алатын мырзаны әкелдіріңіз, маған соғылатын жүз дүренің елуін әуелі соған 

соғыңыз, сонан соң қалған елуін маған соғыңыз, — деді. 

 

Мырзаны алып келеді, мырза дір-дір етіп: 

 

«о-о-о-», — дейді. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              49 bet 

 

– Ешнәрсе етпейді мырзам, мен сені алдамаймын, қалай уәде еттім, солай тең жарымын саған берем, — 

дейді мұжық. 

 

Сылқымды жатқызып дүре соға бастады... «Бұл сылқым сізге беріле қызмет еткендіктен, сіз менің 

сыбағамды да соған беріңіз патша ағзам, — дейді мұжық. 

 

Тағы елуді соға бастады. Барлығы жүз болды.   

 

Жұрт, сылқымға жүз дүрені соғып болғанша мұжық телпегін қолтығына қысып алып, есік қайдасың деп 

жытып отырды. Мұжыққа патшаның адамгершілігінен, еркелетуінен аулағырақ болу керек, онан 

мужыққа келетін игілік жоқ. 

 

34 - Бөлім: АУЗЫНДА СӨЗ ТҰРМАЙТЫН КЕМПІР 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1731 

 

 

(Орыс ертегісі) 

 

Бұрынғы заманда бір шал мен кемпір болған екен. Кемпір түбі тесік шелектей аузында сөз тұрмайтын 

кемпір екен. Егер шал үйінде бір оқиға бола қалса, сол сағатында барлық ауыл естіп біледі. Кемпірдің 

айтқандарының бәрі шындық болмай, көбінесе, ойдан шығарған жалған, өтірік болады екен. 

 

Күндердің күнінде шал отын ала орманға барады, жүріп келе жатып бір жер ойылып аяғы кіріп кетеді. 

«Бұл не екен» деп, шал ойлады да, қарайыншы деп шұңқыр түбіне үңіледі. 

 

Бір бұтақ ағашты сындырып алып, бос топырақты былай бір сыпырады, олай бір сыпырады, астынан бір 

қазан алтын шыға келеді. 

 

Міне, сәті түсу деген осы болады, міне, саған 

 

байлық. Бірақ мұны үйге алып бару керек. Суайт кемпірге көрсетпей қалай жасырарсың? Ол көрсе 

қоңыраудай сылдырап дүниеге жаяды. Басыңа пәле жапсырып аласың. 

 

Ойланды шал, толғанды шал, қазан алтынды орнына қайта көмді де аулына қайтты. 

 

Ертең әйеліне көрсетпей бір керсен құймақ, тірі қоян, тірі шортан алды да орманға тартып кетті. 

 

Орман ішімен жүріп келе жатып, бірнеше бұтаққа құймақ іліп кетеді, бір үлкен бұтаққа шортанын іліп 

кетеді. Бір тор ішіне қоянын қамайды. Сөйтеді де, ізінше үйіне қайтады. Үйіне келіп: 

 

– Ал қатын бізге бақыт келіп тұр? бірақ саған айтуға болмас. Сен барлық жұртқа жайып боласың ғой. 

 

– Айт қартым, шын ешкімге аузымды да ашпаймын. 

 

– Олай болса айтайын кемпірім, мен орман ішінен бір қазан алтын тауып алдым. 

 

– Ой құдай-ай? Жүр тезірек, үйге алып келейік.. 

 

– Ізіңе бақ, ешкімге тіс жарма, өзімізге бәле жабыстырып аламыз. 
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– Қорықпа, бірақ өзің ешкімге айтпа, мен, мен үнімді шығармаймын. Аузыма құлып салармын. 

 

Қарт кемпірін орманға алып келді, Кемпірі ағашқа ілініп тұрған құймақтарды көрді де: 

 

– Бұл не қартым, бұтақтарға ілініп тұрған құймақтарды қарашы! 

 

Қарт қарайды да салмақпен: 

 

– Оған несіне таң қаласың, түнде көкте құймақ бұлты жүзіп жүрмеп пе еді? Сол бұлттың ағаш басына 

жауғаны ғой. 

 

Кемпір таңданды да, тамсанды да бірақ тіс жармады. Сонымен, тағы ілгеріледі. Ілгерілей беріп кемпір 

ағаш басында бұтаққа ілініп тұрған сазанды көрді, көрді де тұрған орнында қатып қалды. 

 

– Қарт, ә қарт! 

 

– Неге тақырқайсың, жүр ілгері тезірек, — деді шал. 

 

– Қарт сен шынымен көрмейсің бе, анау ағаштың басында өсіп тұрған сазанды көрмеймісің? 

 

– Ой тоқтай тұр. Мен щығып алайын, кештік асқа қуырармыз, — деді де шал, ағаштың басына шығып 

сазанды алып түсті. 

 

Тағы ілгерілей берді. Ілгерілей-ілгерілей өзенге келіп жетті. Өзенге жетті де шал кемпіріне: 

 

– Тоқтай тұр, мен ауды қарайыншы, бірдеңе ілінген жоқ па екен? ауына қарайды да, айқайлап кемпірін 

шақырды. 

 

– Қатын, қатын, қөрдің бе, мына ауға қоянның түсіп қалғанын? 

 

– Тамаша, тамаша! Қояндар суда жүзетін болған-ау! 

 

– Мейлі тіпті жақсы, мейрамда түскі асқа жарар, – деді. 

 

Шал қоянды алды да, кемпірін орманға алып келді. Көрген жердегі алтынды әйелімен екеуі қазып алып, 

үйіне әкеле жатты. 

 

Уақыт кешкі мезгіл еді. Қараңғы түсті, әлдеқайда сиырлар қеле жатты. Сиырлар, мөңіреді. Қемпір: 

 

 

Шал, ә шал, сиыр мөңірей ме немене? – деді. 

 

– Қандай сиыр, қайдан жүрген сиыр. Біздің мырзаның терісін шайтан сыдырып жатқаны ғой, – деді де, 

тағы ілгерілей берді. Тағы ілгері жүрді. Кемпір тағы да: 

 

– Шал, ә шал, өгіздер мөңірей ме немене? 

 

– Қандай өгіздер? Бұл біздің мырза мен су тасып жүрген шайтандар ғой тәңірі деді. 
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Шал мен кемпір алтындарын алып келгені де сол, жасырып қойғаны да сол еді, кемпір шыдай алмады, 

сауысқандай шықылықтап, көрші әйелдерге барды. Сыбыр салды. Бір әйел екінші әйелге, екінші әйел 

үшінші әйелге, әрі қосып, сыбырлап айта берді, Тілден ұзын не бар дейсіз? Оның жетпеген жері бар ма? 

 

Әңгіме аяңдап старшинаға жетті. Онан да әрі кетті. Сөйтіп, шалдың алтын тауып алғаны туралы әңгіме 

бүкіл ауылға жайылды. Бұл аңыз мырзаның құлағына да шалынды. 

 

Мырза бір қора адам жинап алып, шалды іздеп шықты. Аз жүрді ме, көп жүрді ме шалға да келіп жетті, 

шалдың есігінің алдына келіп: 

 

Қайда әлгі оңбағаң тонаушы, талаушы, сені ме сені?! Менің жерімнен бір қазан алтын тауып алып, маған 

айтпай тығып алып отырғанын қара мұның, әкел алтынды мұнда, бер менің қолыма... 

 

Шал қулықты бостан-бос істеген жок еді. 

 

– О, әкеміз мырза, қөкеміз мырза, кешірімді, қайырымды мырза, сөзімді тыңда – деді қарт, – мен 

ешнәрсені білгенім жоқ, ешуақытта алтын тауып алғаным жоқ. Мұның бәрін қобратып сумаңдап өтірікті 

соғып жүрген менің суайт кемпірім, мырза... 

 

– Қалайша мен бостан-бос өтірік айттым, — деп, әкреңдеп кемпір шыға келді. 

 

Мырза шалды мықтап қолға алды. 

 

– Бер алтынды, бер! Болмаса жаман болады..., — деді. 

 

– Мен алтынды қайдан алам? Рахым етіп менің кемпірімнен анықтаңқырап, толықтаңқырап сұрашы, — 

деп, өтінді шал. 

 

Сонда мырза: 

 

– Ал көгершінім, мейрімді анам. Алтынды қайдан, қай мезгілде, қалай табылғанын әдемілеп айтып берші 

маған, — деді. 

 

– Иә, мырза, солай, — деді кемпір, әуеден құймақ бұлты жауған кезде, біз шалымыз екеуіміз орманмен 

келе жаттық, ағаштардың барлық бұтақтарыңда құймақтар салбырап ілініп тұр еді. 

 

– Ой не сандырақтап барасьщ, есіңді жина! — деді мырза, кемпірге. 

 

– Иә, жоқ, мырза, бір өтірігі жоқ. Рас алдымен сазан өсіп отырған ағашқа келіп жеттік... 

 

– Қараңызшы, мырза, бұл кемпір тіпті ақылынан ауысқан кемпір, не айтып тұрғанын өзі де білмейді, — 

деді қарт. 

 

– Менің ақыл, есім орнында! Ағаштың ең жоғарғы бұтағында сазан өсіп тұрды, — деп, кемпір өршелене 

түсті де, онан соң, — мырза, өзенге бұрылдық. Онда, өзенге құрылған аудан қоян ұстап алдық, —деді. 

 

– Кешіріңіз шеше, балықтың ағашқа өскенін, қоянның суға құрылған ауға түскенін қайдан көрдіңіз? 

Қайдан білдіңіз, – деді мырза. 

 

– Бұл менің кемпірім ақылы айныған ақымақ кемпір. Есі жоқ кемпір. Мырза, – деп, қойды шал. 
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Қемпір өз сөзін айтып болмады: 

 

– Тоқта, үніңді өшір. Біз сол жерден өзеннің жанындағы жерден алтын тауып алдық. Алтынды қазып 

алдық та үйге келе жаттық, нақ сол кезде, шайтандар сізді жұлмалап жатыр еді, — деді кемпір. 

 

– Не е— е — е ?! 

 

– Иә, иә, нақ шайтандар сізбен су тасып жүрген кезде... 

 

– Иә, қарт кемпірің шын жынданған екен! — деп, ашуланды мырза. 

 

Ызбарланып жерге түкірді де, қорадан шығып жүре берді. 

 

Ал, шал алтынымен аман қалды. 

 

– Мен қалай да кемпірді үндемеуге үйреттім, —деді. 

 

35 - Бөлім: МҰЖЫҚ МЫРЗАМЕН ҚАЛАЙ ТАБАҚТАС БОЛДЫ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1732 

 

 

(Белорус ертегісі) 

 

 

Күндердің күнінде тал түбінде темекіні тартысып, өткен кеткенді айтысып, бірде гүжілдеп күлісіп, бірде 

болмасқа ерегісе қалып, мұжықтар отырды. 

 

Мұжықтар отырып мырза туралы; әңгіме қозғады. Бір мұжық: 

 

– Ол сондай қатты, сараң: бұлттанған күндей өмірі қабағын ашпайды. Шөлдеп өліп бара жатқанда бір 

қасық су да сұрап іше алмайсың. Мұндай оңбаған қайрымсыз қатты, сараң мырзаны көрсем көзім шықсың, 

тфу! – деді. Екінші мұжық тұрып жатып ерегісіп: 

 

– Әй шіркіндер! су сұрап іше алмасаңдар сендер сұрап іше алмай жүрген шығарсыңдар, егер мен қаласам 

су былай тұрсын, мырзаның өзімен бірге отырып тамағын да іше аламын. 

 

Мұжықтар шу ете түсті. Ерегісті, ерегісті де 

 

– Егер сен өтірік айтпай, мырзаның үйінен тамақ ішсең біз саған қос өгіз береміз десті. 

 

Қол алысты, сөз байласты. 

 

Мұжық мырзаның үйіне келді. Құрметпен иіліп сәлем берді. Сәлемдесіп алған соң сыбырлап қана: 

 

– Қайырымды, кешірімді мырза, мен ешкімге ешнәрсе айтпастан өзіңізден сұрайың деп алдымен сізге 

келдім: Айта қойыңызшы, кешірімді мырза, мынадай алтын қанша тұрар еді. – деп, мырзаға өзінің 

тоқпақтай жұдырығын көрсетеді. 

 

Алтын деген сөзді естіп, мырзаның көзі жайнай түсті. Жайнай түсті де: 

 

– Үйге кір, үйге кір мұжығым, — деді. 
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Мұжық үйге кірді. Әлгі сөзін қайталап, айта берді. 

 

– Айтыңызшы, кешірімді мырза, егер мынадай алтын болса қанша болар еді. – деп, жұдырығын қосып 

көрсетті. 

 

Ол жерге келгенде алтынға арын сататын сараң мырза шыдай алмай дірілдеп, қалшылдап: 

 

– Отыр, мұжығым, отыр, бір шынаяқ ішіп жібер, – деді. 

 

– Кешірімді мырза, келісер ме құр арақ, тіске басып шайнар болса, оған, – деп қойып, – айтыңызщы, 

қайырымды мырза, егер осындай алтын болса, қанша болар еді, – деп, басын көрсетті мұжық. Осы кезде 

мырза алақанына түкіріп қойып, өзінің қызметшілеріне: 

 

– Арақ әкеліңдер, арақпен бірге шарап әкеліңдер, борщы да болсын, майға пісірген наны да, қуырдағы да 

болсын, келтіріңдер, – деп айқай салды. 

 

– Отыр мұжығым тамақ ішейіқ, – деді. 

 

Мұжық отырды, мырзамен бірге тамақ ішті. Арақ-шарап ішті. Мұжықтың алтынының қайда екенін білгісі 

келіп мырза өліп бара жатыр. Мұжық мырзаның асын ішіп отыр: 

 

– Ғасыр бойы мұндай дәмді тамақ ішіп көргенім жоқ, – деп, сыпырып, соғып жатыр. 

 

Мұжық асын ішіп үлгермей-ақ, мырза телпегін, ұстай: 

 

– Жүр мұжық, алтының қайда, алып бар, – деді. 

 

Мұжық асықпай шылымын тартып алып, басын шайқап: 

 

– Өй мырзашым, ондай алтын менде жоқ қой, егер ондай алтын болса, мен оның бағасын қанша болады 

деп сұрар ма едім сізден, – деді. 

 

Мырза ашуланып, жарылып кете жаздады. Мұжыққа айқай сап: 

 

– Кет, жоғал, батыр қараңды ақымақ! Мәздем! – деді. 

 

Мұжық оған жауап қайырып: 

 

– Әй мырза, мырза — қайырымды мырза, мен оншалықты ақымақ емеспің, сен сықылды сараңды алдап 

тамағын ішқеніме мүйізі қарағайдай екі өгіз аламын, – деді. 

 

36 - Бөлім: БАЛТА СОРПАСЫ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1733 

 

 

(Орыс ертегісі) 

 

 

Ерте кезде бір ауылда Тасбике деген тастай қатты сараң кемпір болған екен. Жолаушы солдат құдайы 

қонақ болып үйіне келген екен. Жолаушы солдат: 
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– Аманбысыз кеюуана, аманбысыз шеше, халық қорғаушысы солдатпын, рахым етіп тамақтандырыңыз, 

– деді. 

 

Сараң кемпір, тас кемпір, табан астында өтірік саңырау бола қалып: 

 

– Анау шегеге іл, анау, анау, — деді, бірдеңені сандырақтай қалады. Солдат: 

 

– Сен кемпір тіпті саңыраумысың? 

 

– Мен бүгін әтеш сойған жоқпын. 

 

– Сен кемпір ешнәрсені сезбеймісің? 

 

Кемпір көзін жыпылықтатады... сонда солдат тұрып: 

 

Мен сені қазір сынайын, – деп, кемпірдің артына жасырынады да: 

 

– Шеше! – деп айқай салады. Кемпір шалқасынан түседі. Шалқасынан түседі де: 

 

– Сен неге мұнша қатты айқайлайсың, мен оншалықты саңырау емеспін, – деді. 

 

– Е — е, саңырау емеспісің?!... 

 

– Не керек саған? 

 

– Тойындыр мені шеше ... кемпір ешнәрсе беретін емес. 

 

– Түк, түк жоқ ұлым, — деді. 

 

– Ең болмаса быламық пісір, быламық болмаса сорпа жаса. Тіпті қарным аш, – деді солдат. 

 

– Иә, түк, түк жоқ, – деді тағы да кемпір. Солдат ішінен: «сені бас білдіріп үйретейін бір», – деді. 

 

– Жоққа жүйрік те жетпейді, әкеліңіз шеше балтаны, балтадан балдай тәтті сорпа пісірейін, қара сорпа 

болар, сонда да қарынды алдармыз, — деді. 

 

«Балтадан қалай пісірер, екен, қарап тұрып үйреніп алайын, күндердің күнінде керек болар», – деді кемпір 

ішінен. 

 

– Балта анау тұр, маңызды болар, ал пісіре ғой, – деді. Сөйтті де, балтасын әкеліп берді. Солдат балтаны 

қазанға салды. Оның үстіне су құйды. Астына от жақты. От жақты да қайната берді. Қайнатып, қайнатып 

дәмін көріп: 

 

– Ой қандай жақсы сорпа болған, бірақ азырақ капуста жетімсіздеу болып тұр, – деді. 

 

Кемпір капуста алып келіп берді. Тағы қайнатып, қайнатып дәмін көріп: 

 

– Ой қандай жақсы сорпа болған, бірақ азырақ картошка жетпей тұр, – деді. Кемпір картошка алып келіп 

берді. Жолаушы картошканы салды, оның үстіне тұз салып тағы қайнатып-қайнатып дәмін көріп: 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              55 bet 

– Ой қандай жақсы сорпа болған бірақ азырақ майы жетпей тұр, – деді. Кемпір май аяулы, тіпті бергісі 

жоқ-ақ, бірақ балта сорпасын көргісі келеді. Үйреніп алғысы келеді. Сөйтеді де, солдатқа май алып келіп 

береді. 

 

– Ал енді шеше үстелді жаса, тарелка, табақтарды әкел, нан әкел, қасықты да ұмытпа. Балта сорпасын 

ішіп қарайық, тағы қаймақ болса, тіпті жақсы болар еді, – деді. Кемпір қаймақ әкелді. Екеуі отырьш ішті. 

Ішіп отырып кемпір: 

 

– Солдат, солдат балтаны қашан жейміз? 

 

– Балта әлі пісе қойған жоқ, оны жол жөнекей бір жерде пісуін жеткізіп жермін, — деді. Сөйтті де, балтаны 

сумкасына салып алып, кемпірмен қоштасты да, жолға түсіп тартып отырды. 

 

Солдат сорпаны ішті де, балтаны алып кетті. 

 

37 - Бөлім: Айболит (Корней Чуковский) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1734 

 

 

Айболит (Корней Чуковский) 

Қайырымды дәрігер Айболит!  

Отыр талдың түбінде.  

Емделуге келеді  

Сиыр, қасқыр түлкі де,  

Қоңыз бен құрт, аю да,  

Тіпті бар ғой кірпі де!  

Бәрін емдеп жазады  

Қайырымды дәрігер Айболит!  

 

Айболитке түлкі келді:  

«Ой, мені маса шағып алды!»  

Айболитке ит те келді:  

«Мені қораз шоқып алды!»  

 

Қоян келді жүгіріп,  

Айғай салды: «Ай, ай!  

Баламды соқты трамвай!  

Менің тентек ұлымды,  

Соғып кетті трамвай!  

Аяғын оның кесе ме?  

Көреді-ау бейнет нешеме.  

Бір орында тұрмайды,  

Бұзық болма десе де!»  

 

Айболит айтты: «Қайғырма!  

Сабырыңнен айырылма!  

Әкел оны осында,  

Құр бекерге шошынба.  

Басқа аяқ тігіп беремін».  

Әкелді оған қоянды,  

Анасы айтқан ноянды.  
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Ауру болып келді де,  

Сап-сау болып оянды!  

Қоян кетті секіріп,  

Би билейді қуанып.  

Күліп жүріп айтады:  

«Мың рахмет, Айболит!»  

 

Қасқыр келді қалтырап,  

Енді оған сал құлақ..  

«Міне келді жеделхат  

Гиппопотам досымнан!»  

«Тез келе көр, дәрігер,  

Африкада әбігер.  

Балалар қалды ауырып,  

Сен оларға дәрі бер!»  

Айболит кетті жүгіріп,  

Қалуға болмас кідіріп.  

Өтті орман-баулардан,  

Асты биік таулардан.  

Теңізден де өтті ол,  

Мұхитқа да жетті ол.  

Қайырымды Айболит,  

Болам десең, бетті бол!  

 

 

Алып құс ұшып келеді,  

Үстіне отыр Айболит.  

«Сәлем саған, Африка!»  

Деп айтады Айболит.  

Емін жасай бастады,  

Асықпады, саспады.  

Жазылып кеткен аңдар да,  

Секіріп кете бастады.  

 

Он күн бойы Айболит,  

Ем жасады ұйықтамай.  

Бәрінен де сұрайды:  

«Ал, батырым, хал қалай?»  

Лимпопо! Лимпопо!  

Жазылып кетті аңдар да,  

Бұған бәрі таң қалған.  

Лимпопо! Лимпопо!  

 

Міне Гиппо, міне Попо,  

Гиппо-попо, Гиппо-попо!  

Мынау міне Гиппопотам.  

Ол Занзибарадан келеді,  

Ол Килиманджароға барады.  

Ән айтады ол қуанып:  

«Рахмет саған, Айболит!» 
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38 - Бөлім: Шатасу (Корней Чуковский) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1735 

 

 

Мысықтар айтты түңіліп:  

«Жалықтырды мяулау!  

Торайлардай біз де енді,  

Жүрейік бір қорсылдап!»  

 

Ал үйректер айтады:  

«Біз де бақа секілді,  

Ән саламыз не түрлі!»  

 

Шошқа айтады: Мяу, мяу!  

Мысық айтты: Хрю, хрю, хрю!  

Үйрек айтты: Ква, ква, ква!  

Тауық айтты: Кря, кря, кря!  

Торғай айтты: Му-у-у!  

Аю айтты: Ку-ка-ре-ку!  

Көкек келді секіріп:  

Ит болуға бекініп:  

Гав, гав, гав!  

 

Қоян ғана саспады,  

Секірмеді, қашпады.  

«Өздеріңше сөйлеңдер,  

Қайтесіңдер басқаны?  

Мен айтпаймын өтірік,  

Құр бекерге көпіріп.  

Шатастырып барлығын,  

Қалмаңыздар өкініп».  

 

Қаздар айтты: Га-га-га!  

Мысық айтты: Мур-мур-мур!  

Құстар айтты: Чик-чирик!  

Жылқы айтты: И-и-и!  

Шыбын айтты: Ж-ж-ж!  

Бақа айтты: Ква-ква-ква!  

Үйрек айтты: Кря-кря-кря!  

Торай айтты: Хрю-хрю-хрю!  

Орманда аю,  

Баю-баю! 

 

39 - Бөлім: Шортанның қалауы бойынша 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1736 

 

 

Бір шалдың үш ұлы болыпты: екеуі ақылды, үшіншісі ақымақ Емеля. Ол күні бойы пе үстінде жатудан 

басқа түк те істемейді екен.  

Бірде бауырлары базарға кетеді де, жеңгелері:  

- Емеля, су алып келші, әйтпесе ағаларың базарлық әкелмейді,-дейді.  

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              58 bet 

Емеля пештен түсіп, шелек пен бала алып, өзенге кетеді.  

 

Емеля мұз ойығынан шелекпен су алып шыққанда, шортан ұстап алады.  

- Мені жіберші, - деп жалынады шортан,-барлық қалауыңды орындайын. Сен тек: «Шортанның әмірімен, 

менің қалауыммен»,-деп айт, бәрін де жасаймын.  

- Шортанның әмірімен, менің қалауыммен шелектер, өздерің үйге барыңдар-, деп бұйырғаны сол еді, су 

толы шелектер өздері үйге кетті.  

Емеля шортанды жіберіп, үйге қайтты.  

Келесі жолы оны орманнан ағаш әкелуге жұмсады.  

Емеля аулаға шығып, шанасын жекті де:  

- Шортанның әмірімен, менің қалауыммен шаналар, өздерің орманға барыңдар,-деді.  

Шаш орманға барды, ағаш та осылай өзі жарылып, өзі артылып, шанамен өзі үйге барып та қалды.  

Бұл ғажап ел арасына тарап кетеді. Оны патша да естіп, Емеляға офицерді жұмсайды.  

Офицер Емеляға келіп:  

- Жүр, ақымақ, сені патша шақырып жатыр,-дейді.  

-Ал менің барғым келмейді...  

Офицер ашуланып, Емеляны жақтан тартып жібереді. Сонды ол:  

- Шортанның әмірімен, менің қалауыммен шоқпар, офицердің сазайын бер,-дейді. Аяқ астынан шоқпар 

шыға келіп, офицерді төмпештей жөнеледі.  

Ақыры жалынып жүріп, Емеляны патшаға әкеледі. Емеля патшаның қызын ұнатып қалады.  

- Шортанның әмірімен, менің қалауыммен патшаның қызы, маған ғашық бол,-деп әмір етеді.  

Патшаның қызы Емеляға құлай ғашық болып қалады. Әкесіне жалынып, өзін Емеляға тұрмысқа беруді 

өтінеді.  

Патша ашуланып, Емеляны теңізге лақтыруға бұйырады.  

Сонда Емеля:  

- Шортанның әмірімен, менің қалауыммен бізді алысқа алып кет,-деп әмір етеді. Осылайша ол өзіне сарай 

салдырып алып, патшаның қызы екеуі бақытты өмір сүріпті. 

 

40 - Бөлім: Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1737 

 

 

Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Жалғыз сиырдың сүті – олардың корегі болыпты. 

Сондықтан сиырдың бұзауы сүтке жарымай өле беріпті.  

- Кемпір, ашықсақ, ашығайық, бір жылға бірнәрсе етіп шыдармыз. Енді сиырды саумай-ақ қойшы, сүтін 

бұзауы емсін деді шал.  

- Жарайды, саумасам саумайын, бұзауы уызға жарысын.  

Үш күннен соң сиыр еркек бұзау туады. Бұған қауанған олар қанша тарықса да, ашықса да сиырды саумай, 

барлық сүтін бұзауға береді. Еңесінің бар сүтін бір өзі еміп өскен бұзау үлкен өгіз болып шығады.  

Күндердің бір күнінде ол өзінің семіздігіне масаттанады.  

Осындай зор, сұлу денеммен мына бір жаман сиырлардың ішінде жайылып жүргенім лайықсыз екен, 

түйелерге барып қосылғаным дұрыс шығар деп ойланды өгіз.  

Өзің ерекше зор сезініп жүрген ол барынша - ақ түйе болуға тырысып бағады.  

Олардың жеген шөбін жейді, алыс шөлге кетіп, сортаң жалайды. Ақырында шөлден қатып, іші ауырып, 

шыдай алмайды.  

- Әбден өлетін болдым, жылқыларға барайын. Олар түйеден кішірек қой, азабы да жеңілірек болар деп 

өгіз аттанды.  

Жылқылар ішінде жүрген де оған жайсыз болады. Соларға ілесіп, қатарларынан қалмай шауып жүремін 

деп әбден шаршайды.  

Бір күні қасқыр тиіп, жылқылар дүркірей қашады.  

Бұл ілісе алмай айдалада қалады. (Жылқылар қашып кетеді де, өгіз қора қасқырдың қоршауында қалады).  
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- Мө-ө-ө-өөө! Құтқарыңдар мені. Құтқарыңдар! Мө-ө-ө! Мө-ө-ө-өөө! Кім бар маңайда? Мө-ө-ө! Деп 

мөңіреді өгіз.  

- Бұл не айқай? Құлақ түріңдерші!  

- Таныс дауыс қой өзі.  

- Қайдан шыққан дауыс?  

- Жүріңдер, жота асып қарайық деді, -сиырлар.  

Табын сиыр жотаға шықса, сол баяғы өздерін менсінбей жылқыларға барып қосылған өгіз қасқырлар 

қоршауында қалған екен.  

Олар өгіздің жаман қылығына ешбір кек сақтамастан, өгізді қасқырлардан құтқарып алады.  

- Мен сендерді ренжіттім. Өз туыстарымнан бөлініп кеттім. Ақылсыздығымнан осындай жағдайға тап 

болдым. Тату болған, туыстармен бір жүрген қандай жақсы! «Бөлінгенді бөрі жейді!», -деген осы екен. 

Кешіріңдер мені, мө-ө-ө-өөө! Деп кешірім сұрады өгіз. 

 

41 - Бөлім: Мыстан кемпір 
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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 іздеп 

таба алмаған соң, бір өнерпаздан оқып, аспанға  ұшу өнерін үйренеді. Сол өнері бойынша аспанға ұшып, 

қызды отыз жыл іздеп, қолына түсіре алмайды. Қыздың 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 бала өзіне ешбір теңдесі 

жоқ, мықты батыр болады, мықтылығы сондай, оны отырған орнынан жетпіс кісі тұрғыза алмайтын 

болады.  Бір күні Жандыбатырға ой түседі: «Осы мен әкемнің үлкен қорғанының сарайларын ашып, не 

заттары бар екен, бәрін көріп, 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. 

 

    -  Шырағым, міне, менің 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, - деді. Әкесі қатты ұйықтап жатыр екен, бала әкесінің тес қалтасынан 

кілтті алды. Сонан барып бала есікті ашып жіберсе, бала өмірінде көрмеген, сезбеген, үйдің төрінде ілулі 

тұрған сұлу қыздың суретін көреді. Қыздың сұлулығына қайран қалып, бала талып жығылады. Әкесі 

ұйқысынан оянып, орнынан тұрып, кілтін қараса, кілті жоқ. Баласы Жандыбатырдың қалтасына түскенін 

сезеді де, жүгіріп сарайға келеді. Келсе, баласы талып жатыр екен. 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 ұшқанмын, сонда да ұстай 

алмағанмын, ақыры таба алмаған 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 тастап, кетті де қалды. «Сол қызды іздеп қаңғырып жүріп өлсем де 

арманым жоқ!» - деп елінен безіп кетеді. Күндер өтеді, бала бір шаһарға қарай жол тартып жүріп келе 
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жатса, 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 жыққаныңыз, 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 қан кетеді дір-дір етіп. Сонан кейін дәу шошынып 

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 

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: 

 

-  Тіліңіз күрмелген мылқаусыз ба? - дейді. Сонда дәу ашуланып: 

 

-  Тарт тіліңді, мен мылқау емеспін. Жандыбатыр деген дәумен күресуге бара жатқан дәумін, - дейді. Бала 

бұл дәуге де: 

 

-  Алдымен мені жықсаң, Жандыбатырды да жығасың, ол үшін тәуекелге бел байлап, менімен күрес, -

дейді. 

 

-  Мен саған ұқсаған қаңбақтай адамдармен күреспейтін дәумін, сендермен күресу маған ұят, соған бола 

атымнан түсіп, әуре болар жайым жоқ! - дейді дәу. Сонда бала тұрып: 

 

-  Сорлы дәуім, артық бейнет көріп, аяғыңның басы ұстараның жүзіндей болып кайтқың келсе, жолың 

болсын! - дейді. 

 

-   Олай болса, сені бір өлім түртіп тұрған шығат кел! - деп дәу атынан түседі. Бірінші кезек тағы да балаға 

тиеді. Бала маңызданып тұрған дәуді көкке үш рет лақтырып жіберіп, үш рет қағып алды да, жерге қойды. 

Ендігі кезек дәуге тиді. Дәу баланың белінен ұстап, әрі тартып, бері тартып, баланы орнынан қозғалта 

алмай, екі мұрнынан шүмектеп қаны сорғалайды. Сонан соң дәу: 
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-  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 Жандыбатырмен 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 қарай 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. 

 

-  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 қаңбақпен күресіп уақыт өткізбеймін, - деп жауабын бір-ақ қайырды да жүре берді. 

 

-  Күшіңді 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 

алмады. Кезек балаға келгенде, бала ашумен дәудің белінен ұстап жерге соққанда, дәу тізесінен жерге 

кіреді. Дәуді суырып алғанда, дәу есеңгіреп қалды. Өмірінде мұндай соққы көрмеген дәу баланың күшіне 

риза болып, қол беріп дос болуды сұрайды. Бала ашуын басып, дәудің кім екенін, қай шаһардан келе 

жатқанын, қандай өнерінің барлығын сұрайды. Дәу басынан кешкен өмірбаянын тегіс айтып шықты және 

өзінің суға түсіп кеткен нәрсені тауып аларлық өнері 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 келеді. 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 болмаңдар, айдаһардың аузына түсіп кетесіңдер, өйткені мынау берілейін деп отырған 

заттар 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 боранда-ып, дауылдатып келе жатқан айдаһардың дауысы естілді, артынша айдаһар да келіп 

жетті. Сол кезде Жандыбатыр ұлтарағының астына салып сақтайтын қырық кұлаш семсерді суырып алып, 

қарама-қарсы айдаһардың алдына шықты, айдаһар да аранын ашып келе жатыр екен, баланы көрген 
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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 

қолдарындағы 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 жар салып, халық жиды. Айдаһарды өлтірген адамда қандай белгісі барлығын 

сұрағанда, біреу қаруын, біреу қанданған киімін көрсетті. Бірақ ешкімнің 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, шақырыңдар! - деді хан. Шайханадағы кісілер шақырылды. 

Жандыбатыр патшаның өзіне: 

 

- Тақсыр, айдаһарды өлтірген адам мен едім, - деп айдаһардың бір тілім таспасын ұстатады. Патша: 

 

-  Мен хан емес екем, сен хан екенсің! - деп халқының алдында тағынан түсіп, өзі уәзір болып, бір қызын 

Жандыбатырға 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 мал-жанның 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 уәзірлері естісе, мынау болып жатқан топалаңға салып жібереді. Бұл топалаңның жайы мынау 

деп, шайханашы әңгімесін бастады. «Осы жерде, үш патшалық елдің ортасында, бір тажал жылан бар, 

ұзындығы қырық құлаш, аузының үлкендігі сондай, көшкен ел қалай болса, солай сыйып  кетеді. Міне, 

сол жыланның бүгін бізден алым алатын кезегі келіп, соган дайындап жатқан 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. Алпыс-жетпіс кісі орнынан тұрғыза алмайтын 

Жандыбатырды тай шаптырымдай жерден-ақ жыланның демі орнынан қозғалтып қояды. Қырық құлаш 

семсерін қолына алып, жыланның 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 екінші дәукітапшы досына беріп, қалған дәумен екеуі тағы 
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да жолға түсті. Бұлар сапар шегіп тағы бір шаһарға кез болды. Бұл шаһардың халқы баска шаһардың 

халқына қарағанда  өзгеше болып шықты. Шаһардары 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 қойып 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 сап-сары 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 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 халқын тегіс жинап: «Қалада қалған ешкім 

бар ма?» - деп сұрағанда: «Шайханада 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 болып 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 ақылды шалға 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 қиыншылық азапты басынан кешірген бала жаңағы сәулеге бас салады. Бір уақытта сәуле 

жоқ болып барып, судың шетіне түсті. Бала судан шығып, 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 шалқалып жатқан баланың үстінен шықты. Бала есін жиды.Өзінің іздеп келе 

жатқан қол жетпесінің дерегі шыққан соң, бала атасына былай деді: 

 

-  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, тыңда 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 

бұрышыңда 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 ұстатады. Міне, сол кезде 
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қолыңды босат, қыздың өнері де, өмірі де сол кітапқа байланысты. Мұны қолға түсірсең, қызға үйленгенің, 

- 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 бас қойғанда, бала 

шалдың айтқанын істей салды. 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 мықты екенін сезген соң: «Мә!» - деп кітапты 

қойнынан алып, балаға ұстата берді. 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 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, түріне адам қарағысыз сұмпайы, қарға тұмсық, қара аяқ бір мыстан: «Мен білем, маған бір желмая 

бер, қызды алып келем», - дейді. Сосын желмаяға мініп, Жандыбатырдың жатқан жерін іздеп келеді. 

Кемпір бір-екі күн батырдың жолын тосып жатады. Үшінші күннің кешінде желмаяның төрт аяғын 

байлап тастап, бақыртып ұрып жатқан мыстанға Жандыбатыр кез болады. 

 

- О, шеше, неге әлек болып, желмаяңызды тұрғызбай, әуреленіп жатырсыз? - дейді Жандыбатыр. 

 

- Шырағым, мынау бір жатқан келе жатыр едім, мына түйесі құрғыр шаршап, орнынан тұра алмай жатыр. 

Күн болса батып барады не істерімді білмей, сергелдеңге түсіп отырмын, - 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. Кемпір бір-екі күн 

тынықты. Жандыбатырдың жайларымен 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 Жандыбатыр. Зәмзәмір, мыстан айтқандай, теріс қарап, 

ыза болып, еді, Жандыбатыр «батыр аңқаудың» кебін келтіріп,сүйген әйелін қимай мынаны айтып салды. 
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- Оң етігімнің 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 қолына 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. 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 бауырымдап» 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, қара 

тұмсық, қара 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 көрінгендей 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 түсті. Енді ол: «Сол мыстан Зәузәмірді алып кеткен екен ғой», - 

деді де, тездетіп аттанып, мыстанның, Залым ханның шаһарына тартты. Бұлар Зәузәмірдің тойы аяқталып, 

дәл сол күні кешке Залым ханның тырнағына түсейін деп отырған үстінен шықты. Бұлар келісімен бесікке 

бөлеген мыстанды бесігінен алып, жеті қырдың ар жағына асыра лақтырды. Залым ханның басын кесіп, 

орнына Жандыбатырдың баяғы өгей атасын хан қояды. Жандыбатыр езі ел қайда, жұрт қайда деп, бүкіл 

достарын 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. Сейтіп, Жандыбатыр барша 

мұратына жетіп, алған сұлу әйелімен бала-шағалы болып, дүниеден армансыз болып өткен екен. 

 

42 - Бөлім: Жалғыз көзді жалмауыз 
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Ерте-ерте заманда бір бай болған екен. Байдың жалғыз ұлы болыпты. Мал-мүлкі мол, шіріген бай 

болғанымен, өте сараң, қолынан ешкімге еш нәрсе бермей, ел-жұртпен араласпай жеке көшіп-қонып 

жүреді екен. Малын бағуға жалшы жалдап, ақы төлеуге шығынсынып, жалғыз ұлына мал бақтырып қояды. 

Ел ішіндегі той думанға, қыз-жігіттердің ойын-сауығына араласпай байдың ұлы малын бағып, ес-ақылы 

толып жігіт бола бастайды. Бір күні ел ішінде үлкен бір той болады. Бұны естіген байдың ұлы тойға 

барғысы келіп, әкесінен рұқсат сұрайды. Сонда әкесі «барма, балам» деп айта алмай: «Барсаң бар, бірақ 

ат терлетіп не қыласың, ана өгіздердің біреуіне мініп бар», - дейді. Өгізге жұпыны жабу салып мінеді де, 

тойға барады. Тойға жиналған құрбы-құрдастары, қыз-келіншектер бар асыл киімдерін киіп, жорға, 

жүйрік аттарына мінген, байдың баласын көргенде: «Пәленше байдың баласының сиқын қара, аты жоқтай 

өгізге мінген, киімін қара», - деп мазақ етіп күлкіге айналдырады. Намысына тиген бала: «Бүйтіп 
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мыналарға мазақ болғанша, бұл елден көзімді құртайын», - деп әке-шешесін тастап, беті ауған жаққа 

қаңғырып кете береді. Сол кеткеннен мол кетеді. Күн жүреді, түн жүреді. Қолына ілінген кұрт-құмырсқа, 

шөп тамырын қазып жеп, қорек етіп жүре береді. Сонан табаны тесіліп, үстіндегі киімінен жұрдай 

айырылады. Бір кезде әбден әлі кетіп, есінен айырылып бір шөл далада жатады. Қанша ессіз жатқанын 

кім білсін, күннің қатты күркіреген даусынан секем алып, есін жинап, басын көтеріп отыра береді. 

Алдына үңіліп қарап отырса, алдынан бұлдыраған үй секілді бір нәрсе көрінеді. «Бұл не болды екен, 

мүмкін бір тірі жан кездесетін шығар» деп барлық жігерін жинап, сол бұлдырап көрінген затқа қарай 

сүйретіліп жылжи береді. Өлдім-талдым дегенде, әйтеуір, жетеді-ау. Қараса, алтын жалатқан үлкен сарай 

екен. Сарайдың маңында жыбырлаған жан көрінбейді. «Бұл кімнің сарайы болды, неге тірі жан жоқ», - 

деп ойлайды. «Не де болса ішіне кірейін, ең болмағанда қорек ететін бір нәрсе табылар», - деп сарайдың 

ішіне кіреді. Ішінде де тірі жан болмай шығады. Сарайдың іші толған алтын қойма, қойма толған азық-

түлік, сауыт-сайман, қанжар, қылыш секілді жабықтардың неше түрлері толып тұрады. Ең алдымен 

тамаққа әбден тойып алып, жұмсақ төсекке үш күн, үш түн ұйықтап, шаршағаны басылып, есін әбден 

жинап, сарайды тағы аралап көре бастайды. Тірі жанның иісі де білінбейді. Сөйтіп, сарайды иемденіп 

тұра береді. Үстіне сауыт киіп, қылыш шабудың, садақ атудың өнерімен жаттығуға кіріседі. Күнде аң 

аулап өзінің өнерін асыра береді. Кереметтей күші бар екенін және атқан оғы құралай көзіне тиетін мерген 

болғанын сезеді. Бір күні аң аулап, шаршап, қатты ұйықтап кеткен екен, жер сілкінгендей дүбір, жер 

жарылғандай айғайлаған дауыстан оянып кетеді. Бұл не сұмдық деп орнынан ұшып тұрып, сарайдың 

терезесінен қараса, маңдайында жарқыраған жалғыз көзі бар дәу айғайлаған даусы жер жаратындай, 

астындағы мінген қара тұлпарының тұяғы тиген жер жерошақтың орнындай опырылып, буы бұрқырап, 

осқырынған күйінде сарайға шауып кіреді. Жігіт сарайдың иесі осы жалғыз көзді дәу екенін біледі. 

Жалғыз көзді дәу тұлпарынан түсіп, сарайда бөтен иістің бар екенін сезіп, жалғыз көзі отша жайнап: «Кім 

бұл менің сарайымды иемденген, қазір көзіңді құртайын», - деп айғай салады. Жігіт бәрібір өзінің аман 

қалмайтынын біліп сауыт-сайманын киіп: «Ей, жалғыз көзді жалмауыз, сарайдың иесі сен емес, мен,» - 

деп тәуекелге бел байлап айқасуға шығады. Бірден батыр садағын жалғыз көзден дәлдеп тартады. Көзіне 

қадалған садақ оғын жұлып алып, жалғыз көзді дәу батырмен айқаса кетеді. Үш күн, үш түн алысып, 

ақырында әлсіреген жалғыз көзді дәу өкіріп барып жығылады. Үсті-басы қанға боялған, есінен айрылған 

диюді байлап сарай ішіндегі зынданға әкеп тастайды. Жалғыз көзді диюдің жеңілуіне екінші себеп қырық 

күн, қырық түн үйқы көрмей, тамақ ішпей, ел шауып, неше түрлі зұлымдық істеп сарайына әбден әлсіреп 

келген екен. Ол сарайына келген соң, қырық күн ұйықтап әбден әлденіп, қайтадан жорыққа шығып 

отырган. Жалғыз көзді дәуді жеңіп, сарайдың нағыз иесі және қара тұлпар айрылмастай батырдың серігі 

болады. Жігіт күнде тұлпарына мініп, аң аулап өмір сүре 

 

береді. Ай өтеді, жыл өтеді, бір күндерде жалғыздық жанына батып әке шешесін ойлайды. Сөйтіп ел 

жаққа барып қайтуға шешімге келіп, жолға дайындық жасайды. Көптеген алтын-күміс, азық-түлік алып 

жүріп кетеді. Ай жүріп қара тұлпардың күшімен еліне жетеді. Елін жау шауып жұрттары қара түтінге 

айналып, мал-мүлкінен айрылған халық ашаршылықтан қырылып жатыр екен. Әкесінің қайда екенін 

сұрастыра жүріп, зорға дегенде, бір күркенің ішінде шешесі мен әпкесінің бір етке таласып жұлқыласып 

отырған жерінен табады. Күркеге кірген баласын зорға таниды. Бұл таласып отырғандарың не десе, әкесі 

қайтыс болған екен, сол әкесінің етіне таласып, жеп отырғанын біледі. Жолға алған азық-түлігін әкеп, 

шешесі мен әпкесін тойғызып, әкесінің қалған сүйегін жерлейді. Ашаршылықтан қырылып жатқан 

халықты аң аулап өлімнен қутқарады. Және алып келген алтын-күмістерін елге бөліп беріп, халық басына 

келген опаттан құтқарады. Сөйтіп, елінде бір жыл тұрады. Бір күні шешесіне өзінің үлкен алтын сарайы 

бар екенін айтады. Сол сарайға барып тұруларын өтінеді. Сөйтіп шешесін, әпкесін алып өзінің сарайына 

қайтып оралады. Ай өтеді, жыл өтеді. Батыр күнде ерте аң аулауға кетіп, түнде қайтып оралып жүреді. 

Бір күндері зеріккен шешесі сарай аралап жүріп ыңырсыған дыбыс естиді. «Бұл не екен» деп зынданға 

қараса, бір жалғыз көзді дәудің отырғанын көреді. «Сен бұл жерде неғып отырсың?» - деп сұрайды. 

Жалғыз көзді дәу осы сарайдың бұрынғы иесі екенін, баласының жеңіп, осы зынданға әкеп тастағанын 

айтып, жалынып тамақ сұрайды. Жаны ашыған шешесі тамақ әкеп зынданға тастайды. Сөйтіп баласы аңға 

кеткенде күнде тамақ әкеп беріп жүреді. Күн өтеді, ай өтеді, жалғыз көзді дәу есін жиып, күшіне ене 
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бастайды. Бір күні батырдың шешесіне былай дейді: «Жападан жалғыз не қызық көріп жүрсің, балаң 

болса күнде ерте кетеді, түнде келеді. Сенімен жұмысы жоқ, өстіп те өмір сүріп өтесің бе?» - дейді. 

 

-        Сонда менің не істеуім керек? - дейді. 

 

-        Жалғыз жүргенше, мені жаныңа серік қылып ал. Осы зынданнан мені шығаруың керек, - дейді. 

 

-        Жоқ, сені шығарсам, балам сені де, мені де өлтіреді. Сонда жалғыз көзді дәу былай дейді: 

 

-        Балаңның білмейтін жолы бар. Сарайдың ішінде үлкен сандық бар. Балаң келерде, мені сол 

сандықтың ішіне тығып қоятын боласың, - дейді. 

 

-        Ал сонда сені зынданнан қалай шығарып алуым керек? - дейді. 

 

-        Оның бір-ақ түрлі жолы бар. Ана қара тұлпардың қанжығасында қыл арқан бар. Бір ұшын тұлпарға 

байлап, екінші ұшын зынданға тастайсың, мені тек тұлпар ғана сүйреп шығара алады», - дейді. Бір күні 

баласы аңнан келгенде: «Балам, сен күнде аңға кетіп, бізді әбден ұмыттың, бар қызықты өзің көресің», - 

дейді шешесі. Сонымен батыр бірнеше күн аңға бармай, сарайда бірге болып аң аулаудың неше түрлі 

қызық әңгімесін айтып жүреді. Аң ауламаса тұра алмайтын батыр: «Аң аулауға барып келейін», - деп 

шешесінен сұранады. «Барсаң бар, бірақ бір тілегім бар балам. Бір күнге бізге тұлпарды қалдыр, біз де 

біраз атқа мініп, көңіл көтерейік», - дейді. Батыр тұлпарды қалдырып, басқа ат мініп, аңға кетеді. Баласы 

кеткеннен соң жалғыз көзді дәуді зынданнан шығарады. Баласы келерде қара сандыққа тығып қояды. 

Өстіп күндер, айлар өте береді. Батыр аңға кеткенде жалғыз көзді дәу күтімі жақсы, таза ауаға шығып, 

бұрынғы күшіне ене береді. Шешесімен жақындасып көңілді күндерді өткізе береді. Сөйтіп шешесі екі 

қабат болып қалады. Ішін байлап баласына білдірмей жүре береді. Күні жетіп босанады. Бір ай мен күндей 

сұлу ұл табады. Жалғыз көзді дәуге: «Балам келгенше мына балаңның көзін құрт», - дейді. Сонда жалғыз 

көзді дәу: «Жоқ, бұл менің балам, көзін құртуға болмайды. Бұның амалы баланы орап батырдың келетін 

жолына апарып таста», - дейді. 

 

Түнде батыр аңнан қайтып келе жатса, аты осқырып үркеді. Қараса, бір сәби баланың жылаған даусы 

естіледі. Атынан қарғып түсіп, баланы көтеріп алып сарайға шауып келеді, қуанышы қойнына сыймай: 

«Бір сәби баланы құдай бізге берді», - деп баланы шешесіне ұсынады. Сонда шешесі: «Құрт көзін, бұл 

баланың, мүмкін бұл жын-шайтан шығар», - деп бажалақтап сыр бермейді. «Жоқ, шеше, бұл жын-шайтан 

емес, нағыз сәби 

 

бала, бұны біз асырап өсіруіміз керек», - деп шешесін зорға көндіреді. Күн өтеді, ай өтеді, бала өсе береді. 

Батырдың аңнан шаршап келгендегі ермегі болады. Батыр да, бала да бір-бірлерін өте жақсы көретін 

болады. Бала өсіп, былдырлап тілі шыға бастайды. Бір күні аңнан келсе, бала сандықты көрсетіп «кака» 

деп, «уу» деп маңдайын көрсетеді. Шешесіне «менің інім не деп отыр» дейді. «Тілі шыға бастаған соң, 

өзінше бірдемелерді былдырлап жүргені ғой» деп сыр бермейді. Бала жалғыз көзді диюді өте жек көретін. 

Маңайына жоламай қашып жүретін болған. Баланың тілі шығып барлық сырларды ашатын болған соң, 

шешесі жалғыз көзді диюға: «Біздің түбімізге осы сенің балаң жететін болды, бұның көзін құрту керек», 

- дейді. Сонда дәу: «Жоқ, бұл менің балам. Бұның көзін құртқанша өз балаңның көзін құрту керек», - дейді. 

«Сонда біз не істеуіміз керек», - дейді шешесі. Жалғыз көзді дию айтады: «Оның бір-ақ амалы бар, балаң 

ұйықтап жатқанда жанындағы алмас қанжарын әкеп бер, қалғанын өзім жөндеймін», - дейді. Бір күні 

баласы аңнан шаршап келіп, өз бөлмесіне ұйықтауға кетеді. Баласы ұйықтап жатқанда шешесі ақырын 

кіріп, алмас қанжарын жалғыз көзді дәуге әкеп береді. Қанжарды алып, ұйықтап жатқан батырдың 

кеудесіне мініп, «бұны оятып өлтірейін, әйтпесе кімнің өлтіргенін білмей жүрмесін» деп батырды 

жұлқылап оятады. Батыр көзін ашса, жалғыз көзді дию кеудесінде отырғанын көріп, бір сұмдықтың 

болғанын бір-ақ біледі. Қанжарды кеудесіне жолатпай алыса береді. Бірақ кеудесіне мықтап отырып алған 

дәуді аудара алмай жанталасумен болады. Өстіп жатқанда «қалай, өлтірді ме екен» деп шешесі кіреді. 
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Баласы шешесіне: «Өмірі жаманшылық сізге істеп көрмеген едім. Көмектес, мына жалғыз көзді диюді 

құртуға», - деп жалынады. Сонда шешесі: «Мынадай әке табылмайды, сендей бала табылады», - деп 

есіктен шығып кетеді. Біраздан кейін әпкесі кіреді. «Әпке, өмірі саған да жаманшылық істеп көрмеп едім, 

ашаршылықта әкенің етіне таласып отырғанда құтқарып, осындай күнге жеткізіп едім, көмектес, мына 

жалғыз көзді дәуді құртуға», - деп жалынады. Сонда әпкесі: «Мынадай әке табылмайды, сендей іні 

табылады», - деп бұл да шығып кетеді. Өстіп жанталасып алысып жатқанда, үйге қылышты ат қылып 

мініп ойнап жүрген інісі кіреді. Өте жек көретін жалғыз көзді дию ағасының үстіне мініп 

 

өлтірейін деп жатқанын көріп, астындағы ат қылып ойнап жүрген қылышпен дәудің басы, көзі демей 

пергілей береді. Дәудің беті-көзі қанға боялып, баладан қорғалақтай бергенде, батыр ебін тауып 

қолындағы алмас қанжарды жұлып алып, дәудің жүрегіне сұғып алады. Жалғыз көзді дәу өкіріп құлап 

түседі. Батыр ұшып түрегеліп, жалғыз көздіге алмас қанжарды тағы салады. Сөйтіп, жалғыз көзді дәуді 

өлтіреді. Терісіне сыймай ашуланған батыр ілулі тұрған қылышты жұлып алып, шешесі мен әпкесінің 

бөлмесіне кіріп келеді. Баласының жалғыз көзді диюді өлтіргенін 

 

біліп, шошығаннан бұрышқа тығылып жалына бастайды. Жандарыңды бағып, тыныш жүріңдер деп 

уәдесін алады. Сөйтіп, інісі екеуі сарайға ие болып өмір сүре береді. Інісін аңға ылғи бірге апарады. 

Қылыштасудың, садақтасудың неше түрлі өнерін үйрете береді. Інісі өте ержүрек, мерген болады. Екеуі 

өте тату-тәтті өмір сүреді. 

 

Ағасының айтқан сөзін кілт етпей орындап жүреді. Күш сынасқанда күші де, ақылы да, тапқырлығы да 

ағасынан бірде-бір кем болмай, батыр жігіт болып өседі. Бір күні інісі ағасына айтады: 

 

- Біз екеуміздің бұл сарайдың иесі болып, бойдақ тұра беруіміз жараспас, сіздің үйленетін уақытыңыз 

болды. Пәленше елдің патшасы елге жар салыпты. Бұл елге бір жеті басты айдаһар пайда болыпты. Сол 

айдаһарды өлтірген батырға қызын бермекші екен. Сіз барып айдаһарды өлтіріп патшаның қызына 

үйленіп алып келсеңіз, - дейді. Сонда ағасы: «Апырмау, бұл мені бір өлімге жұмсап отырған жоқ па?» - 

деп іштей ойлайды. Бірақ сыр білдірмей, келісімін беріп жолға дайындалып жүріп кетеді. Кетерінде 

інісіне айтады: «Мен тірі болсам үш айда қайтып ораламын», - дейді. Ағасын жолға шығарып салып, 

аңшылық және соғыс өнерімен шұғылданып сарайға ие болып бала тұра береді. Үш ай өтеді, ағасынан 

ешқандай хабар болмайды. Ағасының бір сұмдыққа ұшырағанын сезіп, ағасын іздеуге бұл да аттанып 

жолға шығады. Күн жүріп, түн жүріп, ай жүріп бір елдің шетіне келіп ілінеді. Иен далада бір аппақ 

шатырдың тұрғанын көреді. «Бұл не деген шатыр екен» деп ат басын бұрып шатырға кеп тірейді. Шатыр 

ішінен ай мен күндей, жібекке оралған сұлу қыз жүгіріп шығып баланың мойнына оралады. «Аман-есен 

келдің бе, сарғайып сені күткелі бір ай болды», - деп көзінен жасын моншақ-моншақ ағызады. Аң-таң 

болған жігіт өзінің ағасынан аумайтын ұқсастығын біліп, бұл қыз ағасы екен деп тұрғанын біледі. 

Шатырға кіріп, жуынып, тамақтанып, есін жиған соң, өзінің ауырып тұрғанын айтады. Қыз төсек салып 

жатуға кіріседі. Төсекке жатқан жігіт ауырдым деп теріс қарап жатып алып, өзінің ағасының қашан 

кеткенін, қайда барамын дегенін білдірмей сұрастыра бастайды. «Ойбай-ай, жеті басты айдаһармен 

алысамын деп есіңнен ауысып қалғансың ба?» - деп өткен күндегілерді есіне түсіре бастайды. Уақиға 

былай болғанын біледі: Ағасы бұл елге келгенде жылына осы елден жеті басты айдаһар бір қызды алады 

екен. Елдің қызы таусылып, кезек патшаның қызына келеді. Далаға ақ шатыр тігіп, патша қызын әкеп, 

айдаһардың келуін күтіп жатқанда ағасының келгенін, содан айдаһарды өлтіруге кетіп қалып қайтып 

оралмағанын біліп, жігіт сол ауырған күйінде бүркеніп жатып алады. Таңертең ерте тұрып: «Бір жұмысым 

бар еді, тез қайтып оралам», - деп айдаһарды іздеп ағасының өлі-тірі екенін білуге асығып аттанып жүріп 

кетеді. Кездескен елден сұрастырып жүріп жеті басты айдаһардың жатқан жеріне келеді. Келсе, үлкен тай 

қазанның буы бұрқырап суы қайнап жатыр екен. Жеті басты айдаһар қолына түскен адамдарды көгендеп 

қойып, күнде біреуін асып жейді екен. Ендігі кезек ағасына келгенін біледі. Осы кезде жеті басты 

айдаһардың қатты ұйықтап жатқан кезі екен. Көгендеулі тұрған ағасын босатып алып, ағасы екеуі жеті 

басты айдаһармен соғысуға дайындалады. Ұйықтап жатқан жеті басты айдаһардың екеуі екі басын кесіп 

түсіреді. Қалған бастары өкіріп біреуінен жел, біреуінен су, біреуінен от шығарып, үш күн, үш түн 
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соғысып, батырлар айдаһарды жеңеді. Сөйтіп, айдаһардың бастарын кесіп алып, патшаның қызы жатқан 

шатырға келеді. Сол кезде патша шапқыншы жіберіп, қызының өлітірісін біліп келіңдер дейді. Екі 

батырдың айдаһарды өлтіріп басын кесіп әкелгенін, қызының аман-есен екенін хабарлап, сүйінші сұрап 

патшаға келеді. Сөйтіп, патша алдарынан нөкер жіберіп, екі батырды сарайға алып келіңдер дейді. Бұлар 

келген соң, патша бүкіл еліне қырық күн той, қырық күн ойын жасап, өз қызын ағасына, інісіне уәзірінің 

ай мен күндей сұлу қызын үйлендіреді. 

 

Бұл патша елінде бір жыл тұрып, патшадан өздерінің сарайына баруға рұқсат сұрайды. Патша көптеген 

байлық-қазынаны қырық түйеге артып, нөкерлерімен қосып, қызын жолға шығарып салады. Өз сарайына 

оралған соң, бір күні інісі ағасына: «Сіз де өте мергенсіз, мен де сізден калыспаймын, бір мергендік 

сынасып көрейікші», - депті. «Ал сынассақ, сынасайық, сонда не атуымыз керек», - дейді. Інісі үстіндегі 

камзолын шешіп тастап, қырық адым жерге барып, шынтағына басындағы кепешін жабыстыра кигізіп: 

«Осыны денеге дарытпай атуымыз керек», - дейді. Сонда ағасы: «Ойпырай, осы бір қастық ойлап тұрған 

жоқ па, қалай бұл денеге дарымайды?» - деп ойлайды да, бірақ сыр білдірмейді. Сонда: «Сіз үлкенсіз жол 

сіздікі, ал, атыңыз», - деп інісі тұра береді. Ағасы уәде берген соң, амалсыздан кепешті дәлдеп садағын 

тартады. Шынтағына жабысып тұрған кепешпен қоса терісін сыдырып бірге ұшып түседі. Ағасы жүгіріп 

барып: «Ойпырай, мынау қиын болды ғой. Ал, енді сен ат», - деп кепешті шынтағына киіп орнына барып 

тұрады. Сонда інісі айтқан екен: «Жоқ, енді мен атпаймын, бұл шынтақтың кінәсі бар еді. Өзіне сол керек», 

- дейді. «Баяғыда менің жеңгем шатырда жатқанда, мені сіз екен деп жанына алып жатқанда, осы 

шынтағым тиіп кетіп еді», - дейді. Сонда ағасы інісінің нағыз адал екеніне көзі жетеді. Сөйтіп ағалы-інілі 

екеуі бақытты ұзақ өмір сүріп, мұраттарына жеткен екен. 

 

43 - Бөлім: Көрұғылы 
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Бегәлі сыншы ханға ат сынап беретін сыншы екен. Бірнеше рет ат сынап береді. Тағы бір күні ат сынауға 

кетеді. Ол кеткенде әйелі жүкті екен, жүкті әйелі Бегәлі кеткен соң, дүниеден өтеді. Бір күндері: «Әйелінің 

қабырынан бала шығып жүр», - деген сөз болады. Бегәлі әйелінің қабырынан бала шығып жүр дегенді 

естіп: «Не істеймін?» - деп ханға барады. Сонда хан Бегәліге былай деп ақыл қосады: «Сен барып ер жасат, 

оның үстіне шырыш жақтыр, қуыршақ жасат, асық алып, бәрін де алып барып көрдің аузына қой. Әйел 

бала болса қуыршақ ойнар. Ер бала болса, ерге мініп алып жерді сабалап отырар. Ер көрге сыймайды ғой, 

баланы шырыш ұстап алып жібермес, сосын ұстап алуға болады», - деді. Осы заттарды қойып, өзі 

моланың түбіне барып, бұғып жата қалады, бір мезгілде бала көрден шығып, ерге мініп айт, «шу-шулап» 

жерді сабалай бастайды, қуыршақтарды лақтырып тастайды. Бұны көріп Бегәлі баланы ұстай алады, бала 

бақырып жылайды: «Менің еміп жатқан ақ мамам бар, шешем де, әкем де сол», - дейді. Жылап қоймаған 

соң бір аз уақыттан кейін баланы қайтадан қоя береді. Бала көрге кіріп қайта шығып: «Ақ мамам бар еді, 

шешем бар еді, біреуі де жоқ, қу сүйек болып жатыр, әкем сен екенсің», - деді. Баланы ертіп, үйіне алып 

барып, баланың атын көрден шыққан Көрұғылы деп қойды. Тоғыз күн тойын, он екі күн ойын жасайды. 

Бір-екі жылдан кейін, баласы өскен соң, хан Бегәліге тағы ат іздетіп жібереді. Сол кеткеннен үш ай жүріп, 

үш ат арытып, бір Ғират деген атты алып келеді, оны ханға апарып береді. Ол ат тоқсан ұрғанда аяғын 

тоғыз басады. «Сыншының көзі ағарған екен, көзін ойып алып, атын өзіне апарып беріңдер», - дейді хан. 

Бегәлінің көзін ойып алып атты өзіне әкеліп береді. Бегәлі баласына айтады: «Бір жұлым үй тігіп, атты 

соның ішіне қой, екі жағына екі шелек су қойып, үйдің есігін жап, өзің қайтып келіп қарама», - дейді. 

Көрұғылы: «Қарамағанда, бұның несі бар, мен бір қарайыншы», - деп ойлайды, қайтып келіп қараса, 

аттың екі қанаты бар екен, оны самауырдағы суға салып тұр екен. «Қанаты бар атты жаман деп әкемнің 

көзін ойып алды», - деп Көрұғылы көшеге шығып алып, ханның ата-бабасын қоймай сөккен. Үйге қайтып 

келіп: 

 

- Әке, аттың қанаты бар екен ғой, - дейді. 
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- Балам, біреуге айттың ба? - деп сұрады әкесі. 

 

- Айтқаным жоқ, көшеге шығып ханның ата-бабасын қоймай сөгіп қайттым, - депті. Бегәлі: - Ойбай, балам 

атты алып келе гөр, - депті. Көрұғылы атты алып келіп сол атқа мініп екеуі қашады, ол кезде Көрұғылы 

сегіз жаста екен. Қашып келе жатып: 

 

- Апырмай, әке, мына бір қасқа ат бізге жетті ғой. 

 

- Балам, ол кәрі айғырдың баласы еді, әрі-бері шапқан соң буыны талып, жете алмай қалады, - депті. Бір 

заманда: 

 

- Әке, мына бір сұр ат жетті ғой, - депті. 

 

- Ол жетіп еш нәрсе қылмайды, ол бір қулықтың баласы еді, - депті. 

 

- Әке, мына бір қара ат жетті ғой, - депті. 

 

- Әй, кәпір, үш қулықтың баласы еді, бір көзінің сасы бар еді, қалың боздың ішімен тура күннің астына 

қарай жүр, көзіне күн шағылып, тер құйылғасын қалар,- депті, айтқанындай қара ат жүре алмай қалыпты. 

Сонда тұрып Бегәлі сыншы баласына: 

 

- Ә, балам, күннің батысында не көрдің? - депті. 

 

Сонда бала: 

 

-Бір қара қою бұлт көрінеді, - депті. 

 

- Ол бұлт емес, Жәмбілбелдің тауы, оның Темірқазық жағында жалғыз аяқ жолы барды, сол жолмен жүр, 

сол тау біздің мекеніміз болар, - депті. Сол таудың күншығыс жағынан барып үстіне шықсаң, үстінде кең 

үй бар, таудың жағасына барып түс, - депті. - Күнбатыс жағында бір әулие бар, соған бар, әулие не берер 

екен, - депті. Ертеңіне бала барып түнеп қайтып келіпті. 

 

- Е, балам, не қыл деді, - депті. 

 

- Ана кеуекте бір кісінің киер киімі, қару-жарағы бар, соны барып ал, деді, - депті. 

 

- Е, құдай берген екен, барып алып кел, - депті. Барып алып келді.Бір күндерде таудың астынан кіреші 

жүрді. Әкесі баласына: 

 

- Кірешіге барып отын ал, отын жақ та, өзің тамақ іш, маған тамақ ала кел, - депті. Түнде тамақтанып, 

жатып қалған соң, бектерін өлтіріп, қарашасын түйе-мүйесімен айдап таудың үстіне шығарды, таудың 

үстіне шыққан соң, біреуін аға, біреуін іні қылып ағайын-тумаластай болып отыра береді. Бір күні 

Көрұғылы отырып әкесінен: - Кегің кеткен жер бар ма? - деп сұрады. Сонда әкесі: 

 

-Шырағым, баяғыда Бесбатыр деген батыр менің қарындасымды тартып алып кетті, - депті. Көрұғылы 

Бесбатырдың елін іздеп кетеді.Бір күндерде Көрұғылы Бесбатырдың елін тауып, үй сыртынан келіп, 

сөйлес дегенде, бір кемпір шығады. 

 

- Е, балам, кімді іздеп келесің, - депті. 

 

- Менің іздеп келе жатқаным Бесбатырдың елі, -депті. 
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- Шырағым, онда сенің не ісің бар еді, - депті. 

 

- Ықтиярсыз тартып алып кеткен бір апайым бар еді,- дейді. 

 

- Ол апаң мен, бірақ мені не қыласың, алып жүруіңе жарамаймын, алжып өлуге қалдым, онан да 

Бесбатырдың Ақ Дінәс атты сұлу қызы бар, оған мен «сырттағы кісіге қымыз апарып бер» дейін қымызды 

ұстап тұрып,бір қолынан тарт, мен көтеріп жіберейін, атыңа мінгестір де қаш, әне, сүйтсең сенің кегің 

қайтады, - дейді.Кемпір үйге кіріп қызға: 

 

- Сырттағы кісіге қымыз апар, - дейді. Қыз қымыз алып шығады. Көрұғылы қымызды ұстай тұрып, қызды 

бір қолынан тартып еді, кемпір артынан көтеріп жібереді. 

 

- Бесбатырдың бес күн ұйықтайтын ұйқысы бар, бірақ оянса, жетеді, сен қапы болма, - деді де қала берді 

кемпір. Ол кеткен соң Бесбатыр оянды, қара айғырға мініп тура қуды, Бесбатыр Көрұғылыға 

жақындағанда бір да дрияға тап болады. Көрұғылы Ғиратты дарияға салып жіберіп еді, Ғират ар жағына 

барып дүрс ете түсті. Қара айғыр қарғып еді, бір аяғы суға малына түсті, сонда Бесбатыр: - Көрұғылы тұра 

тұр, мен саған бата берейін, -дейді. «Қара ат зәрін Ғираттың шешесіне беріп еді,Ғираттың зәрін басқаға 

бермегейсің, жолың болсын жүре бер, жолдасың қайырлы болсын», - деді де, Бесбатыр қала берді. Ақ 

Дінәсті алып Көрұғылы әкесіне қайтып келді. 

 

Бір күні Көрұғлы Ақ Дінәске: 

 

- Осы қара жердің үстінде менің қайратыма шақ келетін кісі бар ма екен? - дейді. Сонда Ақ Дінәс: 

 

- Менің әкем Бесбатыр сені тақымына қысып алып кетер еді, - дейді. 

 

Сонда Көрұғылы: 

 

- Мен сенің әкеннің күшін көрейін, - деп кете берді. Ак Дінәс: 

 

- Әкем Тәшкент пен Қоқанның арасында жалғыз өзі кіре салып жүреді, бара ғой, - деді. Айтқанындай 

Тәшкент пен Қоқанның арасында кіре салып кетіп барады екен. Көрұғылы жақындап барғанда, Бесбатыр: 

 

- Көрұғылымысың, қонақ бол, түс бері, - дейді. Сонда Көрұғылы: 

 

- Мен түспеймін, - дейді. 

 

- Олай болса, кейін тұра тұр, - дейді Бесбатыр.Сонан соң Бесбатыр атына мініп, Көрұғылыға қарсы барып 

Көрұғылының желкесінен ұстап алып, тақымына қысып, аттан түсіреді. Оның атын алып: 

 

- Бұл атты Ақ Дінәс келіп алып кетсін, - дейді. Бір күні Көрұғылы Бесбатырды аңдып жүріп, қол оқпен 

атады, ол оғы өтпейді. Бесбатыр «қонып жүрген маса мен сона болар» деп жүре береді. Бір мезгілде 

Бесбатырдың таң ұйқысы келіп кеткенде Көрұғылы оны атып қалады, оқ жылп өтіп кетеді. Бесбатыр 

Көрұғылыға: «Менің ішігімді алып беліңе орап қой, менің аруағым саған қонады», - дейді. Сонда ішікті 

сынайын деп ағашқа орап қарап еді, ағашты қиып түседі, Бесбатырдың ойы «Көрұғылыны сөйтіп қиып 

түссін» дегені екен. 

 

* * * 

 

Күндерде бір күн қалмақтың ханы Шынтемір халқына жар салады: 
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- Көрұғылының Ғираты мен қару-жарағын әкеліп берген кісінің төбесінен құйған алтынды етегінен 

түсірер едім, - дейді. Сонда бір мыстан кемпір: 

 

- Ә, Шынтемір, мені желмаямен апарып тастасаң, мен әкеліп берер едім, - дейді. Сонда оны Жәмбілбелдің 

тауының астына әкеліп тастайды. Кемпір мойынына дорба салып, қайыршы болып келіп, Көрұғылының 

үйіне түседі.Сонда Көрұғылы: - Шешеме қымыз бер, - дейді. Ақ Дінәс кемпірге қымыз құйып береді. 

 

- Ойбай, қарағым, тамақты келістіріп жасай алмайды екенсің, - дейді кемпір. 

 

-  Ә, шеше, тамақты сен жасай ғой, - дейді Көрұғылы. Сонда мыстан: 

 

- Қой, қарағым, менің үйімде жетім балам бар ғой, соған баруым керек қой, - деді. 

 

- Ештеме етпес, - деді Көрұғылы. 

 

- Бес күн қымыз ішпей отырасың, - деді кемпір. Қымызды әбден арақ қылып ашытып, Көрұғылыға береді. 

Ол мас болып жығылып қалды. Ақ Дінәске беріп еді, ол да жығылып қалды. Қымызды Ғиратқа да беріп 

мас етеді. Енді кемпір Көрұғылының Ғиратына мініп, қарау-жарағын алып Шынтемірге тарта береді. Бір 

мезгілдерде Көрұғылы есін жиып, атын жоқтап әйелі Ақ Дінәске айтқаны: 

 

Көк Ғиратымнан айрылып, 

 

Қанатым қалды қайрылып, 

 

Басыма қайғы салынды, 

 

Қару-жарақ алдырып, 

 

Белім қалды майрылып. 

 

Ер атынан айрылса, 

 

Өлгені болар дүниеде, 

 

Мен бір іздеп кетейін, 

 

Тұрып мұнда не етейін? 

 

Көк Ғираттың жолына 

 

Жанымды құрбан етейін. 

 

Шамам келсе Ғираттың 

 

Артынан қуып кетейін. 

 

Қу таяғын таянып, 

 

Өксіп-өксіп жылады, 
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Көзінің жасын бұлады. 

 

Көзінен ақты қанды жас, 

 

Ішінде қаны аралас. 

 

Ақ Дінәс: 

 

- Қой тақсыр, жылама, жыламақ сізге бұйрық емес, бізге бұйрық, сізге іздемек бұйрық, - дейді. - Мен саған 

қос жұдырық, тоқсан құрт жасап берейін, сонсын күніне бір құрт жесең де, қарныңды ашырмас. Іздеген 

жеріңе тоқсан күнде жетерсің, тұлпардың басқан ізі ошақтың орнындай болып ойылып қалатын, соның 

соңынан жүріп табарсың, - деді. Көрұғылының жолына темір таяқ, басына темір телпек, үстіне шекпен, 

аяғына темір кебіс, қолына қос жұдырық, тоқсан құрт беріп жолға салады. Көрұғылы кетерінде Ақ Дінәске 

қоштасып айтқаны: 

 

Ақ Дінәстей алғаным, 

 

Дүниенің білдім жалғанын. 

 

Көк Ғираттан айрылып, 

 

Басыма қайғы салғаным. 

 

Барысы сексен күн екен, 

 

Жолы жүрер мол екен, 

 

Қиындығы сол екен, 

 

Қапаланып қайғырма, 

 

Бір жылдардың ішінде, 

 

Аман болсам келермін, 

 

Дұшпаныңа алдырма. 

 

Дұшпандық еткен кісіні 

 

Аман болсам көрермін, 

 

Сазасын оның берермін, - 

 

деп қырық інісінің бірі Асанды шақырып алып, Көрұғылы сөйлей бастайды: 

 

Асандайын інісің, 

 

Осындай қиын жерлерде, 

 

Жақсылық ісің білінсін. 
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Мынау тұрған Ақ Дінәс 

 

Қалды жеңгең қолында, 

 

Сыртынан қарап торырсың. 

 

Малым менің жинаған 

 

Сенің қалды қолыңа, 

 

Дұшпанға бермей қорырсың. 

 

Осылай деп тапсырып, Көрұғылы атын іздеп жүріп кетеді. Сексен күн дегенде Шынтемірдің еліне жетеді. 

Көрұғылының атының төрт аяғы төрт қазықта, басы бір қазықта, жемді лақтырып беріп тұрады екен. 

Ғират Көрұғылыны көріп, қазықты сындырып тастады да, Көрұғылының қасына еріп жүре береді. Мұны 

көрген қалмақтар ханға барып айтады. Сонда хан: 

 

- Ол кісіні шақырып алып кел, - дейді. Көрұғылыны алып келеді. Сонда хан тұрып: 

 

- Сен Көрұғылының атын танисың ба? - дейді. 

 

- Я, танимын, - мұны мен бес жыл баққанмын, -дейді. 

 

- Онда сен оны баға бер, - дейді. 

 

- Қой, ойбай, менің шешем өлген, бес балам панасыз қалып отыр, оны қайда тастап кетемін, өледі ғой, - 

дейді. 

 

  - Өлсе де жалдан, бақ деген соң, бақ, - дейді. Содан Көрұғылы, өзін қалмақтарға танытпай, Ғиратты баға 

береді, атты әбден семіртеді. Хан бір күні ат бағушыны шақыртып алып одан: - Көк Ғиратты ойната 

білемісің? - деп сұрайды. 

 

- Көрұғылының қару-жарағы, киімі болса ойнатуға болады, - дейді ат бағушы. 

 

- Е, онда киім-кешегі, қару-жарағы міне, - дейді. 

 

- Олай болса мен ойнатайын, - деп киініп, қаруланып атты шарбақтың ішіне жатқызып та, шауып жүріп 

те, көлбетіп те ойнатады. Көрұғылы батыр: «Осы атты шаршатып алармын, жылдамырақ кетейін», - деп 

ойлайды. Енді ханға айтады: «Бұның ойыны шегіне жетті, белгі шаншып оқ қойып, соны атып оқ өткізу 

керек, онан басқаға тоқтамайды», - дейді. Жеті белгі шанышты да: 

 

Көрұғылы бек бола білмедім, 

 

Жеті белден оқ кетіре білмедім, - 

 

деп атып қалып еді, оқ жылп ете түсті. 

 

- Ұстай көріңдер, дарбазаны жаба көр, мынау Көрұғылы екен ғой, - дейді хан. Дарбазаны жапқанша 

жылдам шығып кетті. Қалмақтар жабылып қуып, соғыс сала береді. Көрұғылы да қаша ұрыс салып кете 

береді, он бес күн дегенде аттың сілесі қатып әбден шаршайды, үш қатар қалмақтар қамап алады, 

Көрұғылы сосын атына сөйлей бастайды: 
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Ай, Ғират ат, Ғират ат, 

 

Жәмбілбелдің тауынан, 

 

Жаяу іздеп жеткенім. 

 

Аямадым мен сен үшін 

 

Көкіректе шыбын жанымды, 

 

Жауда тастап кетпегін. 

 

Әзірейілдей аяңдап, 

 

Ажалдың білдім жеткенін. 

 

Туған бірге аға жоқ 

 

Алдыма қорған етерге, 

 

Не болмаса інім жоқ, 

 

Не болмаса бала жоқ, 

 

Ата менен ана жоқ, 

 

Жалғыздықтан басқа 

 

Дүниеде менің мінім жоқ. 

 

Мөйі жасап бал берген 

 

Елде қалды қарасам, 

 

Ақ Дінәстей анаңыз, 

 

Жарық жүзін көруге, 

 

Қайрат етіп қараңыз. 

 

Үш қатардан қамаған 

 

Қалмақты қарғып асады, 

 

Ғираттың пысы басады. 

 

Мұны көрген қалмақтар: «Біз босқа қырылатын шығармыз, қайталық», - деп кейін қайтып кетті. Төбеден 

асқанша Ғират қырлап-қырлап желеді, төбеден асқан соң ат жүрмей қалады. Көрұғылы атты жетелеп өзі 

жаяу кете береді. Көрұғылы қалмаққа кеткеннен соң, оның асырап алған қырық інісі Ақ Дінәске: 
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- Көрұғылы кетті, енді сен бізге ти, - дейді. Ақ Дінәс «Көрұғылы ертең келгенде мен не бетімді айтам»,- 

дейді. Ол сөзді інілері тыңдамайды, сонда тұрып Ақ Дінәстің айтқаны: 

 

Жараттың алла кетерге, 

 

Мен жолықтым бедерге. 

 

Мұнан артық жамандық 

 

Дүниеде өтер ме? 

 

Қор болып бүйтіп жүргенше, 

 

Қорлықты мұндай көргенше, 

 

Емес пе жақсы өлгенім, 

 

Құрысын бүйтіп жүргенім. 

 

Әуелінде, жасаған, 

 

Біреуге қойдың бенде қып, 

 

Ұшпадан ұшып кетейін 

 

Құрысын дәурен сүргенім. 

 

Көрұғылыдай батырмен 

 

Бірге еріп кетпедім. 

 

Әуелінде мен сорлы 

 

Боларын былай білмедім. 

 

Туысқандай бола алар деп, 

 

Құлағыма ілмедім, - 

 

деп Жәмбілбелдің тауынан ұшып келіп кетіп еді, көйлегінің етегі кеулеп барып, түбірі бір, басы бөлек бір 

төбенің үстіне әкеліп түсіреді. Сол төбенің бауырына Көрұғылының қойшысы келіп, қой бағып, Ақ 

Дінәспен сөйлесіп, ес болып отырады. Бір күндері болғанда азығы таусылып, өзі шаршап аты арып 

Көрұғылы елдің шетіне келгенде, қойды қайырып жүрген қойшыға кездесіп, қойшыны шақырады. Қойшы: 

 

- Мазамды алмашы, Ақ Дінәстей жеңгем таудың басында отырғанда, - деді де кете берді. Көрұғылы тағы 

шақырады. Қойшы жүгіріп келіп тал таяқпен Көрұғылының басына періп келіп жібереді, Көрұғылы есі 

ауып барып жығылады, қойшы Ақ Дінәске қайтып келді. 

 

-  Анау кім, шырақ? - деді. Сонда ол: 

 

- Әй, білмеймін, бір көк ат жетектеген біреу, ұқсатып тұрып талдырып жықтым, - деді. 
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- Ойбай, ол ағаң ғой, - деді. Қойшы Көрұғылы жатқан жерге жүгіріп келіп, Көрұғылыны арқалап, Ғиратты 

жетектеп Ақ Дінәске қайтып келеді. Ақ Дінәс Көрұғылыны екі-үш күн бағады, адам қылып алады, Ғират 

та демалады. Қойшы Ғираттың үстіне Көрұғылыны таңып, «шу» деген екен, ат қарғып таудың басына 

шығады. Қойшы мен Ақ Дінәс тағы да: «шу» деп еді, ат төмен қарғып түсе қалды. Ақ Дінәс ару 

Көрұғылыға басынан өткенінің бәрін айтты. Онда Көрұғылы: «Көрерміз», - деді де елге барды. Көрұғылы 

келді дегенді есітіп қырық інісі қырық тесікке кіріп кетеді. Көрұғылы отырып той жасайды, інілерін 

шақырып алады. 

 

- Е, інілерім, мен кеткен соң жеңгеңе көз салыпсыңдар, «аға өлсе - жеңге мұра, ат өлсе - ер де мұра» деген 

ғой, қашпай-ақ қойыңдар, - дейді. Сөйтіп, Көрұғылы Жәмбілбелдің тауын жайлап отыра береді. 

 

44 - Бөлім: БӨДЕНЕ МЕН ТҮЛКІ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1741 

 

 

(Қазақ ертегісі) 

 

Бар екен, жоқ екен, баяғыда бөдене мен түлкі дос болған екен. Бір күні түлкі бөденеге айтады: 

 

– Досым, сен мені бір өлердей, күлдірші,– дейді. Бөдене: 

 

– Жарайды, соңыма ер, — дейді. Сөйтеді де, бөдене бытбылдық, бытбылдық деп, ұшып кете береді, түлкі 

оның соңынан еріп отырады. Әлдене уақытта бөдене бір ауылдың сыртына келіп қонып, түлкіге: 

 

– Досым сен осы жерде қарап отыр, мен сені қазір күлдірем,– дейді. Осылай деп, бөдене ұшып барып, 

сиыр сауып отырған бір әйелдің басына қонады. Мұны үйдің жанында ағаш жонып отырған оның күйеуі 

көріп: 

 

– Қатын, басыңа бөдене қонды, қозғалма, оны мен ұрып алайын, – дейді. Дейді де, қолағашты алып, 

бөденеге жіберіп қалады. Бөдене ұшып кетеді. Әйел сулап қалады. Түлкі шек-сілесі қатып күледі. Түлкі 

әлдене уақытта күлкісін әрең тыйып: 

 

– Досым, ризамын, өлердей күлдірдің. Енді сен мені өлердей бір қорқытшы, – дейді. Бөдене: 

 

– Жарайды. Мен бытбылдық, бытбылдық деп ұшып отырам, сен көзіңді тарс жұмып, менің соңымнан еріп 

отыр. Қөзіңді мен аш дегенде ғана аш, – дейді. Осылай бөдене бытбылдықтап ұшып отырады, түлкі көзін 

жұмып, оның соңынан жортып отырады. Бір кезде бөдене түлкіге: 

 

– Көзіңді аш, – дейді. Түлкі көзін ашып жіберсе, төңірегі тола ит жүгіртіп, құс салған аңшы екен. Түлкінің 

жүрегі тас төбесіне шығады. 

 

– Өлді деген осы екен, — деп, ол бар пәрменімен қаша жөнеледі. Ит, құс соңына түсіп қуады. 

 

Түлкі бір уақытта қашып құтылып, бір бұтаның түбіне келіп, демалып отырады. Әлденеуақытта бөдене 

келеді. Оған түлкі ашуланып: 

 

– Қорқыт дегенде осылай қорқыт деп пе, ем. Сен мені қорқытпақшы емес, өлтірмекші болған екенсің. Сен 

маған дос емес, қас екенсің. Мен сені жеймін деп, бөденеге дүрсе ұмтылады. Бөдене пыр етіп, ұшып кетеді. 

Түлкі оның құйрығың жулып алып қалады. 
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Бөдененің құйрығы осыдан шолақ болған екен. 

 

45 - Бөлім: ҚАҢБАҚ ШАЛ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1742 

 

 

Бар екен де, жоқ екен, 

 

Ертек-ертек, ерте екен. 

 

Ешкілері бөрте екен, 

 

Қырғауылы қызыл екен, 

 

Құйрық жүні ұзын екен. 

 

Бұрын, бұрын, бұрында Қаңбақ шал деген шал болыпты. Мал мен басқа зар болыпты. Кедейліктен 

шықпапты. Ол ау салып, балық ұстап, тамақ асырапты. Жел соқса, шал домалап жөнеледі екен. Содан 

оған Қаңбақ шал деп ат қойылған екен. 

 

Күн сайын ауына ілінген екі балығының біреуін бір түлкі, әлімжеттік қып тартып жей береді екен. 

Түлкінің қорлығына шыдай алмай, шал бір күні екінші жерге көшем деп, дүние-мүлкін арқалап, жолға 

шығыпты. Шаршаған соң, оны бір жерге көміп кетіпті; бір жерге елдің сойған малынан жинап алған ішек-

қарнын көміп кетіпті; бір жерге қарындағы айранын көміп кетіпті. Жүктің салмағымен Қаңбақ шал ұшып 

кетпей келеді. Жүктен арылған соң, желмен ұшып, бір жерге түсіпті. Қараса, бір дәу екі тауды біріне-бірін 

шақпақ қылып, ұрып тұр екен. 

 

Дәу: 

 

– Қайда бара жатқан шалсың? Кел, екеуіміз күш сынасайық!– деп, қазандай бір қара тасты көтеріп, 

аспанға лақтырып жібереді де, қайта қағып алып:– Ал, шал, сен де осылай қақпақыл етші!– дейді. 

 

Шал сасқалақтап, қайтерін білмей, тасты құшақтап аспанға бір, тасқа бір қарап, күнімен тұрады. 

 

Сонда дәу: 

 

– Е, неғып тұрсың? Лақтыр!– дейді. 

 

Шал тұрып: 

 

– Аспанға лақтырсам, «аспан айналып жерге түседі-ау!» деп, жерге қақпай түсірсем, «жер ортасынан 

ойылып түсе ме?» деп, қауіп қылып тұрмын!– дейді. 

 

Сонда дәу келіп, шалдың қолынан ұстай алады да: 

 

– Ақсақал, лақтырмай-ақ қой, текке қырылармыз!– деп жалынып қойғызады. 

 

Дәудің ақылы таяздығын біліп, шал ерленіп, оған: 

 

– Кел, жердің ішек-қарнын шығарайық!– дейді. 
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Дәу жүгіріп келіп, жерді теуіп қалады. Жер тізеден ойылады. Ештеңе шықпайды. Шал өзі бұрын көміп 

қойған, қан-жыны арылмаған ішек-қарын жатқан жерді жүгіріп барып, теуіп қалса, ішек-қарын шыға 

келеді. Дәу жаман қорқады. 

 

Сосын шал: 

 

– Кел, енді жердің миын шығарайық,– дейді. 

 

Дәу пәрменімен келіп, жерді теуіп қалады. Жер тағы да тізеден ойылады. Ештеңе шықпайды. Шал манағы 

айранын көміп кеткен жерді жүгіріп барып теуіп қалса, бырқ етіп айран шыға келеді. Дәу одан бетер 

қорқады. «Мына шал не деген орасан күшті»,– деп, шалдың айтқанын істей береді. Ақыры, шал одан 

қалай құтыларын білмей: 

 

– Енді кайт! Ертең бізге қонаққа кел,– дейді. 

 

Дәу: 

 

– Жарайды,– деп кетіп қалады. 

 

Шал үйіне келіп, кемпіріне: 

 

– Ертең дәу қонаққа келеді,– дегенде: 

 

– Ойбай, немізді береміз?–деп сасады кемпір. 

 

Шал тұрып: 

 

– Ертең дәу келеді. Мен есіктің алдында отырармын. Сонда сен оның көзінше: «Не істеймін, шал?»– деп 

маған қара, мен не десем, соны істемекші болып, пышақты алып, тұра ұмтыл!– деп, кемпіріне үйретіп 

қояды. 

 

Ертеңіне үш дәу келіп, досының үйінде отырады. Сол кезде кемпір отырып: 

 

– Шал, нені асамын үйдегі қонаққа? Түк жоқ! – депті. 

 

Сонда шал тұрып: 

 

– Басқы дәудің басын ас, ортаншы дәудің төсін ас, ол жетпесе, досым дәудің өзін ас!– дегенде, кемпір 

пышағын алып, тұра ұмтылады. 

 

Үш дәу тым-тырақай қаша жөнеледі. Досы лашық үйін басымен көтеріп, алып кетеді. Шал айқайлап: 

 

– Әй, досым, лашығымды тастап кет! Қайда барсаң да, құтылмайсың!– дейді. 

 

Дәу лашықты тастай сала, қашып бара жатса, баяғы әлімжеттік қып балығын тартып жей беретін түлкі 

жолығады. 

 

– Тақсыр, қайдан қашып келесің?– дейді түлкі. 

 

– Бір пәле шалдың қырсығынан құтыла алмай қашып келеміз,– дейді дәулер. 
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Түлкі: 

 

– Сол Қаңбақ шалдан қорқып жүрсіңдер ме? Менімен жүр, мен сенің өшіңді алып берейін,– деп, дәуді 

ертіп, шалды іздеп қайта келе жатса, шал лашықтың жанында тұр екен. Түлкінің ертіп келе жатқанын 

көріп, шал айғай салады: 

 

– Ей, түлкі-ау? Арғы атаңда алты атамның құны бар, бергі атаңда бес атамның құны бар, өзіңде бітіспейтін 

кегім бар еді, үш дәуді соның үшін бергелі келе жатырсың ғой! Бәрібір онымен бітпеймін!– деп 

дауыстайды. 

 

Сонда дәу қорқып: «Бұл бізді сол аталарының құнына беруге алдап алып келе жатыр екен ғой!»– деп 

ойлап, түлкіні құйрығынан алып жерге бір ұрып өлтіріп, алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Сөйтіп, 

Қаңбақ шал дәулер мен түлкіден осылай құтылған екен дейді. 

 

46 - Бөлім: ҰР, ТОҚПАҚ! 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1743 

 

 

Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір кедей болып, тұзақ құрып күнін 

көреді екен. Бір күні шал тұзағын келіп қараса, бір қаз түсіп қалыпты. Шал қазды тұзақтан босатып алып, 

бауыздайын десе, қаз шалға айтыпты: 

 

– Сен мені босат! Менен не сұрасаң, соны бір жылдан кейін ал,– дейді. 

 

Шал мақұл көріп, қазды босатып қоя береді. Үйіне келіп, жаңағыны айтса, кемпірі шалға ұрсады. Шал: 

 

– Қой, сен түк білмейсің!– деп, сөзін тыңдамай, жүре береді. 

 

Бір жыл өтеді. Шал қазға бармақшы болады. Жүре-жүре, бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүр екен. 

Келіп, түйешіден: 

 

– Бұл кімнің түйесі?–десе: 

 

– Бұл Қазбайдың түйесі,– дейді. 

 

«Бүл Қазбай – баяғы қаз екен»,– деп шал ойланып тұрып, жүріп кетеді. Бір жерге келіп: 

 

– Бұл кімнің қойы? – деп, қойшыдан сұрайды. 

 

Қойшы: 

 

– Бұл Қазбайдың қойы,– дейді. Шал жаңағы қойшы баладан: 

 

– Шырағым, Қазбайдың бұдан басқа несі бар?– дейді. 

 

Бала шалға: 

 

– Қазбайдың үш жақсы нәрсесі бар. Біреуі: «Піс, қазаным, піс!»–десе, әр түрлі тамақ пісіп шығады, енді 

біреуі: «Құс, есегім, құс!»–десе, есегі 

 

алтын құсады, тағы біреуі: «Ұр тоқпағым, ұр!»–десе, адамдарды ұра береді,– дейді. 
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– Мақұл,– деп шал жүріп кетеді. 

 

Шал Қазбайдың аулына келеді. Қазбай шалды күтіп алады. Шал Қазбайдан «Піс қазанын» сұрайды. 

Қазбай сұрағанын береді. 

 

Шал алып үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатқан балалар шалға: 

 

– Ата, асқа түс!– дейді. 

 

Шал асқа түседі. Үйге кіріп бара жатып, шал балаларға: 

 

– Шырақтарым! «Піс, қазаным, піс!» демеңдер,– дейді. 

 

Шал үйге кіріп кеткен соң, балалар тыңдасын ба: «Піс, қазаным, піс!»– деп, шулап қоя береді. 

 

Сүйдегенде, әр түрлі тамақ пісіп, даяр болады. Балалар қазанды айырбастап, алып қалады. 

 

Шал қазанды үйіне алып барып: «Піс, қазаным, піс!»– десе, еш нәрсе піспейді. 

 

Шал қазанды алып, Қазбайдың үйіне қайта келеді. Қазбайға: 

 

– Бұдан еш нәрсе шықпады,– дейді. 

 

Қазбай қазанды алып: 

 

«Піс, қазаным, піс!»– десе, еш нәрсе шықпайды. 

 

Қазбай қазанның орнына шалға есекті беріп жібереді. Шал есекті алып үйіне қайтады. Жолда келе жатса, 

балалар шалға: 

 

– Ата, асқа түсіңіз!– дейді. 

 

Шал асты тастағысы келмей, есектен түседі. Үйге кіріп бара жатып, балаларға: 

 

– Шырақтарым! «Құс, есегім, құс!» демеңдер,– дейді. 

 

Балалар: 

 

– Мақұл!– дейді. 

 

Шал үйге кіріп кеткен соң-ақ, балалар: «Құс, есегім, құс»– десе, есек алтын құсады. Балалар есекті 

айырбастап, орнына басқа есек қояды. 

 

Шал есекті алып үйіне кетеді. Кемпір: 

 

– Қаздан барып алып келгенің осы ма?– дейді. 

 

Шал есекке: «Құс, есегім, құс!»– десе, есек еш нәрсе құспайды. Шал есекті алып, Қазбайға тағы қайта 

келеді. 
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– Есек еш нәрсе құспайды,– дейді. 

 

Қазбай есекті алып: 

 

«Құс, есегім, құс!» десе, еш нәрсе құспайды. 

 

Шалға Қазбай «Ұр тоқпағын» береді. Шал «Ұр тоқпақты» алып келе жатса, баяғы жерде тағы да балалар 

жүр екен. 

 

Балалар шалға: 

 

– Ата, асқа түс!– дейді. Шал үйге кіріп бара жатып: 

 

– Шырақтарым! «Ұр, тоқпағым, ұр!» демеңдер,– дейді. 

 

Шал үйге кіріп кеткен соң, дәндеген балалар: «Ұр, тоқпағым, ұр!»–дейді. Тоқпақ балалардың әрқайсысын 

ал кеп ұр! Ұрып жүр, ұрып жүр… Балалар тоқпаққа жалынады: «Ойбай, «Піс қазаныңды», «Құс есегіңді, 

берейік!»– дейді. Шал келе жатып, естіп қояды. 

 

Шал келіп: 

 

– «Піс қазанды», «Құс есекті» бересіңдер ме?– дейді. 

 

Балалар: 

 

– Мақұл! Әкеліп береміз!–дейді. Шал «Ұр тоқпақты қойғызады. Балалар «Піс қазанды», «Құс есекті» 

әкеліп береді. Шал «Піс қазанды», «Құс есекті», «Ұр тоқпақты» алып, үйіне келеді. Сөйтіп, мұратына 

жетеді. 

 

47 - Бөлім: ТАЗША БАЛА 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1744 

 

 

Ерте заманда бір тазша баланың әке-шешесі өліп, жетім қалыпты. Күндерде бір күн тазша базарды аралап 

жүрсе, мұңайып отырған бір шалды көреді. Тазша шалдың қасына келіп отырады. 

 

Шал: 

 

– Не қылып жүрген баласың? – деп сұрайды. 

 

Сонда тазша: 

 

– Баласы жоққа бала болайын деп жүрмін, – дейді. 

 

Шал: 

 

– Ендеше, балам жоқ еді, маған бала бола ғой! – деп, тазшаны ертіп, үйіне алып келіпті. 

 

Бір күні шал тазшаға: 
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– Анау көрінген ағаштың басында ақ сары деген құстың үясы бар, сол ұяда құстың жұмыртқасы бар. Сен 

барып құсқа білдірмей, астынан бір жұмыртқасын алып келші, – дейді. 

 

Тазша: 

 

– Жарайды, – деп, жүгіріп барып, ағаштың бұтақтарын сылдыратпастан басына шығады да, кұсқа 

білдірместен бір жұмыртқасын алып келіп, шал әкесіне береді. 

 

Сонда шал: 

 

– Енді жұмыртқаны апарып, құсқа білдірместен, ұясына салып келе қойшы, – депті. 

 

Тазша: 

 

– Жарайды, – деп жұмыртқаны апарып, құсқа білдірместен, ұяға салып келіпті. 

 

Сонда шал: 

 

– Жарайсың, балам! Қолыңнан іс келеді екен, – депті. 

 

Бір күні тазшаға өгей әке-шешесі: 

 

– Анау көрінген үйде өздері бай және өлгенше сараң бір шал мен кемпір бар. Үйіндегі мол тамақтан өздері 

де жарып жемейді, кісіге де нәр татырмайды және түнде жатқанда екеуі қаптағы құртын басына жастанып, 

қарындағы сары майын қойнына алып жатады. Солардың жұмысын табаным тесіліп, талай істесем де, 

жарытып ақы бермеді, ауыз толарлық тамақ та бермеді. Сонда көп ақым кетіп барады. Мені әке десең, 

оған кеткен ақым үшін сол қу, сараң шалдың қойнына тығып жатқан сары майын алып келші, – дейді. 

 

– Жарайды, – дейді де, тазша түнде жұрт ұйқтаған уақытта барып, кемпір мен шалдың үйіне кіріп, екеуінің 

аралығына жата қалып, кемпірдің даусына салып: «Әрі жат!» – деп, шалды шынтағымен бір түртіп, бір 

уақытта шалдың даусына салып: «Әрі жат!» – деп, кемпірді шынтағымен бір түртіп, ақырында сары 

майын алып жөнеліпті. Артынша, ұзамай-ақ майды жоқтап, шал шығыпты. Шалдың өзі де жасында бір 

қу тазша екен: «Пәленше шалдың асырап алған бір тазша баласы бар еді, сол алып кеткен шығар», – деп, 

орнынан тұра сала жүгіріп, тазшаға көрінбей, бір жағыменен оның үйіне бұрын жетіп, қолына бір шелек 

алып, тазша үйіне кіре бергенде, кемпірдің даусына салып, шелекті тазшаның қолына ұстата береді де: 

 

– Шырағым, майды маған бер де, мынау шелекпен бір шелек су әкеле ғой! – дейді. Аңқау тазша бөтен 

адам екенін аңғармай, майды беріп, шелекті ала сала жүгіріп, суға кете беріпті. Шелекпен суды алып келіп, 

шешесіне: 

 

– Мә, су! – деп, берсе, шешесі: 

 

– Мен саған су әкел дегенім жоқ! Май әкел демедім бе? – дейді. 

 

Тазша алданғанын біліп: «Майдың иесі қу неме екен, майын өзі алып кеткен екен, мен де жетейін! 

Қайсымыз басым екенбіз?» – деп жүгіріп кете береді. 

 

Шалдың көзіне түспей, төтелеп барып, бұрын жетіп, басына бір ақ жаулықты орай салып, шалдың 

алдынан айқай салады: 
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– Тілеуің құрғыр, шал, қайда кетіп едің?.. Қоралы қойыңды қасқыр қуып кетті. Жүгіріп жетіп, 

жылдамырақ қайырып, айдап кел! Болмаса, қасқыр қырып кетеді! – дейді. Тазшаның кемпір даусына 

салып, сөйлеген сөзіне шал нанып, қолындағы сары майды: 

 

– Ал, мынаны! – деп, лақтырып тастап, қойларын іздеп жүре беріпті. Тазша бала шалды алдап жіберіп, 

майды алып, үйіне келіпті. Манағы шал о жақ, бұ жаққа жүгіріп, қойдан дерек таба алмай, шаршап, 

сандалып, қайтып үйіне келіп қараса, қойлары ап-аман қорасында жатыр. Шал байғұс алданғанын енді 

біліп: 

 

«Қап! Өзім де жас уағымда осындай қулықты көп істеп едім, қартайғанда алдыма келгені ғой!» –деп, ерте 

тұра сала, тазшаның әкесіне айтыпты: 

 

– Сенің тазшаң менің бір қарын сары майымды алып кетті, майымды қайтарып бер! Болмаса, тазшаңды 

сөзсіз өлтіремін! – депті. 

 

Сонда тазшаның әкесі бұл шалға: 

 

– Мен майыңды көргенім жоқ! Егер анық тазшаның алғанын сезген болсаң, не қылсаң, о қыл, мен ара 

түспеймін, – депті. 

 

Майын алдырған шал қолына бір өткір балта алып, жұрттан жасырынып, көп қорымның арасына барып, 

бір тесілген қабірдің ішіне кіріп, жасырынып жатыпты. Бұл шалдың кемпірі еш нәрсе сезбеген кісі болып, 

манағы тазшаны шақырып алып: 

 

– Шырағым! Көп қорымда әкемнің моласы бар еді. Соған мына нанды апарып, құран оқып, жеп келе ғой, 

сенен басқа балаларға сенбеймін, – депті. 

 

Тазшаның ойына қапелімде еш нәрсе түспей: 

 

– Мақұл! –деп, нанды алып, кете беріпті. Молаға барып, құран оқып, нанды жеп отырғанда, көрдің 

тесігінен бір шал арбаңдап шыға келеді. Қолында балтасы бар. Кәдімгі аңдысып жүрген шалы екенін 

тазша тани кетеді. Тазша оңайлықпен өле қойсын ба? Шалдан бұрын қам қып, қолындағы балтасын 

жұлып алып, шалдың өзіне дүрсе қоя беріпті. Шал жалынып, әзер құтылыпты. 

 

Бұлар тұрған шаһардың ханы халқына өте қатал болыпты, елге салықты көп салып, кедей мен жалшыны 

зар жылатып, сорлата беріпті. Солардың қатарында тазшаның әкесіне де салықты мол салып, шал қатты 

қысылыпты. Бұл жайды білген тазша әкесіне: 

 

– Сіз қысылмаңыз, ханның өз алтынын өзіне берейік! – депті. 

 

Содан кейін бұл тазша ханның қазынасына түсіп, бір құмыра ділдасын алып кетіпті. Ертеңіне хан 

ділданың жоғалғанын біліп, барлық уәзірін жинап: 

 

– Ұрыны қалайша тауып, ұстауға болады? – деп ақылдасыпты. 

 

Сонда бір уәзірі: 

 

– Қазынаның есігінің алдынан шұңқыр қазып, белуардан бататын шырыш желім толтырып қоялық: 

қараңғыда білмеген адам түсіп кетсе, шығып кете алмайтын болсын! Осындай амалмен ұсталық, – депті. 
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Хан осы амалды мақұл көріп, айтқандай қылып, желімді даярлата беріпті. Қу тазша қалайша білсе де, бұл 

амалды біліп алып, енді қазынаның есігіне жоламапты. 

 

Хан мұнымен де қазынаға түсіп жүргеннің кім екенін анықтап біле алмаған соң, ойлап-ойлап, екінші амал 

істепті. Ханның бір бақырауық нары бар екен. Оны ұстамақ түгіл, біреу маңына жақын барғанда, 

даусының барынша бақырады екен. Сол нарды шөгеріп жатқыздырып, бірнеше аңдушы қойдырыпты. 

Егер нар бақырса-ақ, ұрыны ұстамақ екен. Тазша мұны да біліп, түнде қолына бір бау жоңышқаны алып 

барып, алыста тұрып нарға көрсетсе, ол шөпті жеймін деп, орнынан тұрып, соңынан жүреді. Тазша 

ақырындап алыстай береді, нар ере береді. Даусы естілмейтін жерге барған соң, нарды ұстап апарып, бір 

тоғайдың қалың жеріне байлап тастапты. 

 

Ертеңіне жасауылдар нарды таба алмай, дағдарып, ханға келіп хабар беріпті. Хан бұл амалы да іске 

аспаған соң, ойлап-ойлап, тағы бір амал тауыпты: далаға бір отау тіккізіп, ішіне жақсы төсектер 

жайдырып, соған өзінің қызын жатқызып: «Қызымменен кім сөйлесіп, әңгімесі келіссе, қызымды соған 

беремін!» – деп жұртқа жар салыпты. Ондағы ойы: «Егер сол ұры амалы көптігіне сүйеніп, келсе, қызым 

алмас қылышпен қолын кесіп алып қалсын; ертең шаһар адамдарын тегіс тексерейін: «Кімнің қолы 

кесілген болса, соны ұстатып, дарға астырайын!» – дегені екен. 

 

Қу тазша бұл амалды да біліп алыпты. Қалада бір бай қасапшы бар екен. Түн ішінде жатып қалған 

қасапшыға барып, терезесінен: «Ханға бір қойдың қарны керек еді, терезеден бере ғой», – деп дауыстапты. 

«Ханға керек» деген соң лажы бар ма, бір қарынды терезеден қолымен шығарып: «Ал!» –дегенде, тазша 

қолындағы алмас қылышпен қасапшының қолын шауып түсіріпті, сөйтіп, қарын мен кесілген қолды ала 

жөнеліпті. Әлгі қарынды суға толтырып, аузын байлап, оңаша отауда жатқан ханның қызының қасына 

келіпті. Әрі-бері сөйлескеннен кейін, тазша сыртқа шығып кетуге рұқсат сұраса, қыз жібермейді. Тазша: 

«Кетіп қалады десеңіз, менің қолымды ұстай тұрыңыз!» –дейді. Қасапшының кесілген қолын қызға 

ұстатып, қарынның бір жерін тесіп суды шырылдатып ағызып қойып, өзі кетіп қалыпты. Бір уақытта қыз: 

«Осы неге үнсіз жатыр?» – деп, байқап, қараса, өзінің ұстағаны бір кесілген қол екен. 

 

Қыз ерте тұра сала, әкесіне: 

 

«Ұрыны ұстап едім, өз қолын өзі кесіп, қашып кетіпті», – дейді. Хан жарлық қылып, шаһар адамдарының 

қолын түгендесе, қолы кесілген қасапшы болып шығады, хан алдына алып келіп тергегенде, ол көрген-

білгенін айтады. Хан мұның кінәсіз екеніне сеніп, қоя беріпті. 

 

Хан бұл амалы да іске аспаған соң, ойлап-ойлап, төртінші амалды тауыпты. Бір күні: «Егер ұры келе қойса, 

өзім ұстап алайын!» – деп, оңаша отауда өзі жатыпты. Тазша мұны да біліп, әйелдің"әдемі киімдерін киіп, 

бір сұлу келіншек болып, түнде келіп, отауға кіріп, ханның қасына отырыпты. Сонда хан: 

 

– Не қылып жүрген әйелсің? –деп сұрапты. 

 

Келіншек-тазша: 

 

– Ерім өліп еді, қайнағаларыма тигім келмейді. Сол себепті, тақсыр, сізге арыз айта келдім. Сүйгеніме 

тиюге рұқсат берсеңіз екен! – деп, жауап беріпті. 

 

Хан сұлу «келіншекке» қызығып: 

 

– Олай болса, маған ти! – депті. 

 

«Келіншек» тұра келіп: 
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– Құлдық, тақсыр! Олай десеңіз, арманым жоқ! Сізге тиемін! – депті. 

 

Сөйтіп отырғанда, орданың алдындағы дар ағаштарды көрсетіп, «келіншек»: 

 

– Тақсыр, мынау қиқайып тұрған ағаштар неге қажет? – деп сұрапты. 

 

Хан: 

 

– Кінәлі адамдарды асып өлтіретін дар деген осы, – депті. 

 

Сонда «келіншек» бұрын дарды көрмеген кісідей болып таңырқап: 

 

– Япырм-ай, мұнымен кісіні қалай асып өлтіреді екен? Мені асып көрсетіңізші? – депті. 

 

Хан «келіншекті» дарға асуға ыңғайсыз көріп, дардың арқан тұзағын өз мойнына кигізіп, «келіншекке» 

түсіндірмек үшін: 

 

– Арқанның анау ұшын сен бар күшіңмен тарт, бірақ менің аяғым жерден көтеріліп, мен буынып бара 

жатқан кезде, арқанды босатып қоя бер! Болмаса, мен өліп қалармын! – депті. «Келіншек» арқанның 

ұшын қолына алып тартыңқырап, ханның өкшесі жерден көтеріле берген кезде, аяғының ұшы жерге тиер-

тиместей етіп, арқанның ұшын бір ағашқа мықтап байлап қойып, өзі ханның қазынасына кіріп, тағы бір 

құмыра ділдасын алып кетіпті. 

 

Ертеңіне ханның адамдары дарға асулы, өлі мен тірінің арасында тұрған ханды көріп, босатып алыпты; 

ордасына кіргізіп, тәуіптер жинап, емдеп жазыпты. Бұл хабар ұзын елдің иіріне, қысқа елдің қиырына 

жайылып болыпты. 

 

Осы ханның елімен шекаралас бір елдің ханы: «Болымсыздығынан екі рет қазынасын, бір рет нарын 

алдырып, үшінші рет қызын базарға салып, онымен тұрмай, өзін дарға тартқызып, жұртқа масқара 

болғанша, хан болмай-ақ біреудің қойын бақса болмай ма?» – деп келемеждепті. Бұны естіген әлгі хан 

ыза болып: «Құдай атымен ант ішемін. Осы істерді істеген қу кім болса да, кінәсын кешемін, маған келіп 

мәлім болсын. Бірақ бір тапсыратын ісім бар, соны орнына келтірсе, бұрынғы кінәларын салауат қылып, 

қызымды беріп, күйеу қыламын!» – деп, жұртқа жар шақырыпты. Мұны естіп, баяғы тазша: «Қайыр! Не 

де болса, тәуекел, көрейін!» – деп, ханға келіп, мәлім болыпты. Сонда хан: 

 

– Пәлен ханды амалын тауып, пенде қылып, маған әкеліп берсең, барлық кінәңді кещемін, қызымды да 

саған беремін! – депті. 

 

Тазша ханның бұл тапсырған қызметін қиынсынбай, қабыл алыпты. Шаһардағы бар ұсталарды жидырып, 

әуелі бұларға темірден бір бітеу арба соқтырыпты: оның іші-сыртына қоңырау байлатыпты және жұп-

жұқа түнікеден әйдік бір шоқпар жасатып, оны қолына алыпты және бір көк серкені сойдырып, терісінің 

жүн жағың сыртына қаратып үстіне киіп, терінің қылшығына бірнеше қоңырауды тағы байлапты, сөйтіп, 

бір көрім секілді болып, әлгі арбаға мініп, түнікеден қалқан көтеріп, шоқпарды иініне салып, манағы 

ханның шаһарына келіп кіріп, теке болып бақылдап, қоңыраулатып айқай салыпты. 

 

– Мен, мен құдайдың жіберген періштесімін! Бұл шаһардың ханы залым болыпты. Ей, бұқара халық! 

Құдай-тағала сендерге: «Залым хандарыңды өз қолдарыңмен ұстап, байлап, менің бітеу арбама салып 

беруге бұйрық қылды. Сонда құдай-тағала сендерге риза болады. Егер оны қылмай, ханға болыссаңдар, 

маған бұйрық берді: біреуіңді тірі қалдырмай, қолымдағы он мың пұт шоқпармен шаһарыңның кірпішін 

тас-талқан қып, топырақ етіп, шаң-тозаңын ұшырып жіберемін!» – депті. 
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Сонда шаһардың халқы тазшаның айбатынан қорқып: «Қой, өз басымыздың амандығы керек! Мынау 

құдайдың жіберген пәлесіне қарсы тұрып болмас!» – деседі де, ханын ұстап, байлап, бітеу арбаға салып 

беріп, жалынып-жалпайып, «періште» тазшаны жөнелтіпті. 

 

Тазша ханды пенде қылған бойымен алып келіп, өз ханына тапсырыпты. 

 

Сонда бұл хан тұрып, тұтқын ханға: 

 

– Иә, маған күле беруші едің, өзін неғып мұндай күйге ұшырадың? Мұнан былай күлме?! Менің жұртымда 

осындай өнерлі адамдар бар! – деп мақтаныпты. 

 

Ақырында, екі ханның екеуі де тазшаның өнеріне риза болып, екеуі де бұған қыздарын беріп, тазшаны 

өздеріне әрі күйеу, әрі ақылғөй қылып ұстапты. 

 

48 - Бөлім: Шахмат 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1745 

 

 

Аңыз-ертегі 

 

- Гав пен Талхантты шақыршы. 

 

Таңертеңнен бері үн қатпай қойған сырқат күйеуі балаларын шақыртқанда әйелі теріс қарап көз жасын 

сығып алды. Баяу басып есік сыртында әмір күтіп тұрған күзетшілерге: 

 

- Гав пен Талхант келсін, - деді. 

 

Көп ұзамай бөлмеге кірген балаларынан көз алмай қараған Джамхура билеуші Гавтың мұнтаздай түрі мен 

Талханттың бояу жұққан қолын көрді. Ол қысқа сөйлеп: 

 

- Үнді елінің батысы мен солтүстігін, Гав, саған, шығысы мен оңтүстігін, Талхант, сенің иелігіңе 

қалдырамын, - деуі сол-ақ еді Гав: 

 

- Әке, аманатыңды абыроймен атқаруға ант беремін! – деп саңқ етті. Сәл мүдіріп қалған Талхант та әке 

алдында ант беріп, ағасы Гавтың сөзін қайталады. 

 

Билеуші төңірегіне көз жүгіртті. Әйелінің мазасызданған түрін көріп, одан көзін тез тайдырып, ұлдарына 

қарады. Бойшаң денелі келбетті ұлдарына сүйсінгендей кейіппен, көзін жұмды. Көзін жұмғанда бетіне 

күлкі үйірілгендей көрінді. Қос ұл әкеміз тағы бірдеңе айта ма деп күтті. Бірақ әкелері үн қатпады. 

Бірдеңені қатты уайымдап тұрған анасы балаларына: 

 

- Сендер енді кете беріңдер, - деді. 

 

Екі ұлы шығып, есік жабылған соң әйелі жалма-жан күйеуін жұлқылап: 

 

- Елді неге екіге бөлдің? Ертең екі ұлың бір-бірімен жауласып жүрсе қайтесің? – деп жыламсырады. 

 

Билеуші көзін ашпаған күйі бетін тыржитып, дауысын ыңырана шығарып: 

 

- Сен қаласаң олар ешқашан бір-біріне қарсы шақпайды, ел де екіге бөлінбейді, - деді. Әйелі күйеуінің 

жағасын қысқан қолын жібере қойды. 
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Сол күні кешке Джамхура билеуші көз жұмды... 

 

Билеушінің денесін отқа жағып, күлін суға ағызған күннің ертеңінде анасы екі ұлын шақырып алып: 

 

- Әкелерің көз жұмардың алдында ауруы асқынып, сандырақтай бастады. Өткендегі әңгімені ұмытыңдар, 

- деп еді, Гав: 

 

- Мен әкеме берген сертімді бұза алмаймын! – деді. Бойын ашу буып қалшылдап кеткен шешесі сөзін 

шорт кесіп: 

 

- Онда осы жерден екіге бөлінеміз, ұлым! – деді. 

 

Осы сәттен бастап ел басқару жүйесіне өзгеріс енді. Оңтүстік аймаққа Талхант, батыс бөлікке Гав билік 

жүргізе бастады. Анасы Талхантпен бірге қалды. Ол үнемі ұлын: 

 

- Елдің жай-жапсарын менен артық білетін адам жоқ еді. Оны екіге бөліп, Гавға ең шұрайлы жерлерді 

қалдырды. Әкең екеумізді іш тартпады. Біз Гавқа қарсы соғыс ашып, елді біріктірейік! – деп қайраумен 

болды. Сөйтіп олар елді біріктіреміз деген желеумен Гавқа қарсы соғыс жариялады.   

 

Гав «анам бір күні соғыс ашады» деп қауіптеніп әскер жасақтап, оларды соғыс өнеріне баулыды. 

 

Келісілген күні таң сәріде елді біріктіру мақсатындағы қиян-кескі соғыс басталды. Екі жақтың әскері бір-

бірін аяусыз кескіледі. Соғыс алаңын қып-қызыл қан жуды. Садақ оғы жетпейтін биік аймақта Гав, екінші 

жерде Талхант піл үстінде отырып, соғыс барысын бақылады. Белгілі бір тәсілді қолдана отырып бірде 

шегініп, бірде шабуыл жасап соғысқан Гав әскері Талхант әскерін әбден титықтатты. Бір-бірін қорғай 

соғысқан Гав әскері соғыс сырын үйренбеген Талхант әскерін жайпап жіберді. Дүлей күштен сескенген 

кейбірі сатқынық жасап, қашып жатты. Бұл көрініс Талхантты қатты күйзелтті. Кенет ол сол жақ төсінің 

шаншып бара жатқанын сезді. Қолымен сол жақ төсін соққылай бастады. Сол кезде төменде: 

 

- Билеуші Гав мың жасасын! – деген дауыстар естілді. Жеңіске жеткен ағасының әскері патшаларына 

мадақ айтып жатыр еді. Талханттың құлағы гүңгірлеп, көз алды қарауытып, жер қозғалып кеткендей 

болды. Ол денесіне ие бола алмай пілдің кең арқасына құлады. 

 

Қуаныштан аяғы жерге тимей, төбесі көкке жетпей піл үстінде кеудесін көкке тірегендей боп інісінің 

бақылау алаңына келген Гав оның піл үстінде еңкейіп отырғанын көріп: 

 

- Талхант! – деп айқайлап жіберді. Інісі дыбыс бермеді. Жақын барғанда аузы-мұрнынан қан кетіп, өліп 

жатқанын көрді. Жаңа ғана жеңіске жетіп, мадақталып, қуаныш кернеген кеудесін енді ащы өксік өртеді. 

Көз жасын тыя алмай, көк аспанды қақ айырардай, тау-тасты жаңғырықтыра інісін жоқтады. 

 

Ешкімді тыңдамай інісінің денесін сарайына өзі алып барды. Қаралы хабарды естіп отырған анасы 

алдынан шығып: 

 

- Өз бауырын өзі өлтірген саған лағнет! Сендей қанішер ұлым жоқ! – деп өкірді. 

 

- Талхантқа қолымның ұшы да тиген жоқ. Оны піл үстінде  өліп жатқан жерінен тауып алдым, - деді ұлы 

дауысы дірілдеп. 

 

- Кет! Тыңдағым келмейді! – деп өксіген ана баласының өлі денесін құша құлады. 
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- Талхантты өлтірмегеніме көзіңді жеткіземін, - деді Гав қайғыдан қан жұтып тұрып. 

 

Осы сөзді естігенде анасы жынданған адамдай қарқылдап күліп: 

 

- Көрейік. Тек өз сөзіңді өзің аяқ асты етіп жүрме! – деп баласына кектене қарады. 

 

Гав сарайдан қатты қайғырып, еңсесі түсіп шықты. Ол інісін өлтірмегеніне анасының көзін жеткізгісі 

келді.    

 

Көп ұзамай Гав елдің түкпір-түкпірінен данышпан, оқымысты, сәуегейлерді жинап, үлкен кеңес құрды. 

Болған оқиғаны баяндады. Сонда данышпандардың бірі Гавқа: 

 

- Соғыс барысын сызып көрсетші, - деді. Гав ағаш тақтай әкелтіп, оны ортасынан тең бөліп: 

 

- Оң жақта менің әскерлерім, сол жақта Талханттың әскерлері тұрды. Алдыңғы шепке жаяу әскерді 

орналастырдым. Бірінші соққыға жаяу әскер қарсы шықты. Кейінгі шептегі атты әскер жаяу әскерлерді 

қорғай соғысты. Өзім биіктегі бақылау алаңында болдым, - деді. 

 

Кеңесте әскерлердің қандай амал-айла, тәсілдер қолданып, соғысқаны айтылды. Ағаш тақтай үстінде 

Талхант әскерінің не үшін жеңіліп қалғаны айқын сызылды. Кеңеске қатысып отырғандардың бәрі: 

 

- Табылған ақыл! – деп данышпан шешімін мақұлдады. 

 

Жиылыстан соң Гавтың қабағы ашылып, анасына елші жіберіп: 

 

- Бауырымды өлтірмегенімді дәлелдеу үшін баратынымды айт. Менімен бірге бір данышпан ере барады. 

Соғыстың мән-жайын сызып түсіндіремін, - деді. Елші сол күні-ақ жолға шығып кетті. 

 

Елшінің хабарын алған анасы да еліндегі данышпандар мен білімдар адамдарды, суретшілерді жинап, 

баласының хабарын айтты. Әрі оларға: 

 

- Олардың түсіндірме сызбаларын қағазға түсіріп отыруларыңды өтінемін, - деп тапсырды. 

 

Келіскен күні данышпанмен бірге Гав келді. Олар соғыс барысын тақтай үстіне сызып көрсетті. Гав 

сөйлегенде анасының көз алдына соғыстың қалай өткені елестеді. Елдегі дәрігерлердің анықтауы 

бойынша Талханттың көз жұмған уақыты мен Гавтың сөзі бір жерден шығып, ұлына қарсы уәж айта 

алмады. 

 

Үлкен ұлы кеткен соң анасы шебер ұсталарға: 

 

- Мына тақтаны және әскерлерді піл сүйегінен жасаңдар! Ұлымның есімін мәңгі есте сақтау үшін, оның 

өзі мен әскерлерін сомдап соңғы соғысын көз алдымда сақтайын. Аруағы разы болсын! – деген бұйрық 

берді. 

 

Суретші, ұста, шеберлер ойласа отырып соғыс алаңын қызыл ағаштан, әскерлерді піл сүйегінен ойып 

жасап алып келді. 

 

Шебер жасалған соғыс алаңы мен әскерлер бейнесі ерекше өнер туындысына айналыпты. Әскерлердің 

соңын ала екі жақтың патшасы қақ төрге жайғасыпты. Уәзірлер екі қапталына орналасқан. Гав айтқандай 

жаяу әскерлер алдыңғы қатарда сымдай тізіле сап түзеп тұрды. 
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Анасы Гавтың айтуы бойынша соғыстың басталуы мен аяқталуын оңаша отырып жүргізіп көрді. Сонда 

ол өз-өзінен Талхант әскерінің жеңілгенін мойындады. Егер Талхант былайша әрекет еткенде жеңіп 

кеткендей екен-ау деп піл сүйегінен жасалған әскерлер жүрісін қайта қайта өзгертіп те көрді. Іштей 

Гавтың тапқырлығы мен батылдығына сүйсінді. Күйеуінің: 

 

- Үлкенім ел басқарады, кішім ұлы суретші болады, - деген сөзі есіне түсті. 

 

- Егер ұлым тірі болғанда ұлы суретші болатын еді! Оны өз қолыммен өлтірдім. О, бастағы Джамхураның 

шешімімен келіскенімде бәрі басқаша болатын еді. Әліме қарамай оның орнын басқым келді-ау. Масқара-

ай! – деп көзіне жас алды.   

 

...Арада біраз күндер өткен соң ол Гавтың сарайына барып, ұлымен жолығып: 

 

- Үнді елінің басын қосып, билікті қолыңа ал, - деді. 

 

Гав анасының қолын сүйіп, тағзым етті. 

 

Көп ұзамай екіге бөлініп кеткен ел бірігіп, Гав ел билігін қолына алды. Ал анасы ұлының соңғы соғысын 

мәңгі есте сақтау мақсатымен соғыс алаңының көшірмелерін жасата бастады. Ең бірінші көшірмені Иран 

падишасы Хосроуға жіберіп: 

 

- Шаршы алаңға орналасқан әскерлер қандай әрекет жасаса жеңіске жетеді, - деп сұратты. 

 

Әп-әдемі жылтыр тақтай үстіндегі көздің жауын алатын піл сүйегінен жасалған сувинир әскерлерді 

көрген падишах елшіден: 

 

- Бұл не ойын ба? – деп сұрады. 

 

- ... 

 

Елшіден жауап ала алмаған падишах ақылгөй Бузургмихрды шақырып алып: 

 

- Мына ойынның жұмбағын шешіп бер, - деді. 

 

Арада біршама уақыт өткенде Бузургмихр сарайға келіп, тақтай үстіндегі фигуралардың жүру тәсілін 

түсіндіріп болып: 

 

- Қақ төрде тұрған патша. Оған «шах» деп шабуыл жасағанда қашып құтылатын амалы болмаса «мат» 

болады. Бірақ оны өзге фигуралар секілді жей алмаймыз. Бұл ойынның бар мәні осында, - деп, әдемі 

фигуралардың сырын ерекше ықыласпен түсіндірі. 

 

- Тоқтай тұр, сонда «шах» дегенің не, «мат» дегенің не? Бұл өзі қай тілдегі сөз? – деп падишах ақылгөйге 

сұраулы жүзбен қарады. 

 

Сонда ақылгөй сақалын сипап алып: 

 

- Тәжік тілінде «шах», «мат» сөзі жеңілді, ұсталды, - деген мағынаны білдіреді. Ойланып отырып, бұл 

ойынға «шах», «мат» сөзін қостым. 

 

- Неге патша фигурасын жей алмаймыз. Соны түсіндірші, - деді падишах. 
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- Бұл ойынның астарында үнді елінің оңтүстік бөлігін билеген билеуші Талханттың қазасы айтылған. 

Естуім бойынша оны соғыс барысында өлтірмеген. Осы ойындағыдай оған «шах» қойылған, - деді. 

 

Падишах келіскендей, екі көзін фигуралардан алмаған күйі: 

 

- Иә, иә, ол оқиға солай болған, - деп басын изей берді... 

 

49 - Бөлім: Қожанасырдың май сатып алуы 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1746 

 

 

Бір күні Қожа май сатып алу үшін базарға барады. 

Әйелі оған бір кесе беріп: 

-        Мына кесеге еріген май құйғызып әкел, - деп тапсырады. Қожа май сатушыға келеді. Қожекең майды 

ыдысының шамасынан көбірек алады. Ол майды кесесіне құйғызады. Бірақ май кесеге сыймай, асып 

кетеді. 

Сол жерде сатушы: 

-        Май кесеңе сыймайды. Қалғанын қайда құямыз? - дейді. Қожа жалма-жан кесесін төңкеріп жіберіп: 

-        Қалғанын мына жағына құй! - деп, кесесінің түбіне құйгызып, Қожекең сол бойында кесені ұстап 

үйіне келеді. Алдынан әйелі шығып: 

-        Майды мұнша неге аз алдың? - деп сұрағанда, 

Қожа: 

-        Жалғыз бұл емес, мына жағында да бар, - деп, кесені тағы да төңкеріп қалады. 

Сонымен, кесенің түбіндегі аз ғана май да төгіліп қалыпты. 

 

50 - Бөлім: Сиқырлы жүзік 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1747 

 

 

Бiр кедей күнi бойы жұмыс iстеп, қатты шаршайды. Бiр арша ағашын әрең кесiп жерге құлатқанда, 

жоғарғы жағынан екi жұмыртқа домалап түседi де, жарылып қалады. Бiрiншiсiнен бүркiттiң балапаны 

шығады да, лезде өсiп, адам бойымен бiрдей болады. Екiншi жұмыртқа жарылып, одан алтын жүзiк 

шығады. 

Бүркiт қанатын қағып-қағып қалады да, кедейге: 

- Ей, адам ұлы! Сен менi құтқардың. Мен саған мынау алтын жүзiктi сыйлаймын. Бұл – сиқырлы жүзiк. 

Бiрақ жүзiктен өмiрiңде бiр-ақ тiлек тiлейсiң. Тiлегiң орындалған соң жүзiгiң сиқырын жоғалтып, жәй 

жүзiкке айналады. Сондықтан тiлегiңдi айтпастан бұрын жақсылап ойлан. Әйтпесе кейiн өкiнiп жүресiң, 

-дейдi. Осыны айтып, бүркiт ұшып кетедi. Егiншi қуаныштан жүрегi жарылардай боп үйiне қайтады. 

Жолда зергердiң дүкенiне соғып, зергерден өз қолындағы жүзiктiң қанша тұратынын сұрайды. Зергер: – 

Екi алтындай болатын шығар, – дейдi. Кедей қарқылдап күлiп жiберiп, бұл жүзiктiң сиқырлы екенiн, оған 

ешбiр баға жетпейтiнiн айтады. Зергер қара жүректi, арам адам едi. Ол кедейдi қоярда-қоймай қонаққа 

шақырады. Үйiнде ұйықтап жатқан жерiнде егiншiнiң жүзiгiн ұрлап алып, соған ұқсас жәй жүзiктi салып 

қояды. Келесi күнi кедей байғүс жөнiне кетедi, зергер есiк-терезесiн мықтап бекiтiп алып: 

- Жүз мың алтыным болса, – деуi мұң екен, үстiне алтындар жауа бастайды. Зергер жанталасып, арлы-

берлi қаша бастайды, бiрақ есiктi аша алмайды. Дүниеқоңыз зергер алтынға көмiлiп өледi, алтындарын 

көршiлерi бөлiсiп алады. Ал қайырымды егiншi болса, әйелiне жүзiктi көрсетiп: 

- Аллаһ бiзге рақым еттi, ендi қалаған тiлегiмiз орындалады, – дейдi. Әйелi: 

- Бiз жер тiлейiк. Егiстiкке жер жетпей жүр ғой, – дейдi. – Жоқ! Бiр жыл тырмысып еңбек етсек, жердi 

өзiмiз-ақ сатып аламыз, – дейдi күйеуi. 

Сол жылы өнiмдерi мол болып, жер сатып алады. Егiншiнiң әйелi: 

-Ендi жүзiктен ат пен сиыр тiлейiк, – дейдi. – Соны да жүзiктен сұраймыз ба? 
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Тағы бiр жыл ерiнбей еңбектенсек, оған да қол жеткiземiз, – дейдi кедей. Келесi жылы ат пен сиыр сатып 

алады. Әйелi тағы да: 

- Бұрын сен Аллаһ Тағалаға жалбарынып, тiлек етушi едiң. Аллаһ тiлегiндi бердi.    Қазiр патша боламын, 

зәулiм сарайда тұрамын десең де, бәрi қолыңда. Шаршап-шалдығып жүргенше, рахатқа батып, тыныш 

отырмайсың ба?-дейдi. Сонда егiншi тұрып: 

- Бiз әлi жаспыз, өмiрiмiз алда. Аллаһқа шүкiр, бiзде қазiр бәрi бар. Жүзiктен бiр тiлек сұрасақ, сиқырын 

жоғалтады. Алдымызда қиын жағдайлар тап болмайтынына кiм куә? Бiздi қандай сынақтар күтiп 

тұрғанын қайдан бiлемiз? – дейдi. Ерлi-зайыптылардың арасындағы келiспеушiлiк осымен бiтедi. 

Кедейдiң қоймалары жыл сайын астыққа толып, бақытты да бақуатты отбасының бiрiне айналады. 

Жылдар зуылдап өтiп жатады, адал еңбекпен өмiр сүрген егiншi де өмiрден өтедi. Жерлейтiн кезде 

немерелерiнiң бiрi қолындағы жүзiктi шешiп алмақшы болады, екiншiсi оған қарсы болып: 

- Атамыз өмiр бойы бұл жүзiктi қатты қадiрледi, өзi үшiн аса қымбат ескерткiш болса керек. өзiмен бiрге 

кеткенi дұрыс болар, – дейдi. Осылай үйге бақыт пен байлық әкелген жай жүзiк егiншiмен бiрге көмiледi. 

 

51 - Бөлім: Ұстаз бен шәкірт 
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Бұлбұлдың ерекше әншiлiк қабiлетiн таныған ұстазы: 

– Бұлбұл, ержеткен соң кiм боласың?-деп сұрады. Шәкiрт ойланбастан: 

- Әншi болам, – дедi езуiне тәттi күлкi үйiрiлiп. 

– О-о! Әншi болу үлкен арман, әрi үлкен өнер. Әншi болу үшiн ұстаздың қатаң талабына шыдасаң, сенi 

үлкен жол адастырмай арманыңа жеткiзедi,- дедi  ұстазы. 

– Ол қандай талап? Мен бәрiне де төземiн, – деген Бұлбұлдың даусынан сенiмдiлiктi аңғару қиын емес. 

– Асықпа, оны әлi-ақ сезiнесiң деп, ұстазы шәкiртiн ойландырып тастады. 

Әншi болудан басқа ойы жоқ балауса Бұлбұл ұстаз сөзiнен ешнәрсе түсiне алмады. 

Ертесiне ата-аналар жиналысы болды. Оған оқушылар да қатысты. Барлық ата-анамен жеке сөйлескен 

ұстаз кезегi келгенде Бұлбұлдың анасына: 

– Балаңыз туралы айтыңызшы. Бала жас шыбық секiлдi. Қисық өскен бұтағын кесiп, түзеп отыру керек. 

Бүгiн оның мiнезi мен iс-әрекетiндегi кемшiлiктi жасырамын деп, ертең үлкен қателiкке ұрынып жүрмейiк, 

– дедi. 

Ұстаздың көкейiндегiсiн түсiнген  ана: 

– Бұлбұлдың балалығы болар, – деп сөзiн жұмсақ бастады. Онысы баланың көңiлiн ойлай сөйлесейiк 

дегендi меңзегенi едi. 

– Көп ұйықтайды, арманшыл. Үлкен мақсатына тек қиялмен жетем дей ме деп қорқамын. Еңбектенуi де 

аз. Бала ширақ болу керек емес пе?! Ата-анаға қазiр қолғабыс тигiзбегенде, қашан тигiзбек? Әйтпесе… 

Анасының сөзiн естiп отырған Бұлбұл қып-қызыл боп кеттi. Жиналыс соңында Бұлбұл мен ұстаз оңаша 

қалды. Ұстаз тағы да жұмбақтап: 

- Әншi болу үшiн ұстаздың қатаң талабына шыдау керек демеп пе едiм. Қалай, шыдайтын түрiң бар ма? 

– дедi. 

Әлi де болса сөздiң мәнiсiн толық түсiнбеген шәкiрт: 

– Мұғалiм, ендi ерте тұратын боламын, – дедi балалық мiнез танытып. 

– Тек ерте тұру ғана емес, ата-ана алдындағы балалық парызды ақтау бар. Тәртiпке өз-өзiңдi көндiруiң 

керек. Келесi жиналыста анаңның саған деген алаңдаушылығын қуанышқа айналдырарыңа сенемiн, – дедi. 

Бұлбұл үнсiз басын изедi. 

Шынында да ол осы оқиғадан соң,  ата-анасын таң қалдырды. Ерте тұрып, барлық шаруаға үлгердi. 

Сабақты да жақсы оқыды. Сахнада  ән де салды. 

*** 

Ауыл сахнасынан жап-жас Бұлбұлдың әсем әнiн тыңдаған Бүркiт қария да қатты сүйсiндi. Бiр күнi 

сабақтан әндетiп келе жатқан Бұлбұлға қарсы жолыққан  қария: 

– Бұлбұл балам, – дей бергенi сол едi: 
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- Ата, уақытымды алмаңызшы, – деп, алды-артына қарамай жүрiп кеттi. 

Атай қапа болып қала бердi. "Бала ғой, балалығы да. Үлкен өнер иесi болғалы тұр, әттең, мiнезi кедергi 

болмаса” деп өзiн-өзi жұбатқан болды. 

Ертесiне қария болған жайды ұстазына баяндап бердi. 

Ұстаз Бұлбұлмен оңаша сөйлестi. 

– Кешегi күнiңнiң қалай өткенiн маған тәпiштеп баяндап бершi. Бiрақ ештеңесi қалып қоймасын, – дедi 

қадалып. 

Бұлбұл бiрдеңенi сезгендей жолда тоқтатқан қарияны кiнәлай сөйледi. 

– Асығып бара жатсам, ерiгiп жүрген Бүркiт деген кiсi «тоқта» деп едi, тоқтамадым. 

– Жо-жо-жоқ! Бұлбұл, сен қатты қателестiң. Көргенi көп кiсiлердiң сөзiн бiр күн емес, өмiр бақи тыңдасаң 

да артық етпейдi. Сен үлкен кiсiлерге, тiптi өзiңнен кiшiге де құрметпен қарауың керек. Адамдар сенiң 

өнерiңе ғана емес, өзiңе де сүйсiнуi тиiс. Есiңде болса ұстаздың қатаң талабына шыдасаң арманыңа 

жетесiң деп едiм ғой. Сондай талаптың бiрi жүрген жерiңде жұртқа жұғымды болу, соңыңнан жақсы сөз 

iлестiру. 

– Иә, иә, – деген Бұлбұл әуел бастағы ұстаз сөзiнiң жұмбағын ендi-ендi түсiнгендей болды. 

Сол күнi Бұлбұл Бүркiт ақсақалдан кешiрiм сұрады. 

Осы оқиғадан кейiн ұстаз шәкiртiнiң көп өзгергенiн байқады. Арада бiрнеше күн өткенде ұстазы 

Бұлбұлды шақырып алып: 

– Бұлбұл, ендi екеумiздiң өнер жолындағы сабағымыз басталады, – дедi. 

- Мұғалiм, ендi басталады дегенiңiз қалай, сiз менi бұрыннан берi әншiлiкке баулып келе жатқан жоқсыз 

ба? 

– Жоқ. Мен сенiң бойыңдағы тамаша талантты танығаныммен, өнерге әлi баули қойғаным жоқ. Оған 

кедергi болған сенiң мiнезiңдегi кемшiлiктер. Есiңде болсын, өнер-бiлiмге ұмтылған әрбiр жеткiншек 

мiнезiне мiн, өнерiне сын айтылмайтындай тәрбиеленуi керек. Үйде де, түзде де мейiрбан, шыншыл, 

жақсы адамдарға жақын жүргенi абзал.  Сонда ғана елге сүйкiмдi болмақ. 

– Мұғалiм, бұл өсиетiңiз тек әншiлерге байланысты ма? 

- Жақсы адам болам деген жеткiншектiң бәрiне қатысты нәрсе. Сен халық алдында жүресiң. Ол сенiң ең 

бiрiншi сыншың, ақылшың, қолдаушың. Ал халық алдына шыққан әншiден жақсылық, iзеттiлiк, 

инабаттылықты көрiп барып талантын таниды. Сен осы жолда аз да болса сабақ алдың. Ендi сенi 

әншiлiкке баулу қиын емес. Ол сенiң өзiңде тұнып тұр. Сен менi түсiндi деп ойлаймын. 

– Түсiндiм мұғалiм, түсiндiм. Мен сiздi бүгiннен бастап ұстаз деп айтайыншы?! 

 

52 - Бөлім: Бақытсыз бай 
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Ертеде жалғыз басты бір бай өмір сүрді. Оның туысқаны да, баласы да жинаған мал мүлкі мен ақшасы 

еді. Соларды баладай мәпелеп күтетін. Бір күні ол жалшысының көңілді күлкісін естіп оның үйін 

айналшықтап тың тыңдады.  Бірақ мардымды ештеңе ести алмады. Ол ертесіне жалшыны түннің ортасына 

дейін босатпай әбден жұмысқа салды. Бірақ кешегі күлкі тағы қайталанды. Дегбірі қашып 

шыдамсызданған бай енді "мынау менің қазынамнан ұрлап жүр, сол үшін үйіне барып мәз болып жатыр” 

деген жаман ойға кетті. Ол жалшысының есігін бір теуіп кіріп барды. Сөйтсе жалшысы екі баласын 

арқасына мінгізіп алып, өзі ат болып ойнап жүр екен. 

— Ақымақ, бүгін қиралаңдап дұрыс жұмыс істемедің! Түнімен мына мұрынбоқтарыңды ойнатамын деп 

шаршайды екенсің ғой! — деп ақырды. 

— Қожайын, осы екі балапанымды көргенде шаршау, уайым дегенді ұмытып, тыңайып, сергіп қалам, — 

деп байыпты қалпынан жазбай жауап берді малайы. 

— Нағыз ақымақ екен! — деп үйден атып шыққан бай енді "мен кеш кіріп қалдым ба екен, ол ұрлаған 

ақшасын тығып үлгерді де, маған сыр бермей отыр сұмпайы” деп күдігінен арыла алмай-ақ қойды. 

     Екінші күні жалшы таң атқанша жұмыс жасады. Бірақ ол еш реніш білдірмей үйіне қайтты. Бай 

соңынан бұқпантайлап барып тағы тың тыңдады. Құлағына шықырлаған ақша мен сылдырлаған күміс 
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теңгені жалшысы санап жатқандай естіліп кетті. Ол тағы да есікті бір теуіп кіріп барды. Екі баласын екі 

жағына алып қаннен қаперсіз рахаттанып ұйықтап жатқан жалшысын көргенде не істерін білмей қалды. 

Үн-түнсіз білдіртпей үйден шығып кетті. Сонда да күдігі сейілер емес. 

     Ертесіне жалшысының көңілді, сергек қалпы байға өзін мазақ қылып тұрғандай көрініп кетті. Бай 

ақыры: 

— Менің қазынамнан біраз қаражат жоғалды. Соны сенен басқа ешкім алған жоқ. Себебі сен үнемі көңілді 

жүресің, тыққан ақшаң болған соң көңілің тоқ боп жүр, — деді. 

Сонда жалшысы: 

— Қожайын, жағдайың сорлы құлдан да жаман-ау. Күнде кешке үйімді торауылдайсың. Менің байлығым 

екі балам мен жан жарым және денсаулығым мен қара күшім. Құланиектеніп таң атқаннан кеш батқанша 

тәңірімнен осы байлығымнан айыра көрме деп тілеймін. Сондықтан мен бақыттымын, көңілдімін, — деп 

жауап берді. 

      Не дерін білмеген бай үн-түнсіз қалды. "Япырмай, шынында да мына қара құл бақытты. Мен сияқты 

қызғанатын байлығы да жоқ. Байлық маған бақытсыздық үшін біткен бе? Басым ауырып кетті”. 

     Осы күні жалшы үйіне ерте қайтты. Оның сыртынан қарап тұрған бай алдынан жүгіріп шыққан екі 

баласына қызыға қарап қалды… 

 

53 - Бөлім: Қорқыт ата 
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Ертеде жылқы күнге қарап былай дейді: 

- О, барлық жан-жануарларға тіршілік сыйлаған қайырымды күн, мені жануарлардың арасындағы ең 

сұлулардың бірі деседі жұрт. Солай екенін өзім де сеземін. Сонда да кейбір дене мүшелерімді бұдан да 

әдемірек етуге болар еді-ау деп ойлаймын. 

-  Сонда қай жеріңді түзей түсуге болар еді деп ойлайсың? - деп сұрайды күн күлімсіреп. 

-  Егер, - дейді жылқы, - сирақтарым бұдан да ұзындау және сыйдаңдау болса, мен тіпті алдына жан 

салмайтын жүйрік болар едім. Мойным аққудың мойнындай ұзын болса, маған ол бұдан да әсем көрік 

бітірер еді. Төсім жалпақтау келсе, қазіргіден де алымдырақ болар еді. Оның үстіне адамзатты арқалап 

жүру үшін жотамнан мәңгі алынбайтын ер болса, тіпті жарасып тұрар еді... 

- Жақсы, қалағаның болсын, - дейі күн жайраңдап,- сәл күте тұр.Соны айтады да, күн жерге түйені түсіреді. 

Денесі алпамсадай, тұрқы арбиған жануарды көрген жылқы әрі қорыққанынан, әрі жиіркенгенінен 

қалшылдап қоя береді. 

-  Міне, сен қалағандай ұзын да сидаң аяқ, аққудың мойнындай ұзын мойын, жалпақ кеуде, ері де дайын. 

Қалай, сенің де осындай болғың келе ме? - деп сұрайды күн. 

     Жылқы әлі де есін жыя алмай қалшылдап тұрады. 

-  Жо-жоқ... - дейді тілі күрмеліп. 

-  Ендеше жөніңе жүр, - дейді күн жылқыға, - саған өз бойыңдағы да жетеді!  Әркім өз қасиетін бағалауға 

тиіс. Содан бері жер бетінде түйе де өніп-өсе бастапты. Ал жылқы болса, түйені көрген сайын әлі күнге 

дейін 

денесі дір ете түсіп, қалтырай бастайды екен. 

 

54 - Бөлім: Асан қайғы 
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Асан қайғы Желмаяға мініп, жиһан кезіп, «Жерұйық» дейтін ну орманды, көгорай шалғынды, сулы жер, 

қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын қоныс іздейді. «Елді сол жерге қоныстандырсам!» - деп, арман 

етеді. Жүрген жерінде жақсы қонысқа да, жаман қонысқа да баға беріп отырады. Түркістанның қасында 

ескі қорған қала Сауранды көргенде: «Әттеген-ай, қорғанды ай тақырдың бетіне, Шөлістанның өтіне 

салған екен. Сарқырап аққан суы жоқ, жайқалып тұрған нуы жоқ - түбі тұрақты қала бола алмас», - деген 
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екен. Асан қайғы Маңғыстауға үш барып, үш қайтыпты. Асанның екі баласы: «Маңғыстау малға жайлы 

қоныс бола алар ма?» - дегенде, Асан қайғы: «Түбінде мал баққан шаруаға Маңғыстаудан жақсы жер 

болмас», - депті. Жетісуды көргенде: «Мынау Жетісудың ағашының басы сайын жеміс екен, шаруаға 

жақсы қоныс екен», - депті. Баянауыл тауын көргенде: «Баянға жаймай, қой семірмес», - деп, Асан қазіргі 

Баянауылды өзіне жайлау етіпті. 

    Қаратал өзенінің өлкесін көргенде: «Ей, сарқырап аққан Қаратал, артың кең, алдың тар-ау!» - депті. 

Өйткені бұл өзен құмға сіңіп жатады екен. 

    Осы күнгі Мерке ауданындағы Аспараны көргенде: «Ей, Аспара, көршіңмен тату бол, шөбіңе суың 

жетер!» - деп жүріп кетіпті. Шу өлкесін көргенде: «Ей, Шу, атыңды теріс қойыпты! Тегінде бір шулағаның 

болмаса, ну қамысың еліңді жұтқа бермес», - депті. Шудың аяғында Сарысу елі шөп жимай, Шудың 

қамысын қыстап, жаз Арқаны жайлайды екен. Әулие-Атаның (қазіргі Тараз қаласы) шығысынан аққан 

Талас, батысынан аққан - Келес дейтін өзендерді көргенде, малға жайлы екенін біліп: «Ей, екі Талас, бір 

Келес, малсыз күнің кенелмес. Жері де жайылған малға жұт болмас!» - деген екен. Жуалы жеріндегі Ауан 

дейтін қара топырақты, егістік аймақты көргенде: «Шөбің семіз, қарың мол, топырағың май екен, 

кәдіріңді егін салған ел білер», - депті. 

    Ақмешіт (қазіргі Қызылорда) тұсындағы Сыр өлкесін көргенде: «Ей, Ақмешіт, жерің шаң екен, суың 

жар екен, әр бұтаның түбінде кесек етің бар екен! Елің жұтамас, малыңның көзіне сақ бол!» - депті. 

Қарсақбай аймағын көргенде: «Айналаң жапан түз екен,тауыңның асты жез екен, екі тауың ел біткенді 

шақырар, басыңа байлық қонар, жұртың ашықпас!» - деп жүріп кетіпті. Нарын - Самар аймағын көргенде: 

«Е, Нарын, тайың айғырдай, тайлағың бурадай екен! Қысың ұзақ: шаруаңа сақ бол!» - депті. Шыңғырлау 

өзенін көргенде, түсе қалып, Желмаясын оттатып: «Жылқының өзі өскен жоқ, Шыңғырлау, сен өсірген 

екенсің!» - деп, қонып кетіпті. Бірақ Асан ол кезде шұрайлы, қоныс, нулы өлке таба алмапты. Ол Ұлытау 

жаққа келіп өліпті. 

 

55 - Бөлім: Байқал мен аңғара 
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Ертеде барлық Сібірді билеп-төстеп жүретін бір Байқал деген бай адам болыпты. Оның байлығына қоса, 

ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс екен. Байлығына батырлығы сай болып, барлық Сібірді аузына 

қаратыпты. Сондықтан Байқалдың лақап аты «Сібір» атаныпты. 

      Байқалдың байлық, батырлық-ерлік, жақсылық қасиетіне қоса, қаһарлы, ашулы, ызғарлы сипаттары 

да болыпты. Байқалдың бір іске көңілі түспей, ашуы келсе, ол бетін түстікке бұрып қараса, барлық 

Сібірдің келбеті өзгере бастайды екен: күн өздігінен суытады, аспан түнеріп бұлттанып, бұлттар ерсілі-

қарсылы көшіп, ызғарлы қар-жаңбыр жауып, жел соғып, теңіз тулап жағаны соғып, орман да бойын жазып 

тік тұра алмай еңкейіп басын иіп мөлиіпті. Жер бар сырын ішіне тартып, тоңып қатып қалыпты. 

Жануарлар батырдың бұл қаһарына шыдамай, бойын көрсетпей, бас паналап көрінген ін-шұңқырға 

тығылыпты да, батырдың ашуының қайтуын күтіпті. Ал батырдың ашуы қайтса, бетін терістікке бұрғаны. 

Онда манағы құбылыстың бәрі өзгеріп, барлық Сібір жайбарақаттыққа айналып, барлық жаратылыс рақат 

табады екен. Байқалдың Зарлық деген жалғыз қызы бар екен. Ол қыз дүниеде теңдесі жоқ Аңғара деген 

батырға ғашық екен. Жастардың бұл сырын білсе, Байқал барлық Сібірді екінші түрге айналдырып 

жібереді, өйткені бір жорықта Аңғарамен кездесіп қалып, екеуі бірін-бірі көрместей болған екен. Екі 

ғашық Байқалдың бұл мінезін біліп, енді не істерін білмей дағдарысады, сөйтіп жүргенде бұлардың сырын 

Байқал сезіп қалып, алдымен қызы Зарлықты өлтірмекші болып ұмтылады. Зарлық қорқып тауға барып 

тығылады. Сол тау артынан «Мұңлық-Зарлық» атанады. 

    Ал Аңғара қорықпады, бірақ атасына қарсы келмей бетін солтүстікке қаратып, жан-жағына қарап тұрды 

да, алға жүре берді. Бұл кезде Байқалға да ой түсті ме немене, ойланып қалды. Аңғара: «Кезеңі келсе 

көрісерміз», -деп, терең ойланып артына қарай-қарай тартып отырды. 

   Ал Байқал осы қылған қаталдығына өкініп, жер бауырлап жата кеткен екен. Қайғысының күштілігінен 

жер ойылып, түпсіз терең көлге айналыпты. Одан шыққан су Аңғараның ізімен жүріп, ағып отырып үлкен 

өзенге айналыпты. 
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56 - Бөлім: Қазғұрт тауы 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1753 

 

 

Халық арасында Қазығұрт тауы қақында бұрыннан қалған аңыз бар. Қарт адамдардың айтуларына 

қарағанда, құдай баста жерді, көкті жаратқанда, Қазығұрт тауы да бірге жаралған. Өзі аласа тау болса да, 

жер жүзіндегі таулардың қасиеттісі. Ілгеріде жер жүзін топан суы басып кеткенде, жалғыз осы Қазығұрт 

тауы аман қалған екен. Қазығұрт тауының басында, күнбатыс жағында азырақ тегіс жер бар. Ол жер Нұқ 

пайғамбардың кемесінің орны дейді.Қазығұрттың басында бір үңгір болса керек. Ол -үңгірдің үстіне ағаш 

шаншып қойған Қазығұрт атаның моласы дейді екен. Басқа жерлерді бұлт басса да, Қазығұрттың басын 

бұлт шалмайды екен. Егерде Қазығұрттың басына бұлт шөгіп, көрінбей қалса, қариялар Қазығұрт қарасын 

киді деп, қатындар күлпарасын киеді екен. Сол уақытында жұрттың бәрі даладағы нәрселерін үйге қояды 

екен, Қазығұрттың басын жапқан бұлт жаумай кетпес деп, қазақтардың бұрынғы замандағы ақындары 

Нұқ пайғамбардың кемесінен қалған жануарлар туралы мынаны айтады екен: 

«Қазығұрттың басында кеме қалған, 

Ол «әулие» болмаса, неге қалған? 

Жетім бота үстінде жатып қалып, 

Ойсылқара жануар содан калған. 

Қазығұрттың басында кеме қалған, 

Ол «әулие» болмаса, неге калған? 

Қыршаңқы тай үстінде жатып қалып, 

Қамбар ата жануар содан қалған. 

Қазығұрттың басында кеме қалған, 

Ол «әулие» болмаса, неге қалған? 

Тышқақ тана үстінде жатып қалып 

Зеңгібаба жануар содан қалған. 

Қазығұрттың басында кеме қалған, 

Ол «әулие» болмаса, неге қалған? 

Қотыр тоқты үстінде жатып қалып, 

Шопаната жануар содан қалған...» 

     Осындай ырыммен түрлі жануарлардың атын келтіреді екен. 

   Қазығұрттың басында көп «әулие» Мінсең аттай желеді айыр түйе, -деген мақалдар да бар. Қазығұрттың 

басы түйеніңөркешіне ұқсаған. Оның себебі: басқа таулардың бәрін топан суы басып кеткенде, 

Қазығұртты су баспаған соң, басқа таулар намыс қылып Қазығұртпен ұрысамыз деп, жиылысып келген 

екен. Бәрінің үлкені Ордабасы деген тау Бадам суының Қазығұртқа қараған күнбатыс жағында болған. 

- Ордабасы балама айт, 

Қызыл сеңдей қызыма айт, 

Еншілес інім Қаңғыраққа айт! - 

- Сізден арғы Қараққа айт! - 

деген даусын есітіп, қалғандары бір-біріне солай айқайлаған дейді. Барлық таулар келсе, біздер көп болып 

кетеміз ғой, ұрыс қылмай-ақ қоялық деседі. Әдейі әуре болып келген соң тым болмаса, қылышты бір 

сілтеп қалайық деп, қылышты сілтегенде, Қазығұрттың басы айрылып қалыпты дейді. Қазығұрттың басы 

түйенің өркешіне ұқсаған себебі осыдан екен дейді қариялар. 

 

57 - Бөлім: Қожанасыр мен хан 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1754 

 

 

Бір күні Қожанасыр бір баймен жанжалдасып ханның алдына жүгініске бармақшы болады. Бай сыйлық 

беріп, хан байдың сөзін сөйлейтінін сезген Қожа хан алдына қойнына бір үлкен тас салып барады. Хан 
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екі жағының да арызын тыңдап болып, енді үкім айтуға кірісерде, Қожа қақырынып қояды. Хан бұрылып, 

Қожаның бетіне жалт қарайды. Сонда Қожа ханға жұдырығымен қойнын көрсетеді. Ханның көзі 

Қожанасырдың қойнына түседі, өйткені Қожанасырдың қойны біраз қомақты болып, томпайып тұр екен. 

Хан Қожанасырдың қойнында көп алтын бар екен деп дәмеленеді. «Менің сөзімді сөйлесең, осы алтынды 

саған берем», - деп тұр екен деп, ойлайды ол. Сондықтан хан сөзді салмақтай келіп, Қожанасырдың 

арызын дұрыстайды. Үкімге риза болмаған бай ашуланып, кетіп қалады. Кеткен соң, хан күлімдеп,   

Қожанасырды жанына шақырып алып: 

- Ал Қожеке, маған ризасың гой. Байды саған жығып бердім. Енді қойныңдағы алтыныңды бер! - дейді. 

- Тақсыр, мен сізге алтын көрсеткенім жоқ қой. Менің қойнымдағы алтын емес, тас еді, - деп, Қожа 

қойындағы тасты алдына тастай береді. 

- Сен маған билік айтарда, көзіңді қысып, қойыныңды көрсеттің, ол не дегенің еді? - деп, сұрайды хан. 

-  Уа, тақсыр! Менің қойнымды көрсеткенім: «Хан әділ билік айт, әйтпесе мына таспен ұрып жығам!» -

дегенім еді, - дейді Қожа. 

 

58 - Бөлім: Қожанасырдың тойға баруы 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1755 

 

 

Баяғыда біреу той жасапты, тойға көп кісі жиналыпты, Қожа да келіпті. Қожанасырдың үстіндегі киімі 

жаман екен. Қожанасырды ешкім елемепті. «Төрге шық, тамақ іш», - демепті. Қожа үйден шығып кетеді 

де үйіне барып, тәуір киімдерін киіп, қайта келеді. Бұл жолы үй иесі Қожанасырды құрметтейді, төрден 

орын береді, ет келгенде: 

-   Қожеке, алыңыз, алыңыз! - деп, қошеметтейді. Қожа етті жемей, табаққа шапанының жеңін малып: 

-  Же, шапаным, же! - деп, отыра береді. 

Үй иесі: 

- Сіздің бұ не қылғаныңыз? Шапан ет жейтін бе еді? - дейді. 

Сонда Қожа: 

-  Сен кісіні сыйламайды екенсің, киімді сыйлайды  екенсің. Сондықтан шапаныма жегізіп отырғаным! - 

деп, жауап береді. 

 

59 - Бөлім: Еріккен хан 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1756 

 

 

Еріккен хан бір күні халықты жинап ап: «Кімде-кім жалтыр мұздың үстінде екі көрпемен түні бойы үсімей 

шықса, соған өмір бойы жетерлік алтын беремін. Ал бір жерін үсік шалса, ол өлім жазасына бұйырылады», 

- деп жариялайды. Бұл хабарға көп адам еліктеп, ханның айтқанын істейді. Бірақ бірінің аяғын, 

екіншісінің қолын үсік шалып, ауруға ұшырайды. Оның үстіне ханның жазасы да соққы болып тиеді. 

Ханның аулына бір күні Қожанасыр келеді. Ол ханның талабын орындамақ болады. Хан берген екі 

көрпені мұз үстіне төсеп, үстіне киім жамылмай жатады. Сөйтіп, сар аяздың өзінде жамбасынан сыз 

өтпеген Қожанасыр үсіктен аман қалады. Хан оның жағдайын сұрай келіп,еш сылтау таппаған соң: 

- Мүмкін, сен түнде алыстан от көрген шығарсың? - деп сұрайды. Сонда Қожанасыр көз ұшынан бір оттың 

жылтырағанын айтады. Іштей ыза болып тұрған хан: 

     «Сен сол оттан жылу алып, аман қалған екенсің?» - деп, Қожаға жөнсіз тиіседі. Қожанасыр өзінің ол 

оттан ешқандай жылу алмағандығын дәлелдеуге тырысады. Бірақ хан көнбейді.Ақыры Қожанасыр ханды 

үйіне қонаққа шақырады.Ұзын мосыға шәугімді іліп, астына жылтыратып от жағады. Шәугім биік, от 

әлсіз, шай қайнамайды. Сонда іші пысқан хан: 

- Ей, Қожанасыр, мынауың сенің не далбаса, аспанда тұрған шәугімге жылтыраған оттың жылуы жете ме? 

- депті. 
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  -Ханеке, көз ұшында жылтыраған оттың мұз үстінде жатқан адамға жылуы келгенде, мосы басында 

тұрған шәугімге астында жылтыраған оттың жылуы неге бармасын. Бүгін болмаса, ертең шай қайнар, - 

депті. 

     Сөйтіп, сөзден жеңілген хан қатты ұялып, үйіне қайтады. 

 

60 - Бөлім: Есегіме ұқсайды екенсіз 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1757 

 

 

Бір күні Қожанасыр жолаушылап жүріп, сол маңды билеп тұрған ханмен кездесе қалыпты. Хан отырып: 

-   Менің Алмашұбар деген атым бар, шапқанда көз ілеспейді, - деп мақтанады. 

-  Менің асыл текті есегім бар. Ақырса даусы айшылық жерге жетеді, - дейді Қожанасыр. 

- Мен ақырғанымда қызметші нөкерлерім: «Құдіретті ханымыздың даусы арыстанның ақырғанынан да 

күшті», деуші еді, сенің есегің менен де қатты ақыра ма? - дейді хан. 

- Тақсыр, сіздің ақырғаныңызды естіген жоқ едім. Айқайлаңызшы, көрейін, - дейді Қожанасыр. Хан 

тамағын қырнап-қырнап алып, айқайлап қоя 

беріпті. Сонда Қожанасыр: 

Тақсыр, шынында да, өзіңіз менің есегімдей екенсіз, - дейді. 

 

61 - Бөлім: Тесік тиін 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1758 

 

 

Қожанасырдың төбесі таз екен. Бір күні ол шашын алдырып болып, ақысына тесік тиын ұстата салыпты. 

Шаштараз бажылдап: 

-        Тесік тиынды кім алады? Бүтінін бер! - депті. 

-        Бүтін тиынды төбеме шаш шыққанда аларсың, - деп Қожекең жүре беріпті. 

 

62 - Бөлім: Арман 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1759 

 

 

Қожанасыр шомылып жатып, дарияға ау салып жүрген балықшыларды көреді. Ол сүңгіп барып, ауға 

түсіпті. 

-  Ауға үлкен балық түскен сияқты, сілкінуі зор,-деп, балықшылар ауды тартып қараса, Қожанасыр 

ыржиып шыға келіпті. 

- Қожеке, бізді мұншама масқара етіп, ауда неғылып жүрсіз? - десе, Қожанасыр: 

- Суда балықша жүзу ежелгі арманым еді, обалыма қалдыңдар, - деп, балықшылардың өздеріне байбалам 

салыпты. 

 

63 - Бөлім: Оған саспай-ақ қой 
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Қарызға белшесінен батқан бір кісі Қожаға айтыпты: 

- Мойнымдағы қарыздарды үзгенше әзірейіл жанымды алып қоймаса жарар еді. Қожекең оған көңілін 

көтеріп: 

-  Сенің қарызың үзіліп біткенше әзірейіл қартайып, жаныңды алуға да күші жетпейтін болар, оған саспай-

ақ қой, - депті. 

 

64 - Бөлім: Қожанасырдың қой сойып алуы 
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Қожекең көшеде адасып жүрген бір қойды үйіне әкеп сойып алады және оны сыр ғып бір жолдасына 

айтады. 

Жолдасы Қожекеңе «кияметке барғанда не деп жауап бересіз?» - дейді. 

-  Танамын, мен жегенім жоқ, деймін. 

-   Жоқ, тана алмайсыз, қойдың өзі келіп куә болады ғой! 

-   Қойдың өзі келсе тіпті жақсы болар еді, ұстап  алып иесіне берер едім, - депті Қожанасыр. 

 

65 - Бөлім: Тоғыз теңге болса да берші 
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Қожекең бір күні түс көреді. Түсінде тәжі қоразы бар екен дейді. Алдына бір кісі келіп: 

-    Қожа, қоразыңызды сатасыз ба? - деп сұрайды. 

-    Ақшаны көп берсең сатамын, - дейді. 

-    Кәне, қаншаға бересіз? - дейді кісі. 

-    Он екі теңге бер. 

-    Жеті теңге берейін. 

-    Жоқ. 

-    Болмаса сегіз теңге берейін.Осылай таласып, нарық тоғыз теңгеге шыққанда, Қожанасыр оянып кетіпті. 

Оянса қоразы да, алушы да, ақша да жоқ. Қожекең дереу көзін жұмып: «Тоғыз теңге болса да берші!» - 

деп қолын созады. 

 

66 - Бөлім: Қожанасырдың ораза ұстағаны 
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Қожанасыр бұрын ораза ұстамаған кісі екен. «Пайғамбар жасына келіп қалдың, енді ораза мезгілі жетті»,-

деп, әйелі мазалай берген соң Қожанасыр келісіп, ораза ұстапты. Бірақ қарны ашқан соң Қожа күннің 

көзінің ауыл сыртындағы тауға жетіп жасырынуын шыдамсыздана күтетін болыпты. Шыдамы кеткен 

Қожекең бір күні «ақыл таптым» деп, үйін жығып есегіне арта бастапты. Әйелі аң-таң болып: «Бұның 

не?» - деп Қожакеңнің бірдемені бүлдіретінін сезіп, безек қағады. Қожанасыр: 

    «Үндеме, ақыл таптым, ораза біткенше күннің қысқа еріне барып отырамыз», - деп, таудың нақ шығыс 

жағындағы бір шұңқырға апарып үйін тігіпті. Бұл жерден күннің көзі түс ауса-ақ тауға жасырынып, қара 

көлеңке тартып кетеді екен. Қожекең күннің қара көлеңке болуы аңдып тұрады да, күннің көзі таудан 

асысымен: «Қатын, күн батты, ас әкел!» - деп, аузын аша беретін болыпты. 

 

67 - Бөлім: Ақ көйлек 
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Қожанасыр бір күні түнде далаға шықса, есіктің алдында ағарып тұрған бір затты көреді. Жалма-жан 

үйіне жүгіріп кіріп, мылтығын алып шығып, әлгі ағарғанды атып тастайды да: «Не де болса ертең 

көрермін», - деп үйіне кіріп жатып қалады. Ертеңінде тұрып түндегі атқан нәрсесін қараса, ол өзінің жуып, 

жайып қойған көйлегі екен, мылтықтың оғы шұрық-тесік қып кетіпті. Қожа көйлегін әрі-бері айналдырып 

көріп тұрып: «Қатын, қатын, апырай, көйлегімнің ішінде өзімнің болмағаныма шүкір, егерде өзім болсам 

не болар едім?» - депті 

 

68 - Бөлім: Айды аспанға бір шығардым 
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Қожанасыр бір күні әбден шөлдеген соң су алып ішпек болып, түнде құдыққа барады. Құдыққа қауға 

салып тартса, шықпайды. «Бұған не болды?» - деп, Қожанасыр үңіліп қараса, құдықтың түбінен ай 

көрінеді.   «Ә, қауғам айға ілініп қалған екен ғой», - деп, Қожа жұлып тартып қалғанда, қауғасы шығып 

кетеді, өзі шалқасынан түседі. Жерге басын соғып, есеңгіреп қалған Қожанасыр әлден уақытта көзін ашса, 

ай аспанда тұр. Сонда Қожекең қуанып: 

- Не болса, о болсын, айды аспанға бір шығардым-ау! - депті. 

 

69 - Бөлім: Абай мен Қиясбай 
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Қиясбай бірде Абайдың үйіне кіріп келіпті. Басына киген қызыл елтірінің жүнін сыртына қаратып, 

пұшпағынан байлап қойыпты. Абай оның басына қараса, Қиясбай: 

- Абай аға, сені білгіш дейді, менің басыма кигенім ненің терісі, тапшы? - депті. Абай күліп: 

- Мен қайдан білейін, өзің айтпасаң, - депті. Қиясбай: 

- Бәлі, Абай аға, бұл аң-таңның терісі емес пе,-депті. Абай көзінен жас аққанша күліп: 

«Жүрген жерің күнде ду, 

Сыртың - аңқау, ішің - қу», -депті. 

- Таптың, Абай аға, таптың, - деп Қиясбай басын изеп күліпті. Сонан кейін: 

-  Абай аға, маған мына қағазыңды, қарындашыңды берші, жазайын, - депті. 

-  Қияс, жаза ғой, - деп Абай қағаз, қарындаш беріпті. 

Қиясбай қағаздың бетіне иір-иір етіп шұбыртып шимайлап шығыпты да: 

- Абай аға, сені жеті жұрттың тілін біледі дейді, мына жазуды оқышы, - депті. Абай: 

- Әй, Қиясбай, мына жазғаның оқуға келмейді ғой, -деп күліпті. 

- Әй, Абай аға-ай, сізді ел босқа мақтайды екен, бұл айғыр тышқанның ізі емес пе, - депті. 

Қиясбай сыбызғышы болыпты. Оның қонышында жүретін, ырғайдан ойып, өңешпен қаптаған сыбызғысы 

болады екен. Бір күні Қиясбай сыбызғысын тартып келе жатқанын Абай есітіп, бір жігітке: 

- Ана Қиясбай келеді, шақыр,- депті. Қиясбай келіп отырғаннан кейін Абай: 

- Қиясбай, сені ақын дейді ғой, өлең айтшы! - депті. Қиясбай сыбызғысын ойнап, өзінше өлеңдетіп қоя 

беріпті. 

- Ақ сиырдан туады жирен айғыр, 

Қойға қасқыр шабады шоқаң-шоқаң. 

Көктен жауып келеді боталы інген, 

Буынғаным белімде сексен арқан. 

Абай козінен жас аққанша күліп, өлеңін қайта айтқызыпты.Тобықтының шынжыр балақ, шұбар төс 

шонжарлары Абай үйінде мәжіліс құрып отырады. Осы мәжіліс үстіне кенет Қиясбай кіріп келеді. Ешкім 

оны келдің-ау, кеттің-ау деп елемейді. Қиясбай сәл бөгеліп тұрады да: 

- Уа, игі жақсы тақсырлар, - дейді дауыстап, -Абай ағамда оңаша айтарлық бір шаруам бар. Барлығың да 

шыға тұрыңдар! 

«Мына неме не дейді?» - дегендей, төрде отырғандар  терісіне сыймай дүрдиісіп Абайға қарайды. Абай: 

- Иә, Қиясбайдың оңаша айтарлық шаруасы болса, шыға тұрыңыздар, - дейді. Жұрт амалсыздан дүрлігіп 

сыртқа беттейді. 

- Немене, Қиясжан? - дейді Абай оңаша қалған соң. 

- Абай аға, маған ұрыса көрме, жаңағы иттерің мені адам құрлы көрмеді. Соларға өзімнің күшімді 

көрсетейін деп, әдейі айтып едім, - дейді Қиясбай. 

- Қияс, ризамын. Тапқырлығың үшін қой берейін,алып кете аласың ба? - дейді Абай ішегі қатқанша күліп. 

- Алып кетпейтін несі бар, - дейді Қиясбай қулана жымиып. - Абай ағам өңгертеді деймісің, айдатады да 

жібереді. 
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-  «Сөз тапқанға қолқа жоқ», - деп, Абай оған он шақты қой айдатып жіберіпті. Қиясбай сақа жігіт 

болғанша үйленбепті. Бір күні Абай оған: 

- Осы сенің не ойлағаның бар? Үйленетін уақытың жетті емес пе? - депті. 

- Ұнатқан қызымды әперсең үйленемін. 

- Әперейін. 

- Алдымен қыз қарап көрейін. Содан соң ұнатқанымды өзіңе келіп айтармын.Бір күні қазанның қара 

бораны соғып тұрғанда, Қиясбай ебіл-дебіл боп Абайдың үйіне жетіп келіпті. 

- Абай аға, тезірек шықшы, ұнатқан қызымды көрсетейін. Абай шапанын жамылып сыртқа шықса, 

жамыраған бұзауына қарай жүгіріп бара жатқан қызды көрсетіп: 

- Анау! - депті Қиясбай. 

- Екеуің бірігіп, шаруа құрып кете аласыңдар ма? -дейді Абай сәл ойланып. 

- Несі бар, сізге ұнамай тұр ма? 

- Қайдам... 

- Ендеше, өз көзіңізді былай алып қойып, орнына менің көзімді салып тағы да бір қараңызшы,- депті 

Қиясбай. 

- Сезім айнасы - көз, әділет қазығы - аталы сөз, -депті Абай. - Айтқаның болсын. Құдалыққа кісі жіберейін. 

 

70 - Бөлім: Абай мен Әбіш 
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Наушабай дейтін кісі жол жүріп келе жатып, Абайдың үйіне түсіпті. Жайғасып отырған соң ол: 

-  Абайжан, өзіңе асыл сөз, алғыр ой тауып айтқан кісі болды ма? - деп сұрапты.Абай сәл ойланып 

отырыпты да: 

- Менің Әбдірахман деген балам бар еді. Оны тоғыз жасында Семейдегі орыс мектебіне оқуға бердім. 

Оны бітірген соң, Петербурға жібердім. Қыс оқып, жаз демалысқа үйге келді. Сұрастырып байқасам, оқуы 

жақсы көрінеді. Баламның алымдылығын сынап білейін деп ойладым да, бір күні жай әңгімелесіп отырып: 

- Қалқам Әбіш, осы әлемдегі жаратылыста ақ зат асыл ма, қара зат асыл ма? - деп сұраған едім. Ол 

іркілместен: 

-  Ақ зат асыл ғой, - деді. 

-  Неге, қара зат асыл емес пе? - дедім мен. Әбіш бетіме қарап күлді де: 

-  Қараны қалай асыл дейсіз? - деді. Мен: 

-  Біріншіден, адам баласы барлық дүниедегі жаратылысты көзбен кереді емес пе, - дедім,- Бірақ көздің 

ағы көрмейді, ортасындағы кішкене қарашығы ғана көреді. Қараның асылдығына осы дәлел. Екіншіден, 

қағаз ақ, одан адам оқып білім ала алмайды, үстіне жазған қара сиядан 

өнер-білім алады. Үшіншіден, жас шақта адамның сақал-шашы қара болады. Осыған байланысты жас 

күнде адамда ақыл, білім, қайрат көп болады. Қартайғанда шаш-сақал ағарады. Ал, адамда ақыл, білім, 

қайрат та азаяды. сондықтан ақтан қараны асыл ма деп ойлаймын, - дедім. 

Сонда Әбіш: 

-  Оның бәрін қалай білдіңіз? - деді. 

-  Ақылмен білдім, - дедім мен. 

-  Олай болса, ақыл мида болмай ма, ал ми ақ зат емес пе! 

Екіншіден, ақыл - нұр, жарық зат. О да аққа ұқсамай ма? - деді. 

Мен баламның тауып айтқан сөзіне риза болып, маңдайынан иіскедім. 

 

71 - Бөлім: Дос бол мен Шоқайдың Ерденге көңіл айтуы 
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Ерденнің жалғыз баласы қайтыс болғанда, аяқ жетер жердегі ел түгел келіп, көңіл айтса да басын 

көтермей, сартөсек боп сарғайып жатып алыпты. Бұл хабар тигеннен кейін Сыр бойындағы Досбол мен 
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Шоқай ел арасы шалғайлықтан жетінші күні жетіпті. Үйге кіріп, өлгенге - иман, тіріге - береке тілеп, бет 

сипасқан соң: 

- Уа, Ерден! - депті Досбол, - өлмесе қайда кетті бұрынғының кәрісі? Әлемді жалмап-жұтса да, өмірінде 

тоймаған қара жердің талысы! Өткенге өкінбе, келмеске күйінбе, өлім деген - ұзын жолдың алысы. 

Туғаннан кейін барлық жанның қабір емес пе барысы? Құдайға мұнша наз қылатындай ашынасы ма ең, 

әлде көз көрген танысы ма ең?! 

    Бұған да мызғымаған соң Шоқай малдас құрып отырған қалпынан ауысып, жүгіне қос тізерлеп, 

қамшысын мықынына таяна ұстап, аңға түсер мұзбалақтай шаңқ етіп: 

   -Ей, батыр Ерден! Басыңды көтер жерден! Құдайға құдіреттімін деп, мейманасың тасып кеткен екенсің 

кердең?! Мыңды айдаған әкең Сандыбай да қара жерге енген! 

   Оны мына Шоқай көзімен көрген! Әулие болсаң, әкеңді де балаңды да алып қалуға әлің қане, келген?! 

Көкті бу көтереді, жүйрікті ду көтереді, өлімді ер көтереді, ауырды нар көтереді! Ер емес пе едің талай 

құқайды көрген?! Тағы да айтамын басыңды көтер жерден?! Құнсыз беріп, пұлсыз алды, нең бар еді 

құдайға берген?! - депті. 

   Сонда Ерден төсегінен шүйіле көтеріліп, сартап боп сарғайған жүзін орамалымен сипап: 

-        Уа, асып туған асылдар! Қайғырсаң да қаншама,өлі артынан өлмек жоқ. Құрдымға хайыл кеткен соң, 

екі айналып келмек жоқ! Көтермесем басымды, көңілім өксік қаяулы! Ардақтыларым едің аяулы, 

саңлақтыларым едің санаулы! Көңілде қайғы, шеменшер, төбелерің көрінбеген соң, күтіп жатыр едім, 

өздеріңдей асыл ерлерді жараулы! - деп, құшақтаса көрісіпті. Досбол мен Шоқай үш-төрт күн болып 

Ерденнің көңілін демдеп, қайғысын бөлісіп аттанған екен. 

 

72 - Бөлім: Қожанасыр туралы қысқа аңыздары 
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Қожа көшеде адасып жүрген бір қойды ұстап, сойып алады. Оны бір жолдасына сыр ғып айтады. Жолдасы: 

— Қияметке барғанда не деп жауап бересің? — дейді. 

— Танамын, мен жеген жоқпын деймін. 

— Жоқ, тана алмайсың, қойдың өзі келіп куә болады. 

— Онда тіпті жақсы, ұстап алып, иесіне қайтарып беремін, — депті Қожекең. 

 

*** 

Қожекең басына сәлдесін орап, көшеде келе жатады.  

Біреу аптыға жүгіріп келіп: 

— Мына хатты оқып беріңізші! — деп өтініпті. 

— Мен хат танымаймын. 

— Ендеше неге басыңызға сәлде орайсыз? 

— Е, мәселе сәлде де болса, мә, басыңы ора да, хатыңды оқып ала ғой, — депті оған Қожекең. 

 

*** 

Хан Қожанасырды шақырып алып, алдына ақша қойыпты да былай депті; 

— Қожеке, мынау бір сом мен бір тиын. Осының қайсысы көп, соны айтшы? 

Қожа ойланып тұрып: 

— Әрине, бір тиын көп, — депті. Таң қалған хан: 

— Неге бір тиынды көп дейсің? Себебін айтшы? 

— Себебі, бір сом дегенде алты әріп бар. Ал бір тиын дегенде жеті әріп бар. Өзіңіз айтыңызшы, алты көп 

пе, жеті көп пе?.. 

 

*** 

Қожекең бірде бояу шеберханасын ашады. Шеберханаға келіп-кетіп жатқандардың бірі Қожекеңді 

мұқатпақ болып: 
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— Қожеке, мына бір затты ешкім естімеген, ешкім көрмеген яғни, қара да емес, ақ та емес, көк те емес, 

қызыл да емес, сары да емес, жасыл да емес, қоңыр да емес, сұр да емес, бір түске бояп берші, — дейді. 

Қожанасыр оның кекесінін түсіне қояды: 

— Жарайды, айтқаның болсын, тастап кет. 

— Қашан келейін? — дейді анау, қулығын асырдым деп мәз болып. 

— Қашан келсең де өз еркің. Бірақ сен келетін күн дүйсенбі де, сейсенбі де, сәрсенбі де, бейсенбі де, жұма 

да, сенбі де, жексенбі де болмасын, — дейді сонда Қожанасыр. 

 

*** 

— Мен жақында есік алдына өрік шыбығын отырғыздым. Жеміс берген кезінде бәріңді өрікке сылқитып 

бір тойғызбақшымын, — дейді Қожа жолдастарымен отырғанда.  

— Ой, рахмет, Қожеке. Осы тәтті лебізіңнің өзіне өрік жегендей тойып қалдық, — деген олардың сөзін 

естіген Қожа: 

— Өрікке тойып қалсаңдар, отырғызған шыбықтарымды жұлып тастап, алма ағашын отырғызайын. Бұған 

да мерзімінен бұрын әлгіндей тойып қалсаңдар мені тер төгіп еңбектенуден құтқарар едіңдер, — дейді. 

 

*** 

— Соңғы күндері сені әлдебір ой меңдеп алған тәрізді. Нендей ой екенін мағанда айтсаңшы, бәлкім 

жәрдемім тиер,- депті Қожаға кемпірі. Сонда жарықтық терең күрсініп: 

— Жаман айтпай жақсы жоқ. Қатын, әбден қартайыпсың. Екеуміз отау құрғанымызға да қырық жылдан 

асыпты. «Мыңның түсін білгенше, бірдің атын біл» деген. Танысып қоялықшы, осы сенің атың кім? — 

деген екен. 

 

*** 

— Теңіздің суы неге ащы? — деп сұрапты біреу Қожанасырдан. 

— Теңіздің суы қозғалыссыз бір жерде тұрады, сондықтан ашып кеткен ғой, — депті Қожанасыр. 

 

*** 

Әпенді мен Алдаркөсе Ыстықкөл жағалауын айналып жүр екен. Алдаркөсе Әпендіден: 

— Қожеке, мына көлдің суы неше шелек шығар екен? — деп сұрапты. 

Әпенді ойланбастан: 

— Осы көлдей шелек тапсаң, бір-ақ шелек шығады, — деген екен. 

 

73 - Бөлім: Аяз би 
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Ертеде Мадан деген хан болыпты. Хан болған соң, оның қырық уәзірі болады ғой. Бір күні хан 

уәзірлерімен мәжілістес болып отырып: 

-        Уәзірлерім! Сендер қырқың да, асып туған ақылды, данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа 

жұмсаймын, сендер маған дүниедегі адамның жаманын және шөптің жаманын, құстың жаманын тауып 

келіңдер. Он бір ай уақыт беремін. Сол он бір айдың ішінде тауып келмесеңдер, жазалы боласыңдар! - 

деді. Хан бұйырған соң, амал жоқ! Уәзірлері өзара ақылдасып, іздеуге кіріседі. Көп іздеп, азап шегіп, 

шеңгел деген шөпті тауып: «Өзі - тікен, арасынан жүрсе, киім жыртады, мал жемейді екен, шөптің жаманы 

осы гой», - деп, шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып: «Үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз, 

құстың жаманы осы екен», - деп, қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай, қырық 

уәзір келе жатса, таудың етегінде, үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар, бір адам бес-он қойды 

бағып жүр. Уәзірлер: «Адамның жаманы, сірә, осы болар-ау», - деп тұрганда, әлгі адам: 

-        Уа, мырзалар, жол болсын! - деді. Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың 

жаманын тауып, ал адамның жаманын таба алмай жүргендерін айтады. Жаман тұрып: 

-        Түсінікті! Адамның жаманы керек болса, мен боламын, - дейді. 
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-        Олай болса, жарайды, - деп, Жаманды атына мінгестіріп алып ханға жөнеледі. Ханға келе жатып, 

Жаман: 

-        Адамның жаманын тауып алдыңыздар, бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған 

екенсіңдер. Шөптің жаманы - қарақоға, құстың жаманы - сауысқан еді, - деп, уәзірлерге қырғауыл мен 

шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен сауысқанды алдырған. Уәзірлер мәнісін сұрайын деп 

еді: 

-        Хан алдында айтамын, - деп Жаман сөйлемеді. Уәзірлер келген соң, хан әкелген адамға қарап: 

-        Әкелген адамдарың жарайды. Қазірге аспазшыға апарып беріңдер, көже мен нан берсін, сыйласын. 

Ертең ортаға алып, тамаша етеміз, - деп, Жаманды ас үйге жібертеді. 

-        Бірақ, - дейді хан, - құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы 

- қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны көре, бұларды әкелулеріңнің не жөні бар еді? - деп, хан 

уәзірлерге қатулана бастайды. Сонда уәзірлер: 

-        Тақсыр! Айтқаныңыз дұрыс! Біз, шөп жаманы деп - шеңгелді, құс жаманы деп - қырғауылды алып 

едік. Бірақ жолшыбай әлгі жаман: «Шөптің жаманы - қарақоға, құстың жаманы - сауысқан», - деп, бізге 

оларды тастатып, қарақоға мен сауысқанды алдырды, - деп, жауап береді. Хан тоқтаңқырап: 

-        Е, Жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы - қарақоға, құстың жаманы - сауысқан екенін 

қайдан біледі? Алып келіңіздер! Сұралық, - деп, бұйрық етеді. Жаманды ханға алып келеді. Хан 

Жаманның бетіне қарап: 

Мен құстың жаманы - қырғауыл, шөптің жаманы - шеңгел деп ойлаушы едім, сен оларды уәзірлерге 

тастатыпсың. Сен шөптің жаманы - қарақоға, құстың жаманы - сауысқан екенін қайдан білдің? - дейді. 

-        Тақсыр хан! Елу жасқа келіп жаман болған жоқпын, жасымнан-ақ жаман едім. Өмірім отын, су 

тасумен кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым 

ертеңіне дейін, сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта  «Киім жыртып, мал жемейтін 

шеңгел отын болып, пайдаға асады екен-ау», - деп, ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып, отқа жақсам, 

жанбайтын еді, үрсем, жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Отқа 

жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын жиырып, жемейтін. Сонсоң: «Қарақоға тіпті 

пайдаға аспайтын шөп қой», - деп ойлаушы едім. Қарақоғаның жамандығын содан білдім, - дейді Жаман. 

-        Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің? - дейді хан. 

-        Қырғауылдың қанаты бар да, жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын құс еді. Біреудің 

сиықсыз болуы оның жаратылысынан. Қырғауылдың айыбы - тек сиықсыздығы. Ал сауысқанның жүні 

ала болғаны сияқты, өзі де ала, бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына 

аспайтын құс еді. Сондықтан құс жаманы - сауысқан деймін. 

-        Сауысқан мен қарақоғаның жамандығын білдің. Енді өзіңнің жамандығыңды қайдаң білдің? - дейді 

хан. 

-        Уа, тақсыр! Менің жасым елуге келді. Мен қатарлылар әйел алып, бала көрді; келін жұмсап, қызық 

көріп отыр. Мен қайда болса сонда, әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп, басқа біреудің 

құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей, жақсымын ба? - деп, Жаман ханға қарайды. Хан басын 

шайқап: 

-        Апыр-ай, осы жаман болса жарар еді, - деп ойлап: 

- Құстың, шөптің, өзінің жамандығына да дәлел айттың. Жарайды. Енді менің бір тұлпарым бар, соны 

сынап бересің бе? - дейді. 

-        Жақсы, сынап берейін, - деп, тұлпарды алып келген соң, Жаман тұлпардың алды-артына қарап:  

- Тұлпарыңыздың сипатынан мін таба алмадым. Енді мініп қарар едім, - деп, ханнан рұқсат сұрап алып, 

тұлпарға мініп, есік алдындағы өзеннен әрі-бері өтті де, кайтып келіп: - Тақсыр! Тұлпарыңнан басқа мін 

таба алмадым. Тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен, - дейді. 

-        Апыр-ай, оны қайдан білдің? Айтқаның рас. Менің Ақша хан деген құдам бар еді. Соның тұлпар 

табатын бір биесін қалап алдырғанмын. Бие күні жетіп, құлынды туа алмай, өлер болған соң: «Бие өлсе 

өлсін, құлын қалсын», - деп, ішін жарып, құлынды алғанмын. Сол құлын осы еді, әбден отығып кеткенше, 

сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатыс екенін қайдан білдің? - дейді хан 

таңданып. Тұлпарыңыз судан әрі-бері өткенде, аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өтті. Сиыр күніне 

қырық суарсаң да судан айдағанда, аузын суға малмай, артқы аяғын сілікпей, өтпеуші еді. Тұлпардың 
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сиырға шатыс екенін сонан білдім, - дейді. Жұрт таң қалып, бір-біріне қарасады. Хан біраз ойланып 

отырып: 

-        Енді менің бір гауһар тасым бар. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің 

қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап, - деп, қазынасындағы тасты 

алдырып берді. Жаман тасты алып, салмақтап, байқап қарап отырды да: 

-        Сіздің тасыңыз, рас, қасиетті тас екен. Бірақ екі жылдан соң касиеті бітеді. Тастың ішінде екі ақ 

қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сырты қалыңдығы қалыпты. Сол құрт екі жылдан соң тесіп шығады; 

тесіп шыққан 

соң тасыңыз пайдаға аспайды, - дейді. Жұрт не дерін білмей, бірсыпырасы: «Бәрібір екі жылдан соң 

пайдаға аспайтын болса, тасты жаралық», - депті. Бірсыпырасы: «Жаманның сөзіне бола, тастан 

айырылмайық», - депті. Ақырында, тасты жармақшы болады. Тасты жарып қараса, ішін екі ақ қарабас 

құрт кеулеп, тесуге жақындап қалған екен. 

-        Тастың ішінде құрт бар екенін қайдан білдің? - дейді хан. 

-        Тастың қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңілденген екен. Құрт бар екенін сонан білдім, - 

деп жауап береді. 

-        Апырмай, сен жаман болмадың ғой! Қайта, сен бір данышпан болып жүрме! Ал сен менің өзімді 

сынашы. Мен неше атамнан бері хан екенмін? - дейді хан. Жаман: 

-        Жақсы! - деп, тақта отырған ханның алды-артына шығып, алдына келіп, ханның бетіне тіке қарап 

тұрып:  

- Тақсыр ханым! Ақыл-ойың ешкімнен кем емес, бірақ хандық қара басыңда, қарадан туып хан болғансыз, 

атаңда хандық жоқ, - дейді. Жаман сөзін бітірмей, хан сөзін бөліп: 

-        Жоқ, қате айтасың! Мен жеті атамнан бері ханмын. Өзімді қойғанда да алты атамды қайда жібересің? 

- деп зекіреді. Жаман саспайды. 

-        Жоқ, тақсыр! Сіздің қара басыңыздан басқа тегіңізде хандық жоқ. Сіз нағыз наубайдың баласысыз, 

- дейді. Хан не дерін білмей, халыққа қарап: 

-        Апырым-ау, мына Жаман не дейді! Халқым, мен хан баласымын деп жүр едім, шақырыңдар анамды! 

- дейді.  

- Ол о дүниеге біреудің қанын жүктеп барып, тәнірі алдында қара бет болмасын, не де болса шынын 

айтсын. Әйтпесе ашумен мына Жаманның басын кесемін! - дейді. Шешесі келген соң, хан шешесіне 

Жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп, сөзге кірісті: 

-        Е, шырағым жасым сексенге келгенде біреудің қанын жүктеп не қылайын. Бір сыр бар еді, оны 

тәңірінің өзі білетін еді, мен білетін едім. Мынау Жаманың біліпті, енді айтайын. Атаң сенің Зәрлі хан еді. 

Менен бұрын он тоғыз әйел алып, кілең қыз тапқаны үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен. Соның 

үшін де «Зәрлі хан» деп халық ат қойып еді. Жиырмасыншы әйел етіп мені алды. Мен де екі қабат болған 

соң, жалғыз жанымнан қорқып, тәуіптерге қаратып едім: «Сенің ішіңдегі де қыз», - деді. «Қыз тапсам мені 

де өлтіреді ғой!» - деп, қайғы жедім. Сол күндерде аспаз наубайдың әйелі де екі қабат екен. Оның да 

тамырын ұстатып қарап едім: «Оның ішіндегі ұл», - деді. Жалғыз жаным үшін сол жерде маған ой келді. 

Ол әйелді оңаша шақырып алып, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп: «Ақиреттік 

дос болайық, ұл тапсаң ұлыңды маған бер, менің қызымды ал. Бірақ бұл сырды ешкім білмесін!» - деп 

жалындым. Әйел табақтап алтын алып, бір жағынан мені аяп, сол жерде уәдесін берді. Туар кезімізде 

Зәрлі хан аңда еді, екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, бір сағатта босанып, сырды ешкім білмесін деп, 

басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен қызымды беріп, оң 

қолыммен алған шырағым сен едің! Енді бұл күнде мына Жаманың оны біліпті. Сыр ашылуға тәңірі жазса, 

не шарам бар?! - деп, сөзін аяқтай алмай, шешесі жылап жібереді. Хан: 

-        Сөз тапқанға қолқа жоқ! Олай болса, мен таққа лайық емес екенмін, осы оқиғаны оймен білген сіз 

лайықты екенсіз, - деп хан тағынан түсіп, тақты Жаманға береді. Жаман: 

-        Жоқ, тақсыр! Кешегі күні: «Жаман кісі керек», - дегенде, ат артына мініп келген жаман едім, бүгін 

таққа отырмаймын. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар. Тағыңызға мініңіз, - деп, болмайды. Хан таққа 

отырып: 

-        Апырмай, менің наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз? - дейді. Сонда Жаман: 
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-        Мен Жаман-жақсы болсам да үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың ішер асы - жал мен жая 

аузыңызға түспей, нан, көже түсіп, мені келісімен аспазға жібердіңіз. Салтыңызға тарттыңыз. Сіздің 

шонжарлы, атаулы хан емес екеніңізді содан байқадым, - дейді. Жиналған жұрт таң қалады. Сол күйінше 

хан тағы да хандық қылды. Жаман оған жақсы уәзір болды. Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен 

жақты. Қырық уәзір шетте қалды. 

Күндердің күнінде, бір күні Жаман сыртқа шығып тұрса, қаланың ортасында тігулі алты қанат ақ боз үй 

тұр; төңірегінде қаптаған кісі, үйге кіруге кезек күтеді. Жаман қайтадан үйге кіріп, ханнан: 

-        Бұл не жиын? - деп сұрайды. Хан сонда: 

-        Қалада қара болса да, байлығы менімен қатар, Уәлібай дейтін бай бар Сол Уәлібайдың Менді дейтін 

қызы он бес жастан күйеу таңдап: «Өзімнен ақылы артық кісіге тием», - деп, жиырма жылдай отырды, 

қазір отыз бесте. Бұған дейін ешкім ақылы артып, оған күйеу бола алған жоқ. Бәрі де барып, қызға жауап 

қайтара алмай, қайтіп кетеді. Ол жиын - қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны, - дейді 

Жаман: «Мен де барып көрсем кайтеді?» - деп ойлап, кешке жұрт орынға отырған соң, жайлап қыздың 

үйіне барады Есікті қағып еді, бір әсем келіншек шығып: 

-        Не жұмысыңыз бар? - деп сұрайды. 

-        Менің жұмысым сенде емес, қызда. Бар, қызға айт! - дейді. Келіншек күліп, қызға барып: 

-        Бикеш-ау, күйеу таңдаймын деп, сен де жұртты басындырып болдың-ау! Адам көргісіз бір жаман 

кісі сенде жұмысым бар, - дейді. Сенен ол да дәме етіп келген білем! - деп, калжыңдайды. Қыз жымиып 

күліп: 

-        Ол түрге жаман болғанмен қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып барып бер, - деп 

жеңгесіне гауһар, пышақ, тәрелке және қайрақ тас беріп жібереді. Жеңгесі ол заттарды апарып берген соң, 

Жаман қолына алып қарап тұрады да: 

-        Бар, мұның құралын әкел, - дейді. 

-        Ойбай! Әлгі жаманың: «Мұның құралын әкел» дейді, - деп, жеңгесі қызға қайтып барады. Қыз: 

-        Жарайды, - деп, жеңгесіне балға мен төс береді. Жаман балға мен төсті алған соң қайрақты төске 

қойып, балғамен ортасынан бөледі, тәрелкені уатады, пышақты жетесінен сындырады, гауһар тасты қақ 

жарады. 

-        Мә, бикешке алып бар! - деп, келіншектің колына береді. Сынған заттарды көрген соң қыз ұшып 

тұра келіп: 

-        Сол адам шайтан болмай, адам болса, менің тап баратын кісім. Шақыр мұнда! - дейді. Жеңгесі не 

дерін білмей, Жаманды шақырып келеді. Қыз оны құрметтеп қарсы алады... 

Бұрын да талай бай балалары, хан балалары келеді екен. Бәріне де қыз манағы заттарды береді екен. Бәрі 

де: «Менің үйімде пышағым жоқ па, болмаса қазынамда гауһар тасым жоқ па, әлде қайрақ таба алмай 

жүрмін бе?» - деп, ашуланып қайтып кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып «Бұл қалай 

болды? Осы қыз отыз беске келді. Күйеу таңдап, әлі біреуге тиген жоқ. Сірә, оның басқа бір сүйгені бар 

шығар? Ондай адамы болса, ұстап алайық», - деп, қарауыл қойыпты. Таң атқан соң Жаман қыздың үйінен 

шығып бара жатса, қарауылшылар оны ұстап, байдың балаларының қолына апарып береді. Бай балалары 

Жаманды дірдектетіп ханға апарып: 

-        Мына уәзірді ұстап алдық. Бізді келмей жатып басынды! - дейді. Хан Жаманды оңаша алып, сұрайды. 

-        Қыздың үйіне бардың ба? 

-        Жоқ! 

-        Мыналар ұстап алдық дейді ғой? 

-        Олар өтірік айтып, бәле жауып жүр, мені даладан ұстап алды. 

-        Мен сенің ақылыңды сыйлап, астымдағы тағымды да беріп едім. Тақты өзің алмаған соң, ең жақын 

уәзірім қылып едім. Уәлі маған олардан қымбат емес. Шыныңды айт. Қызды алып берем, - деп еді хан, 

Жаман тіпті шынын айтар болмады. Хан ашуланып, жендеттерге Жаманды дарға асуға әмір қылды. 

Жендеттер хан бұйырған соң, Жаманды дарға апарып, мойнына дұзақ салып, дардың жібін тартып, 

жоғары көтерді. Жаман иманын айтып, қырылдап, енді демі бітуге айналғанда, көпті жарып, ақ боз атты, 

ақ киімді, бетіне перде жапқан бір кісі келіп, қылышпен дардың жібін кесіп жібереді де, сұлап жатқан 

Жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап, жайына кетеді. Жаман біраз қырылдап жатып, есін 
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жиған соң, жендеттер тағы да дарға тартайын деп ыңғайланғанда: «Мені енді ханға апарындар», - деп 

өтінеді. Жендеттер қайтып алып келген соң, хан: 

-        Бұл кезге дейін неге өлтірмедіңдер? Менің бұйрығымды екі еттіңдер ме?! - деп ақырады. Жендеттер 

тұрып, уақиғаны айтып беріп, ас десе, әлде де дарға асуға әзір екенін білдіреді. Енді хан Жаманға: 

-        Маған барам деп неге айттың? Әлде манағы айтпаған шыныңды айтайын деп келдің бе? - дейді. 

-        Е, тақсыр, шынымды айтайын деп келдім. 

-        Онда Уәлібайдың қызының үйіне барғаның рас па еді? 

-        Рас еді. 

-        Алам деп, уәде беріп пе едің? 

-        Беріп едім. 

-        Ендеше, мана неге айтпадың? 

-        Тақсыр! Мана айтпаған себебім мынау еді. Мен барып, Уәлібайдың қызына сырттан хабарласқанда, 

ол маған бір тәрелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Ол оның: «Қайрақтай болып 

езілгенше, тәрелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып, басы кесілгенше сыр айтпайтын кісі, мына 

гауһар тастай жарып мені алады», - дегені еді. Сол сырды: «Пышақтай болып басым кесілгенше 

айтпаспын!» - деп, пышақты жетесінен сындырып, «қайрақтай езілгенше!» деп, қайрақты уатып, 

«тәрелкедей уатылғанша» деп, тәрелкені қиратып, «гауһар тастай жарып, сені алам!» - деп, гауһар тасты 

қақ бөліп, уәде беріп едім. Сол себепті мана шынымды айтпап едім. Қыздың өзі мені аяп, ақ боз атқа мініп, 

бетіне перде жауып келіп, дардың жібін қиып, көкірегіме көлденең қылыш тастап кеткені: «Мен үшін 

кінәсыз өлме, ерлігіңді көрдім. Қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді, антыңды қайтып ал», - дегені еді. 

Өзі рұқсат берген соң, шынымды айтып отырмын, - деп, Жаман сөзін аяқтады. 

Хан Жаманның сөзінің шындығына көзі жетіп, ел жинап, отыз күн ойын, қырық күн тойын қылып, қызды 

Жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен ханға жағып, екеуі дос болыпты. Бір күні қырық уәзір 

кеңесіп отырып: «Бұл Жаман біздің жаман кісі іздегенде ат артына мінгестіріп алып келген жаманымыз 

еді. Бұл күндерде хан оны өзіне жақсы дос қылды; қыз әперді, бізді есепке алмай тастады. Қой, бүйтіп 

болмас! Біз бұл екеуін араздастырайық. Жаманның әйелін мақтайық, үйіне конаққа апарып көрсетелік. 

Сөйтіп, екеуінің арасына от жағалық», - деседі. Уәделері бойынша Жаманның әйелін ханға мақтайды. 

-        Тақсыр, шынында, ол әйел сізге лайық әйел! - деп, ханды азғырады. 

Хан Жаманның үйіне барып, өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң: «Шынында, маған лайық әйел 

екен», - деп ойлап, үйге қайтып келіп, қырық уәзірмен кеңеседі. 

-        Ойда жоқта ойға салған сендер едіңдер. Енді әйелді алуға маған қандай айла тауып бересіңдер? - 

дейді. Уәзірлер кеңесіп: 

-        Жақсы, тақсыр! Жаманды шақыр! Біз оны Барса-келмеске» жұмсайық. Сонда ол өлер, ол өлген соң 

жесір әйелді сіз оңай аласыз! - дейді. Жаманды шақыруға хан бір жігіт жібереді. Жіберген жігіті барып, 

үйден сығалап қараса, төрде төсек үстінде Жаман жатыр. Әйелі төрдегі шар айнаға қарап, өз көркіне өзі 

таңғалып, Жаманға сөйлейді: 

-        Мен осы тәңірінің ісіне таңмын. Әркімді өзінің қатарына қосса еді. Арасы жер мен көктей адамдарды 

біріне-бірін қосып қойған, тәңірінің құдіреті күшті-ау деймін. Өзіме қарасам, он төртінде туған ай 

сияқтымын, саған қарасам, суы біткен көлдей, қара майы біткен шелектейсің. Жаман басын көтеріп алып: 

-        Жоқ, олай емес! Атамыз адам бейіштен қуылып, шығып бара жатқанда, тәңірі: «Е, Адам, бейіш сенің 

үшін жаратылып еді, шайтанның азғыруымен шығып барасың, енді бейіштен қалағаныңды алып кет», - 

деген еді. Сонда Адам: «Тәңірі! Сенің қандай затыңның қадірлі екенін қай- 

дан білейін?» - деген соң: «Адамзатқа пайдалы үш затым бар, біреуі - қыдыр, біреуі - бақыт, біреуі - ақыл, 

осының бірін ал», - деген екен тәңірі. Сонда Адам ақылды алыпты. «Ақыл тұрмаған жерде біз де тұра 

алмаймыз», - деп, қыдыр да, бақыт та ақылға табынған екен. Сол сияқты, сен қазынадағы қызыл алтын 

едің, мен ақыл едім. Менің қаралығыма, иә қарттығыма қызығып тиген жоқсың, ақылыма тидің, - деп, 

қарқ-қарқ күледі. Әйелі Жаманның сөзіне күліп, артына қарағанда, пердесі ашулы екен, есіктен кіріп келе 

жатқан жігіт, оның жүзін көріп, есінен танып, құлап қалыпты. Сол жерде бетіне су бүркіп, жігітті 

тұрғызып алып, жұмысын сұрайды. Жігіт келген жұмысын айтып қайтады, келген соң, хан: 
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-        Сен кеткелі көп уақыт болды, сен мұнда жұртты иіріп отырғызып қойып қайда кеттің, - дейді. Жігіт 

басынан өткізген уақиғасын айтқан соң, әуелде әйелге ғашық хан, онан сайын ынтық болады. Жігіт кеткен 

соң Жаман: 

-        Ханға барайын ба? - деп, әйелімен ақылдасады. Әйелі: 

-        Бар, сені «Барсақелмеске» жұмсарын көптен-ақ сезгенмін. Риза бол, бірақ жолға жұлқынған жүйрік, 

жылжыған жорға мінбе, жылқыдағы ең семізді мін. Қырық уәзір сені үш күншілік жерге шығарып салар. 

Олардың карасы үзілген соң, сен де қайт. Орман ішіне апарып, атыңды сой да, етін алып кел, соны қорек 

қылып, жата береміз, - дейді. Жаман ханға келген соң, хан сөз бастайды: 

-        Мен сені бір ұзақ сапарға жұмсаймын, жұмсағанда, сенің ерлігіңнен үміт етпеймін, ақылыңнан үміт 

етемін. Барсаң, айтамын, - дейді. 

-        Жақсы, барайын, - деп, Жаман ризалығын көрсетеді. 

-        «Барсакелмес» дейтін жерде «інжулі қой» дейтін қой бар, - деп айтады. Бір түгі - алтын, бір түгі 

күміс, сойса, терісі - бір адамға тон дейді. Соның терісін үстіме кигім келеді. «Інжулі үйрек» деген үйрек 

бар, қанаты - күміс, басқа жері - алтын» дейді. Соны тәж қылып кигім келеді. «Дәудің інжулі қара 

арғымағы бар, бір шапқанда жүз шақырым шабады» дейді. Соны мінгім келеді. Міне, осы жұмыстарға 

барасың, - деп, Жаманды хан кілең өтірікке жұмсайды. Жаман ханның жылқысынан бір семіз атты тандап 

мініп, жолға шығады. Қырық уәзір үш күншілік жерге шығарып салып қайтады. Уәзірлердің артынша 

Жаман да кейін қайтып, Қаратоғай дейтін орманға апарып, атын сойып үйінен көлік әкеліп, етті тасып, 

тұздап алады. Төсегінің астынан адам бойы жер қазып, күндіз сонда, түнде әйелінің қасында жата береді. 

Ай өтеді, жыл өтеді. Бір күні Жаманның үйіне, жеңгесіне көңіл айтуға хан келеді. Қонақ асы жеп болған 

соң, хан сөз бастап: 

-        Адамның, шөптің, құстың жаманын әкел дегенде, уәзірлерімнің алып келген Жаманы еді. Жаман 

болса да, ақылына риза болып, тағымды да беріп едім. Ақылының арқасында, сені де алып еді. Сол 

ақылынан үміт етіп, бір жұмысқа жұмсай қойып едім, келер уақыты өтіп кетті. Құдайдың әмірі болды ма, 

деймін... Сені қор қылып, жалғыз тастамаспын, «Аға өлсе, жеңге - мұра» деген, қолыма алып бағармын, - 

деп үгіт айтады. Әйел отырып: 

-        Е, құдайдың әмірі болса не шара? Ол келгенше, сенің қолында бір қадірлі тас бар еді, соның тілімен 

сен оны жарып едің, жарылған соң ол тас пайдаға аспады ғой. Сол секілді әр заттың пайдалы уақыты бар 

еді. Кешегі қыз күнімде болса, бірсәрі, енді мен сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет етіп жаға 

алмаспын, әуре болма, - дейді. Хан әйелден жеңіліп үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң, қатын байын 

шақырып алып: 

-        Бар, енді ханның жауабын өзің бер, - деп қоя береді. Хан да барып тағына отырады, Жаман да сәлем 

беріп, кіріп барады. Хан сасып қалып: 

-        Уа, қашан келіп қалдың? Ал енді әңгімеңді айта бер! - дейді. 

Жаман тұрып: 

-        Әңгіме ұзақ емес. Уәзірлер шығарып салған соң, бір аш арыстан соңымнан қалмады. Мен: 

«Барсакелмеске», барып жауды мұқатқанша, мына жауды мұқатайын!» - деп, қылышымды суырып алып, 

қуып кеттім. Өз аулыма апарып, қамап едім, онан шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірді ме деп отырмын, 

- дейді. Хан не дерін білмейді, бір қызарады, бір бозарады, жерге кіріп кеткендей болады, ақырында: 

-        Мен айыптымын, менде бір қате болды, шайтанның азғырғанына ердім, оған себеп мына уәзірлер. 

Бұлар енді иә саған, иә маған бір қатер қылар, сен енді іргеңді көтер, бөтен елге көш, - дейді. Жаман риза 

болып көшетін болады. Хан бірнеше түйеге жасау, асыл зат арттырып, Жаманды Ақша ханның еліне 

көшіріп салады. Жаман Ақша ханның елінде бір қадірлі адам болып тұра береді. Күндердің күнінде хан 

Жаманның сөзі көкейінен кетпей, шалқасынан шаңыраққа қарап, ойланып жатыр еді, қырық уәзір кіріп 

келеді. Хан басын көтеріп алып: 

-        Жау шапты, ел бүлінді, апат соқты. Осыны ойлап табыңдар! Болмаса, жазалаймын, - дейді. Уәзірлер 

ақылдасып, өздері таба алмайтын болған соң Жаманды іздеп барып, оған ханның айтқанын айтады. 

Жаман қырық уәзірді құрмет етіп болған соң: 

-        Жақсы, мен жауабын берейін. Хан мені ойлап, қапаланып жатқан шығар, қай-қайдағы есіне түскен 

шығар, сендерге де өкпесі болса керек. Сөйтіп жатқанда, ханның ордасының күлдіреуішінің бір басы 

шыққан болар. «Жаман болса, осыған бір нәрсе айтар еді, сынайын», - деп, сендерге айтқан ғой. Барып 
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күлдіреуішінің басын салып берсеңдер, ханның қызметі тамам болады, - деп кеңес береді. Уәзірлер ханға 

келіп: 

-        Тақсыр! Мына бір күлдіреуішіңіздің бас жағы шығып кеткен екен, соны салып берейік, - деп, рұқсат 

сұрайды. Хан рұқсат берген соң, күлдіреуішінің басын салып береді. Хан күліп: 

-        Мұны кім үйретті сендерге? - деп сұрайды. Уәзірлер шынын айтады, хан уәзірлеріне: 

-        Ол Жаман болса да, қысылғанда айла табатын ақылды, данышпан еді. Әркімнің пайдасына жарайтын 

еді. Сендер күндеп, ақырында екеумізді айырдыңдар. Егерде ол сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін 

едіңдер. «Біреуге ор қазба, өзің түсерсің» деген мақал бар, - дейді. Қырық уәзір ханға жағамыз деп, ханның 

көңілін аулап, күнде ойын-той жасап жатса да, ханның көңілі көншімейді. Жаманды сағынады. Бәрі де 

Жамандай бола алмайды. Бір күні хан ерігіп, уәзірлерімен аңға шығады. Аң іздеп келе жатып, таудың 

етегінде қой жайып жүрген бір шалға ұшырап, сәлем беріп: 

-        Уа, ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды? - деп сұрайды. 

-        Бір жиырма жыл болған шығар, - дейді шал. 

-        Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды? 

-        Он бес жыл болды. 

-        Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды? 

-        Оған да бір он жыл болған шығар. Хан ойланып тұрып тағы да: 

-        Ата, өзіңіз нешеусіз? - дейді. 

-        Ой шырағым-ай, жатқанда екеумін, тұрғанда төртеумін. 

-        Баба, менің қырық асыранды қазым бар, соны білдірмей жүнін жұлып, күйдірмей пісіріп, қан 

шығармай сойып беретін кісі бар ма? - деп сұрайды хан. Сонда шал: 

-        Адамына тап болсаң, айтқаныңнан да артық етер, - дейді. Хан шалдың сөзіне қанағат етіп, атының 

басын бұрып, үйіне қайтады. Хан үйіне келген соң, уәзірлеріне: 

-        Мен не дедім, шал не деді? Соны айырыңдар, оны айыруға бір ай уақыт берем. Айыра алмасаңдар, 

қырқың да өлесіңдер, - дейді. Уәзірлер сасып, өздері таба алмайтын болған соң, бәрі де баяғы Жаманға 

барып, ханның айтқанын айтады. Сонда Жаман: 

-        Бұл оңай жұмыс емес. Бастарың өлімге байланған екен. Жақсы енді болмас, тағы да бір амал табайын. 

Сендер бір ат қалдырып, басқа аттарыңды сойыңдар, киімдеріңді өртеп, сонымен бір аттың етін пісіріңдер, 

мен мына қалған атқа мініп сендерді ханға жалаңаш айдап барам. Егерде сендер, арланып, қастық 

етпейтін болсаңдар, мен сендерді хан алдында құтқарып алам, - дейді. Уәзірлер бір ауыздан: 

-        Ойбай, тақсыр, арланбаймыз! Жанымыз қалса болады, ханымыз бізге мықты өкпелеп жүр, - деп, 

риза болып, сол жерде отыз тоғыз атты сойып, бір атты қалдырып, сойған аттардың біреуінің етін 

өздерінің киімін жағып пісіріп, етін жеп алады. Етті жеп болған соң, соймай қалдырған ала шолақ атқа 

Жаман мінеді, қолына құрық алып, жалаң аяқ, жалаң бас уәзірлерді ханға айдап жөнеледі. Жаман келе 

жатыр дегенді естіп, хан қырық жігіт ертіп, жібек кілем, жібек шатыр алып, түстік жерден алдынан шығып, 

Жаманды жер бастырмай құрметтеп, жібек кілемге түсіріп алады. 

Хан уәзірлерді үмытып кетеді. Отыз күн ойын, қырық күн тойын жасап жата береді. Бір күні уәзірлердің 

арасында: «Бұл хан өз қызығы өзінде жата берді. Түнеугі сөзін ұмытып кетті білем», - деген күңкіл 

шығады. Жаман оны естіп, уәзірлерді шақыртып алып, жиылған халық алдында: 

-        Ол шал жұрттан асқан дана еді. Хан оның даналығын сезіп, «Қырық уәзірімді жөнге салып, ақыл 

айтпас па екен?» - деп, сәлем беріп, тілдесіп еді. Ханның: «Бұл таудың басын қырау шалғалы неше жыл 

болды?» дегені: «Сенің шашыңа ақ кіргелі неше жыл болды?» дегені еді. Шал: «Шашыма ақ кіргелі 

жиырма жыл болды», - деді. Ханның: «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды?» дегені: 

«Сақалыңа ақ кіргелі неше жыл болды?» дегені еді. Шал: «Оған да он бес жыл болды», - деді. Ханның: 

«Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды? дегені: «Көзіңнен жас аққалы неше жыл болды?» 

дегені еді. Шал: «Оған да бір он жыл болды», - деді. Ханның: «Ата, өзің нешеусің?» дегені: «Үйінде неше 

жаның бар?» дегені еді. Шалдың: «Жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеуміз» дегені: «Менің бұрынғы әйелім 

өліп еді, қазіргі әйелімнің байы өлген; түнде жатқанда екеу болғанмен, күндіз қойда жүргенде мен өлген 

әйелімді сағынам, қазір әйелім үйде отыр, өзінің өлген ерін ойлайды», - дегені еді. «Жатқанда екеу, 

тұрғанда төртеуміз» дегені - сол еді. Ханның «Қырық асыранды қазым бар, соны қан шығармай сойып, 

білдірмей жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма?» дегені: «Менің ақылсыз қырық уәзірім бар, 
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соларды ұрмай-соқпай жөнге салып беретін кісі бар ма?» дегені еді. Шалдың: «Адамына тап болсаң, 

айтқаныңнан асырар» дегені, оның шешуін маған жолдағаны еді. Сендер мені іздеп барған соң, 

үстеріңдегі киімдеріңді алып отқа жаққаным, білдірмей жұлғаным, күйдірмей пісіргенім; сендерді 

алдыма салып жалаңаш, жаяу айдап ханға әкелгенім, қан шығармай сойғаным еді. Ал енді осымен ханның 

жұмысы біткен шығар? - деп, Жаман сөзін аяқтады. Хан: 

-        Уәзірлерімнің күнәсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, қоныс аударып, көшіп 

кетуге себеп болып еді. Сонысына ызаланып: «Өздері әбден жеңілсін, кінәларын мойнына алсын!» - деп 

едім. Менің тілегім орындалды. Ал, халық, мен де біраз хан болып, қызық көрдім. Ендігі хандығымды 

мынау досыма берем. Сіз де, енді тартынбаңыз, таққа сіз мінуге уақыт жетті, қалған өмірде сізге қызмет 

етіп, сіздің хан болған қызығыңызды көрейін, - деп, Жаманды қолтықтап әкеліп, хан тағына отырғызды. 

Елі отыз күн ойын, қырық күн тойын қылып, Жаманды ақ киізге салып, хан көтерді. Жаман Ақша ханның 

еліндегі үйін көшіріп алады. «Жаман таққа мінген соң, ешбір соғыссыз, бес хандықтың қонысын біріктіріп, 

ел арасында достық орнатыпты», - дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп, 

қосыла беріпті. Сол уақыттан бастап әділдігі үшін бес ханның елі Жаманға: «Аяз би» деп ат қойып, сол 

аты өле-өлгенше қалды дейді. Аяз би әділ болды. Тура билік етті нашарларға қарасты. Баяғы өзінің 

жыртық тоны мен жаман тымағын ордасының мандайшасына шегелеп қойды. Кейде хандықпен көңілі 

ауытқып, тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тоны мен тымағына қарап: «Ай, Аяз, баймын деп аспа, 

ханмын деп таспа! Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл!» - деп, көңілін басушы еді дейді. 

 

74 - Бөлім: Есектің қодығы 
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Ормандағы үйде есектің қодығы тұрады екен. Оның достары болмапты. Қодық зеріге бастайды. Бірде ол: 

— Пи-пи, хал қалай? –деген дауысты естиді. Еденнің астынан кішкентай тышқан шығып келеді екен.  

— Мен кішкентай тышқанмын. Сен зерігіп отырған соң келіп тұрмын,-деп шиқылдады ол.  

Осыдан соң қодық пен кішкентай тышқан дос болып кетті. Қодықтың қуанышында шек жоқ. Ол 

кездескендердің барлығына:  

— Ал менің досым бар!-деп мақтанатын болды.  

— Ол қандай дос? —деп сұрады аюдың қонжығы жақтырмай сөйлеп. –Құйтақандай біреу шығар?  

Қодыққа өтірік айтуға тура келді:  

— Жоқ, менің досым – үлкен піл.  

- Үлкен піл? Өтірік соқпа!  

Әрине, қодықтың сөзіне ешкім де сенбеді. Сонда да оның досы кім екенін көруге аңдар жинала бастады. 

Олар:  

— Ал бізге үлкен досыңды көрсет!-деді. Қодық қысыла бастады. Ол не айтарын білмеді. Осы кезде 

кішкентай тышқан шыға келіп:  

— Қодықтың досы менмін!-деді  

— Ха-ха! — деп күле бастады аңдар. — Егер сен үлкен піл болсаң, онда мына қодық нағыз өтірікші.  

Ал қодық ұялғаннан қызарып кетті Содан соң айтты:  

— Иә, менің досым үлкен піл. Ол жай ғана үлкен піл емес, сиқыршы піл. Қазір ол кішкентай болып тұр. 

Өйткені менің үйіме екеуіміз сыймаймыз.  

— Бәлкім, рас шығар, — деп басын шұлғыды қонжық. — Бірақ, менің мұндай кішкентай болғым келмейді.  

— Ол да кішкентай болғысы келген жоқ, — деді қодық. — Бірақ, ол менің ең жақсы досым. Содан соң 

мен үшін кішкентай болуына тура келді. Өйткені менің досым – нағыз адал дос!  

— Ах, қандай қайырымды дос!-деп таң қалды барлық аңдар. 

Олар қоштасып, жөндеріне кетті. Содан бері орманда ешкім де кішкентай аңдарды ренжітпейтін болды. 

Аңдар былай деді:  

— Кішкентай достың өзі үлкен бола алады. Тіпті пілден де үлкен бола алады! 

 

75 - Бөлім: Жылқының өтініші 
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Ертеде жылқы күнге қарап былай дейді: 

- О, барлық жан-жануарларға тіршілік сыйлаған қайырымды күн, мені жануарлардың арасындағы ең 

сұлулардың бірі деседі жұрт. Солай екенін өзім де сеземін. Сонда да кейбір дене мүшелерімді бұдан да 

әдемірек етуге болар еді-ау деп ойлаймын. 

-        Сонда қай жеріңді түзей түсуге болар еді деп ойлайсың? - деп сұрайды күн күлімсіреп. 

-        Егер, - дейді жылқы, - сирақтарым бұдан да ұзындау және сыйдаңдау болса, мен тіпті алдына жан 

салмайтын жүйрік болар едім. Мойным аққудың мойнындай ұзын болса, маған ол бұдан да әсем көрік 

бітірер еді. Төсім жалпақтау келсе, қазіргіден де алымдырақ болар еді. Оның үстіне адамзатты арқалап 

жүру үшін жотамнан мәңгі алынбайтын ер болса, тіпті жарасып тұрар еді... 

-        Жақсы, қалағаның болсын, - дейі күн жайраңдап, - сәл күте тұр. Соны айтады да, күн жерге түйені 

түсіреді. Денесі алпамсадай, тұрқы арбиған жануарды көрген жылқы әрі қорыққанынан, әрі 

жиіркенгенінен қалшылдап қоя береді. 

-        Міне, сен қалағандай ұзын да сидаң аяқ, аққудың мойнындай ұзын мойын, жалпақ кеуде, ері де 

дайын. Қалай, сенің де осындай болғың келе ме? - деп сұрайды күн. Жылқы әлі де есін жыя алмай 

қалшылдап тұрады. 

-        Жо-жоқ... - дейді тілі күрмеліп. 

-        Ендеше жөніңе жүр, - дейді күн жылқыға, - саған өз бойыңдағы да жетеді! Әркім өз қасиетін бағалауға 

тиіс. Содан бері жер бетінде түйе де өніп-өсе бастапты. Ал жылқы болса, түйені көрген сайын әлі күнге 

дейін денесі дір ете түсіп, қалтырай бастайды екен. 

 

76 - Бөлім: Жеті өнерпаз 
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Баяғы өткен заманда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның ұлы болмапты, жалғыз-ақ ай 

десе аузы, күн десе көзі бар Қаншайым атты  бір қызы болыпты. Қыздың сұлулығы сондай, қараған адам 

есінен танып қалады екен.  

     Күндердің бір күнінде Қаншайым қыз қырық қыз  нөкерімен сейіл құрып, суға түсуге барады. Суға 

түсіп  бола берген кезінде 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, тыныштық үйде  хан есін жиып, 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 соқ- қыз 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 шақырып алып:  

- Айлық алыс, шет жерден сендердің өнеріңді естіп жетіпті. 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 кайғысының бәрін ұмытқандай болады.  
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     Бірер күн тыныққан соң, хан қасына жеті өнерпазды ертіп баяғы қызды көтеріп әкеткен қарақұстың 

қасына  келеді. Қарақұс қызды алып аспанға ұшады. 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.  

    Қуғыншылардың дабыл қағып ұшқан екпінінен қорқып, қарақұс қызды алып, тағы да аспанға ұшады. 

Сонда  қуғыншылар: «Қыздан айырылдық», - деп жылайды.  

    Жігіттердің үлкені екіншісіне: «Өнеріңді істе», - дейді.  Екіншісі асқан мерген екен, құстың екі 

қанатынан көздеп  атқан оғы оның екі санын жұлып түседі. Аспанда шыр  айналып келіп, қыз суға 

түскенде, үшіншісі сушыл екен, суға сүңгіп, қызды алып шығады. Қыз жұтқан суын қайта құсып, аман 

түрегеледі.  

Бұлар енді судан құрғаққа шыққан кезде, бір үлкен  айдаһар бәрін лебімен жұтыпбарады екен. Енді 

бұлардың төртіншісі асқан ұста екен, қолындағы екі тасын бір-біріне соғыстырып қалғанда 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 тас қорғанды сыртынан орап алып, қысып сыға бастайды. Бұлар қысылып өлер болған соң, 

бесіншісі де өнерін істейді.  Бұлардың бесіншісі жер астынан жол салғыш екен, қолындағы асыл тасын 

шаққанда, бес шақырымдай жер  астынан жол салынып шығады екен. Айдаһар сол күйінде таста оралып 

жатып қалады. Бұлар жер бетіне шыққан  соң, еліне апаратын жолдың қай жақта екенін біле алмай, айласы 

таусылып, адасады. Бұлардың алтыншысы жол болжағыш екен, оқу оқып көзін сипаса, бір күндік жерден 

жол көреді екен. Алтыншысы өнерін істеп, бір күндік жердегі жолды табады. Бірақ өздері арып-ашып, 

шаршаған, жаяу жүре-жүре табандары тесілген, тамақтары  және жоқ, аш әлсіреп қалады. Жетіншісі тағам 

жасағыш  екен. Қойнындағы бір асыл табағын алып, жолдастарын күніне үш мезгіл тамаққа тойдырып 

отырады.  

    Бұлар бірнеше күн жол жүріп, ханның ауылына 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,  қайсымыздікі артық болса, сол алсын, - дейді.  

     Хан мақұл көреді. Сонда ең үлкені тұрып:  

-        Бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен  болмасам бұл қыз жоқ еді, - деп жеті күн 

қарақұстың  ізімен аспанда 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 қызды 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 адастырмай, жол тауып берген мен емес пе? 

Қыз маған тиісті, - дейді.  

Ақырында жетіншісі тұрып:  

-        Менің табағымнан ас жемесендер, 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 уәзір сайлаңыз, - 

дейді.  
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       Хан қызын сүңгуірге қосып, қалған алтауына алты ханның қызын әперіп, алты елді билетіпті. Сөйтіп, 

жеті өнерпаз мұратына жетіпті. 

 

77 - Бөлім: Бозінген 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1774 

 

 

Бұрынғы заманда Бағланбай деген бай бар екен. Оның дүние малы көп екен. Көп малының ішінде бозінген 

деген бір жақсы түйесі бар екен. Бозінгенді барлық малынан жақсы көреді екен. Бірақ   Бозінген ешбір 

бота таппаған екен. Бір күні бай ел-жұртын жинап неше биелер сойып той қылып жұртынан кеңес сұрапты: 

    – Менің жақсы көретін түйем Бозінген бота таппады. Сол туралы не ақыл бересіңдер? – дейді. 

     Онда жиналған жұрттың ешбіреуі жауап бере алмайды. Сонда босағадан сығалап  тұрған бір жеті жасар 

жетім бала былай депті сөз бастапты. 

Айналайын, ағалар, 

Өткен екен дүниеден 

Мың бір-екі сабалар. 

Ажал жетіп күн бітсе, 

Бұл дүниеде кім қалар?! 

Мендей жетім балалар 

Босағадан сығалар! 

Ақсақалдар, қақпасаң, 

Мен бір сөзді айтайын, 

Құлақ салып тыңдасаң, 

Ашу, жанжал қылмасаң, 

Тойыңды жеп қайтамын, 

Бозінгенді алдырсаң, 

Үстіне кілем жаптырсаң, 

Жібектен бұйда тақтырсаң, 

Жітірме қазық қақтырсаң, 

Бозінген бота табады, 

Бір кедейге ырым қылып бақтырсаң, – 

дейді. Бай баланың сөзін мақұл алып бозінгенге: 

Қалы кілем жаптырып, 

Жібек бұйда тақтырды, 

Жітірме қазық қақтырды, 

Ырым қылып бота табар деп, 

Бір кедейге бақтырды. 

Онда ай төбеден толып, жыл мүшелі болып, Бозінген қайып, туатын уақыты жетіп, бір күні басы алтын, 

бөксесі күміс бота туады. Бағып жүрген  кедей кемпір-шал қуанып: «Байдан сүйінші алайық!» – деп, бара 

жатса, ауылындағылардың барлығы да кедей екен. Кемпір-шалдан: 

– Қайда барасыңдар? – деп сұрайды. 

Сонда кемпір-шал: 

– Бағланбайға барып сүйінші аламыз! Түйесі басы алтын, бөксесі күміс бота туыпты, – дейді. 

Онда ауылдағылар айтады: 

– «Сен жалғыз барып байдан сүйінші алып , бай болып, бастарыңа мүйіз шықпайды. Неде болса 

барлығымыз тең көреміз. Інгенді сатып, пұлын аламыз. Ботасын жеті қабат темір үйге кіргізіп, бағып, 

өскен соң, оны да сатамыз, – дейді. 

Кемпір мен шал көнбейді. Аяғында кемпір мен шалды өлтірмекші болады. Онан соң кемпір мен шал 

қорыққанынан лажысы жоқ көнеді. Бозінгенді ботасынан айырып базарға апарып алпыс діллаға сатады. 

Керуеншілер түйелеріне қосып тіркеп, алып кетеді. Сонда Бозінген керуеншілердің қолында ботасын 

сағынып, боздап, жылап, зарлап айтқаны: 
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 Жаратқан жалғыз құдая , 

[Күйіп жаным, сабылдым.] 

Үстіме кілем жамылдым. 

[Ырым қылып бала үшін, 

Кекілімді үкілеп, 

Жібектен бұйда тағындым. 

Бір бота үшін толғанып, 

Бір өзіңе жалындым. 

Ақырында аңырап,] 

Ақырында құдая, 

Базар түсіп сабылдым. 

Жас ботамнан айрылып, 

Мен құдайға не қылдым?! 

Мына жалған дүниеде 

Көрер күнім болар ма? 

Мен ботамды сағындым! 

Неше күндей жол бастым, 

Көзімнен жасым ағызып, 

Емшектің сүтін тамызып, 

Өлгенде көрген ботамды 

Емізбедім жағызып! 

[Боташымнан айырылып, 

Ішім оттай күйеді. 

Жүйкем босап сағынып, 

Тұла бойым иеді.] 

Бағыланбайдың алдында, 

Тұра алмадым құдая, 

Келіндерге сауғызып. 

Кеш болған соң кірекештер келіп бір жерге қонады. Бозінген арман, дерті ішіне толып, ауадағы ұшқан 

құстарға қарап,  ботасын сұрап зарланғаны: 

[Қалықтаған аспанда] 

Ителгі менен сұңқарсың. 

Ертеменен жем алсын, 

Сәскеде барып ұшарсың! 

Аспандап ұшып келдің бе? 

Ел ішінде қайғырған, 

Енесінен айрылған, 

Қу кедейлер жәй қылған 

Жетім бота көрдің бе? 

«Қандай бота?» – дедің бе, 

Мен құдайға не жаздым. 

Аспанда ұшып айналған, 

Түлкі көрсе, сайланған, 

Иесі алып байланған, 

Қара ала баршын бүркітім, 

Аспандап ұшып келдің бе? 

Ел ішінде боздаған, 

Ішкі дертін қозғаған, 

Кедейлер сатып тоймаған, 

Еркіменен қоймаған 

Жетім бота көрдің бе? 
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«Қандай бота?» – дедің бе. 

[Шарықтаған күшеген,] 

Аспанды кезген жорысын, 

Тамам құстың зорысың. 

Бес тырнақтың зарпынан, 

Тамам құстың қорысың. 

Жөндеп ұшып келдің бе? 

Ел ішінде боздаған, 

Ішкі дертін қозғаған 

Жетім бота көрдің бе? 

Қандай бота дедің бе? 

Аспандап  ұшқан ақсарсың, 

Бір күндерде мыңды іліп, 

Алақан қысып тастарсың. 

Сен де сорлы құс төрем, 

Балаң үшін қақсарсың, 

Аспандап ұшып келдің бе? 

Ел ішінде қайғырған, 

Енесінен айрылған 

Жетім бота көрдің бе? 

Күндіз ұшпай, түнде ұшқан, 

Көбелекпенен бірге ұшқан 

Көзі қызыл үкісің. 

Түндерде ұшып келдің бе? 

Енесінен айырылған, 

[Аққудай мойны қайырылған. 

Күндіз-түні зарлап боздаған, 

Көзінен жасы парлаған] 

Жетім бота көрдің бе? 

Қандай бота дедің бе? 

[Омырауы жасқа малынып, 

Көрінген құсқа жалынып. 

Ботасына зар күйін, 

Қайнаған күште бар күйін 

Жеткіз деп жылап тапсырды 

Кемпір мен шалдың үйіне. 

Ұшқан құс таяды, 

Мойындары иіле. 

Тау мен тас та күңіренді 

Бозінгеннің күйіне.] 

Сөйтіп зарлап көрінген құстан сұрай беріпті. Ешбіреуінен жауап ала алмапты. Содан кейін бозінген 

қайғыланып, ботам өлген екен, Алладан хүкім келген екен, аманат басын берген екен  деп айтқаны: 

– Мен – ботамнан айрылған, 

[Қарайлап мойыны қайырылған. 

Сағынып, зарлап егілген, 

Көзінен жасы төгілген,] 

Күнә қылмас айуан, 

Не жазығым бар еді, 

Жаратқан Жаппар Құдайым?! 

[Екі көзді сел алып, 

Жылай-жылай шел алып, 
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Тәңірден тілеп зарласам, 

Тілегімді берер ме, 

Ботақаным келер ме?! 

Зарланғаным тәңірдің, 

Құлағына жетер ме? 

Не жазығым бар еді, 

Жаратқан тәңір иеме.] 

Керуеннің қолынан 

Бозінген қайтып келе ме? 

Тілегімді бере ме? 

Не жазығым бар еді? 

Жаратқан жаппар иеме?! 

Ботақаным келер ме? – деп, боздап кете береді. 

Керуеншілер бір жерге малдарын тынықтырып, тойындырмаққа тоқтап, бес-алты күн еру болып жатады. 

Сол кезде Бағланбайдың екі ұлы бар еді. Ойсын, Ойсыл деген. Қалаға мал айдап апарып сатып, жолда 

қайтып келе жатып, боздаған Бозінгеннің дауысын естіп, таниды. Сонда бұлар: «Бұл қайдан жүр? Әлде 

керуенге еріп кетті ме? Әлде боталап, бошалап жүрме іздеп табайық» – деп, екеуі жорғаларына мініп алып 

іздеп кетті. Қоржын нәрселерін  жолдастарына тапсырып, жолмен жүре беріңдер дейді. Бұлар іздеп жүріп 

отырып, жолда неше қалың малдарды аралап таба алмай, ертеңінде келіп керуендерден табады. «Түйені 

ұстап алып, жүре берейік», – деп ойлайды да: «Қой, мұнымыз ұят болар! Жайын сұрайық», – деп 

керуендерге келіп сұрайды. 

– Ассалаумағалайкүм, 

Қонып жатқан керуендер! 

Алтын, күміс артынып, 

Жалғаншы адам құнекер, 

Ай түбіне бардыңыз, 

Айға сұрау салдыңыз. 

Бағланбайдың Бозінгенін 

Қайдан сатып алдыңыз? 

Алтын, күміс артты екен, 

Ай қызарып батты екен, 

Бағланбайдың інгенін 

Қандай адам сатты екен? 

Ай, жарықтық, Бозінген, 

Қандай бота тапты екен? 

Шешесінен  айрылып, 

[Адасқан қудай қайырылып, 

Ботақаны ыңырсып,] 

Қайтып тірі жатты екен? 

Бағланбай деген бай еді, 

Төрт түлікке сай еді. 

Байдың жақсы көретін 

Бозінгені бар еді, 

Бір ботаға зар еді. 

Оймалы, шайы кілемді, 

Оңдап, солдап жапсырған, 

Жібектен бұйда тақтырған, 

Жітірме қазық қақтырған, 

Бозінген бота табар деп, 

Ырым қылып бақтырған. 

Бағланбайдың інгенін 
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Қандай адам саттырған? 

Аттың басын бұрам ба, 

Кешке дейін тұрам ба? 

Мінген атым қарагер, 

Ертерек бізге жауап бер! 

Сөзімді қабыл алыңыз, 

Бұл сөзіме наныңыз. 

Артынан хабар алайын, 

Жеті күн тоқтап беріңіз! 

Атқа мініп шабайын, 

Сатқынды іздеп табайын, 

Пұлыңды алып берейік, 

Інгенді алып қалайық, – дейді. 

– Онда керуен басы айтады «Біз талай үлкен қалаларға бардық. Қайтуға жақындағанда бір қалада біреу 

әкеп сатты. Алпыс ділда беріп сатып алдық. Ондай ботасы болатын болса, обалына қалмайық, он күн 

тоқтап тұрамыз. Пұлын әкеп беріп, алып қалыңыз. Он күннен кешіксеңіз, кетіп қаламыз. Онда қалғаныңыз, 

– дейді. 

Екі мырза жүріп отырып, бес күнде кемпір-шалдың үйіне келеді. Мырзалардың келе жатқанын көріп, 

кемпір-шал жасырынып қалады. 

Мырзалардың ауылға келіп айтқаны: 

– Мінген атым қарагер, 

Келген жерім талай жер. 

Бозінгенді сұраймыз, 

Кемпір-шал, шығып жауап бер! 

Әуеден ұшқан сары екен, 

Анаға бала зар ма екен. 

Кемпір-шал, шығып жауап бер! 

Бағыланбайдың боз інген, 

Аман-есен бар ма екен! 

Кемпір-шал шықпайды. Екі кішкене қыз бала шығып, мырзаларға берген жауабы: 

– Адыра шыққан бадал  ма? 

Мал-жаныңыз аман ба? 

Сіздер сұрап тұрғанда, 

Айтып тұрған заман ба? 

Айналайын мырзалар, 

Тәңірі қылса хал қанша. 

Байға Қыдыр дарып тұр, 

Бозінгені қайып тұр. 

Ай төбеден толыпты, 

Жыл мүшелі болыпты, 

Боталар уағы жетіпті, 

Бозінгені құрысын, 

Боталап қашып кетіпті! 

Екі қыз қалды амалды, 

Кемпір-шалдан хабар жоқ, 

Әлі күнге таба алмай, 

Кемпір-шалды барма екен, 

Тірі көрер заман ай?! 

Екі мырза ойлайды: «Ешкім сатқан емес екен, өзі боталап қашып кеткен екен, керуендер бізді алдаған 

екен. Енді біз барғанша керуендер көшіп кетеді. Біз бара алмайтын болдық!» –  деп қапаланып тұрады. 
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Сол уақытта Бозінгеннің ботасы емізік еметін уақыты болып, боздайды. Ботаның дауысын есітіп, екі 

қызға мырзалардың айтқаны: 

– Жалмаңдаған сары қар, 

Жалынға күйген қара қар. 

Енесінен айырып, 

Жас ботаны қылдың зар! 

Екі жерде зарлатып, 

Кемпір мен шалдың пейілі тар. 

Ыңырсыған үйінде 

Жас ботаның үні бар. 

Тау менен тас күңіренді, 

Боз інгеннің күйіне, 

Жаратқан Жаппар құдая, 

Енесінен айрылған, 

Жетім бота тірі ме?! 

Мұны естіп, кемпір-шал өздері шығып, мырзаларға жалынып: «Күнәмді кешкін!» – дейді. Мырзалар 

кемпір-шалдың күнәсін кешеді. 

Алпыс ділдәні алып, күн-түн қатып, сыдыртып барса, керуендер түстен кейін көшуге қамданып жатыр 

екен. Ділдәсін беріп, түйені алып, келе жатқанда: «Ботам өлі ме? Тірі ме?» – деп, Бозінгеннің зарлағаны: 

– Құдайым берді тілегім, 

Қуанып келеді жүрегім! 

Мен ботамнан айрылып, 

Еңіреп, боздап келемін. 

Аман-есен бар ма екен?! 

Ботамды көріп, құдая, 

Жарылар ма екен жүрегім? 

Жолға түсіп желемін. 

Керуеннің қолынан 

Аман қайтып келемін. 

Өлерде көрген ботамды 

Қайткенде тірі көремін?! 

Керуені құрысын, 

Ауыр жүкті көп артып, 

Жауыр қылды арқамды-ай, 

Қуанғаннан құдай-ай, 

Келемін зарлап шыдамай. 

Тірі көрер күн бар ма, 

Боташымды, қалқамды-ай?! 

Түзелді құдай жүрісім, 

Ойымнан кетті керісім, 

Шындап құдай жаратсаң, 

Көрсетпе ботам терісін! 

Қоқтыға біткен шайыр-ды, 

Қойшылар қойын қайырды. 

Өлерде көрген ботамнан, 

[Аямас қулар айырды. 

Боташымнан айырылып, 

Артыма жылап қайырылып, 

Жат қолында қаңғырдым, 

Еңіреген зар күйіме 

Жер менен көк жаңғырды. 
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Сүймеген тәңір залымды, 

Есітті мұңлы зарымды.] 

Қу кедейлер айырды! 

Кедейлер білген байырды, 

Мен ботамнан айрылып, 

Бір құдай білді зарымды. 

деп түйе бұрқырап-боздап күндік жерге келеді. Ботаның қарасын көргенде, тұла бойы еріп, түйенің 

бақылдап боздап арман қылып айтқаны: 

[Аман көріп ботамды, 

Емізер күнім бар ма екен?] 

 Жар жағалай жүгіріп, 

Тал бүршігін сыдырып, 

Жегізер күнім бар ма екен? 

Аман көріп ботамды, 

Емізер күнім бар ма екен? 

Айналайын жан ботам, 

Немене болып қалды екен! 

Кекіре біткен көк ойға, 

Көлбетер күнім болар ма? 

Сарымсақты сары ойға, 

Ойнатар күнім болар ма? 

Айналайын жан ботам, 

Немене болып қалды екен. 

Сайға шыққан сарымсақ 

Жегізер күнім барма екен?! 

Бауырымдағы қара емшек 

Емізер күнім болар ма? 

Айналайын жан ботам, 

Немене болып қалды екен. 

Көнге біткен көк шалғын 

Жегізер күнім барма екен?! 

Көнектей толған қара емшек 

Емізер күнім бар ма екен? 

Айналайын жан ботам 

Немене болып қалды екен?! 

Жібектен бұйда мұрнымда 

Шұбылтар күнім болар ма? 

Бағланбайдың Бозінгені 

Алтын бота тапты деп, 

Қуантар күнім бар ма екен? 

Жібектен бұйда мұрнымда 

Түйілтер күнім бар ма екен? 

Бағланбайдың інгені 

Күміс бота тапты деп, 

Сүйінтер күнім бар ма екен? 

[Серке беріп көкпарға] 

Көкбарыға нар беріп, 

Елі-жұртын аулына, 

Жылытар күнің бар ма екен?! 

Ей құдая жан ботам, 

Немене болып қалды екен?! 
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Мен ботамды ерітіп, 

Тел қозыдай телшітіп, 

Бағланбайдың аулына 

Барар күнім бар ма екен! 

Айналайын боташым, 

Немене болып қалды екен, 

Түйе аунаған шаңдаққа 

Аунатар күнім бар ма екен! 

Түйе ішінде секіріп, 

Ойнатар күнім бар ма екен! 

Ұйықтап жатқан жерінде, 

Қабырғадан тістелеп, 

Қақ төсінен иіскелеп, 

Оятар күнім бар ма екен!? – 

деп боздаған Бозінген ботасына келіп қосылып, мауқын басады. Бай түйесі менен ботасын алып қуанады. 

Елі-жұртын жинап той қылып мұратына жетеді. 

 

78 - Бөлім: Түлкі, қойшы, аю 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1775 

 

 

Бір қойшы қой бағып жүрсе, бір түлкіні бір аю қуып келеді екен. Түлкі бір тамға келіп кіреді. Аю да тамға 

кіремін дегенде, тамның тар есігіне кеудесі сиып, бөксесі сыймай ілініп қалады. Түлкі тамның бір 

кішкентай тесігінен жылт етіп шығып, айналып есікке келіп, есіктен не әрі кетпей, не қайта шыға алмай 

ілініп жатқан аюдың артынан келіп, мазақтап, аюдың бөксесіне сарып кетеді. Оны қойшы көріп тұрады. 

Аю әрең деп қайта шығып, жан-жағына қаранып, қойшыға келеді. 

– Е, сен не көрдің? – дейді. 

Қойшы: «Мен не көрейін? Бір аюдың бөксесіне бір түлкі сарып кетті, соны ғана көрдім», – дейді. 

Аю ашуланып: «Егер де осыны біреуге айтсаң, сені жеп қоямын!» – дейді. 

Қойшы: «Ойбай, ендеше айтпаймын!» – дейді. 

– Жарайды, айтсаң, өлесің! – деп, аю кетеді. Кешке ауылға келген соң, қойшы мұны ауылға айтады. 

Ауылдағы бала-шаға мұны өлең қылып айтып, шулап-ойнап жүреді. Мұны аю естіп, ыза болып, ертең қой 

жайып тұрған қойшыға келіп: 

– Е, сен адамға айтпаймын дегенің кәні? Енді сені жеймін! – дейді. Қойшы жылап: 

– Үш күнге мұрсат бер, үй ішіме, ағайын-туғаныма қоштасып келейін! – дейді. Аю: 

– Жарайды, үш күнге мұрсат бердім, – деп кетеді. 

Қойшы далада жылап отырса түлкі келеді: 

– Е, қойшы, неге жылап отырсың? – деді. 

Қойшы: «Ойбай, осылай да осылай, бәрі сенің кесірің. Енді өлетін болдым!» – дейді. 

Түлкі: «Ойбай, үндеме, аюдан құтылатын амалын мен табайын, не бересің?» – дейді. 

Қойшы қуанып: «Ойбай, не қаласаң, соныңды берейін!» – дейді. 

Түлкі: «Маған бір бүйрегіңді бер!» – дейді. 

Қойшы: «Жарайды», – деп екеуі келіседі, уәделеседі. 

     Түлкі айтады: «Ауылыңнан бар да үлкен бір қап әкел. Аю келгенде, анау жерде шаңды бұрқылдатып 

мен жүрейін. Аю сұрар «анау не?» деп, сен айт: «Ол ханның баласы. Қатыны аюдың жүрегіне жерік болып, 

соны іздеп жүр» де, сонда сен әлгі үлкен қапқа тығыл деп, қапқа тығып, қаптың аузын мықтап буып, 

шоқпармен ұрып өлтір», – дейді. Екеуі уәделесіп, түлкі кетеді. Келем деген күні аю келеді. Қойшымен 

сөйлесіп, «енді жермін» деп тұрғанда, алыстан бұрқылдаған шаңды көреді. Қойшыдан: «Қойшым, анау 

не?» – деп сұрайды. 

Қойшы: «Ол ханның баласы, қатыны аюдың жүрегіне жерік болып, соны іздеп жүр!» – дейді. 

   Аю: «Ойбай, қойшым, мені жасыра көр! Қайда тығылам!» – деп сасады. 
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Қойшы: «Ендеше мында тығыла ғой!» – деп, аюды қапқа тығып, қаптың аузын шылбырмен мықтап буып, 

шоқпармен ұрып өлтіріп алады. 

Енді түлкі келіп, күліп: «Е, енді бүйрегіңді бер!» – дейді. Қойшы қипақтап, жыламсырап белбеуін 

шешкенде қойшының іші шұрылдайды. Түлкі, құлағын тіге қалып: «Әне, о не қыңсылаған?» – дейді. Сол 

арада қойшы: 

– Түнеу күні бір тазының күшігін жұтып едім, сол енді үлкен тазы болып, ішімнен шығайын деп қыңсылап 

жатыр, – дейді. 

     Түлкі қорқып: «Ойбай, қойшым, енді дос болайық, құйрығыңды қыса тұр, мен қашайын», – деп 

жөнеліпті 

 

79 - Бөлім: Түлкі, тасбақа және кене 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1776 

 

 

Бір уақыттарда бір түлкі, бір тасбақа және бір кене үшеуі жолдас болып келе жатса, бір жерде бір уыс 

тары жатыр екен. Үшеуі ойласты: «Мұны тұқым қылып, жерге егіп, көбейтіп бөліп алайық», – деді. Түлкі 

бір жарды көріп:  

 – Мен осы жарды сүйеп тұрайын, болмаса құлап кетер – деп, жардың астын саялап жатып алды. Тасбақа 

байғұс жерді тырналап, кене сорлы жиып, тарыны айдап әлекке түсті. Сөйтіп көп бейнет шегіп айдап, ол 

піскен соң, орып жинап алды. Бұны бастырып еді, бір аяқ тары болды. Біреуі барып түлкіні шақырып еді.  

Түлкі келді дағы: 

 – Бұл тарыны үшеуміздің бөлгенімізге болмайды. Үш бөлгесін бұл әрқайсымызға қаншадан тиеді? Онан 

да үшеуміз жарысып қай озғанымыз алайық, – деді. Мақұл деп үшеуі қатарласып, бір жерге келіп, «алла 

әкбар» деп түлкі жөней бергенде, кене түлкінің башпайына жабысып ол да кетті. Түлкі өліп-өшіп 

барынша  жүгіріп келіп, қырманға отырайын деп еді, кене: 

 – Әй, батшағар, мені басып өлтіресің бе, – деді. Түлкі: 

 – Әй, сен қашан келдің? – деді. Кене: 

 – Сен бағана «алла әкбар» дегенде-ақ мен келіп қалғанмын, – деді. Екеуі шатақтасып жатқанда, аузы-

мұрны қан болып тасбақа келді. Келе сала: 

 – Ойбай, түлкі, мен бір пәле көріп келдім. Жаңа сендердің артыңнан екі қарагер аты бар, екі қара бүркіті 

бар және екі  тазысы бар екі адам келіп, «жаңағы  қасыңдағы түлкі жолдасыңды тауып бер» деп менің 

осындай аузы-мұрнымды қызыл-ала қан қылды, сонда да мен сені айтқаным жоқ. Әйтеуір осы жаққа 

қарай келе жатыр, – деді. Түлкі: 

 – Айналайындар-ай, мені айта көрме, мына тарыны екеуің тең бөліп  ал, мен сендерге ырза болайын, олар 

келсе, «білмейміз, қайда кеткенін де», – деп, түлкі кетіп қалды. Сөйтіп, тарыны тасбақа мен кене екеуі 

бөліп алыпты. 

 

80 - Бөлім: Мақта қыз бен мысық 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1777 

 

 

Екеуі дос болып жүреді. Бір күні Мақта қыз үйін жинап жүрсе, бір мейіз тауып алады. Мысықты 

шақырады. Шақырады – келмейді,  шақырады – келмейді, сосын «келмесең, келме», – деп, мейізді өзі жеп 

қояды. Жеп болған соң мысық келіп: – Неге шақырдың? – деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сосын 

мысық айтады: «Ендеше қатығыңды төгем», – дейді. Мақта қыз: «Мен құйрығыңды кесіп аламын», – 

дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. «Апа, апа, құйрығымды 

берші», – дейді. Сосын Мақта қыз: «Менің қатығымды төлеп бер», – дейді. Мысық сиырға барады. «Сиыр-

сиыр, маған қатық берші», – дейді, сиыр айтады: «Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп бер», 

– дейді. Мысық ағашқа барып: «Ағаш, ағаш, жапырағыңды берші!» – дейді. Ағаш айтады: «Мен шөлдеп 

тұрмын, су әкелсең, жапырақ беремін», – дейді. Суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көріп: 

«Қыздар, қыздар, маған су берші», – дейді. Қыздар: «Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз», – 
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дейді. Мысық дүкенге барады. «Ай, дүкенші, маған сағыз берші», – дейді. Дүкенші: «Маған тұқым бер», 

– дейді. Мысық тауыққа барады: «Тауық, тауық, маған тұқым берші», – дейді. Тауықтар айтады: «Бізге 

дән әкеліп берсең, біз саған тұқым береміз», – дейді. Мысық: «Енді не қыламын», – деп бара жатса, бір ін 

қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды қорқытып: «Жаның барында айт, үйіңде не бар?», – 

дейді. Тышқан қорыққанынан: «Үйімде бір батпан тарым бар», – дейді. Мысық айтады: «Маған бір уыс 

тары бер», – дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары береді. Тарыны апарып тауыққа береді, тауық 

тұқым береді, тұқымды апарып дүкеншіге береді, дүкенші сағыз береді, сағызды апарып қыздарға береді, 

қыздар су береді, суды апарып ағашқа береді, ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді, 

сиыр қатық береді, қатықты апарып Мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. 

 

81 - Бөлім: Қарға баласын «аппағым» дер, кірпі баласын «жұмсағым» дер 
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Жер-дүниенің патшасы Сүлеймен пайғамбар кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық қылды. 

 – Сен, қарға бар! Бір түнде жер-дүниені аралап, бір жақсы сайрайтын құс тап. Бұл құсты үйдің бас 

жағындағы тұрған қапасқа отырғыз. Таң атқанда бұл құс мені сайраған даусымен оятсын! 

 – Сен, кірпі, барып жердің жүзін тінтіп, маған бір жұмсақ нәрсе тап, бұл нәрсені әкеліп, дәл менің 

жастығымның үстіне, бетіме таяу қой! Құс сайрағанымен оянып, қапасқа қарай бергенде, бетім бұл 

нәрсеге тисін, – деді. 

 Қарға дамыл таппай, көп жерлер аралап, құстардың сайрағанын естиді. Бұған бір де құстың сайрағаны 

жақпайды. Мұның ойлауынша, бұлбұл, сандуғаш һәм басқа құстар жаман сайрайтын көрінеді. Даусы 

жақсы құсты таба алмай, қарға сорлы қайғырды: «Енді маған өлім келеді ғой», – деп. Таң мезгілде талып, 

шаршап қарға ұясына қайтты, «балаларын бір көріп, амандасып кетейін» деп. Пақыр анасын көріп аш 

балапандар шиқылдап, қарқылдай бастады. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай жақсы, нәзік көрінді. 

Бұлардың қасында бұлбұл, сандуғаш әлдеқайда жаман сайрайтын көрінеді. Қарға сорлы қуанып, 

балаларын Сүлейменге әкеліп, мұның қапасына отырғызады. 

 Кірпі түні бойы дамыл таппай, жердің жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді, іздесе де таба алмайды. Бұл да 

шалдығып, шаршап, үңгіріне қайтып келеді. Пақыр анасын көріп, мұның балалары алдынан шығып 

құшақтайды, кірпі де құшақтайды. Кірпіге балаларының денесі сондай жұмсақ көрінеді. Бұл ойлайды: 

«Жердің үстінде өзімнің балаларымнан жұмсақ нәрсе болмас», – деп. Көп ойламай, кірпі балаларын 

Сүлейменнің жастығының үстіне әкеліп қояды. 

 Таң атты. Қарғаның балалары қарқылдап, шиқылдай бастайды. Сүлеймен «бұл не?» деп, қапасқа қарай 

бергенде мұның бетіне тікенектер кіріп кетті. Қараса, қапаста қарғаның балалары отыр, жастығының 

үстінде кірпінің балалары жатыр. 

 Сүлеймен ашуланып, қарға мен кірпіні шақырып алып, бұлардың басын кесуге бұйрық қылады. Жазалы 

болған кірпі мен қарға «дат, тақсыр» деді. Сүлеймен «дат» берді. Екеуі бастан-аяқ қылғандарын баян етіп 

еді, ойға түсті. Бұл ойлайды: «Әркімдікі өзінікі-өзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық һәм 

мамықтан жұмсақ», – деп, қарға мен кірпіні босатып жібереді. 

 

82 - Бөлім: Түлкі мен бөдененің жолдас болуы 
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Өткен кезде түлкі мен бөдене жолдас болыпты. Бірнеше күн өтеді. Түлкі бөденеге ештеңе деп айта алмай, 

қарыны ашады. Ол енді досы бөденені жегісі келіп, амал ойластырады. Бір күні бұтаның басында отырған 

бөденеге барып: 

 – Е, бөдене-екем, сізбен жолдас болғалы біраз уақыт болды. Сізден де ұялып біттім. Сізге беретін 

қолымда ештеңе жоқ, құр жолдас болып жүрміз ғой, – дейді. 

 – Алла ырза болсын, рахмет, тамағым тоқ, қайта сізді мен сыйлай алмай жүрмін, – депті бөдене. 

 – Сізге ештеңе бере алмай қысылдым деп айтқаныңызға мың рахмет. Келіңіз, әңгімелесейік, – депті түлкі. 
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 – Ойбай, рахмет, жерге қонбаушы едім, – деп түлкінің алдағанын біліп, бөдене жерге қонбапты. Енді не 

істерін білмей түлкі жаман сасып, әрі ойлап, бері ойлап ақыры қарнының ашқанын бөденеге айтуға тура 

келеді. 

 – Бөдене-еке, сізбен жолдас болғалы қарным аш, сіздің қарныңыз тоқ екен. Осы менің бүгін аш қарнымды 

тоқ қылсаңыз, өле-өлгенше сізді ұмытпас едім, – деді түлкі. 

 Бөдене аз ойланып отырып: 

 – Жарайды, ондай болса, қазір тойғызамын, – дейді. 

 – Қалай тойғызасыз, қолыңызда ештеңе жоқ қой, – деп түлкі езу тартып күліпті. 

 – Қазір осы жерден атасына сыбаға алып, Жарықбайдың келіні өтеді, қолында бір табақ еті бар, соны 

саған алып берейін, – дейді түлкіге. 

 – Қалай алып бересің, оны маған, – деді түлкі. 

 – Сен жеуді біл жалғыз-ақ, алып беруді мен білейін, – дейді бөдене. 

 – Сіз осы арада көрінбей отырыңыз. Келіншек осы арадан өтеді, жанында кішкентай қызы бар. Соның 

алдына мен барып қонамын, аяғымды ақсаңдатамын. Сонда бағанағы кішкентай қыз, мені көріп жылайды. 

«Апа, мына торғайды ұстап бер маған», – дейді. Мен таяна бергенде ұшып кетемін, тағы қуады, ақыр 

қызығып табақты тастай бере қуады. Сол кезде сіз етті жеп бітіретін аузыңыз бар ма? – депті бөдене. 

 Өстіп отырғанда қолында дәу табақ еті бар келіншек келіп қалды. 

 – Ал, түлкі, ыңғайлана бер, мен ұшып қонамын, – дейді бөдене. Түлкі де ыңғайланып тасада тығылып 

жатады. Әбден таянғанда бөдене ұшып, сол екеуінің  алдына қонады. Айтқанындай тура-ақ бала жылайды. 

 – Апа, мынау торғайды ұстап бер маған, – дейді. Ақырын таянып бөдене де ұшып тағы қонады, тағы 

қуады, ақыр сол жерде табағын тастап қызыға қуады, қыз бала артынан ереді. Табақтағы еттен көп ұзап 

кетеді. Сол екі ортада бірнеше уақыт өтеді. Біресе ана жерде, біресе мына жерде қонып бөдене де жүреді. 

Әлден уақта «жеп болды ма екен» деп бөдене жоғары ұшып қараса, етке тойып түлкі кетіп қалыпты. Тағы 

жерге қонып, келіншек таяна бергенде жоғары көтеріліп аспанға ұзаққа ұшып кетіп қалыпты. 

 – Ай, қызым-ай, еркесің-ай,  ұстатпайды десем болдың ба,  ұшып кетті, – деп қызын қарғап-сілеп, қайта 

табаққа келсе, ештеңе жоқ. Құр табақтың өзі жатыр. Қызды онан сайын қарғап-сілеп, ары отырып, бері 

отырып, қайтадан ауылға қарай аяңдай беріпті... 

 Түлкі мен бөдене әлден уақыттан соң жолығыпты. 

 – Қалай, түлкім, тойдың ба, – депті бөдене. 

 – Тойғанда қандай, әбден тойдым. Рахмет сізге, – дейді түлкі. 

 Осыдан кейін арада бірнеше күн өтеді. Түлкіге ойын-сауық, күлкі керек болады. Тағы аяңдап бөдененің 

жанына келеді. 

 – Е, бөдекең, хал қалай? – депті түлкі. 

 – Жаман емес, жақсы, өзің қалың қандай, жақсы ма? – депті бөдене түлкіге. 

 – Менің қалымды сұрамаңыз, өте жаман болып тұр, – деді түлкі. 

 – Неге? – деді бөдене. 

 – Жаман болмағанда қайтеді, осы сізбен бірге жолдас болғалы бір күлмедім, не сіз күлдірмедіңіз, – депті. 

 – Арманың ол болса, қазір орындалады. Күлдіріп берейін. Қазір менің соңымнан ер, – деді бөдене. Түлкі 

бөденеге еріп жүріпті. Бір ауылдың сыртына алып келіп: 

 – Сіз осы жерде ешкімге көрінбей жат, мен анау түйе тұрған үйге барамын, содан соң түйе сауып отырған 

әйелдің басына барып қонамын, сонан соң арғы қызықты көре жатасың, – дейді бөдене. 

 Түлкі еріп ауылдың сыртында баспалап қарап отырады. Бір мезгілде бөдене түйе сауып тұрған қатынның 

басына барып қонады. Сол кезде есік алдындағы ағаш шауып отырған ұста көріп: 

 – Қатын, қатын, қозғалма, басыңда тұрған бөденені ұрып алайын, – дейді. Әйел қозғалмай тұрады. 

Ағаштың астына жаңғырық қылып отырған тоқпақпен әйелді періп қалады. Әйел көп кешікпей-ақ жан 

тапсырады. Сауған сүті ұстаның бетіне шашырап, не болғанын түсінбеген ол талып қалыпты. Бөдене 

қайтып айналып түлкінің жатқан жеріне келеді. 

 – Қалай, түлкім, күлкі ұнады ма? Қалай ақымақ әйелін өлтіріп алды? – депті. 

 – Бұған күлмегенде неге күлейін, күлгенде қандай өте ішек-сілем қатты, ырзамын сізге, – депті түлкі. 

 Түлкі күлкіні де жақсы көреді, сонан соң қорыққанды да мақсат көреді. 
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 – Бөдене-екем, сіздің арқаңызда тоқшылдықты да, аштықты да көрдім. Күлкіні де көрдім. Енді сіз мені 

қорқытыңыз, –  дейді. Бөдене ары ойлап, бері ойлап: 

 – Жарайды, қорқытайын, бірақ менің айтқаныма көнсеңіз, – дейді. 

 – Сіздің айтқаныңызға мен көнемін, не қыл десеңіз де істеп беремін, – депті түлкі. 

 – Ондай болса көзіңді жұм да менің құйрығымнан тістеп отыр. Қашан «көзіңді аш» дегенде сонда ашасың. 

Осыған көнсеңіз істеймін. – депті бөдене. 

 – Жарайды, – депті түлкі. 

 Түлкі көзін жұмып отырады, бөдене бастап қалың көшіп келе жатқан елдің арасына қарай, түлкіні алып 

жүреді. Бір мезгілде жан-жақтан айтақтаған иттері бар қуып келе жатқан елді көріп, ол: 

 – Ай, түлкім, көзіңді ашуыңа да болады, – деді. Өзі аспанға ұшып құтылып кетіпті. Түлкі елсіз жаққа 

қарай бетті бұрып алып, бар күшін салып қашады. Содан түлкі сорлы өлдім-талдым дегенде әрең құтылып 

шаршап барып, бір жерге тынығып отырса, бөдене барып қасына: 

 – Түкіш-түкіш, шаршап жатырсың ба? – депті. Түлкі оянып, бағанағы өзін жаудың арасына беріп кеткен 

бөденені көріп: 

 – Ай, ақымақ, алдадың ғой, – деп ашуланыпты. 

 – Қорқыт, қорқыт дегенде өстіп қорқытар ма едің, – деп, түлкі бөденені жұтып қойыпты. 

 Сонда ішінде жатып бөдененің айтқаны: 

 – Көп жолдас болып едік қой, ең құрыса демімді алғызбадыңыз, түлкім-ай, құдай үшін аузыңды ашшы, 

кішкентай дем алайын, – депті. Түлкі аузын аша бергенде бөдене «пыр» деп ұша жөнеліпті. Бөдене 

түлкінің аузынан шыға бергенде түлкі қайтадан аузын жауып қалып, бөдененің құйрығын жұлып қалыпты. 

Сол себепті бөдене осы күнге дейін шолақ болып жүр екен. 

 Сөйтіп, екеуінің  жолдастықтары ұзаққа созылмапты. 

 

83 - Бөлім: Қазақтың бұрынғыдан қалған сөзі 
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(Жыл басы) 

     Қазақтың есептерінде жылдан үлкен мүшел дегендер бар. Мүшел – он екі жыл болады. Сол жылдардың 

аттары әр хайуанның аттарына ұқсайды. Мысалы: Әуелі жыл мүшелде – тышқан, екінші – сиыр, онан соң 

– барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит һәм доңыз. Сол жылдарды білетін қазақтарға 

кісінің қай жылда туғанын айтса, адамның жасын тауып береді. 

     Бұрынғыдан қалған сөздер бойынша сол хайуандар жыл ағасы болуға дауласыпты. Сонда жылқы 

айтыпты: «Мен адам үстіме мінсе, алысын жақын етемін, менің күшім болса, көреді, сүтім болса, ішеді, 

қылыма шейін арқан, жіп еседі, адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын», – дейді. Түйе 

айтты: «Сен адамның жұмысын қыласың, арпа, сұлы, шөп асайсың, тамағың үшін құл болдың. Міне, мен, 

сен көтере алмайтын ауырды көтеріп неше айлық алыс жолдарға барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы 

сұрамаймын, көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса, су ішіп, 

табылмаса, шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық», –  дейді. 

     Сиыр айтты: «Адам егін ексе, меніменен егеді, сүтімді ішеді, құрт-май істейді», – деп. 

     Қой айтады: «Мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз істейді, жабағымменен 

киіз тігеді, арқан-жіп істейді, сүтімнен құрт-май алады», – дейді. 

     Ит айтты: «Мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Сендердің 

баршаларыңның мен бақташыңмын, дұшпан көрінсе, үріп, абалап иеме хабар беремін». 

     Тауық айтты: «Мен болмасам, кісі ерте тұрып жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең 

тұрып шақырып, хабар айтамын «таң атты» деп. Көп отырса, «жұмысыңнан қаларсың жатар уақыт 

болды» деп, түн ортасында шақырамын, кеш болса, тағы шақырамын, «мезгіл болды» деп», – дейді. 

     Тышқан не айтарын білмей тұрды да, бір түрлі қулық ойлап, жиылған көпке айтты: «Бұл таласқанмен 

ешнәрсе өнбес, күнді қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын», – дейді. 
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     Өзгелері қарап тұрғанда, түйе өзінің биіктігіне сеніп, «менен бұрын кім көреді» деп, тышқанның сөзін 

қостап, бәрі де қарасып тұрды. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің үстіне шығып, өркешінің басына 

мінді де отырды. Мұнан соң күнді бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болғаны. 

     «Түйе бойына сеніп құр қалды», – деген сөз осыдан қалған екен. 

 

84 - Бөлім: Мысық неліктен тышқан жейді? 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1781 

 

 

Ерте, ерте, ертеде  мысық пен тышқан өте тату өтетін дос екен. Олар тапқандарын бөліп жеп, ойнап-күліп 

жүріпті. 

  Сол кезде адамзат жыл мүшелдерін белгілеу үшін бір жылы хайуанаттарды жинап сайлам жүргізбек 

болыпты, бұл сайламға бүкіл хайуанаттардың барлығы қатысуы керек екен. Ертең сайлам жүргізіледі 

деген күні  ұйқышыл мысық «Тәңертең ұйықтап қалып сайламнан құр қалмайын» деген  ойымен қағылез 

досы тышқанға: 

  – Ағайын, ертең сайламға бірлікте барайық. Ұйқының қаттылығын өзің білесің, таңертең мені сөзсіз 

оятып қой, ертерек барайық, – депті. 

  – Қам жеме, мысық аға, мен таң атпай оянғаныммен, сені оятпай қайтіп жалғыз барамын, – депті тышқан. 

Бірақ ол түніменен ойға батып «Сайламға қатынасатындардың саны көбейіп кетсе, маған жыл тимей 

қалуы мүмкін» деген байламға келіп ертесі таңертең алаң-елеңде орнынан тұрып, қасындағы мысықты 

оятпай өзі жалғыз сайламға жетіп барады. 

  Сайлам барысында тышқанның жолы оңынан келіп, он екі жыл мүшелінің біріншісі болып сайланады. 

  Тышқан қайта оралғанда орнынан енді тұрған мысық: 

  – Сайламға қашан барамыз? – деп сұрайды. 

  – Әлі ұйықтап түс көріп тұрсың ба?! – дейді. Тышқан мазақтай күліп, –сайлам аяқтағалы қашан, мен 

сайланып қана қалмастан, біріншілікті қолдан бермедім. 

  – Мені неге оята салмадың? – дейді мысық ренжіп. 

  – Ұмытып қалыппын, – дейді тышқан. 

  – Ашуланған мысық мұртын едірейтіп: 

  – Оңбаған, бетсіз! Тұқымыңды құртайын, – деп оқша атылып барып, тышқанды бас салып, 

қылқындырып өлтіреді де, жеп алады. Бірақ мысық әлгі тышқанды өлтіргенімен, жыл мүшелікке ие бола 

алмайды. Сөйтіп, күні бүгінге дейін мысық тышқанды көрді болды, бас салып қысып, мылжа-мылжасын 

шығарып жеп алатын болыпты 

 

85 - Бөлім: Ит неліктен ырылдайды? 
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Бұрынғы заманда бір байдың бір ит, бір мысығы бар екен. Иті кәрі, мысығы жас екен. Күндердің бірінде 

әлгі бай ит пен мысыққа жұмыс тапсырыпты. Ол: 

  – Екеулерің ана ауылдағы қызыма мына алтын жүзікті апарып келіңдер, мысық сен жүзікті алып жүр. 

Ит саған жол бастасын, сақтанып жүріңдер, жүзікті жоғалтып қоймаңдар, – дейді. 

  Олар жолға шығып, жарым жолға келгенде алдарынан бір өзен кез болады. Өзенде көпір жоқ екен, сонан 

олар өзеннен малтап өтбек болады. Мысықтың малтауға онша шебер емес екенін білетін ит жүзіктен 

алаңдап: 

  – Ей, мысық, өзеннен өткенше жүзікті маған бер, сен жоғалтып аласың, – дейді. 

  – Болмайды, – дейді мысық, – қожайын маған: «Жүзікті сен алып жүр» деген, саған бере алмаймын. 

  – Мен саған қарағанда мұқияттаумын, өзеннен өткенше жүзікті маған бер, аузыма салып алайын, 

өзеннен өткен соң өзіңе беремін, –  дейді ит. 

     Ақыры, мысық жүзікті итке береді. Олар өзеннің ортан беліне барғанда ит: 

  – Ойбай! Жүзік аузымнан түсіп кетті, – дейді. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              126 bet 

  – Енді қайттік! – дейді мысық. 

  – Мен іздеп көрейін – дейді ит. Алайда қанша іздегенімен жүзікті таба алмайды. Ақыры олар жағдайды 

қожайынға айту үшін үйге қайтады. Үйге таяғанда ит жазаланудан қорқып, орманға кіріп, ғайып болады. 

  Мысықтың тез қайтып келгендігін көрген қожайын алаңдап: 

  – Ит қайда? – дейді. 

  – Жүзікті жоғалтып қойып қашып кетті, – дейді мысық. Ашуланған бай иттің танауын тартпақ болып, 

ауылдағы басқа иттерді жинап алып оларға: 

  – Қайтсеңдер де әлгі итті тауып келіңдер, – дейді. 

  – Біз ол итті басқа бейуаз иттерден қалай парықтаймыз? – деп сұрайды әлгі иттер. 

  – Ол ерекше қартайып кеткен, аузында бір де тіс жоқ, сендер оның тісіне қарасаңдар, оңай тани 

аласыңдар, – дейді бай. 

   Сонымен, иттердің барлығын әлгі кәрі итті ұстап келу үшін жан-жақтан іздеуге аттандырады. Талай тау-

тасты басып іздеуге аттанады. Олар талай тау-тасты басып, өзен-тоғайды аралап, алыс-жақындағы 

қалалардың барлығына барады. Алайда әлгі итті ешқандай жерден таба алмайды. Күні бүгінге дейін иттер 

алтын жүзікті, сол итті таба алмапты. Сол үшін қазір де иттер бірін-бірі көріп кездесе қалғанда «Байдың 

алтын жүзігін жоғалтқан ит  мен емес, сенбесең қарап көр, тісім сау» деп тістерін ақситып, ырылдап қояды 

екен. 

 

86 - Бөлім: Не үлкен? 
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Бір кедейдің үш баласының ортасында мал дегенде бір жалғыз өгізі болыпты. Өгіз орасан үлкен екен. 

Өгізді оттату үшін үлкені – басына, ортаншысы – беліне, кенжесі құйымшағына мініп, оттанады екен. Бір 

күні жайылымда жүргенде, өгіз оттамай қалыпты. Құйымшағында отырған кенжесі: 

  – Өгіз жапаламағалы бүгін он күн болды, осыны орта белдегі ортаншыға айта салыңыз, – деп, жанынан 

өтіп бара жатқан бір жолаушыға тапсырыпты. Жолаушы ұзақ күн жүріп, кешке қонаға өгіздің белінде 

отырған ортаншыға жетіпті. Жолаушы оған кенжесінің сәлемін айтса, ортаншысы: 

  – Осы өгіздің бүйірі орталанып, іші қабысып бара жатыр ма деп, өзім де күдіктеніп отыр едім, осыны 

өгіздің басындағы ағамызға, бара қалсаңыз, жолдан айта кетерсіз, – депті. 

  Жолаушы түнімен жүріп, таң ата өгіздің басына жетіп, өгіздің басындағы балаға: 

  – Мен осы өгізді өрлей, ат шалдырмастан дамылсыз бір күн, бір түн жүріп келемін. Құйымшақтағы 

кенженің өгіз жапаламағалы он күн болды деп, ортаншыңыз өгіздің бүйірі орталанып, іші қабысып бара 

жатқанын байқап отырмын деп, саған сәлем айтты, – дейді. 

  Сонда өгіздің басындағы бала: 

  – А, өгіз шөлдеп жүр екен деп, су іздепті. Мөлшерлі жерден өгіз қанарлық мол су таба алмапты. Енді 

кейін кетіп бара жатқан бір жолаушыға өгіздің басындағы бала тапсырыпты: 

  – Өгізді суаруға көл іздеп барамын, ортадағы ортаншыға әдейі жолығып айтыңыз, өгізді тездетіп тебінсін, 

– депті. Жолаушы жүріп отырып, шаңқиған түсте өгіздің белінде отырған ортаншыға келіп, ағасының 

тапсырғанын айтыпты. Онда ортаншы бала: 

  – Ендеше ерте барсаңыз, құйымшақтағы кенжемізге айта салыңыз, қаузап, қамшылай түссін, – депті. 

Жолаушы күн ұясына кіре өгіздің құйымшағындағы кенжесіне жетіп, ортаншының тапсырғанын айтыпты. 

Сонда басында отырған бала өгізді айдын шалқар көлге әкеп суғарыпты. Өгіз үлкен көлді үш-ақ ұрттап, 

қанбай қалыпты. Үшеуі өгізден түсіп тұрғанда, аспаннан бір ақиық бүркіт келіп, өгізді іліп әкетіпті. Өгізді 

алған бүркіт айналып ұшып жүріп, бір бәйтерекке қонса, ол бәйтерек бір серкенің мүйізі екен. Серке 

мүйізін шайқағанда, серкенің сақалында көлеңкелеп жатқан бір шалдың көзіне өгіз түсіп кетіпті. Шал 

көзін уқалап кемпіріне: 

  – Көзіме бір шөп түсіп кетті, арылта қарап, алып тасташы, – десе, кемпірі әрі қарап, бері қарап, таба 

алмай, әдейі арылта іздеуге сары атқа мінгізіп, қолына сабау ұстатты, салт атты кісі жіберіпті. Бұл кісі 

өгізді үш күн қарап, әзер тауып, көздің көліне түсіп, арам өлген жерінен тоқымға салып, сүйретіп, 

шығарып тастапты. 
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  Екі-үш жылдан кейін өгіздің өлексесіне шөп шығып, сүйегі солқылдаған саз болыпты. Жауырын 

сүйектің жазығына ел жайлап, мал жайылатын өріс болыпты. Бір күні отырған ауылымен, жайылған 

малымен жауырынды бір түлкі сүйрей ала жөнеліпті. Ауыл адамдары бәйге атпен, қыран, тазымен 

жабыла қуып жүріп, түлкіні соғып алыпты. Түлкінің терісін илеп, бәйбіше баласына тұмақ қылып берсе, 

бір құлағына жетіп, бір құлағына жетпей қалыпты. 

  – Айтыңдар, балалар, кім үлкен? 

 

87 - Бөлім: Қарлығаш пен дәуіт 
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Қарлығаш жардың қуысына ұя салып, балапан шығарыпты. Анасы азық әкелуге кеткенде, балапандары 

шыдамсыздана күтумен болады екен.. 

  Бір күні қарлығаштың ұясына жылан өрмелеп бара жатады. Мұны көрген қарлығаш шыр-шыр етіп, 

балапандарына арашашы іздейді. Ұшып көкекке барады. 

  Қарлығаш: «Көкек, маған көмек бере гөр, балапандарымды жылан жейін деп жатыр!» – дейді. 

  - Бүркіт қонаққа шақырып еді, уақытым жоқ, – дейді көкек. 

  Қарлығаш ұшып қарғаға келеді. – Қарғажан, маған көмек бере гөр. Балапандарымды жылан жегелі 

жатыр, – дейді жылап тұрып.- Қарға қарлығашқа бұрылып қарамастан: Мен үйленейін деп жатырмын, 

мазамды алма! – дейді маңғазданып. 

  Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келеді. Қарлығашқа дәуіт .- Улы жылан 

балапандарымды жұтпақшы болып, ұяма өрмелеп барады. -Олай болса, мені тезірек жеткіз, -дейді дәуіт. 

Қарлығаш қанатын тосады. Қарлығаш пен дәуіт көзді ашып-жұмғанша ұяға жетед 

  Дәуіт ұяға жетіп қалған жыланға тап береді. Жылан сылқ етіп жерге құлап түседі. 

  Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болады. 

  Содан бері талай заман өтсе де, қарлығаш пен дәуіт бір ұяда тұрып, бірге өмір сүретін болған екен. 

 

88 - Бөлім: Күшік пен мысық 
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Бір күні қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіп: 

  — Ей, күшік, мен сені жеймін! – депті. 

  — Қой, көкешім, қой! Әуелі мені тойғыз,сонан соң жерсің, – депті күшік. 

  Қасқыр: 

  — Жарайды, жарайды! Менің соңымнан қалмай ере бер, – депті. 

  Екеуі бірге келе жатып, бір топ сиырды көріпті. Қасқыр өзінің жолдасына қарап: 

  — Маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, ауызым, құйрығым қандай екен? – депті. 

  — Сенің екі көзің шоқтай қызарып жайнаған, екі құлағың жымиған, аузың арандай ашылған, құйрығың 

артқы екі аяғыңның арасына қыстырылып, жас шыбықтай болып майысқан, – депті күшік. 

  — Мен не қылар екем, соны қара, – депті де, қасқыр шапшып барып, бір бұзаудың тамағына жабысады 

да, тұншықтырып өлтіріп, күшікті де тойғызады, өзі де тояды. 

  — Мен тойдым, сенің етіңді енді жемеймін. Қош бол! – дейді де, қасқыр желе жортып, кетіп қалыпты. 

  Күшік бұзаудың жемтігінің қасында қалып, үш күндей тегін етке тойып жатыпты. Ақырында, іші пысқан 

соң, қаңғып жортуылға шыққан екен, бір аш мысыққа кез болып, оған: 

  — Ей, мен сені жеймін! — депті. 

  — Қой, күшеке, қой! Әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің, — депті мысық. 

  — Жарайды! Менімен бірге еріп жүр, — депті күшік. 

  Біраздан соң бұлар бір топ түйеге келіпті. 

  Күшік: 

  — Мысық! Маған қарашы: менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым, қандай екен? – депті. 
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 — Несін айтасың! Сенің көзің бозарып тұр, құлақтарың салпайып тұр, аузың айқайып тұр, тілің салақтап, 

құйрығың салбаңдап тұр, – депті мысық. 

  Сонда оған күшік: 

  — Енді мен не қылар екенмін, көр! – депті. 

  Күшік жүгіріп барып, бір түйенің аяғын тістейін дегенде түйе мұны дәлдеп тұрып, басқа теуіп қалыпты, 

күшік сол арада сеспей қатыпты. Сонда мысық айтыпты: 

  — Әй, мақтаншақ! Сен әліңе қарамай, қиын іске қолыңды созасың! Сенің етіңді енді мен жемеймін, – 

депті. 

 

89 - Бөлім: Түйе, арыстан, қасқыр, түлкі 
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Бір түлкі жортып келе жатып, қаңғып бара жатқан бір түйеге кездеседі. 

— Түйем, түйем, қайда барасың? — дейді. 

Түйе: 

— Оты мол, суы мол жер іздеп барамын, — дейді. Түлкі: 

— Ендеше, екеуміз жолдас болайық! — дейді. 

Түйе: 

— Болсақ болайық, - дейді. Екеуі келе жатса, бір қасқыр келіп жолығады. 

— Е, қайда барасыңдар? — дейді. Түйе мен түлкі: 

— Оты мол, суы мол жерге барамыз, — дейді. Қасқыр: 

— Ендеше, үшеуміз жолдас болайық! — дейді. Бұл үшеуі жолдас болып, жүріп келе жатса, бір арыстан 

келіп кездеседі. 

— Е, қайда барасыңдар? — дейді. Үш жолаушы: 

— Оты мол, суы мол жер іздеп барамыз, — дейді. Арыстан: 

— Ендеше төртеуміз жолдас болайық, — дейді. 

Төртеуі жүріп отырып, өзен-сулы, биік таулы бір жерді тауып, соны мекен қылып жүреді. Арыстан, 

қасқыр, түлкі ұсақ аң, тышқан аулап жеп, итшілеп күн көреді. Түйе жердің оты мен суына жардай болып 

семіреді. 

Бір кезде қылышын сүйретіп, қыс келеді. Ұсақ аң таусылып, арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі әбден ашығады, 

өлетін болады. Көздеріне түйеден басқа ештеңе көрінбейді. Сонан соң үшеуі ақылдасып, түйені жемек 

болады да, онымен сөйлесуге түлкіні жібереді. Түлкі түйеге барып: "Қыстан сенің аман шығуың туралы 

кеңестік, ақылын таптық. Сені ішімізге сақтап, өзіңді сонда боталатып, қыстың қиыншылығын көрсетпей, 

жазға салым өріске ботаңмен өргізіп шығаратын болдық", — дейді. Түйе бұған нанып, уәдесін береді. 

Оны түлкі келіп, арыстан мен қасқырға айтады. 

— Түйе көнді… Бірақ сендерден өтінетінім: "Үшеуің етімді теңдей қылып бөліп алмай түрып, жеуші 

болмаңдар деді", — дейді. 

Оған арыстан мен қасқыр қуанып: 

— Ойбай жарайды! Дегені болсын, — дейді. Үшеуі түйеге келеді. Келе сала, оны жығып, жара бастайды. 

Арыстан ішек-қарнын суға жууға әкетеді. Арыстан келгенше, түйенің етін бұзып, бөлшектеп жатқанда, 

қасқыр шыдамайды, түлкінің көзін ала беріп, түйенің бүйрегін асап кеп жібереді. Түлкі миын жеп қояды. 

Арыстан келген соң, қасқыр жамандап, түлкіні көрсетеді. Түлкі: "Тақсыр, түйенің миы әуелден жоқ екенін 

білмейсіз бе? Оның миы болса, осыған көнер ме еді? Қасқыр өзі түйенің бүйрегін жеп қойып, жаласын 

маған жауып түр", — дейді. Арыстан қасқырға тап береді. Қасқыр тұра қашады. Арыстан оны қуа 

жөнеледі. Қасқырды қуып, арыстанның қарасы үзіледі. Бұл кезде түлкі етті қопаға таси бастайды. 

Көптен соң ентігіп, болдырып арыстан келеді. Келсе, түлкі жылап отыр. 

— Не болды? Түйе қайда? — дейді арыстан. Түлкі: 

— Ойбай, қор болдық, уәдеде тұрмадыңдар, бірдей қылып бөлісуге шыдамадыңдар деп, тұрып кетіп 

қалды, — дейді. 
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— Қап! — деп, арыстан түйені іздеп кетеді. Кешке қырылдап қасқыр келеді. Түлкі оған да түйенің кетіп 

қалғанын айтады. Қасқыр да: 

— Қап! — деп өкініп, түлкінің қасына келіп, бұралып жата кетеді. 

Түңде түлкі ептеп тұрып барып, қопаның арасынан түйенің ішек-қарнын әкеліп, құйрығының астына 

тығып жеп жатады. Түлкі ішек-қарынды жеп бола бергенде, қасқыр сезіп қалып: 

— Түлкі, түлкі, не жеп жатырсың? — дейді. Түлкі: 

— Ашыққан соң, өз ішегімді өзім суырып жеп жатырмын! — дейді. 

Қасқыр: 

— Е, ауырмай ма екен? 

Түлкі: 

- Әуелі ауырса да, артынан басылады екен, — дейді. Қасқыр: 

— Ендеше, сен менің де ішегімді суырып берші, — дейді. Түлкі: 

— Жарайды! — деп келіп, қасқырдың ішегін суырып алады. Қасқыр қыңсылап, қыңсылап өліп қалады. 

Түлкі оның да етін жеп алады. 

Бір күні түлкі келе жатса, арыстан бір жартастың басына шығып түр екен. Түлкі оған қарап, тұра қалып 

күледі. Арыстан: 

— Е, неге күлесің? — дейді. Түлкі: 

— Сіздің атаңыз осы жартастың басынан талай секіріп түскен еді. Сіздің тұлғаңыз сол атаңыздың 

тұлғасынан аумаған екен. Ерлігіңіз де соңдай шығар деймін. Мынадан сіз де қорықпай қарғыр ма едіңіз?.. 

— дейді. Арыстан: 

— Е, қарғыса несі бар дейсің! — деп, шегініп келіп, қарғиын деп қорқып, қарғи алмайды. Сонда түлкі 

тағы күледі. Арыстан ыза болып, қарғып кеп түседі. Жамбасы күл-талқан болады. Түлкі келіп: 

— Е, неғып жатырсың? — дейді. Арыстан: 

— Ойбай, өлейін деп жатырмын! — дейді. Түлкі: 

— Ендеше, мен сізді емдеймін! — деп, арыстанның қоңын ойып, жей бастайды. Арыстан: 

— Түлкім, түлкім, тілімді жеші! — дейді. Түлкі: 

— Жоқ, батыреке, артқы қоңыңыздан бастап, тіліңізден бір-ақ шығам, — деп, арыстанды жей береді. 

Сөйтіп, түлкі қыстан аман шығады. 
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Бір заманда үлкен тауды бір арыстан жайлапты. Ол басқа аңдарға зорлық-зомбылықты шектен тыс асыра 

істеген екен. Бірақ қандай қиянат көрсе де оған ешқандай жануар теріс келмейді. Өйткені қарсыласарлық 

шамасы жоқ. Сондықтан бірнеше жыл жәбірлік көріп, қолдан келері жоқ, іштен тынып, тістерін қайрап, 

әлсіз жануарлар шыдап жүре беріпті. 

   Арыстанның мейманасы асқаны сондай, ол жемді өз аяғымен жүріп іздемейді. Оған өзінің бұйрығы 

бойынша семіз сиыр, семіз жылқы, қой, бұғы-марал секілді жануарлар белгілі "тәртіп" бойынша келіп 

тұрады. Соятын — жолбарыс, бұзып-жаратын — аю, тәтті-дәмділерін патшаға тасып беріп жүретін епті 

даяшы — түлкі екен. 

   Арыстан әбден ұйқысы қанып, жайланып, тамаққа тойғаннан кейін, оның көңілі қалауынша әркім әр 

түрлі сауық жасап батырдың көңілін жұбатады. Бұлбұл сайрайды, көкек зікір салады, шымшық билейді. 

Маймыл түрлі ойындар көрсетеді. Түлкі күлдіргі қулық айтады. Топас аю, аңқау қарға, меңіреу есек 

оларға келемеж күлкі болады. Ал батырдың тыныштық тауып жатқан кезінде төрт мысық табандарын 

жалап маужыратып ұйықтатады. Әлдеқалай оның ұйқысын бөліп, дыбысын шығарған қылжақбас аң бар 

бола қалса, ауыр жазаға кіріптар болады. 

   Сол сияқты мейманасы асқан арыстан күндерде бір күні әбден қартайып, алжуға айналады. Ақырында 

орнынан тұруға шамасы келмей әлі бітеді. Тістері түгелдей түскен, тырнақтары тұқыл болған, 

буындарында әл жоқ. Осы жайды көрген аңдар енді батырдан қорықпады. Оны сыйлауды қойды. Тамақ 
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болу үшін де ешкім келмеді. Аштан өлер болып діңкесі құрып жатқанда, одан бұрын жәбір көрген аңдар 

кезекпен келіп бұрынғы өштерін алған екен. 

   Ішіне қанды кек қатқан жануарлар жаны ерекше қиналатын жерін таңдап тұрып, өз шамаларынша 

батырға жаза беріпті. 

   Ит қабады, қасқыр талайды, ат тебеді, сиыр сүзеді, тышқан тістейді. Бір кезде салпаң құлақ есек келіп: 

   "Қай жерінен тепсем оның жанына артық батар еді", — деп, батырдың денесіндегі жанды жерін 

таңдайды. Осы кезде талықсып жатқан арыстанның есі кіріп, көзін ашады. Ол қасында тепкелі тұрған 

есекті көріп өте назаланады. 

   — Кешегі дәурен баста тұрған кезде бұл шірікті жан деп те есептеген жоқ едім, бұл күнде бұл да маған 

қорлық көрсетпек болып аяқ көтеріп түр. — Ә, тәңірім, менің жанымды бұл жаманның қорлығын 

көрсетпей ал! — деп жан тәсілім еткен екен. 

   "Не ексең соны орасың" деген мәтел осыған келеді. 

 

91 - Бөлім: Жақсылық пен Жамандық 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1788 

 

 

Бұрынғы өткен заманда Жақсылық, Жамандық атты екі адам болыпты. Бір күні Жамандық жаяу жүріп 

келе жатса, артынан бір атты кісі жетіпті. Екеуі жөн сұрасып, қайда бара жатқанын білісіпті. Ол келген 

Жақсылық екен. Сонда Жамандық тұрып: 

— Жақсылық, сен мені артыңа мінгестіре кетші,— депті. 

Жақсылық: 

— Олай болса, сен қазір мына атқа мін де, біраз жер жүріп барып, түсіп, атыңды байла да, өзің жаяу кете 

бер. Сонсоң мен жетіп, атпен біраз жер жүріп, жол бойына байлап кетермін. Сөйтіп, баратын жерімізге 

кезек мініп жетейік. Екеуміз мінгессек, атқа қиын соғар,— депті. 

   Жамандық атқа мініп алып, сол кеткеннен Жақсылықты есіне алмастан, кете беріпті. 

   Жақсылық шаршап, арып-ашып, кешке жақын бір күркеге келеді. Ішіне кірсе, жан жоқ. Бірақ ортада бір 

үлкен қазан асулы тұр екен. «Айдалада қайнап тұрған не қылған тамақ? Дәм татайын»,— деп, бір 

саусағының ұшын батырып, дәм татады да, күрке төбесіне шығып жатады. 

   Бір уақытта қасқыр, түлкі, арыстан,— үшеуі келіп, күркеге кіріпті. Түлкі тамақты көре сала: 

   — Ойбай, мына тамақтан біреу жепті!— деп, байбалам салады. 

   Қасқыр мен арыстан екеуі: 

   — Кім жеуші еді? Адам келетін жер ме, бұл жер?—деп, кейіген соң, түлкі әңгімені доғарып, үшеуі 

отырып тамақ ішіп, әңгімеге кіріседі. 

   Арыстан, қасқыр, түлкі — үшеуі көрген-білгендерін айтысады. Арыстан мен қасқыр түлкіге: 

   — Түлкі, сен не көрдің, не естіп, не білдің? — дейді. Сонда түлкі тұрып: 

   — Мен бір жерден бір алтын көрдім. Пәлен деген байдың қыстауының қасындағы жаман қыстаудың 

ортасында, бір сүйем жердің астында жатқан бір құмыра алтынды күнде қарауылдап, қарап келемін,— 

дейді. 

   Сонда қасқыр тұрып: 

   — Мен күнде пәлен деген байдың қойының арасындағы үлкен ала тоқтыны қарауылдап келемін. Себебі: 

ол байдың ауырып жатқан бойжеткен қызы бар, қандай ем қылса да, жазылмайды және оның емін ешкім 

білмейді. Бірақ мен білемін: ол қызды жазатын — ала тоқты. Ала тоқтыны сойып, өкпесін жегізсе, 

жазылады. Тағы да ол бай жар салған: «Кімде-кім емдеп жазса, соған осы қызымды беремін»,— деп. Бірақ 

оның емін әлі ешкім тауып айтқан жоқ, тауып айта алмайды да,— дейді. 

   Кезек келген соң арыстан тұрып: 

   — Мен де түнде барып, түген байдың жылқысының біреуін жеп келіп жүрмін. Ол бай мені еш уақытта 

ұстай алмайды және маған оның ешбір жылқысы қуып жете алмайды. Жететін бір-ақ тайы бар: Ол^ тай 

пәлен тоғайдағы жылқының ішінде. Сол тайдан басқасынан мен құтылып кетемін. Және ол байдың жар 

салғаны бар: «Кімде-кім менің жылқымды жеп жүрген арыстанды ұстап берсе, соған бір үйір жылқымды 

беремін»,— деп. 
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   Олар әңгімелерін аяқтап, ұйқтап қалады да, азаннан тұрып бет-бетіне кетеді. 

   Жақсылық олардың барлық әңгімелерін естіп алып, адам емдеуші боп, байдікіне келеді. Бай оның түріне 

қарап: «Осы емші шығар»,— деп ойлап: 

   — Жоғары шық!— дейді. 

   Жақсылық отырған соң, бай: 

   — Қызыма бал ашып бер!— дейді. 

   Жақсылық: «Мақұл»,— дейді де, қызды қарап: 

  — Баланы емдетпей, босқа қинапсыңдар ғой! Әкел анау үлкен ала тоқтыны. Мұның ауруы соның 

өкпесінде,— дейді. 

   Бай дереу қойшыларды жіберіп, тоқтыны алдыртады. Жақсылық қызға тоқтының өкпесін жегізіп, 

емдейді. Жазылған соң, қызды өзі алады. 

   Бұдан кейін Жақсылық бағанағы жаман қыстауға келеді. Қораның ортасын бір сүйемдей қазса, бір 

құмыра алтын шығады. Оны алып, арыстанның айтқан жеріне барады. Барса, бай бір арыстанды ұстай 

алмай жүр екен. Мұны білген соң, Жақсылық байға: 

   — Мен сол арыстанды ұстап берсем, сен маған не бересің?— дейді. 

   Бай: 

   — Егер ұстап берсең, саған бір үйір жылқы беремін,— дейді. 

   Жақсылық «Жарар» деп, тоғайдағы жылқылардың ішінен ала тайды ұстап алып, арыстанды күтін 

тұрады. Арыстан келіп, жылқыны алып қаша бергенде, Жақсылық әлгі ала таймен қуып жетіп, арыстанды 

ұрып жығады да, байдың бір үйір жылқысын алып, келген жолына түседі. 

  Неше ай, неше жылдар өткенде, бір күні буған Жамандық келіпті. Жақсылық Жамандыққа қараса, үсті-

басында түк жоқ, қайыршы, диуана секілді екен. Ол Жақсылықты көріп: 

   — Жақсылықжан! Мен саған жамандық қыламын деп, осындай күйге ұшырадым. Енді сен мені адам 

қыл. Сен бұл мал-мүліктерді қай жақтан таптың?— дейді. 

   Сонда Жақсылық: 

   — Не де болса, адамзатсың ғой! Сен жамандық істегенмен, мен саған жақсылық істейін,— деп, өзінің 

бастан кешкен оқиғасын айтыпты. Сонан соң тұрып: 

   — Пәлен төбеде бір үй бар. Сен қазір соған жет. Оның ішінде асулы бір қазан ет бар. Бірақ оның ішіндегі 

еттен тек бір саусағыңды батырып дәмін көр де, үйдің төбесіне шығып жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан 

келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін естіген сөздеріне орай әрекет етсең, сен 

де осындай боласың,— дейді. 

   Жамандық: «Жарайды»,— дейді де, баяғы күркеге барып кіреді. Жақсылық айтқандай, қазан толы ет 

асулы түр екен, қызығып кетіп, шыдай алмай: «Мына бір жілігін жейінші»,— деп, еттен жеп, сорпасынан 

да бес-алты рет ұрттап алыпты. Сөйтіпті де, үйдің төбесіне шығып жатыпты. Бір уақытта түлкі, арыстан, 

қасқыр — үшеуі күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала: 

   — Ойбай, мына еттің тоқпақ жілігі жоқ, омыртқасы жоқ, сорпасы жоқ, біреу жепті!—дейді. 

   Оған арыстан мен қасқыр: 

   — Кім жеуші еді? Бұл жерге адам келуші ме еді?— деп, көнбейді. 

   — Жоқ! Бір бәле бар! Мен түс көрейінші,— деп, түлкі жата қалыпты да, аздан соң қайта тұрып:— Осы 

күрке үстіне шығайықшы, сонда бір пәле*бар секілді,— депті. 

   Бұл сөзін қасқыр мен арыстан да мақұл көріп, түлкі төбеге шықса, Жамандық жатыр екен. Үшеуі 

Жамандықты бас салып жеп қойыпты. Сөйтіп, Жақсылық жақсылығынан өмір сүріп, мұрат-мақсатына 

жетіпті. Жамандық жамандығынан ит-құсқа жем болыпты. 
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Ертеде бір бай болыпты, байдың үш баласы болыпты. Бір заманда байдың шаруасы кеміп, азая бастайды. 

Күннен-күнге күн көрісі қиындап бара жатқан соң, байдың үш баласы ақылдасып, кәсіп етуге шығады. 

Үлкен баласы: «Мен Астраханға барып, балық аулауды кәсіп етемін»,— дейді. Ортаншы баласы айтады: 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              132 bet 

«Тұзкенінде кәсіп көп, мен сонда барамын»,— дейді. Сонда тұрып ең кіші баласы: «Мен бақыт 

іздеймін»,— дейді. Айтқандарындай: үлкен баласы Астраханға, ортаншысы Тұзкеніне кетеді. Кіші баласы 

бақыт іздеп шықса, бір теректің түбінде жылап отырған шалға тап болады. Жігіт: 

   — О, не қылған жансың, неге жылайсың?— дейді. Сонда шал: 

   — Мен не заманнан бері осы терекпен күн көріп келе жатыр едім. Қазір терегім қуарып, жапырағы түсіп, 

жеміс беруден қалды. Мен соған жылап отырмын, ал өзің қайда барасың?— дейді. Жігіт: 

   — Бақыт іздеп барамын,— дейді. Сонда шал: 

   — Егер де сен бақытты тапсаң: не себептен менің бұл терегім жеміс бермей қалды екен, соны сұрашы,— 

дейді. «Жарайды, сұрайын»,— деп жігіт жолға шығып, бір патшаның үйіне келеді. Амандасып болған соң, 

патша ол жігіттен: «Не қылып жүрген адамсың, қайда барасың?»— деп сұрайды. Жігіт: «Мен бір бақыт 

іздеп жүрген жанмын»,— дейді. Сонда жігітке патша: «Егер де, сен бақытты тапсаң, не себепті мен 

осынша бай болсам да, қаншама 

әскерім болса да, соғысқан патшаларымнан жеңіліп қала беремін, соны сұрашы»,— дейді. Жігіт 

патшаның үйінен шығып, көп жүріп, шаршап-шалдығып бір таудың түбіне келіп дем алайын деп жатып, 

ұйқтап қалады. Бір уақытта жігіт басын көтеріп қараса, бір ақ киімді, ақ шалмалы кісі оятып тұр екен. 

Жігіт кісіден: «Не қылған жансың, саған не керек?»— дейді. Сонда ақ шалмалы кісі жігітке: 

   — Мен сені іздеп жүрген бақытпын. Үйіңе қайт, барған соң тілегіңді беремін,— дейді. Жігіт:— 

Қайтайын, бірақ біреулердің маған тапсырған аманаттары бар еді, оны қайтемін?— дейді. «Ол қандай 

аманат еді?»— дейді кісі. 

   — Мен сізді іздеп келе жатқанда, шал бір теректің жемісімен күн көреді екен, қазірде сол шалдың ағашы 

жеміс беруден қалыпты. Сол не себептен екен, соны сұрап біл деп еді. Олардан басқа бір патша: «Мен әрі 

күшті, әрі баймын, көп әскерім де бар. Бірақ соғысқан патшалардан жеңіле беремін, соның себебін сұра 

деп еді»,— дейді жігіт. Сонда тұрып ақ киімді, ақ сәлделі кісі: 

   — Шалдың ағашының емі: ол ағаштың түбінде бір өгіз тұлып алтын бар, сол алтынды алып, орнына 

топырақ толтырсын, сонда ағашы жеміс береді. Енді патшаның емі: ол патша өзі асыл патша екен, бірақ 

сондай бай, әрі күшті болса да, ол еркек патшалармен соғысқанда әйел болғандықтан жеңіліп қалады екен. 

Ол байға тисе, жер үстінде онан күшті патша болмайды екен.— Бұл аманаттарының бәрін біліп, жігіт 

үйіне қайтады. Жолда ол жігіт патшаға келеді. Патша жігітті тіпті ұмытып кеткен екен: 

   — Сен кімсің?— дейді үйіне кіріп келгенде. Сонда жігіт айтады: 

   — Мен бақыт іздеп бара жатқанымда сіздің үйде болып едім; сонда сіздің маған тапсырған бір 

аманатыңыз бар еді. Соны айтуға келіп едім,— дейді. Тек сонда ғана патшаның ойына түсіп, жігіттен 

сұрайды. 

   — Жә, маған не хабар айтасыз?— дейді. Жігіт патшаға: 

   — Сізге бақыт байға тисін, тағын күйеуіне берсін,— дейді. Егер де сіз сол айтқандарды істесеңіз, бұл 

дүниеде сізден күшті патша болмайды деді,— дейді. Сонда патша жігітке:— Мен саған тиейін, тағымды 

да берейін, сен маған ер бол,— дейді. 

   — Жоқ, мен аулыма қайтам, маған бақыт үйге қайтуға қосты,— дейді жігіт. Сөйтіп, жігіт патшалықты 

алмай келе жатса, жолда баяғы шалға тап болады. Шал жігітті көргеннен-ақ танып: 

   — Жә, бақытты таптың ба? Менің ағашыма не себепті жеміс шықпайды екен?— дейді. 

   Сонда жігіт айтады: 

   — Бақытты таптым, ол саған айтты: ағаштың түбінде бір өгіз тұлып алтын бар екен. Соны алып, орнына 

топырақ салса, ағашың жеміс береді деді,— дейді. Бұны естігенде шал қуанып жігітке: «Шырақ, кел, 

ендеше, маған сол алтынды алуға көмектес»,— дейді. Жігіт шалға болысып, екеуі өгіз тұлып тағы 

алтынды қазып алып, орнына топырақ салғанда, ағаш гүлдеп, дереу жеміс бере бастайды. Жігіт кеткелі 

жатқанда шал оған айтады: 

   — Қайда барасың, осында қал. Бұл өгіз тұлып тағы алтын екеумізге де жетеді, екеуміз осы ағаштың 

түбінде тұралық,— дейді. Жігіт шалға: 

   — Бақыт үйіме баруға қосты,— дейді. Сөйтіп, жігіт патшалықты да, өгіз тұлыптағы алтынды да 

алмайды. 
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   — Ә, түсіндім, сені бақыт сынау үшін жіберген екен. Сен сыннан сүрінбей өткен екенсің. Сірә, енді 

бақытыңды табарсың,— дейді шал. Айтса айтқандай, әлгі жігіт адалдығының арқасында мұратына 

жетіпті. 

 

93 - Бөлім: Ғажайып бақ 
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Баяғы заманда Асан мен Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан ұлтарақтай 

жеріне егін егіп, Қасен өзінің аз ғана малын бағып, күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері қайтыс болған 

екен; Асанның бар жұбанышы-ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу қызы болады да, Қасеннің үміті — ер 

жетіп қалған қайратты баласы болады. 

Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда, Қасен жұтқа ұшырайды: қыс аяғы қатты болып, 

аз ғана малы қырылып қалады. 

Көзінің жасы көл болып, Қасен досына жылап келеді: 

— Асан, сенімен қоштасайын деп келіп едім. Аз ғана малым қырылып қалды. Енді аштан өлместің қамын 

қылып, қайыр сұрап тентіреп кетемін де,— дейді. 

Бұл сөзді естігенде, Асанның да көңілі босап, көзіне жас келіп, Қасен досын құшақтап тұрып: 

— Екеуіміз жан деген жолдас едік қой, мал-жанымыз бір емес пе еді? Менің егіндік жерімнің жартысы 

сенікі болсын. Көңіліңді жұбат, қолыңа кетпен алып, тырбанып тіршілік қыл,— дейді. 

Сол күннен бастап, Қасен де егін салып тіршілік етеді. 

Күн артынан күн, ай артынан ай өтеді. Арада біраз жылдар болады. Бір күні Қасен өзінің жерін қазып 

жүріп, кетпенінің зыңылдап, темірге тигенін байқап, таң қалады. «Бұл не ғажап екен?»— деп, сол жерді 

тереңдетіп қазып жіберсе, ішіне толтырып алтын салған бір қара қазан көрінеді. 

Қасеннің қуанышы қойнына сыймай, қазанның құлағынан сүйрей, досының үйіне қарай жүгіреді. 

— Сүйінші, Асан!— деп айғайлайды ол, жүгіріп келе жатып,— сүйінші, бақытты болдың, үлкен олжалы 

болдың, мен сенің жеріңнен ішіне алтын толтырылған қазан тауып алдым, енді кедейліктен құтылдың. 

Асан оны қуана қарсы алып: 

— Сенің адалдығыңды білем ғой, Қасен. Бірақ ол алтын менікі емес, сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып 

алдың ғой,— деп жауап береді. 

Оған Қасен болмай: 

— Мен де сенің пейілі кең, мейірімді кісі екеніңді білемін ғой, Асан, бірақ сен маған жеріңді бергенмен 

жеріңнің астындағы қазынасын берген жоқсың ғой,— дейді. 

Бірақ Асан да көне қоймайды. 

— Ардақты досым, жердің асты-үстіндегі қазынаның барлығы, сол жерге маңдай терін тамызып еңбек 

еткен адамдікі,— дейді. 

Алтынды алғысы келмей, бұл екеуі ұзақ таласады. Ақыры, Асан мынадай бір байлам айтады: 

— Таласты қоялықшы, Қасен, сенің күйеу болатын ұлың бар, менің қалындық болатын қызым бар. 

Балалардың көңілі жарасып жүр ғой, сол екеуінің басын қосайық та, алтынды соларға берейік. Тым 

болмаса, біздің балаларымыз кіріптарлық көрмесін,— дейді. 

Аталары осы байламын айтқанда, балаларының қуаныштан жүректері жарылып кете жаздайды. Сол күні 

той жасап, екі жасты қосады. Жас жігіт жаңа түскен келіншегімен жеке отау болып, Қасеннің үйіне 

шығады. Қасен құдасының үйіне көшеді. 

Келесі күні таң сәріден жаңа қосылған жас зайыптылар алтын салған қазанды алып, аталарының үйіне 

келеді. Қабақтарында кірбің барын көрген Асан мен Қасен: 

— Не боп қалды, балалар? Ертелетіп келген түрлерің жаман екен,— деп сұрайды. 

— Аталары безген нәрсеге балалары ие болған жарамас. Біз алтынсыз да баймыз. Сүйіп қосылған екі 

көңілден артық дүниеде қазына бар ма?— дейді екі жас. Сөйтіп, олар қазанды үйдің ортасына әкеп қояды. 

Енді алтынды кім алуы керек деген талас қайта басталады. Таласып, ақыры, алыста оңаша тұратын бір 

дана қарияға барып, жүгінбек болады. 
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Талай күн, талай түн жүріп отырып, бұлар әлгі қарияның үйіне келеді. Айдалада жалғыз тұрған қарияның 

жұпыны ғана қараша үйі бар екен. 

Қария төрге төселген жыртық киіздің үстінде отыр, оң мен солында екі-екіден төрт шәкірт орналасқан. 

— Жүгінуге келген екенсіңдер, алыстан арнап келген түрлерің бар, шаруаларыңды айтыңдар,— дейді 

қария келгендерге. 

Жолаушылар қарияға өздерінің дау-шарларын айтады. Бұлардың сөзін тыңдап алып, қария ұзақ үнсіз 

отырады да, өзінің үлкен шәкіртіне бұрылып: 

— Менің орнымда болсаң, мына кісілердің дауын қалай шешер ең?— деп сұрайды. 

— Жер-дүниедегі қазынаның иесі хан ғой, хан иеме апарып беріңдер дер едім,— деп жауап қайырады 

үлкен шәкірт. 

— Ал менің орнымда сен болсаң, қалай шешер едің?— дейді екіншісіне. 

Екінші шәкірті: 

— Дауласқандар безген мүлік бидікі ғой, мен оны өзім алар едім,— дейді. 

Қария бұрынғыдан бетер ренжіп, жүзін суытса да, сыр білдірмей, үшінші шәкіртінен сұрайды. 

— Ал енді сен айтшы, сен болсаң, қалай шешер ең? 

Үшінші шәкірті: 

— Бұл алтынның иесі жоқ, оны ешқайсысы меншіктенгісі келмейді. Солай болған соң-ақ, мен оны 

қайтадан жерге көмдіріп тастар едім,— дейді. 

Қарияның жүзі әбден түнеріп кетеді. Ол енді ең кіші шәкіртінен сұрайды: 

— Ал сен не дейсің, қарағым? 

— Артық сөзім болса айып етпеңіз, ұстазым,— дейді кіші шәкірт.— Мен болсам, осы алтынды жұмсап, 

құлазып жатқан далада гүл жайнаған саялы бақ өсірер едім. Арып-ашқан кем-кетіктер сол бақтың 

саясында тыныс алып, жемісін қорек етіп, рақатын көрер еді. 

Осы сөзді естігенде қария көзіне жас алып, орнынан тұрып, кіші шәкіртін құшақтайды. 

— «Жасы кіші болса да, ақылы артықты аға тұт» деген сөз рас екен ғой,— дейді ол.— Сенің билігің әділ, 

балам. Осы алтынды алып хан ордасына бар, содан соң ең жақсы тұқымдарды сатып алып, қайтып кел де, 

өзің айтқан бағынды өсір! Саған да, мына алтынға қызықпаған кең пейіл адал жандарға да кем-кетік, 

жарлы-жақыбай атаулы өмір бақи риза болып, алғыс айтар. 

Жас жігіт алтынды дорбасына салып алып, жолға шығады. 

Ұзақ уақыт сапар шегіп, арып-ашып, күндердің күні болғанда хан ордасына келеді. Қаланың қақпасына 

кірісімен-ақ базарға барып, миуа ағашының тұқымын іздейді. 

Қызылды-жасылды мата мен әр түрлі әшекейлі заттардан көз алмай, базарды аралап жүргенде, арт 

жағынан керуеннің сылдырлаған қоңырауы мен біреудің айқайлаған ащы даусын естиді. Жас жігіт артына 

жалт қараса, ұзыннан-ұзақ тізілген керуен келе жатыр екен. Түйенің қомына жүктің орнына ой мен қырда, 

су мен шөлде болатын құс атаулыны тірі күйі теңдеп алған. Оларды аяғынан матастырып байлапты. 

Құстардың қанаттары қайырылып сынып, жел ұшырған мамықтары ақша бұлттай қалқиды. Түйелер 

аяңдаған сайын, бейшара құстар тыпырлап, адамның сай-сүйегін сырқырата шырылдайды. Осыны 

көргенде жас жігіттің жаны удай ашып, шыдамы жетпейді, сығылысқан қалың жұрттың ортасынан жарып 

өтіп, жігіт керуен басыға келіп, әдеппен тағзым етіп: 

— О, тақсыр, мына бейшара құстарды осыншама қинаған кім? Мұны қайда апара жатырсыз?—деп 

сұрайды. 

Керуен басы: 

— Біз хан сарайына бара жатырмыз. Бұл құстар — ханның соғымы. Сол құстар үшін бізге бес жүз ділда 

береді,— деп жауап қайырады. 

— Мен мың ділда берсем, осы бейшара құстарды босатып жібересің бе?— деп сұрайды жігіт. 

Керуен басы жігіттің жұпыны түрін көріп, оның сөзін елең етпей жүре береді. 

Сол кезде жігіт иығындағы дорбасын алып, керуен басына алтынын көрсетеді. Керуен басы өз көзіне өзі 

сенбей, қайран қалады. Бірақ саудагер қызылшыл болмай, алтынды көргесін, сұғанақтығы жеңіп: 

«Құстарды босатып жіберіңдер»,— деп әмір етеді. 

Бұғаудан босанған құстар тобымен аспанға көтеріледі. Керуеннің әкеле жатқан құстары тым көп екен. 

Олар жапырлай ұшқанда, күннің көзін бүркеп, қанаттарынан ескен жел дауылға айналады. 
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Жігіт ұшып бара жатқан құстарға қарап тұрып, құстар көрінбей кеткеннен кейін, қаудырап босап қалған 

дорбасын иығына салып алып, кейін қайтады. Қуанышы қойнына сыймай, аяғы жерге тимей әндетіп келе 

жатады. 

Бірақ аулына жақындаған сайын, көңіліне уайым кіріп, істеген ісіне өкініп, қайғыра береді. 

— Басқа біреудің қазынасын өзімнің ойыма келген нәрсеге жұмсағаным қалай болды? Кем-кетіктер үшін 

бақ егем деген өзім емес пе едім, ұстазыма, мені тұқым әкеледі деп күтіп отырған ақ көңіл адамдарға не 

деймін,— деп ойлайды. 

Жігіт осылай өзіне-өзі ыза болып келе жатады: бара-бара қайғысы үдеп, әбден арып, құлап кетеді де, 

өзіне-өзі өлім тілеп жылайды. Ақыры, қайғы-қасіреттен қажып, ұйқтап кетеді. 

Ұйқтап жатып түс көреді, түсінде әлдеқайдан бір әп-әдемі бұлбұл ұшып келіп, көкірегіне қонып, 

тамылжыған әсем әнді әуенімен: 

— Уа, кең пейіл жас жігіт! Сен көп қайғырып налыма! Еркін құстардың саған беретін алтыны жоқ. Бірақ 

сенің жақсылығыңды басқа жолмен қайырар. Ұйқыңнан оянып, жан-жағыңа қарашы! Көзіңнің жасы 

тыйылмас па екен?— дейді. 

Осыны айтып, бұлбұл пыр етіп ұшып кетеді. Жігіт көзін ашып, жан-жағына қарап, таң-тамаша қалады. 

Кең далаға қаптап қонып отырған құстарды көреді. 

Құстар аяғымен шұқыр қазып, аузындағы дәндерді сол шұқырға салып, қанатымен топырақты сыпырып, 

көміп жатады. 

Жігіт қозғалып кеткенде, құстардың бәрі лап етіп аспанға ұшады да кетеді. Тағы да құстар күнді қалқалап, 

қаққан қанаттарынан ескен жел дауылға айналады. Жігіт жан-жағына қараса, құстар қазған әрбір 

шұңқырдан жас шыбықтар көктеп шыға келіп, өрмелеп өсіп, бұтаға күлтеленген, жапырағы жайнаған 

үлкен ағашқа айналып жатқанын көреді. 

Қас қаққанша болмайды, ағаштың бұтақтарына жайнаған гүлдер өсіп, жұпар иісі аңқып кетеді. Содан 

кейін гүлдер ұшып түседі де, оның орнына қып-қызыл нарттай алмалар өсіп шыға келеді. 

Иран бағы мұның ширегіне де келмеуші еді. Қабығы маржандай жарқыраған зәулім алма ағаштарына сан 

жетер емес. Қаз-қатар тізілген ағаштардың арасынан пісіп тұрған жүзім, бал татыған өрік, жарқыраған 

көл, көкорай шалғын, бәйшешектер көрінеді. Ағаштың саясындағы жолдарға бұтақтан жаңа ғана түскен 

жапырақ төселген жолдың екі ернеуінде асыл таспен әшекейлеп өріп тастаған арықтардың суы сылдыр 

қағады. Ал жоғарыда, ағаш басында, пырылдап ұшып-қонып, тамылжытып ән салып, жігіттің манағы 

түсінде көрген бұлбұлдары ұшып жүреді. 

Жігіт қайран қалып, өңім бе, түсім бе деп сенбей, жан-жағына қарай береді. Өңі мен түсінің қайсы екенін 

айыру үшін, қатты айқайлап жібергенде, өз даусының жаңғырығын ғана естиді. Жайнаған бақ ғайып 

болмай, сол орнында тұр. Өңі екеніне көзі жеткеннен кейін, жігіт өкпесін қолына алып, қарияның үйіне 

қарай жүгіреді. Келісімен болған уақиғаны бастан-аяқ айтып береді. Әңгімені тыңдағаннан кейін ұстазы 

және оның үш шәкірті, Асан мен Қасен, олардың балалары бақты көрмек болады. Жігіт жол көрсетіп, 

оларды ертіп келеді. 

Көп кешікпей-ақ, кұлазыған жапанда ғажайып бақ орнапты деген хабар бүкіл елге тарайды. Бірақ олар 

бақтың шетіне жетісімен-ақ, алдарынан жеті құлып салынған темір қақпалы үлкен дуал пайда болады. 

Қақпадан өте алмайтынына көзі жеткен ақсүйектер ерлерінің үстіне шығып, дуалдың үстінен қолын созып, 

алмаларды жұлып алмақшы болады. Бірақ олар алмаға қолы тиісімен-ақ, естерінен айырылып, жерге 

құлап түсіп жатады. Мұны көрген соң-ақ, бай-мырзалардың зәресі ұшып, аттарының басын бұрып, 

ауылдарына қарай қашады. 

Олардың артын ала баққа жер-жерден кедейлер келе бастайды. Кем-кетіктер жақындасымен-ақ, қақпаның 

құлпы босап, есік айқара ашылады. Баққа әйел-еркек, кәрі-жас сыймай кетеді. Олар бақтың ішіндегі 

жолмен қыдырып, жапырақты таптап жүрсе де, жапырақтар солмайды. Олар арықтан қаншама ішсе де, 

арық лайланбайды, таусылмайды; олар ағаштан қанша жеміс алып жесе де, жеміс азаймайды. Күні бойы 

бақ ішінде құйқылжыған домбыра сазы, шырқата салған ән, той-думан саябырламайды. 

Ымырт үйіріліп, қараңғы түскен кезде, алмалар жарқырап, нұр шашып, құстар тамылжытып ән шырқайды. 

Қызық думан басылып, жарлы-жақыбайлар хош иісті көк шалғынды төсеніп, өмірлерінде алғашқы рет 

рақатқа кенеліп, тәтті ұйқыға енеді. 
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Ерте заманда бір аңшы болған екен. Күндерде бір күні аңшының әйелі арыстанның құлағын тауып әкелуді 

өтініпті. 

   Аңшы аң аулауға орманға барыпты. Орманда бірнеше күн жүріп, атқан арыстандардың құлағын кесіп 

ала беріпті. Солай етіп, ол үйіне бір дорба құлақ алып қайтыпты. Әйелі әкелген құлақтарды жерігі 

қанғанша пісіріп жеп жүріпті. 

   Күндердің бір күні аңшының әйелі босанып, қырық құлақ тауыпты. Мұны көріп, аңшы мен әйелі қатты 

қайғырып жылапты. Бір күні екеуі ақылдасып, жұртқа көрсетпей құлақтардың көзін құрту керек деген 

ойға келеді. Осылай десіп, аңшы қырық құлақты жиып-теріп, итке апарып тастапты, сонда бір құлақ 

жабықта жасырынып қалыпты. Бір күні аңшы мен әйелі от басында әңгімелесіп отырады. 

   — Бала-шағамыз болса, қандай жақсы болар еді, отын-суға, онда-мұнда соларды жұмсар едік,— дейді 

аңшының әйелі. 

   Сонда жабықта отырған құлақ: 

   — Апа, мен бармын ғой, отын-суға, оны-мұны жұмысқа мені жұмса,— дейді. 

   Аңшы мен әйелі аң-таң болады. 

   — Кім бар, бұл кім?— деп жан-жақтарына қарасады, ешкім көздеріне түспейді. Содан кейін аңшының 

әйелі: 

   — Сен кімсің?— деп сұрайды. 

   — Мен сенің балаңмын. Құлақпын,— дейді. 

   — Сен қайдасың? 

   — Мен жабықтамын. 

   Олар Құлақты түсіріп алады. Сөйтеді де, оны шөпшек теруге жібереді. 

   Құлақ шөпшек теріп, үйге кайтып келе жатқанда, нөсер жаңбыр жауып кетеді. Құлақ бір үлкен 

жапыраққа ықтайды. Ол жапырақты жайылып жүрген бір түйе жеп қояды. Жапырақпен бірге Құлақты да 

жұтып жібереді. Ол түйенің бүйеніне жабысып отырып алып, айт-шулеп айдап, үйіне алып келеді. Аңшы 

мен әйелі түйені сойып, оның барлық ішек-қарнын ақтарып қарайды, бірақ Құлақты таба алмайды. Мұнда 

қайдан болсын деп, түйенің түп бүйенін кесіп, далаға лақтырып тастай салады. 

   Түйенің түп бүйенін түнде келіп қасқыр жейді. Ол қойға шабайын десе, ішіндегі Құлақ айқай салады. 

   — Қойшы, қойшы! Қойыңа қасқыр шабайын деп тұр!— дейді. 

   Қойшы ит қосып, қасқырды өлімші қылады. Осылай қасқыр әлденеше күн бойы қойға шаба алмай 

жүреді. Әбден ашығады, жүдейді, өлуге таянады. Содан кейін қасқыр түлкіге барып: 

   — Менің ішімде бірдеңе бар, қойға шабайын десем, сол пәле айқай салады, аштан өлетін болдым, 

осыдан қалай құтыламын?— дейді. 

   Түлкі оған: 

   — Жүгіріп-жүгіріп, әбден терлеп келіп, мұзға құйрығыңды төсей қой, сонда ішіндегі пәледен 

құтыласың,— дейді. 

   Қасқыр түлкінің айтқанын істейді. Жүгіре-жүгіре, буы аспанға шығып әбден терлеген ол мұзға келіп 

отырады. Қасқырдың жүні мұзға қатты жабысып, сол жерде қатып өледі. 

   Қасқырдың өліп жатқанын аңшы көреді. Ол дереу қасқырды сойып, терісін сыпырып алуға кіріседі. 

Аңшы қасқырды сойып жатқанда, оның қасынан екі атты жолаушы өтеді. Құлақ барып, солардың 

біреуінің ат дорбасына түсіп, отыра қояды. Жолаушылар кешке бір ауылға келіп жетеді. Қонақ болуға бір 

үйге келіп, үй иесімен сөйлесіп: 

   — Қонақпыз,— дейді. 

   — Нешеусіздер?— дейді үйдің иесі. 

   — Екеуміз,— дейді жолаушылар. 

   — Жоқ, менімен үшеуміз,— дейді Құлақ. 

   — Үшеу болсандар, жолдарың болсын, үй тар еді,— дейді үй иесі. 

   Жолаушылар аң-таң болады. 
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   — Бұл үшінші кім, қайда?— деп жан-жақтарына қарасады. Ешкім көрінбейді.— Әттең, ендігіде есте 

болсын,— дейді олар. Сөйтіп, тағы бір үйге келіп сөйлеседі. 

   — Қонақпыз. 

   — Нешеусіздер? 

   — Үшеуміз. 

   — Жарайды, түсіңдер,— дейді үй иесі. Қонақтар түседі. Олармен бірге Құлақ та түседі. Бірақ оны ешкім 

көрмейді. 

   «Үшінші қонақ қайда?»— деп, үй иесі де, «Менімен үшеуміз деген жолдасымыз қайда?»— деп, 

жолаушылар да аң-таң болып отырады. Бай сараң екен, қонақтарға мал соймай, тек быламық пісіріп 

береді. Бұған Құлақтың ашуы келеді. Түнде байдың қойына қасқыр шабады. Құлақ қорадағы есік-тесіктің 

бәрін тас қылып бекітіп тастайды. Қасқыр байдың қойының бәрін тамақтап кетеді. Ертеңіне қонақтар 

ауыл-аймағымен түгел етке тояды. 
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Ерте, ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде Ақ жайықтың жағасында еліне елеулі, халқына қалаулы, бір домалақ 

ана өмір сүріпті. Сол анадан тараған төрт қыз бар екен. Олардың ауыз десе аузы, күндей жарқыраған көзі 

бар. Дүниенің сұлулығын өздеріне дарытқан сұлу қыздары болыпты. 

  Анасы жақсы тәрбие беріпті, Үлкен қызының аты «Көктем». Ол ақ жарқын, мінезі нәзік. Екінші қыз 

«Жаз» жарқырап, жайдарлы, әр уақытта күлімдеп, нұрын шашып жүреді. Үшінші қызы «Күз» басқа 

қыздарға қарағанда жылауық, жаңбырлы болады, бірақ қолы ашық мырза екен. Ал кіші қызы «Қыс» басқа 

қыздарына қарағанда салқын, қаталдау. 

  Қыздары бой жетіп, саналы да салмақты қыз болып өсіпті. Осы қыздарын домалақ ана өздерінің құтты 

орындарына қондырыпты. 

  Үлкен қызы арыстай үш ұл туып, үшеуі де ел қорғаған батыр болыпты. 

  Екінші қызы үш қыз туып үшеуі де адамзатқа жан жылуын сыйлай білетін мейірімді қыздар атаныпты. 

  Үшінші қызы жаздай жайдарлы үш қызды дүниеге әкеліпті. 

  Төртінші қызы берекесі мен ырысы мол, қолдары ашық, келген қонақты қадір тұтатын, қонақжай үш қыз 

өсіріпті. 

  Осы төрт қыздан өрбіген ұрпақтары елге, халыққа пайдасын тигізіп, ел аузында аттары аңызға 

айналыпты. Олар жылдың төрт мезгілі мен он екі айы екен. 

 

96 - Бөлім: Мұрагер 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1793 

 

 

Бір шалдың төрт ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап алып: 

 

- Мен қартайдым. Біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол 

мұрагерім болады. Әр қайсың маған байлыктарың мен ақылдылықтарынды көрсетулерің керек,— дейді. 

 

Үлкен ұлы асыл тас салған жүзігінің көзін көрсетіп: 

 

- Міне, менің байлығым. Ал кім бай болса, сол ақылды,—дейді. 

 

Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келеді де: 

 

- Мені осы түрімде көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді,— дейді. 
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Үшінші ұлы күміспен және алтынмен апталған белдігін буынады да: 

 

- Мұндай белдікті ешкім, ешқашан буынып көрген емес,—дейді. 

 

Әкесі үлкен балаларына қарап, басын шайқайды да, ең кіші ұлына бұрылып: 

 

- Сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың?— дейді. 

 

Сонда кенжесі: 

 

- Менде асыл тасты жүзік те, сәнді киім де, алтын-күміспен апталған белдік те жоқ. Тек жұмысқа жарамды 

екі қолым бар, кайрат-жігерге толы жүрегім бар,— дейді. 

 

Шалға кенже баласының тапқыр да ойлы сөзі ұнайды. 

 

- Жұмыс істей білген адам жұтамайды, -деп, өзінің кенже ұлын үй шаруасын басқаруға мұрагерлікке 

атайды. 

 

Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай, талабын орындауды өсиет етеді. 

 

97 - Бөлім: Ырыс жайлы аңыз 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1794 

 

 

Баяғыда бір жолаушы жолаушылап келе жатып шағын бір ауылға түсіпті. Ауылдың сыйлы кісінің үйіне 

дәл түскен екен, ол да жолынан жығылмай қонағын жік - жапар болып күтіп алыпты. Түннің бір уағында 

қонақ иттің ұлығанынан оянып кетіпті. Бұл қонақ жәй қонақ емес еді. Жер бетіндегі жан - жануардың 

тілін меңгерген ғалым адам болатын.  

– Қонақтың атын жеймін! –  Ауыл сыртынан ұлыған қасқырдың дегеніне, үй иесінің иті: 

– Қонағымның атын жер болсаң сені адамдарға ұстап беремін – деп жауап қатып тұр екен. Қасқыр болса: 

– Бұл ауылды таң ата жау шабады – деп тайып тұрыпты. 

Қонақ үй иесін оятып, дереу ауылдың көшуін сұрапты. Ауылды көшіріп болған соң, ертесіне ескі жұртқа 

келсе көнбей қалып қойған екі үйдің шаңырағы ортасына түсіп жатыр екен. 

Жаңа қоныста түстеніп отырған қонақ: 

– Бұл үйдің ырысы итінде екен - ау, бұйымтай ретінде осы итті сұрармын – деп ойлапты. Сол мезетте ит 

киіз үйдің туырлығын иіскепті. Қонақ: 

– Ырыс туырлыққа ауды, туырлықты қалаймын – деп ойлап отыра беріпті. Сол оймен отырғанда сол 

маңайда жайылып жүрген жетім тоқты келіп сол туырлыққа сүйкеніп өтіпті. Бұйымтайын сұраған үй 

иесіне:  

– Маған анау қара тоқтыны сойып, етін түгелдей асып беріңіздер. Тек бір шартым бар еттен менен бұрын 

ешкім ауыз тимесін, - депті.  

Ауылдың бір жігіті тоқтыны әп-сәтте сойып тастайды. Бәйбіше етті толығымен қазанға салып асып енді 

әкеле бергенде үй иесінің ерке ұлы жүгіріп өтіп бара жатып бастың құйқасынан жұлып жеп үлгеріпті. Ет 

үстінде ауыл иесі:  

– Қадірлі қонағым, сен кеше ауылды ажалдан аман алып қалдың, сырыңды айтшы, - депті. Сонда қонақ:  

– Сізге ырыс қонған екен, сол ырысыңыз ауылды асырап отыр. Ырысыңыздың иесі итіңіз екенін сездім, 

соны қалаймын - ау деп ойлағаным сол еді, итіңіз туырлықты иіскеп ырыс туырлыққа ауысты. Туырлықты 

қалайын деп отырғанымда, оған тоқты сүйкенді. Сол тоқтының етін жеп ырысты болайын деп ойлаған 

едім, оны мына балаңыз бірінші жеп үлгерді. Ырыс енді осы балада. Құдайдың оң назары түскен пендесі 

екенсіз – деп сөзін аяқтапты қонақ. 
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98 - Бөлім: Алып қара құс - Самұрық 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1795 

 

 

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. Егерде тауып әкеп 

бермесеңдер, бастарыңды аламын», - дейді. Асан мен Үсен әкесінен корыққанынан: «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 моншақ-моншақ маржан түсетін құсқа жұмсағанын қырық күннен 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 қимадым!» 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, мүмкін келмес» 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 

дауыспен шулай кетеді. Хасан киіктерді атпайды, «бұл жануарларға не болған» деп ойлап, ешнәрсеге 

түсінбестен қаланың ішіне кіреді. Бір үлкен сарайдың ішіне кіріп: «Кім бар?» - деп дауыстап 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, алған бағытына 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 қалпыңа 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 жіберіп 

еді, Хасан бұрынғысынан да сұлу жігітке айналды. Хасан адам қалпына 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 жалмауыз кемпірдің жалғыз 

қызы едім, шешемнің адамға жасаған 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 түсінде бір 

тамаша құсты көргенін, күлсе, аузынан будақ-будақ гүл түсетінін, жыласа, көзінен моншақ-моншақ 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              140 bet 

маржан түсетінін айтты. Сол құсқа әкесінің көруге құмар болып, екі ағасын «Соны тауып әкеліңдер» - деп 

жұмсағанын, ағаларының артынан барамын деп өзінің өтініп, қандай қиындық болса да төзіп, қайдан да 

болса құсты тауып әкеліп беремін деген әкесіне берген 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 тартып 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 самұрық құстың ұясы бар. Сені, мүмкін, сол 

самұрық перінің еліне жеткізер», - деді. Содан кейін қыз айтты: «Менін 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 алып, көп кідірместен атып жібереді, атылған оқ жалмауыз кемпірдің маңдайынан 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 демалып отыр еді: «Әй, адамзат, бізді өлімнен 

құтқар, құтқар!» - деп шырылдаған самұрық 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. Самұрық құстың балапандары 

өлімнен аман- есен құтылғанын біліп, Хасанға көп рақмет 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 ініне 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, ол жаңбыр емес, біздің анамыздың 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 самұрық құс келіп бәйтеректің басына қонды. Самұрық құстың салмағынан бәйтерек 

иіліп жерге тиді. Балапандарының тамағына көп бұғы, киік, тағы басқа аңдарды алып келіп үйіп тастады. 

Балапандарының тірі екенін көріп көз жасы тыйылып, қуанып кетті. Дәл осы кезде жадырап күн де шығып, 

катты жел де тыйылды. Бір кезде самұрық құс тамсанып жан-жағына қарай берді: «Адамзаттың иісі 

шығады, сендер көрген жоқсыңдар ма?» - деді. Балапандар айтты: «Егер сіз бір касық қанын кешсеңіз, біз 

адамзатты көрсетелік», - деді. Самұрық «мақұл» дегендей бас изеді, балапандар қанатының астындағы 

Хасанды көрсетіп еді, самұрық Хасанды жұтып жібере жаздады. Балапандар шыр-шыр етіп, анасының 

тамағынан ұстай алды. Содан кейін самұрық балапандарынан: «Бұл адамзат сендерге қандай жақсылық 

істеді?» - деп сұрады. Балапандар айтты: «Бұл адамзат айдаһарды өлтіріп, бізді ажалдан құтқарды», - деді. 

Самұрық Хасанға үлкен алғыс айтып, не жұмыспен келгенін сұрады және де қандай жәрдем керек деді. 

Хасан басынан кешкен уақиғаны жасырмай айтып берді және перілердің жеріне жеткізіп тастауды өтінді. 

Самұрық «мақұл» деп жол қамына кірісті. Балапандарына өзі қайтып келгенше жетерлік ауқат жинап 

беріп, жолда жейтін азығын да алып, үстіне Хасанды мінгізіп перінің жеріне қарай ұшады. Самұрық бір 

жеті ұшады, мұхиттан өтеді, шөлден өтеді, от дариясынан өтуге жақындағанда жейтін тамағы таусылып, 

басы айналып, көзі қарауытқан самұрық састы. - Ей, адамзат, баратын жерімізге жете алмаймыз-ау, менің 

әлім құрыды, құлауға айналдым! - дейді. Хасан дереу екі санының етінен екі жапырақ ет кесіп, 

самұрықтың аузына тосты. Самұрық Хасанның берген етін жеп, күшіне келеді. Содан кейін самұрық 
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Хасаннан сұрайды: «Бұл қайдан шыққан ет? Сондай дәмді, әрі күш беретін ет екен», - дейді. Хасан айтты: 

«Мен сізге санымның етін кесіп бердім». Самұрық Хасанның екі санындағы жарасын дереу сипап еді, 

жара жазылып кетті. Осыдан кейін көп ұзамай-ақ самұрық пен Хасан перінің жеріне келіп жетті. Самұрық 

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, самұрықты 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 

жатыр. 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 самұрыққа 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 бұрынғы егесімен қосылмақшы болып уәделескенін айтты. Құс Хасанның көңілін қимай: 

«Мақұл, мені алып кете ғой, бірақ жолда көрген оқиғаларыңды айтып хат жазып, ана бөлек бөлмеде 

ұйықтап жатқан қыздың қалтасына сал», - деді. Хасан құстың айтқанын орындады. Содан кейін құсты 

алып самұрыққа келді. Самұрық енді болмаса ұшып кетейін деп отыр екен. Хасан құспен самұрықтың 

арқасына мініп көп қиындық көрмей, самұрықтың балапандарына аман-есен жетті. Ар жағына жету үшін 

самұрық қанатының бір қауырсынын үзіп берді. Хасан құспен самұрықтың қанатының қауырсынына 

мініп уәделескен қызына келді. Қыз қуанып Хасанды, құсты бар ынтасымен қарсы алды. Бірнеше күн 

демалған соң, Хасан қызды, құсты алып, самұрық 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 жол азығы 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 жуындырып, киіндіріп, тамаққа тойғызып, 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 

таптым 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 келісіп, 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 келгенін баяндайды. Патша Асан мен Үсеннен: «Хасан 

қайда?» - деп сұрайды. Асан мен Үсен: «Хасан біздің айтқанымызға көнбей, теңіздің суына шомылып 

жатқанда, жайын жұтып қойды. Бірақ біз жайынды өлтірдік, Хасанның кегін алдық», - дейді. Патша 

Хасанның өлгенін естіп, қатты қайғырып басын көтермей күн-түн 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 
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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 келді, ал ең кішісі жақсы 

көретін балам қайтпады, жолда балық жұтты 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 шындарыңды 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 бөрін 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 кездестірдік. 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 кызының мұнысына барын өз құлағымен естіген патша қарсы болған жоқ. 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 адал адамдар 

өз мақсаттарына жетіп, бақытты өмір кешті. 

 

99 - Бөлім: Кім күшті? 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1796 

 

 

Күресе де білетін, 

Тіресе де білетін 

Алтай бала бәрінен 

Күштімін деп жүретін. 

Қызарса да құлағы, 

Тарқамайтын құмары. 

Абайсызда бір күні 

Мұзға тайып құлады. 

Көз алдына бұлт қонып, 

Кірпігіне шық толып, 

Ісіп кетті шекесі, 

Күдірейіп, күп болып. 

Мұз дегенің мықты екен, 

Қалай ұрып жықты екен, 

Білейінші — мұндай күш 

Бұған қайдан бітті екен! 

Әй, мұз, дейім, мұз, дейім, 

Бәрін айтып тізбейін. 

Сенен күшті бар ма осы? 

Бар болса, мен — іздейін. 

— Не дегенің, шырақ-ау, 

Менен күшті Күн — анау. 

Тастаса бір сәулесін, 
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Тас-талқаным шығар-ау... 

Теңізді де кешеді, 

Таудан тауға көшеді, 

Алтай бала, ақыры, 

Күнге барды, деседі. 

— Қандай өзің көрікті ең, 

Тұрмын Жерден келіп мен. 

Сенен күшті бар ма осы, 

Тастай мүзды еріткен? 

— Соған, балам, сендің бе? 

Анау бұлтты көрдің бе, 

Сол күштірек, бөгесе, 

Өте алмаймын мен мүлде... 

Тарқамайды құмары, 

Тау басына шығады. 

Будақ-будақ бұлттардың 

Бала жөнін сұрады. 

Бұлттар келіп топталып, 

Айтуға енді оқталып 

Жатқанда, жел кенеттен 

Қуып-айдап, кетті алып. 

— Жел, әкеттің бұлтты айдап, 

Күн сәулесі шықты ойнап. 

Сен екенсің ең күшті, 

Таба алмап ем қатты ойлап. 

Ортекедей орғыған 

Масаттанды жел бұған. 

— Қозғалтшы енді, батырым, 

Мына тауды орнынан! 

Жел олай бір жүгірді, 

Жел былай бір жүгірді. 

Қозғалмасын білді де, 

Құзға барып жығылды. 

— Деген біреу Жел күшті, 

Желдің өзі жер құшты. 

Бәрінен де, Асқар тау, 

Сен екенсің ең күшті. 

— Жоқ!— деді тау, 

— Менен де 

Күшті мынау Емендер. 

Тұрса дағы денемде, 

Тамыры оның тереңде! 

— Мұз да қалды далада, 

Құз да қалды далада. 

Күн де қалды көгінде, 

Түк болмады Желің де, 

Ең күштісі, Еменім, 

Сен екенсің, тегінде. 

— Әлі сен жас баласың, 

Әрнеге таң қаласың. 

Қажет етсең менен сен 
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Қағаз жасай саласың. 

Мұз, күн, бұлт, жел, қара орман 

Адам үшін жаралған. 

Бәрін соның қорғайтын — 

Күшті ешкім жоқ адамнан! 

 

100 - Бөлім: Екі дос 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1797 

 

 

Бір күні екі дос орманда келе жатады. Кенеттен алдарынан бір аю шыға келеді. Сол кезде біреуі қаша 

жөнеледі, екіншісі талға өрмелеп жасырынып қалады. Қашқан жігіт ортада қалып кетеді. 

   Алайда, не істерін білмей тұрғанда, ойына «Өлген адам сияқты жерге етбетіммен жата қалсам, бәлкім 

құтылып кетермін» деп жерге жата қалады. 

   Аю келіп оны иіскелей бастағанда демін жұтып, дем алмай жатады. Аю кеткен соң талға өрмелеп кеткен 

досы төмен түсіп, досының қасына келіп, күліп: «Айтшы ал, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады?» дейді. 

Сонда досы:  «Досына қауіп-қатер төніп тұрғанда қашып кеткен адамдардан сақтану керектігімді, айтты» 

дейді. 

 

101 - Бөлім: Ғылманның өнері 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1798 

 

 

Бұрынғы өткен заманда Бағдат шаһарында Ғылман деген бір ақылды адам болған екен. Бағдатта оның әр 

түрлі дәрігерлік өнерімен атағы шығады. Мұны естіген Бағдат патшасы Ғылманды өзіне шақырып 

алдырыпты. Патша күн сайын онымен бірге кеңесіп отырады екен. Ғылманның өнерлеріне таң қалып 

жүреді екен. Бір күні патша үлкен уәзірін шақырып алып:  

 -  Бұл Ғылман өте ақылды және өнері де көп адам екен. Осыны уәзір етсек қайтеді? - дейді. Уәзір 

патшадан бұл сөзді есіткен соң: «Ғылман уәзір болса, бізді орнымыздан түсірер», - деген ойға келеді де:  

 -  Ей, патшам! Бұл Ғылманнан мен қорқамын, өйткені басқа адамдар істей алмаған нәрселерді бұл істей 

алады. Сондықтан бір күні сізді де, бізді де өлтіріп, өзі патша болып алар деп қорқамын, - дейді. Патша 

кенет ойға қалады да қапа болып:  

 -  Мұндай ақылды адам патшаларға зиянды болады екен ғой! Енді бұл Ғылманды не қыламыз, тез көзін 

жойып өлтіреміз бе? - дейді. Уәзір қуанып:  

 -  Ей, патшам! Әуелі одан үш түрлі ғылым сұрап алып, сол ғылымды біліп алайық, сонан соң өлтіреміз, - 

дейді.  

 -  Олай болса, Ғылманды не қылсаң да өзің біл, сенің қолыңа бердім, - дейді патша. Сол күннен бастап, 

Ғылманды патшаның алдына келгізбейтін болды. Ғылман уәзірден:  

 -  Патша неге мені кіргізбейтін болды? - деп сұрағанда уәзір оған:  

-  Патшаның уақыты болмай жүр, - дейді. Ғылман ақылға салып, ойлайды да патшаның жаратпағандығын 

біледі. Уәзір:  

 -  Ей, Ғылман! Патшамыздың сізден сұрайтын бір сауалдары бар, сол сауалдарға жауап беріңіз, - дейді.  

 -  Мен әрқашан да қызметтеріңізге даярмын, - деп жауап береді Ғылман. Уәзір:  

 -  Бірінші сауалы: қол астындағы дұшпанды ұстауға, өлтіруге жетік болу үшін қандай ғылымды оқу керек. 

Екінші сауалы: патша қол астындағы халқын қайтсе байыта алады. Осы екі түрлі істің амалын бізге жазып 

беріңіз, - дейді. Ғылман:  

  Мұндай ғылымдарды жазып беруге екі жыл уақыт беріңіздер, - дейді.  

-  Екі жыл тұрсын, екі ай бермейміз, екі жұмада жазып бітіресіз, - дейді уәзір. Ғылман екі жұмадан кейін 

өзін өлтіретінін біледі де:  
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 -  Менің бұл істер туралы бар ақылымды сарп қылып, неше жыл жазған кітабым бар, енді мен соны бір 

жұма қарап, қатесін түзетіп берейін, - дейді. Уәзір қуанып, шығып кетіпті. Бір жұмадан соң, Ғылман 

уәзірге келіп:  

 -  Кітапты түзетіп болдым, бірақ патшаға өзім тапсырсам екен, - дейді. Уәзір Ғылманды патшаның алдына 

алып барған соң, Ғылман кітапты патшаға береді. Патша уәзірге:  

 -  Ғылманды сыйлаңыз, қазір бір кесе шарап құйып беріңіз, - дейді. Уәзір у салынған шараптан бір кесе 

құйып береді. Ғылман шарапта у барын сезеді де уәзір мен ханға сездірмей, қалтасынан бір кішкене 

түйіршік тұз секілді нәрсені кесеге салып жіберіп, біраздан кейін шарапты ішіп салады; аздан соң ол у 

ішкен адам секілденіп, қиналып тұрады да кесенің түбіне ұйыған уға саусағын малып уәзірге:  

 -  Ай, уәзір, шырағым! Кітапты бердім, көп пайдалы кітап, әсіресе сіздерге керегі мына беттері, не 

істейтінін мынау арада жаздым, - деп, саусағындағы уды кітаптың беттеріне жағып жібереді де патшадан 

рұқсат сұрап, шығып кетеді. Уәзір мен патша Ғылман шыққан соң кітапты алып, жазуды қараса: «Кімде-

кім осы кітаптың қағазын он ретке дейін жаласа, ол кісінің қуаты тіпті кемімейді», - депті. Патша мен 

уәзір бұған қуанып, кітаптың жазуындағы айтқан бетке шейін қағазды жалайды, сөйтіп, өз уынан өздері 

өледі. Сол кітапта: «Патша қол астындағы халық тыныш болсын десе, әркімді ақ көңіл, әдепті қылып 

үйретсін!». «Патша қол астындағы халық бай болсын десе, әркімді еңбекке тәрбиелейтін болсын!» 

«Патша қол астында зұлымдықты тыямын десе, әуелі өзі зұлымдықтан тыйылсын!» - деген екен. 

 

102 - Бөлім: Батпан құйрық 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1799 

 

 

Қарны ашқан қасқыр тамақ іздеп, арсалаңдап келе жатады. Сол кезде түлкі жолығады.  

-  Қасеке, жолың болсын! Қайда жортып барасың? - деп сұрайды түлкі жылмаңдап.  

-  Түкем, қарным ашты. Тамақ іздеп барамын.  

-   Қасеке-ай, менің де қарным ашып келе жатыр еді, өзің кездестің. Жолым болады екен. Бірге іздейік.  

-   Ал, түке, ендеше баста, - дейді қасқыр. Қасқыр мен түлкі жорта жөнеледі. Бір мезгілде төңкеріліп 

жатқан қойдың тегенедей құйрығына тап болады. Қуанғаннан қасқырдың екі көзі сексеуілдің шоғындай 

жайнап кетеді. Оп-оңай табыла қалған тамаққа таңырқап, түлкіден сұрайды:  

-  Түке, түке, бұл неғылған батпан құйрық, тегіннен тегін айдалада жатқан құйрық?! Түлкі ойлаған боп, 

қипаңтай жауап қайырды:  

-  Апырмай, қасеке-ай, бір алаңғасар базарға барған шығар. Арзан бағаға алған шығар. Қанжығасына бос 

байлап, содан түсіп қалған шығар.  

-  Ай, түке, сонда да мен осыныңнан қауіптеніп тұрмын.  

-  Қасеке, сен қауіптеніп, қорқатын болсаң, мен-ақ жей салайын, - деп, түлкі құйрыққа үмтыла бергенде:  

-     Тоқта, тоқта! - деп, қасқыр арс ете қалады. Түлкі жалт беріп, құйрығын бұлғаңдатып, шоңқып отыра 

кетеді. Ашқарақ қасқыр былқылдақ құйрыққа ауызды салып кеп жібереді.  

-  Қасеке, мені де ескерсейші! Олжаға ортақ емеспіз бе? - деп, түлкі өтірік мүләйімсиді. Қасқыр оған ала 

көзімен ажырая қарап, тісін ақситып:  

-   Был-жыр-рра-ма...- дейді де, қойдың тегенедей құйрығын төрт-ақ асап, толғап-толғап, қылғи салады. 

Қарны тойып, қарық болған қасқыр аузын кере қарыс ашып, ыңыранып, бір керіліп алады да, жорта 

жөнеледі.  

Іші біліп, мұртынан күліп, қасқырдың соңынан келе жатқан түлкі:  

-   Апырай, қасеке-ай, әлгі май құйрықтан тым болмаса бір асам дәм татырмадыңыз-ау, ә?! - деп, 

күңкілдейді.  

-   Түке-ау, мұрныңа майдың иісі барғаны да жетпей ме! - деп, қомағай көкжал қарқ-қарқ күледі. Біраздан 

кейін қасқырдың көзі алақтап, тілі салақтап, жанын қоярға жер таппай, дөңбекшиді де калады.  

- Е-е... құйрық жейтін батырмысың, жан бергелі жатырмысың?! - деп, түлкі қусықылықтай кеп күледі.  

Емің бар ма, түлкіжан-ау... Түкешім, аясаңшы ағаңды, - деуге қасқырдың тілі әрең келіпті. У барған ішке 

су барса, тез өлтіретінін білетін түлкі:  
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- Удың емі су болады, қасеке. Су ішсең, жаның қалады, сәтін салса, - дейді. Қасқыр бар қалған күшін 

жинап, суды тілімен жалап-жалап алады да, қалпақтай ұшып түседі.  

- Міне, саған батпан құйрық, айдалада тегіннен-тегін жатқан құйрық! - дейді де, түлкі өз жөніне кете 

барады. 

 

103 - Бөлім: Ақылды етікші 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1800 

 

 

Бұрынғы өткен заманда бір патша болған екен. Оның әрбір тәртібін халқы екі етпей уақытымен орындап 

тұрады екен. Бір күні бұл патша: «Менің әрқашан халық пайдасына еткен әмірім орнына нақпа-нақ келіп 

тұрады және халқым да мені жақсы көреді. Сондықтан да мен олардың пайдасын ойлаймын. Енді мен осы 

халқыма зиянды бір әмір таратайын. Халқым тыңдап, орнына келтірер ме екен? Жоқ, келтірмес пе екен?» 

- деп ойлап уәзірлеріне:  

 -  Халыққа тегіс хабарландырыңдар: «Ешкім басына пайда қылмасын!» - деп, әмір қылады. Бұдан соң 

уәзірлер бұл әмірді халыққа естіртіп болып, патшаға:  

 -  Халқыңыз әміріңізді нақпа-нақ айтқаныңыздай орнына келтіретін болды, - дейді. Патша уәзірлеріне еш 

жауап айтпайды. Түн болған соң үстіне бөтен, ескі киім киіп, әмірінің қалай орындалғанын көру үшін 

көшеде жүрсе, шеттегі бір үйде шам жанып тұр екен. Патша қайыр сұраған кісі болып, шам жанып тұрған 

үйге келсе, үйдің ішінде бір етікші етік тігіп отыр екен. Етікші қайыршыны көріп тұра келіп, бір кішкене 

нан береді. Сонда қайыршы:  

 -  Сен патшаның әмірін тұтпаған не қылған адамсың? «Ешкім басына пайда қылмасын және шам да 

жақпасын», - дегені қайда? - дейді. Сонда етікші: «Сенің онда не жұмысың бар? Сондай әмір қылып 

отырған патша да ақымақ. Себебі, мен жарлы адаммын. Күнде төрт теңге пайда қыламын да, төрт теңге 

зиян қыламын. Міне, мен сонымен күн көріп отырмын. Патша ақылды болса, осыны білер еді», - дейді. 

Патша бұған жауап қайтармастан үйіне келеді де, ақылды төрт уәзірін шақырып алып: Сіздерді 

басқалардан ақылы көп деп, өзіме уәзір қылып едім. Енді менің сіздерден сұрайтын сауалым бар. Күніне 

төрт сом пайда, төрт сом зиян қыламын. Сол пайдам мен зияным не? Үш күн ішінде соны табыңдар. Таба 

алмасаңдар, бастарыңды аламын! Өздерің таппасаңдар да табатын кісі тапсаңдар, жазадан құтыласыңдар! 

- депті. Уәзірлер үш күннің ішінде өздері де шеше алмай және табатын кісі де таба алмаған соң, енді 

патшаға көрінбей, қашпақшы болып жүргенде, баяғы етікші уәзірлерге келіп:  

-  Мен патшаның сұраған сауалын тапсам, сіздер маған не берер едіңіздер? - дейді. Уәзірлер төрт мың 

ділда бермекші болады. Етікші уәзірлерден төрт мың ділданы санап алып, олармен бірге патшаға барады 

да:  

 -  Тақсыр, мен етік тігіп, әр күні төрт сом пайда, төрт сом зиян қылам. Ол былай: бір сомды қарызға 

беремін. Бір сомды ескі қарызымды төлеуге беремін, бір сомды құдыққа тастаймын, бір сомды әйеліммен 

екеумізге жұмсаймын, - депті.  

Сонда патша:  

 -  Әйеліңмен екеуіңе жұмсалған ақшаға бәріміз де түсінеміз, қалған үш сомның жұмсалған орнын 

анықтап түсіндір, - депті. Бұл сөзге етікші былайша жауап қайырыпты:  

 -  «Бір сомды қарызға беремін», - дегенім: «Қартайғанда өзімді асырар», - деп балама беремін. «Бір сомды 

ескі қарызыма беремін» - дегенім: өзімді жасымда асыраған кәрі әкем мен шешеме беремін. «Енді бір 

сомды құдыққа тастаймын» - дегенім: күйеуіне тұрмай, қайтып келіп отырған қызым бар, соған беремін 

дегенім, - депті. Сонда патша: «Бұл етікші ақылды адам екен», - деп, өзіне уәзір қылған екен. 

 

104 - Бөлім: Ай неге жалаңаш қалды 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1801 

 

 

Бірде ай өзіне көйлек тіктіріп алмақ болыпты. Тігінші айдың бой тұрқын өлшеп алады да көйлекті пішіп, 

тігуге кіріседі. Уәделескен шағында Ай көйлегін алуға келсе, көйлегі әрі тар, әрі қысқа болып шығыпты. 
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  - Иә, мен қателескен екем, - дейді тігінші. Сөйтіп, көйлекті қайта пішіп, қайта тіге бастайды. Уәделескен 

мерзім жақындап, Ай көйлегін алуға тігіншіге тағы келеді. 

    Бұл жолы да көйлегі шақ келмей, қысқа болып қалыпты. 

  Иә, тағы да дұрыс өлшемеген екем ғой, - дейді. Айдың толыса беретініне түсінбеген тігінші. Сонымен 

қайта өлшеп, қайта пішіп, қайтадан тігуге кіріседі. 

  Ай тағы да көйлегін алуға келе жатады. Тігінші киіз үйдің түтігінен асқанда келе жатқан топ-толық өзі 

тіккен көйлектен екі есе үлкен Айды көреді. Не істерін білмей, сасқалақтап тігінші басы ауған жаққа қаша 

жөнеледі. Ай ары іздеп, бері іздеп тігіншіні таба алмай қалады. Сол себепті, Ай көйлексіз жалаңаш 

қалыпты. 

 

105 - Бөлім: Үш жетім 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1802 

 

 

Ертеде, ерте заманда, ешкі құйрығы келте заманда бір патша бар екен. Оның жалғыз ұлы болыпты. Ол 

ұлы ажалы жетіп ауырып өліпті. Жалғыз ұлының күйігінен патша далаға шықпай жатып алыпты. Бұл 

патшаға бірнеше патша көңіл сұрай барыпты. Сонда да тұрмапты. Патша басқармаған соң елі күйзеліпті. 

Осы елде жан ашыр адамы жоқ, әке-шеше, аға-іні дегендей туған туысы жоқ үш жетімек бар екен. Бұлар 

үшеуі ақылдасып «біз патшаның көңілін сұрасақ қайтеді» деген оймен патшаға бармақшы болады. Бұлар 

халықтарына «біз барып көңіл сұрасақ қайтеді» деп ақылдасады. Халықтары: «Сен үшеуің түгіл 

сендерден де зорлар барып көңіл айтқан сонда да тұрмаған патша, сендерге тұра ма?» - депті. Әрине ол 

уақта жетім-жесірді көрсе де көзге ілмейтін уақ қой. Осы күні бұл үшеуі жылап-жылап ауылына қайтады. 

Тағы бір күні үшеуі ақылдасып, алған бетімен патшаның ордасына бармақшы болып, үйінен шығып, сол 

бетімен ордаға келеді. Барайын десе алдындағы қарауыл рұқсат етпейді. Осы жерде бұлар тұра береді. Ол 

қарауылдары барып, патшаға хабар етеді. Бала деген соң «патша қандай жұмысы бар екен, әкел» дейді. 

Сонымен үшеуі барып отырады. Онан соң патша: «Қош, жұмыстарың не, айт», - дейді. Үшеуінің ішінде 

біреуі тұрып айтады:  

- Ия, таласымыз бар. «Қандай талас, айт қәне?» - дейді патша. Бала біреуін қолымен көрсетіп: «Мынау бір 

жерге алтын қойып кетіпті. Оны мынау қойған жерден алып кетіпті. Осы алтын қойған баланікі ме, жоқ 

болмаса, қойған жерден алған баланікі ме, міне, осы таласымыз», - дейді. Патша: «Әрине, қойған баланікі», 

- дейді. Бала тұрып: «Сонда алтын қойғандікі болды ма?»  

- Ия.  

- Ендеше, құдай баланы осы дүниеге қойды, яғни жаратты, оны сіз алдыңыз. Бірақ ол алған сіздікі емес, 

қойған құдайдікі ғой. Не үшін қапа болып төсектен тұрмай жатырсыз? - деп көңіл айтыпты бұл үшеуі. 

Онан соң патша орнынан тұрып есін жинап, қайтадан халқын жинап алыпты дейді. Патша уәзірлерін 

шақырып, бұларды уәзірлердің қатарынан босатып, бұлардың орнына үш жетім баланы ақылды, білгір, 

зеректігі үшін уәзірлік қатарына енгізіпті. Ал енді бұлар уәзір болып тұра тұрсын. Бұрынғы ескі 

уәзірлеріне келейік. Бұлар үш жетімнің уәзір болғанын көре алмай елге үгіт таратып, осы жердегі тау 

тасты уатуға, елді бүлдіруге кірісіп, қаланың көп жайларын бұздырып осындай әрекет жасап жүрген кезде 

патша бір күні жорыққа бұрынғы, соңғы уәзірлерімен шықпақшы болады. Сөйтіп жорыққа шығып келе 

жатса бір қайырылыс жерде екі байғыз атты құсқа көзі түседі. Қараса біреуі ойда, екіншісі қырда отырған 

екен. Үш жетім бұрын айтады екен «біз құстың да тілін білеміз» деп. Оны ана уәзірлер біледі екен. Бұлар 

айтыпты, патшаға: «Осы сіздің жаңадан сайлап алған үш уәзір балаңыз айтатын еді, біз құстың да тілін 

білеміз деп, егер де білетін болса анау отырған байғыздың біреуі ойда, екіншісі қырда нағып отыр екен 

осыны сұраңызшы», - депті. Байғызбен тілдесіп біліп келу үшін біреуін жібереді. Ол атынан түсіп, атының 

ерін қайтадан мықтап тартып алып, қайта атына мініп артынан қуып жетеді. Аналар сұрайды: «Не үшін 

біреуі ойда, екіншісі қырда отыр екен?» - дейді. Бала сонда:  

- Ойда отырғанның жалғыз ұлы бар екен, қырда отырғанның қызы бар екен, екеуі қалың мал сөйлесіп 

отыр екен. Қызы барға ұлы бар айтады екен «менің балама қызыңды бер» дейді екен. Ол «қанша мал 

бересің» депті. Ұлы бар: «Отыз алтын берем», - депті. Қызы бар айтыпты: «Онда саған қызымды 

бермеймін, себебі отыз алтын өзімде бар, одан да көбірек бер, - деп, бітісе алмай отыр екен», - деп бала 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              148 bet 

осымен сөзін тамамдапты. Сонда патша тұрып: «Ә, менің адамдарым бұзылған екен ғой», - деп ойға 

кетіпті. Сөйтіп серуендеп болып кешкі уақытта жай-жайына тарасыпты. Кешке таман патша жаман киім 

киініп алып, қаласын аралап көруге шығып, қаласын қараса, қаласының тең жарымы бұзылуға тақалып 

қалған екен, оны көріп қайтады. Ертеңіне «қош енді, балалар, ел бүлініп, қала бұзылыпты, бар 

жайларыңды табыңдар» деп, үш жетімді уәзірліктен босатып қоя беріпті. Балалар сөйтіп бас қамымен 

жүре тұрсын. Енді қалаға келейік. Бұрынғы уәзірлерді қайта сайлап алыпты да, патша селт етпей 

шалқасынан жатып уәзірлеріне аты-жөні жоқ «әкел!» депті. «Егер үш күнге шейін әкелмесеңдер 

бастарыңды кесем», - депті.  

Сонымен бұлар не әкел дегенін білмей, ақылдасып, «осы ана үш жетім балалар зерек еді, соны іздейік» 

депті. Сонымен бұл үшеуін екі күн өтіп, үшінші күні іздеп тауып алады. Келе бұлар балаларға сәлем 

береді. Ол үшеуі де сәлемін қабылдады да: «Қош, жол болсын, қайда барасыздар?» - деп сұрау сұрады. 

Бұлар жауап берді. «Біз сіздерді іздеп жүрміз. Себебі біз өлетін болдық, патша бізге уақыт берді. Ол 

мынадай, шалқасынан селт етпей, жатып алып аты-жөні жоқ «әкел!» дейді, не әкел дегенін білмей келеміз, 

сонымен бізге үш күн уақыт берді. Ол бүгін бітетін күні», - деді. «Дұрыс, онда қала бұзылған, соны жөндеу 

үшін ұста әкел дегені ғой!». Онда сол күні, сол уақытта артына кейін қарай қайтып, бірнеше ұста апарады. 

Сонда патша: «Е, қош, үш күннен бері ұста таба алмадыңдар ма? Неғып кешіктіңдер, айт шындарыңды! 

» -депті. Сонда аналар тұрып:  

- Не әкел дегеніңізді білмей әлгі үш баладан сұрап білдік, - депті. «Ә, ырзасыңдар ма, зеректігіне?» - депті 

патша.  

- Ырзамыз, сол үшеуін қойыңыз, - депті. «Иә, болмаса ертіп әкел», - деп алдырып, қайта уәзір сайлайды. 

Енді аз күннен соң елінде наразылық туып, «біз жетімді уәзір сайламаймыз» деген соң, елі бұзылып 

кететін болған соң, қайтадан үшеуін босатып қоя береді. Сонымен бұл үшеуі басар тауы жоқ, барар жері 

жоқ каңғырып басқа патшаның қол астына кетеді. Үшеуінің ендігі кәсібі патшаның қазынасынан алтын 

алып ауқат етпекші болды. Бұлардың үйі моланың тесігі болды. Түнде патшаның қазынасындағы 

алтынды үшеуі үш дорбалап тасып көрге әкеліп жинай беретін болды. Азанда патша қазынасын қараса, 

алтынның азайғанын көреді. Ертеңіне уәзірлері мен қарауылдарын қояды. Сонда да сол күні үшеуі 

ешкімге білдірместен тағы алтын ұрлап көрге әкелді. Ертеңіне патша қараса,тағы азайып қалған.Патша 

қапаланып өзі қарауыл болып тұрады,«көрейінші қандай неме ол» деп сонда да патшаға білдірмей әлгі 

үшеуі тағы да қазынадан алтынды ұрлап алады. Азанда қазынаны қараса, тағы жоқ біраз алтын, қапаланып 

патша сол күні кешке жансыз болып, жаман киімді киіп алып кешке түнімен жүреді, сүйтіп жүрсе, бір 

жерде бір үшеу бір нәрсе арқалаған, ырс-ырс етеді. Дереу патша артынан ере береді. Балалар жаңағы 

адамнан: «Қайда барасыз», - деп сұрайды. Ол адам өздерінен: «Сіздер қайда барасыз?» - дейді. Бұл үшеуі 

«нан талап» дейді. Әлгі адам да «мен де нан талаппын, қарағым» дейді. Әңгімелесіп көрге қарай келе 

жатса, бір жерде ит үріпті қоймастан, сонан соң жаңағы үшеуінің біреуі тұрып: «Ә, сіз патша ма едіңіз, 

ана ит маған іштеріңде патша кетіп бара жатыр деп үріп тұр ғой», - депті. Сонда ол: «Жоқ, шырағым, 

менен патшалық не алсын, бірақ кішкене күнімде өздерімізше ойнап жүргенімізде балалар мені патша 

етіп ойнаушы еді», - деп жалтартыпты. Олар осы айтқанға шыннан сеніпті. Үшеуі әлгі адаммен төртеу 

болып көрден соққан үйіне келеді. Өздерінше жай әңгімелесіп әлгі адам әңгімемен бұлардың әдіс-

айласын білу үшін әр түрлі сөзге сала отырып, үшеуіне айтыпты:  

- Ұрлық ету үшін қандай амалдарың бар? - депті. Үш баланың біреуі: «Менің амалым патшаның 

қазынасынан алтын ұрлағанымды ешкімге білдірмеймін де, сездірмеймін де, міне, менің айла әдісім», - 

депті. Екіншісі: «Менің амалым үрген иттің тілін білем!» - депті. Үшінші біреуі: «Мен бір көрген 

адамымды айнытпай тауып аламын, маған бәрібір жеті қараңғыда көрсем де, күндіз көрсем де танимын», 

- депті. Бұл үшеуі сөзін бітіріп болған соң: «Иә, сіздің қандай амал, айлаңыз бар?» - депті. Бұл адам 

айтыпты: «Ажалға кетіп бара жатқан адамды ажалдан құтқарамын», -деген екен. Енді бұлар сөзін 

тауысып төртеуі ұйқыға кетеді. Сол уақытта ана үшеуін ұйықтата салып патша қайтадан бұрынғы киімін 

киініп болып, дереу тез қарауылдарына барып: «Дәл көрде үш бала бар, соны барып үшеуін бірдей дарға 

тартып, алтынды қазынаға сал!» - депті. Дереу қарауылдар келсе, үш бала ұйықтап жатыр, қасында алтын. 

Алтынды алып сол түнде қазынаға салады да, азанға шейін қарауыл тұрады. Азанда үшеуі тұрса, алтын 

да, жанындағы адам да жоқ. Дереу үшеуі жан-жағына алақтап, сасқалақтап далаға шығайын десе, ана 

қарауыл әскерлер үшеуін ұстап алып, аяқ-қолын байлап дарға аспақ үшін даршыға береді. Даршы 
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үшеуінің мойнына жіп байлап аспақшы болып жатады. Осы уақта патша бір биік жерден жаңағы үшеуін 

көрмекші болып тұр еді, себебі қандай әдістер жасар екен деп ойлап еді. Сол уақытта адам танығыш бала 

дереу даршыдан ұрықсат сұрап мойнын босаттырды да, әлгі патшаға бала тұрып:  

- Е, адам, түндегі адам сен емес пе едің, өлімге ажалға кетіп бара жатқан адамды өлімнен, ажалдан 

құтқарам дегенің қайда, құтқар, міне, өлімге кетіп бара жатырмыз, - деді. Сонда патша даршыға 

босаттырып, құтқарып жіберіпті. Сөйтіп, өзіне әлгі үшеуін уәзір қылып тағы алыпты. 

 

106 - Бөлім: Бір үзім нан 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1803 

 

 

Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бірін-бірі көргісі келмейді 

екен.  

 

  Байдың үйі кең, әдемі болыпты. Іші толған-алтын мен күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін 

бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгілі, нанын әзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып, күтіп, 

орып, өз күнін өзі көріпті.   

 

  Бір жылы көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп ағаштың басына шығып кетеді. Ал 

кедей болса, бір көмеш нанын қойнына салып, ол да ағаштың басына  көтеріледі. Су тасқыны он бес күнге 

созылады. Бір күн қарны ашқан бай кедейге:   

 

-  Әй, кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да, маған бір үзім нан бер, - дейді.  

 

-  Жоқ, алтының өзіңе, нан бере алмаймын, - деп жауап береді кедей.  

 

Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды.   

 

- Алтынымның жартысын берейін, - дейді ол бұл жолы.   

 

- Жоқ, бере алмаймын, - деп бұл жолы да кедей келіспейді.   

 

Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдамай, бай бір үзім нанға барлық алтынын айырбастайтынын 

айтады. Кедей бәрібір көнбейді. Бойынан күші кеткен бай басы айналып, суға құлап кетеді. Ал, келесі 

күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Халықтың: «Алтын, күміс – тас екен, арпа, бидай – ас екен» 

дейтіні орай айтылғаны екен. 

 

107 - Бөлім: Құмырсқа қанағаты 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1804 

 

 

Ертеде бір оқымысты болыпты. Ол барлық халықтың, жан–жануардың, жәндік, өсімдіктің тілін түгел 

біледі екен.  

   Бір күні ғұлама бақ ішінде келе жатып, құмырсқаның илеуіне тап болады. Қарап тұрған біреуі жоқ: бір 

тобы індерін кеңейтіп жатыр, бір тобы нән құртты сүйретіп келеді, енді біреулері күзет қорықта жүр, ал 

ана біреуі басқа илеуден ұшырасқан құмырсқамен алысып жатыр.  

   Әлгі адам бір құмырсқаны ұстап алады да:  

   – Сенің басың неге үлкен? - деп сұрайды.  

   – Ақылым көп.  

   – Құйрығың неге үлкен?  
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   –  Қайратым  көп. Өзімнен  қырық  есе ауыр жүкті көтере аламын. Қайратымды құйрығыма жинамасам, 

ауыр жүкті көтергенде, тоңқалаң асар едім,  -  дейді  

   Құмырсқа:   

   – Ал сенің ішің неге жіңішке?  

   – Қанағатым көп.   

   – Жарайды,  - деді оқымысты. – Ақылың мен қайратыңның көп екеніне көзім жетіп тұр. Енді 

қанағатыңның қандай екенін білейін. Егер саған бидайдың бір дәнін берсем, қаншаға жеткізер едің?  

   – Бір жылға жеткізер едім, – депті құмырсқа.  

   – Оқымысты құмырсқаны сауытқа салып, қасына бидайдың бір дәнін қояды. Бір жыл өткен соң сауытты 

алып қараса, құмырсқа бір қырынан бүк түсіп, қимылсыз жатыр екен. Қасында бидай дәнінің жартысы 

қалыпты. Әрі–беріден кейін бірте–бірте мұртын, аяғын қимылдатады да, құмырсқа орнынан тұрады.  

   – «Бір дән маған бір жылға жетеді» деп едің. Жыл өтті, ал сен дәннің жартысын ғана жепсің. Оның қалай? 

– деп сұрады оқымысты.  

   – Иә ... ол дәнді бір жылда жеп бітірсем, қазір менің халім әлде қайда жақсы болған болар еді. Бірақ сен 

бір жылдан кейін мені босатуды ұмытып кетсең, онда мен бостан–босқа аштан өлген болар едім. Сол 

себепті бір жыл бойы жарты дәнді қанағат қылдым, – деп жауап береді құмырсқа.  

   – Егер босатуды ұмытып кетсем, қалған жарты дәнді қанша уақытқа жеткізген болар едің?  

   –  Төрт-бес жылға жеткізген болар едім, –депті құмырсқа. 

 

108 - Бөлім: Сауысқан мен көкек 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1805 

 

 

Ертеде сауысқан мен кӛкек бір орманды мекендепті. Олар ұялары болмай, ағаштың бұтақтарын паналап 

күнелтіпті. Көкек күнде ерте тұрып  алып: «ұя керек», «ұя керек», - деп, көршілерінің мазасын кетіреді. 

Бір күні сауысқан көршісіне:  

    – Екеуіміз бірігіп бірік ұя істейік. Әуелі саған, содан кейін маған салармыз,  - дейді. 

    Көкек:  

    – Менің ұя салатын қуатым да, құралым да жоқ. «Керек, керек» деп қақсай берсем, құстың бәрі 

ағайыным, көп болып көмектесіп, ұя салып берер, - деп келіспейді.  

   Сауысқан көкектің көмегін күтпей–ақ, ұя салуға кірісті. Ол ұясының қабырғаларын жас бұтақтармен  

таспалап, берік етіп өрді. Оны шыммен, өсімдік тамырларымен мықтап байланыстырды.  Іші  –  тысын 

саз балшықтармен сылады. Кішкентай бұтақтардан құрастырып, қақпалы есік жасады. Ұяның астына 

мамықтан төсек төседі. Ал көкектің «керек, керек» деп қақсай  – қақсай даусы қарлығып, тілі сақау болды. 

Ол кейінгі жылдарда «керек» дегендегі «р»  - ды айта алмай, «керек» деудің орнына «көлек, көлек» дейді. 

Сондықтан жұрт оны кекетіп «көкек» деп атайтын болды. Сол көкектің күні бүгінге дейін өзімдікі деген 

ұясы да, үйіші де жоқ. 

 

109 - Бөлім: Сылтаушыл 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1806 

 

 

Ертеде бір  қойшы  үйіне мызғып алуға келіпті де, қойды қарай тұруға баласын жұмсатыпты. Күн суық 

болса керек, баласы:   

 

    –Тоңамын! – деп, сылтауратыпты.  

 

   Анасы ұлының аяғына жылы байпақ, үстіне тон тері шалбар, жылы қолғап, басына үлкен тымақ қигізіпті 

де:  

 

    – Ал, балам, енді тоңбайсың, бара ғой, - депті.  
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   Сонда баласы ұялмастан:  

 

    –  Енді көзім тоңады, - деп жылапты. 

 

110 - Бөлім: Үш жалқау 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1807 

 

 

Ертеде бірінен  –  бірі өткен ағайынды үш жалқау болыпты. Бар бітіретіндері бас көтермей ұйықтай беру 

екен.  

    Бірде үшеуі жолға шығыпты. Тоғай арасына келгенде, мәуелі ағаш көлеңкесіне қисая кетіпті. Бірінші 

жалқау:  

     – Е... құдай, мына өріктер піссе, - депті.  

    Екіншісі:  

    –Ауызға келіп түссе, - депті.  

   Сонда үшіншісі оларды міней сөйлеп:  

   –Түу, соны айтуға қалай ерінбейсіңдер, - депті. 

 

111 - Бөлім: Сыншы бала 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1808 

 

 

Баяғыда бір баланы жат жұрттықтар  тұтқындап, еліне алып кетіпті. Еліне әкелген соң, қой бақтырып 

қойыпты.   

    Бала қой бағып жүріп, далада қалған қу бастың қасына келіп: «Сенің  арғымақтың басы екенінді кім 

білсін, менің Тортай сыншының баласы екенімді кім  

білсін?» деп зарлайды екен.  

     Күндердің күнінде баланың қожасы үш аргымақ әкеліп балаға сынатыпты.  

   – Бала, мына арғымақтардың қайсысы жүйрік? – деп сұрапты. Бала:   

   – Мен білмеймін, әкем білетін еді, - депті.  

     Мұнан соң бай сәйгүліктерді балаға бақтырып қойыпты. Бала ең тұлпарын танып,  жарата беріпті. Бір 

күні  бала тұлпарға мініп, еліне тайып отырыпты. Жат  жұрттықтар жабыла қуыпты. Бірақ бала оларға 

жеткізбей кетіпті. Сӛйтіп аман – есен еліне жетіпті. 

 

112 - Бөлім: Құстар неге сөйлей алмайды? 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1809 

 

 

Ерте заманда адамдар мен құстардың достығы мықты болыпты. Құстар адамдардың тілін түсіне алатын 

болған екен. 

   Биік тауда бүркіт өмір сүріпті. Бір күні бүркіттің қарны ашып, аулайтын аң аңдып отырады таудың биік 

шыңында отырып. Бірақ ештеңе табылмайды. Күннің көзі бүркіттің көзіне түсіп, ол ұйықтап кетіпті. 

Біраздан соң құстың қанатының даусынан оянып кетеді. Қараса, қаршыға жемтігін аулаған екен. Сөйтіп 

келесі бір төбешікке барып жейін деп жатыр екен. Оны көрген бүркіт қатты ашуланады да қаршыға 

отырған төбешікке барып, қаршығаны шұқып тастауға аз қалады. 

   Қаршыға қорықпастан: 

   — "Бүркіт, саған не болған дікеңдеп? Дұрыстап сұрасаң саған да беремін ғой еттен” дейді. Сонда бүркіт: 

   — "Маған сенің қонақжайлылығың керек емес. Жай сенің өліп қалған аңды қалай жейтініңді көрейін 

деп келдім” дейді. Бірақ етті көріп көзі қызып барады. 

   Оның сөзіне қаршыға күледі де: 
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   — "Егер бұл аң өліп қалған болса, онда сен күні бойы не қарап отырдың?”. Бұл сұраққа көңіл-күйі түсіп 

кеткен бүркіт: 

   — "Мен бұл аңды көрмедім. Мен бұны емес, бір көзіммен қоянды, екінші көзіммен елікті аңдып отырған 

едім. Сен олардың етін жей алмайсың ғой. Же алдыңдағы етті, сасып кетпесін” деп жауап қайырады. 

   Бүркіт пен қаршыға бір-бірімен қатты ұрысып қалады.  Екеуінің шуын естіп қалған барлық құстар 

жиналады. Құстар Құстандың занын сайлауды ойластырады. Сол хан ұрысты шешіп беруі керек болады. 

   Құстар шықылдап, шулап кетеді. Барлығының хан болғысы келеді. Сол кезде Бүркіт алға шығып: 

   — "Мен сендерге хан болу керекпін. Менен де биікте самғап ұшатын ешкім жоқ” дейді. Бірақ оған 

құстар келіспей: "Жоқ, керек емес! Сен өте тәкәппарсың. Сол себептен де биік құзда өмір сүресің” деп 

қарсы болады. 

   Жарқанат шығып: 

   — "Менің хан болғым келеді. Менің қанатым сендердікіндей жүннен емес теріден. Алыстағыны естіп 

қоямын”. Бұған көкек келіспей қояды: 

   — "Жарқанаттың хан болуы мүмкін емес. Құстарға ҚҰСПЫН дейді, аңдарға АҢМЫН дейді. Оның 

үстіне түні бойы ұйықтамай ұшып жүреді де бізге ұйқы бермейді. Сендер үшін менен жақсы хан 

болмайды. Менің салған әніммен бүкіл жер беті және жасыл желек құлпырады”. 

   Көкектің де сөзіне құстар келіспей қояды да былай дейді: "Көкек бізге хан болмайды. Ол өзінің 

балапандарына қарамай тастап кетеді”. 

   Осы кезде құстар арасында үлкен айтыс-тартыс туды. Әрбір құс өзін хан қылып сайлауды ұсынды. 

Құстар қатты шулап кетеді. Мұны естіп жоғарыда талдың басында сиқыршы қара қарға отырады. Ол: 

   — "Ақыры бір-біріңмен тіл табыса алмайды екенсіңдер, онда сөйлемей-ақ қойыңдар. Барлығының хан 

болғысы келеді” дейді. Сол кезден бастап құстар адам сияқты сөйлеуден қалады. 

   Міне, құстардың ауызбіршілігі болмағандықтан барлығы бірдей сөйлей алмай қалыпты. 

 

113 - Бөлім: Өсімдіктер мен кемпірқосақ 
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Баяғы заманда жер бетіндегі өсімдіктердің барлығы тек жасыл түсті болыпты. Бір күні қатты жаңбыр 

жауып, олар қуанып, асыр салады. Жаңбырдың қалай басылғанын да байқамайды. Жапырақтар бетінде 

жаңбыр тамшылар қалады. Тамшылар да өсімдіктермен бірге ойнағысы келгендей түрлі түсті түске енеді. 

Дүние әдемі боп кетеді. Кенет өсімдіктер жаңбыр тамшыларынан әдемі біреудің өздерімен бірге күліп, 

ойнап, қуанғанын көреді. Оның сұлулығына таң қалады. 

   - Сен кімсің? – деп сұрайды одан Алма. 

   - Менің атым Кемпірқосақ, – дейді ол көзін қысып. 

   - Сен жаңбыр суының ішіне қалай кіріп кеткенсің? – дейді Алма таңданысын жасыра алмай. 

   - Мен жаңбыр суының ішінде емеспін, мен аспандамын, – дейді Кемпірқосақ. 

   Аспанға қараған Алма тіпті таң қалады. 

    - О-о-о, сен неткен сұлусың, Кемпірқосақ, мен де сіз секілді сұлу болсам ғой, шіркін,- дейді қызығып. 

   Алма мен Кемпірқосақтың әңгімесін естіген Қызанақ: 

   - Мен де сұлу болсам ғой, – дейді. 

   - Менің де сұлу болғым келеді, – дейді Баклажан қалыспай. 

   Сонда Кемпірқосақ: 

   - Менің қай түсім ерекше ұнады саған? – деп сұрайды Алмадан. 

   - Қызыл түсің, – дейді Алма. 

   - Онда мен саған қызыл түсімнен берейін, – дейді де Кемпірқосақ Алмаға қызыл түсінен сәуле шашады. 

Алма қып-қызыл нарттай боп кетеді. Ол қатты қуанады. Оны көрген Қызанақ: 

   - Менің де қызыл болғым келеді, – дейді тағатсыздана. 

   - Онда сен де қызыл бол, – деп Кемпірқосақ Қызанаққа да қызыл түсінен сәуле жібереді. Лезде Қызанақ 

та қып-қызыл боп қуанышқа бөленеді. 

   Сол сәт Баклажан: 
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   - Менің де қызыл болғым келеді, – дейді. 

   Онда сен де қызыл бол, Баклажан, – деп Кемпірқосақ оған да қызыл түсінен бөліп береді. 

   Бірақ Баклажанға қызыл түс ұнамай қалады. Ол: 

   - Жоқ, менің қызыл түсті болғым келмейді. Маған көк түсің ұнап қалды, – дейді Кемпірқосаққа. 

   Баклажанның мінезін ұнатпаған Кемпірқосақ: 

   - Мен берген түсімді қайта ала алмаймын. Мә, саған көк түс, – деп қызыл түстің үстіне көк түсін шашып 

жібереді. Баклажан қою көк түсті болып шыға келеді. 

   - Қалай түсің енді ұнады ма? – дейді оған Кемпірқосақ. 

   Кемпірқосаққа ренжіп қалған Баклажан басын төмен қаратып бұртиып оған сөйлемей қояды.  

   Жеміс-жидектер мен көкөністердің бірінен кейін бірі әдемі түске еніп жатқанын көрген Қияр 

жапырағының арасынан шыға алмай біраз әуреге түседі. 

   Дау Асқабақ маңғаз қалпы асықпай: 

   - Менің сары болғым келеді, – дейді. 

   - Сен сары бола ғой, Асқабағым, – деген Кемпірқосақ оған сары түсінен шашып жібереді. 

   Сол сәт секіремін деп жапырақтарының арасынан сәл басы қылтиып көрініп қалған Қиярға сары түстің 

бір тамшысы тамып кетеді. Лезде-ақ Қиярдың басындағы жап-жасыл гүлі сап-сары боп шыға келеді. 

Қуаныштан беті бал-бұл жанған Қияр отыра қап басындағы сары гүлін тамашалауға кіріседі. 

   Ал Асқабаққа сары түс түгел жетпей, оның денесінде жасыл жолақтар қалып қояды. Бірақ Асқабаққа 

мына түсі де қатты ұнайды. Ол Кемпірқосаққа: 

   - Рахмет саған Кемпірқосақ! Менің түсімдей түс ешбір өсімдікте жоқ-ау деймін. Мен осы түсіммен 

қаламын, – дейді жадырап. 

   Бағанадан бері айналасындағы болып жатқан оқиғаға ұйқылы ояу қарап жатқан Қарбызға Асқабақтың 

түсі ұнап кетіп ұйқысы шайдай ашылады. Ол да қалыспай Кемпірқосақтан әдемі бір түсті сұрап алайын 

деп ұмтыла бергенде, Кемпірқосақ жоқ болып кетеді. Қарбыз жасыл күйінде қалады. Содан бері ол 

Кемпірқосақтың шығуын күтіп үнемі аспанға қарап жататын болыпты. 

 

114 - Бөлім: Хан мен құмырсқалар ертегісі 
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Баяғы заманда бір хан өмір сүріпті. Ол өзін әлемдегі ең ақылды, ең білгір адам деп санаған екен. Бірде 

хан өзінің әскерін ертіп аң аулауға шығады. Және шабармандарын жан-жақтағы құмырсқаларға, 

кішкентай жәндіктерге хабар айттыру үшін тездетіп жолға шығарады. Хан: ”Барлық құмырсқаларға, 

құрттарға және басқа да кішкентай ақымақ мақлұқтарға ‘Он күн бойы індеріңнен шықпаңдар’ деп 

ескертіңдер. Егер айтқанды тыңдамаса, онда менің атты әскерім оларды таптап өтеді” деген бұйрығын 

айтады. Барлық жәндіктер мен құрттар қатты қорқып індеріне тығылып, шықпай қалады. Тек 

құмырсқалар ғана ханды өздерінің ауылдарында қарсы алмақ болып, індерінде тығылып отырмайды. 

   Уақыты келіп, хан өзінің әскерімен келе жатса, жолдарында жыбырлап жүрген құмырсқаларды көреді.  

   —” Мен бұлардың барлығына ескертпеп пе едім?! Құмырсқалардың менің айтқанымды тыңдамай 

сыртта жүргендері қалай?” деп сұрайды. 

   Ханның жанындағы қызметшілері абдырап, абыржып қалады. Біраз жер жіріп барып, хан өзінің 

нөкерлеріне ”Құмырсқалардың патшасын алдыма әлып келіңдер!” деп бұйырады. Құмырсқаның патшасы 

ханның алдына келгенде хан: 

   — ”Неге менің айтқаныма құлақ аспай, жолда қырсығып тұрып алдыңдар?” деп сұрайды. 

   — ”О, тақсыр! Біз сізді ауылымызға шақырып, қонақ етпекші едік” деп құмырсқаның патшасы жауап 

береді. 

   Патша бұл жауапты естігенде мысқылдап күледі де: 

   — Әй, ақымақтар-ай! Ойлаңдаршы. Біз сендердің ауылдарыңа қонақ болдық делік. Сонда сендер бізді 

қалай тамақтандырмақсыңдар, қалай шөлімізді қандырмақсыңдар? Біздің әскеріміз бен аттарымыз көп. 

Ол жайлы ойландыңдар ма? 
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   — ”Ол жағына алаңдамаңыздар. Біз бәріміз жұмыла еңбек етсек, тауды да қопарып жіберуімізге болады” 

деді құмырсқаның патшасы. 

   — ”Егер сендер ақылға қонымды сөз айтсаңдар, мен сенер едім. Бірақ сен бос сөзді далбасалап отырсың” 

дейді киіздің үстінде жайғасқан хан. 

   — О, тақсыр! Сарбаздарыңызға аттан түсуді бұйырыңыз. Мен сіздерді өз үйімде қонақ қылып күтпесем, 

несіне құмырсқалардың патшасы болып жүрмін?! 

   Бұл сөзге таңданған хан күліп жібереді. 

   — ”Жарайды. Біз барамыз сендерге” деп, аттағы сарбаздарына тездетуді бұйырады. 

   Сонымен хан мен оның әскері құмырсқала рдың арнайы тігілген шатырына келеді. Аттарды ат 

байлайтын орынға байлайды. Құмырсқалардың патшасы өзінің маңындағы құмырсқаларға нанның 

қиқымын, бір шөптің қиқымын және судың тамшысын әкелуді бұйырады. Бұйрықты тыңдаған 

құмырсқалар жан-жаққа кетіп, біразу ақыттан соң тапсырылған нан ұнтағын, судың тамшысын және 

аттарға арналған шөптің қиқымын алып келе бастайды. Содан біразуақыт өткенде шатырдың алдында 

наннан тау жасалады, шөптен мая жасалады ал шұңқырға су толтырылып, хан мен оның әскері және 

аттары тойғандарынша тамақтанып, шөлдері қанғанша судан ішеді. 

   Құмырсқалардың әрекетіне таң қалған хан өзін олардың алдында төмен сезінеді де, құмырсқаның 

патшасына сөзбен тиісуге тырысады. Патша: 

   — Әй, құмырсқалардың патшасы, сенің басың неге қазандай үлкен? 

   — Тақсыр, мүмкін ақылымның көп болғандығынан болар. 

   — Ал белің неге үзілейін деп тұр? деген ханның сұрағына құмырсқалардың патшасы ақылдылығымен: 

   — ”Әрбір қиын еңбектің алдында белімізді буып алып, содан соң кірісеміз, тақсыр. Міне, бүгін сіздерге 

қалай еңбек ететіндігімізді көрсеттік” деп жауап қатады. 

   Құмырсқаның жауабына аузы ашылып қалған хан енді не сұрарын білмей абыржып тұрғанда уәзірі 

құлағына келіп сыбырлайды: 

   — Хан ием, сіздің ақылыңыз дариядай кең. Қалайша сөз таппай қысылып қалдыңыз? деп әдейі сұрайды. 

Сонда хан көзін төмен қаратып: 

   — ”Даналық сөз тек қана ақымақтарды ғана масқаралайды. Мен доғардым.” деп, атына міне жөнеледі. 

Бара жатқан аңшылығы іске аспай қалады. Өйткені масқара халге түскен хан әскерін ертіп еліне қарай 

шаба жөнеледі. 

   Міне, осылайша өзін ең ақылды санаған ақымақтың беті ашылып, ұятсыздығы мен ақымақтығы әшкере 

болады. 
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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, ханның үйінің жанында 

уәзір көреді де: 

–  Мұныңды ханға апармай-ақ қой, маған сыйлап кет, — дейді. Бала: 

–  Жоқ, саған әкеле жатқаным жоқ, ханның өзіне апарам, — 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: 
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–   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 сонда 

келіседі. Бала соны тауып әкелсін, сонда сыйлық беруге болады, — дейді. 

Сонда хан балаға: 

–   Бұл киіктің астына қоятын тағы болады, оның екі жағында 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 дүние-мүлкін 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 жат- қан 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 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 шығады. 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 калсаң, ет өзінен-өзі 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 ак сандыққа көзің түсер. Сол ақ 

сандықты 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 алтын ағаштың 

бұтағынан қысып, қолыңмен 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 
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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 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 ағаштың 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 бақыты артқанын көре 

алмай, уәзірлері күндейді. Сонда уәзірлері жиылып ақылдасады: «Ханға айтып бұл баланы тағы да бір 

келмейтін жерге жұмсайық. Бәлендей алыстағы, күн астындағы 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. Бұл бала сол қызды тауып 

әкелсін, сонда мықтап сыйлық беруіңізге 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 жібереді. Сонда 

құмырсқа балаға риза болып: 

–   Сендер мені шұқырдан шығарып жібердіндер. Осы жақсылықтарыңызды мен де алдарыңызға тіріде 

бір келтірермін. Мен мына бір қанатымды жұлып берейін, керек болған кезде тұтатсаң, дайын боламын, 

— деп бір қанатын жұлып береді. 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 
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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 

шақырымнан 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 ертеңіне, 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 жағынан 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 шығады. Мыстан кемпір қолына екі шыны арақ ұстап шығады да, жолда желаяққа ішкізіп мас 

қылып, өзі жүгіріп кетеді. Бала тыңшыға айтады: 

–  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, кемпірге жетеді. Қолына бір уыс топырақты алады да, кемпірдің алдынан 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 астындағы бір үйге жасырып қойған екен. Қыз сол 

үйде кесте тігіп отырып, 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 тастап, өртті сөндіреді. Бұлар тып-тыныш ұйқыда жата береді. Хан 

бұларды өлді деп, күлін қарайын деп келсе, бәрі де тып-тыныш ұйықтап жатыр екен. Хан тағы ойлап, бір 

амал табады. 

Ертеңінде: 

–  Қырық қызбен қызымды қатар тұрғызам, солардың ішінен 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 түтетіп жібергенде, құмырсқа келіп қырық 

қыз ішіндегі күн астындағы 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 отырады. Бір жерлерге келгенде, тыңшы қалады. Тағы бір 

тауға келгенде, баяғы тау көтеруші дәу қалады. Бір көлдің жанына келгенде, баяғы екі көлдің суын 

ұрттаушы қалады. Бір жерлерге 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 кыз: 

–   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 
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қасқыр, уәзірлерді түлкі қылып жібереді. Олар бірін-бірі қуып кетеді. Сонымен күн астындағы Күнікей 

қызды бала алып, екеуі той жасап, қосылады. Ел-жұрты баланың ерлігіне риза болып, оны хан сайлайды. 

 

116 - Бөлім: Күйеу таңдаған қыз 
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Баяғыда бір ханның елден асқан сұлу, ақылды қызы болыпты. Хан қызынын ешкімге атастырмапты. Ол: 

  - Қызым кімді сүйсе, соған барсын, — дейді екен. 

  Бір күні хынның қызы әкесіне келіп: 

  - Әке, менің ерге шығатын уақытым болды, кімде-кім көңіліме жағатындай сыйлық әкелсе, сол кісіге 

ризалығымды беремін. Осы ойымды сізге айтуға келдім, — дейді. 

  Әкесі қызының сөзін мақұлдап: 

  - Ей, халайық, кімде-кім қызымның көңіліне жағатындай сыйлық әкелсе, қызымды соған беремін, — деп, 

шаһардағы хылыққа жар салыпты. 

  Хан қызының сұлулығына есі кеткен жігіттер, байдың мырзалары әр жерден келіп жатады. Бірі ішік, бірі 

патсайы көйлек, енді бірі алтынмен әшекейленген етік әкеледі. Хан қызының көңіліне бірде-бірі 

жақпайды. Сыйлық әкелгендердің басы салбырап, үйлеріне қайтады. 

  Осы мезгілде үш шаһардан үш кісі бағын сынамаққа хан еліне қарай шығады. Хан елінің күре жолына 

келгенде үшеуі бір-біріне жолығады. Олардың Бірінде сыйлыққа кілем, екіншісінде айна, үшіншісінде бір 

алма болыпты. Жол-жөнекей үш адам хан қызына әкеле жатқан сыйлықтарының қасиеттерін айтады. 

  Бірінші жігіт: 

  - Менің кілемім көзді ашып-жұмғанша қалаған жеріңе жеткізеді, — дейді. 

  Екінші жігіт: 

  - Ал, менің айнама қараған адам жер үстінде не болып жатқанын көреді, — дейді. 

  Үшінші жігіт: 

  - Менің алмам – жанға шипа, тәнге дәрі. Егер алманы жесе, өлген адам тіріледі, — дейді. 

  Осы кезде кілемі бар жігіт, айнасы бар жігітке: 

  - Айнаңа қарашы, жер үстінде не болып жатыр екен? –деп өтінеді. 

  Жігіт айнаға қарап: 

  - Хан қызы кірпігі ғана қимылдап, әл үстінде жатыр екен? — дейді. 

  Мұны көрген жігіттер екіншісінің кілеміне отыра салып, хан қызы жатқан сарайға лезде қалықтап ұшып 

келеді. Үш жігіт келгенше қыз өліп қалған екен. Сол арада үшінші жігіт барып, алмасын жегізіп, қызды 

тірілтіп алады. Үшеуі де әкелген сыйлықтарын тірілген хан қызының алдына тартады. Хан қызы кілемді, 

айнаны өз иелеріне қайтарып береді. Ал, алмасы бар жігітке тұрмысқа шықпақ болады. 

  Сонда кілемі, айнасы бар жігіттер тұрып: 

  - Біздің сыйлығымыз ешкімдікінен де кем емес, егер айнамен қарап көрмесек, кілемге отырып жылдам 

ұшып келмесек, сіз өлген болар едіңіз. Неліктен сіз алма әкелген жігітті таңдадыңыз, — деп, өкпе айтады. 

  Сонда қыз тұрып былай дейді: 

  - Кеш келсе де, ол жігіт мені тірілтіп алар еді. Бұл бір, екіншіден, мен алмасын жеп қойдым. Енді мен ол 

алманы қайтарып бере алмаймын. Ал сендердің айналарың мен кілемдерің өздеріңде, — дейді. 

  Екі жігіт осылай сөзден жеңіліп, еліне қайтып кетеді. Қыз алма әкеліп тірілткен жігітке қосылып, 

бақытты ғұмыр кешеді. 

 

117 - Бөлім: Етікші 
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Ерте заманда бір кедей етікші болыпты. Бала-шағасы көп екен. Үй-ішін асырау үшін ол ел аралап, 

қобдиын құшақтап жүріп етік тігіпті. 
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   Күндердің күнінде қобдиын қолтықтап, таныс емес бір ауылға аттанады. Бұрын жүрмеген жолы болған 

соң, етікші адасып кетеді. Түн болады. Ақырында етікші далада жалғыз тұрған иесіз үйге кездеседі. Иесіз 

қыстаудың ішіне кірген етікші пештің үстіне шығып, қобдиын басына төсеп жата кетеді. 

   Бір уақытта салдыр-гүлдір еткен бір нәрсенің даусы шығады. Етікші есікке қараса маңдайында 

жарқыраған жалғыз көзі бар, бір еңгезердей дәу кіріп келе жатыр екен. 

   - Пеш үстінде жатқан қандай адам? – деп сұрайды дәу. 

   Етікші: 

   - Бұл – етікші, — деп жауап береді. 

   Дәу: 

   - Бізге керек шебер етікшімісің? — дейді. 

   Сонан соң дәу бұйырып: 

   - Кәне, бері кел, шебер, мына үйге кір. Егер ертеңге дейін бір керемет етік тіксең, жаның аман қалады. 

Ал, егер орындамасаң басыңды аламын, — дейді де, етікшіні ішке кіргізеді. 

   Дәудің өзі есіктің алдына жатып ұйқыға кіріседі. Етікші ішінен: 

   - Енді өмірім жойылды, өліп кетсем, бала-шағамды кім асырар екен? – деп үрейленеді. 

   Амалы таусылған етікші таң атқанша отырып ғажайып етік тігеді. Етіктің сыртқы көрінісінің басқа 

етіктерден айырмашылығы – ұшы тіп-тік сүйір, жоғары көтеріліп тұрады. Ал оның бір керемет қасиеті – 

аяғына киген адам аспанға қалықтап ұшып, баратын жеріне лезде жетіп барады. Бірақ ол дәудің оны оңай 

үйіне жібере қоймасын біліп: 

   - Бәрібір дәу қолынан өлемін. Одан гөрі бұл дәуді өзім өлтірейін, — деп, өткір пышағын алады. 

   Дәу ұйқыға кетті-ау деген кезде етікші етігін киіп, сыртқа шығады. Қалықтап ұшқан күйі қолындағы 

пышағымен дәудің жалғыз көзін түйреп алады. Дәу бақырып: 

   - Ер болсаң екі соқ, — дейді. 

   Етікші: 

   - Бір де жетер, — деп, дәудің үстінен ұшып өтеді. 

   Ал, дәу жарақаттан табанда өлген екен дейді. 

   Етікші сырттан тұрып әрі ойлап, бері ойлап, иесіз үйдің төбесіне шығып түнейді. Таң атқан соң дәудің 

үйін аралап, қарап шығады. Үйдің бір қараңғы жерінде темір сандық тұр екен. Етікші темір сандықты 

әзер дегенде ашады. Оның іші толған алтын-күміс екен. Бұдан кейін етікші алтын мен күмісті керегінше 

алып, ғажайып етігін киіп үйіне ұшып келеді. 

   Дәуден алған байлығының жартысын еліндегі жетім-жесірлерге таратып береді. Осылай, етікші тұратын 

ауылдың тұрмыстары жақсарып, мұраттарына жетеді. Ал, қартайған кезінде етікшіні балалары асырапты. 

 

118 - Бөлім: Елеместің адамгершілігі 
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Ертеде бір кедейдің үш баласы болыпты. Үшеуінің мінезі үш түрлі екен. Үлкені қатыгез, қу, тек қана өзін 

ойлайтын, ал ортаншысы жігерсіз, елдің айтқанымен жүретін адам болып өседі. Ең кішісінің аты Елемес 

екен. Ол ағаларына қарағанда мейірімді, адал, еңбекқор еді. Күні жетіп әкелері ауыр науқастан қайтыс 

болады. Бар жиған-тергенін балалары әкесін жерлеуге жұмсап, өздері панасыз қалады. Басқа амалдары 

қалмаған жетем балалар күн көру үшін алыс жолға аттанады. Ұзақ жүрген үшеуінің алдынан екі айрық 

жол шығады. Осы жерде таста қашалған сөздер бар екен. Онда екі бағыт көрсетілген: біреуі — барса 

келмес, екіншісі – барса қайтар. Ағалары: 

 

- Кіші ініміз қайда барса да сый-сияпатқа ие болады. Оның бізденқандай артықшылығы бар? Одан да 

Елеместен құтылайық, — деп келіседі де: 

 

- Сен барса келмес деген жолмен кет, ал біз барса қайтармен барайық, — дейді інілеріне. 

 

Елемес келіседі. Ол ағаларымен қоштасып, өз жолымен кетеді. 
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Жолшыбай қалың орманда Елемеске көкжал қасқыр кезігеді. 

 

- Сен неге бұл жолмен жүрдің? Осы жолдың «барса келмес» аталуын білмеуші ме едің? Әлде өмір сүргің 

келмей ме? Мен сені жеймін! – деп ол ақырады. 

 

Елемес қасқырға: 

 

- Амал қанша? Өмір де, өлім де — біреу. Одан қашып құтыла алмайсың. Пешенеме жазылғаны осы болса 

көнбеске амал бар ма? Жегенің ас болсын! – деген екен. 

 

Қасқыр осындай батыл адамды алғаш кездестірген еді. Елеместің берген жауабына разы болған ол: 

 

- О, достым, бұл – менің құлағыма тиген бірінші жылы сөз. Бұдан бұрын маған кезіккендер «жегенің ас 

болмасын» дейтін. Мен ерегісіп, оларды өлтіруші едім. Сондықтан бұл жол «барса келмес» атанған. Сенің 

айтқан сөзің маған қатты ұнады. Мен сені жей алмаймын. Екеуіміз дос болайық. Реті келсе саған көмегім 

де тиіп қалар, — дейді де, қоштасып өз жолымен кетеді. 

 

Елемес одан әрі жүре береді. Бір уақытта алдынан үлкен қала шығады. Ол осы қалаға қарай бет алады. 

Қаланың кіре беріс жерінде жәрмеңке болып жатыр екен. Елемес жәрмеңкені аралап келе жатып алдында 

жатқан бір әмиянға көзі түседі. Әмиянды жерден көтеріп алып: 

 

- Мынау кімнің әмияны? Кім жоғалтты? – деп жар салады. 

 

Бұл сөзді естіген жәрмеңкеде жүрген қала жұрты аңтарылып Елемеске қарап қалады. Осы кезде Елеместі 

Қоршап тұрған адамдардың арасынан бір қария шығып: 

 

- Мен жоғалттым. Оның ішінде менің өмір бойы жиып-терген алтын теңгелерім бар. Оларды әйелім тігіп 

берген гүлді орамалдың ішіне түйіп қойғанмын. Балам, әмиянді ашып көрші, — дейді. 

 

Елемес әмиянды қарап тұрған жұрттың көзінше ашады. Расында да ішінде гүлді орамалға түйілген алтын 

теңгелер бар екен. Жоғын тапқан қария қуанып Елемеске алғысын айтады. 

 

- Балам, өзің кім боласын?Қайдан келесің? Қайда бара жатырсың? – деп жөн сұрайды 

 

Елемес қарияға барлық мән-жайды айтып береді. Оның әңгімесін естіп болған қарт: 

 

- Сен мейірімді, адал жан екенсің. Егер қаласаң, осы қалада қал. Менің үш ұлым бар еді, төртіншісі бол, 

— дейді. 

 

Елемес қарияға еріп оның үйіне барады. Қарияның балаларымен бірге жер қазып, егін егеді. Бір күні жер 

қазып жүрген оның күрегіне бір зат ілінеді. Алып қараса — алтын. Алтынды көрген ол одан әрі қаза түседі. 

Сол жерден ат басындай алтын тағы шығады. Елемес тапқан алтынды алып, қарияның үйіне келеді де: 

 

- Әке, мен ат басындай алтын таптым. Міне, алыңыз, — деп алтынды шалға ұсынады. Оның көңіліне разы 

болған қария: 

 

- Балам, бұл алтынның маған қажеті жоқ. Қашанғы бізбен бірге тұра берем дейсің. Өзіңше үй-жай болып, 

өніп-өс. Бұл – адалдығың мен еңбегіңнің арқасында тапқан байлығың, — деп кеңес береді. 
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Елемес алғыс айтып, алтынның бір бөлігін қарияға береді. Өзі қалған алтынын сатып, үйленіп, үй болады. 

Мал-мүлік жинайды. Ешқандай қара жұмыстан қашпай, күні-түні еңбек етеді. Бірде жұмыстан шаршап 

келген Елемес ұйықтап жатып түс көреді де, шошып оянады. Түсінде ағаларының халі нашар екен. 

 

«Ит – тойған жеріне, ер – туған жеріне» деуші еді. Ағаларымның жағдайлары қалай екен. Мүмкін, олар 

қиналып жүрген шығар. Осы байлықтың рақатын жалғыз өзім көргенше, ағаларыммен бөлісейін деген 

оймен Елемес еліне көшпек болады. Осы күнге дейін әке болып келген қарияға барып, батасын алады да, 

жолға шығады. 

 

Көшіп келе жатып, баяғы екі жол айрылатын жерге жеткенде ағаларын кездестіреді. Олар әбден жүдеп, 

азып-тозып кеткен екен. 

 

Елемес ағаларына киім, тамақ береді. Елдеріне оралып, әкелерінің шаңырағын қайта көтереді. Ал ағалары 

қанша қиыншылық көрсе де, мінездері түк өзгермепті. Олар інілерінің бұл жасаған жақсылығын 

түсінбейді. Елеместі күндеп, одан қалайда құтылудың амалын ойластыра бастайды. Бір күні ағайынды 

үшеуі аң аулауға шығады. Қайтар жолда қаннен-қаперсіз келе жатқан Елеместі бауырлары өлтіреді. 

Інілерін айдалада тастап, үйлеріне оралады. Келіндеріне: 

 

- Сенің күйеуің аң аулап жүріп, үлкен жартастан құлап мерт болды, — деп, өтірік айтады. Өздері інілерінің 

бар жиған-терген мал-мүлкіне ие болып, әйелін ертіп басқа жерге көшіп кетеді. Осы кезде баяғы қасқыр 

жортып келе жатқан еді. Ол алыста ұшып-қонып, шуылдап жүрген топ қарғаны көреді. «Бұл не екен?» 

деген ойымен қарға үймелеген жерге жақындайды. Келіп қараса, ол баяғы өзінің өліп жатқан досы екен. 

Енді не істеу керек? Қасқыр бір ой сап ете түседі. Ол жата қалып, білдіртпей жер бауырлап жылжып 

барады да, қаоғалардың арасынан патшасын ұстап алады. Қалған қарғалар: 

 

- Патшамызды босат! – деп шулап қоя береді. 

 

Сонда қасқыр қарғаларға: 

 

- Сендер адам тірілтетін шөп әкеліп беріңдер! Ол ең биік құздың басында өседі. Міне, сонда ғана 

патшаларыңды босатамын, — дейді. 

 

Қарғалар келісіп, адам тірілтетін шөп өсетін құзды іздеп жан-жаққа ұшып кетеді. Іздегендерін тапқанына 

қуанған олар шөпті алып, кері қарай ұшады. Қасқыр қарғалар әкелген шөпті суға салып жұмсартып, 

Елеместің аузына салады. Елемес орнынан түрегеледі. Қасқыр қарғалардың патшасын қоя береді. 

 

Қайта тірілген Елемес есін жиып, досына рақметін айтады. Сонан соң ағаларын іздеп шығады. Көп ұзамай 

алдынан ауыл көрінеді. Бұл ағаларының ауылы екен. Елемес үлкен ағасының үйіне барады. Ол жерден 

нан пісіріп отырған өзінің әйелін кездестіреді. Екеуі көрісіп соң ішке кіреді. Үйдің төр жағында ағасы 

ұйықтап жатыр екен. Ашуын тоқтата алмаған ол ағасын қылқындырып өлтіріп қоя жаздайды. 

 

Артынан кірген әйелі оны әрең дегенде тоқтатады. Інісінің тірі екенін көрген және оның ашуынан 

қорыққан үлкен ағасы Елеместен бас ұрып кешірім сұрайды. Ашуы бәсеңдеген Елемес: 

 

- Өмір сені еш өзгертпепті. «Аққа Құдай жақ» демекші, мен досымның арқасында қайта тірілдім. Бірақ 

сенен өшімді алғым келмейді. Жаман бол, жақсы бол, бауырымсың. Тірі жүр, бірақ менің маңайыма 

жолаушы болма, — дейді де, әйелін ертіп үйден шығып кетеді. 

 

Енді Елемес әйелін сырт жерде қалдырып, өзі кіші ағасының үйіне барады. Ағасы сыртта құлпытас жасап 

отыр екен. Ол інісін танымайды. Елемес те танымаған кісі болып сәлем береді. 
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- Үйге кір, — деп, ағасы Елемеске бар сырын айтады. 

 

- Біз ағайынды үш жігіт болатынбыз. Кіші ініміздің аты Елемес еді. Күншіл ағам «оны өлтірейік те, 

байлығын бөліп алайық» деп қоймады. Бірде аңнан келе жатқан кезімізде Елеместі өлтіріп, жапан далада 

тастап кеттік. Інімді ағамның тіліне еріп көмбей кеткем едім. Енді сол жасаған опасыздығыма өкініп 

жүрмін. Тым болмаса, оның сүйегін тауып жерлейін деп, қазір басына қоятын құлпытас жасап жатырмын, 

— дейді. 

 

Елемес кіші ағасының әңгімесін тыңдап болған соң, өзін таныстырады. Басынан өткізген жайды баяндап 

береді. Ағасы інісінен кешірім сұрайды. Осылай, ағайынды екеуі татуласып, жылап көріседі. 

 

Олар баяғы әкелерінің шаңырағын қайта көтеріп, балалы-шағалы болады. Жалғыз қалған үлкен ағалары 

қартайған кезінде қателігін түсініп, бауырларына келіп қосылады. 

 

119 - Бөлім: Баянауыл жайлы аңыз 
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Баяғы өткен заманда байлығына сан жетпейтін Қарабай деген бай болыпты. Ол әлемдегі ең бай адам 

болады. Қарабайдың ай десе аузы, күн десе көзі бар, бүкіл дүниедегі ең сұлу қызы болады. Қызының аты 

Баян болған екен. Баянға құда түсу үшін-жақтан жігіттер ағылады. Алайда, Баян олардың ешқайсысын да 

ұнатпайды. Әкесі Қарабай да анау-мынау адамдармен қол алысып амандаса бермейтін бай болады. 

      Арада бірнеше жылдар өтеді. Қарабай қызының өзіне лайықты жігіт тауып тұрмысқа шықпай 

жүргеніне алаңдайды. Қарабайдың басына Баянды басқа жаққа көшіру туралы ой келеді. Соңынан, тек 

қана Баянды емес, оның ауылын да көшірмекке бел буады. Сөйтіп Аягөз бен Тюменьнің арасындағы 

аймаққа келіп қоныстанады. 

      Баянның сұлулығына тамсанып, құда түсуге келген жігіттердің саны өте көп болады. Олар әлемнің 

түкпір-түкпірінен келеді. Баянның жаңа ауылын іздеп жүріп ”Баянның ауылы қайда?” деген сұрақтар ел 

арасында тарап кетеді. Сол кезден бастап Баянның жаңа ауылы ”Баянауыл” деп аталған. 

 

120 - Бөлім: Балықшы мен сиқыршы 
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Баяғы ерте заманда кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың бір қызы бар екен. Шал балық аулап, кемпір 

ау жамап күндерін көріпті. Бір күні балық аулап отырған шал ағып келе жатқан бір сандықты көреді. 

Сандықты судан шығарып, үйіне апарады. Кемпір мен қызы екеуі жабылып сандықты аша алмайды. Осы 

кезде көмекке шал келіп, зорға дегенде сандықтың аузын бұзады. Қараса, ішінде жеті бүктеліп айдаһар 

жатыр екен. Ол басын көтеріп: 

 

- Сен маған жақсылық жасадың. Мен бір ғасыр бойы осы сандықтың ішіне кептеліп жаттым, сендер мені 

босаттыңдар, сол замандағы бір сиқыршы маған өшігіп, айласын асырып осы сандыққа салып, аузын 

мықтап құлыптап тастады. Сандықтың іші тым тар болғандықтан бар қасиеттен, күштен айырылдым. Күн 

көзін көрмегендіктен соқыр бола жаздадым. Енді болмағанда аштан да өлер едім, — деп, үшеуіне де 

тиіспейді, керісінше: 

 

- Осы жақсылығың үшін мен сені балығы көп жерге алып барайын, сол жаққа көш, — дейді де өзі бойын 

жазып, тынығып алған соң оларды ертіп балығы мол жайлы жерге көшіріп апармақ болады. 

 

Кемпір мен шал: 
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- Жарайды, көшелік, — деп келіседі. 

 

Бірнеше күн өткен соң, сәл де болса күш жинаған айдаһар арқасына үшеуін отырғызып, олардың жүктерін 

артып айтқан жеріне жеткізеді. Кемпір мен шал айдаһар көрсеткен жерге үйін тігеді, қыздары оларға 

тамақ әзірлейді. Бәрі бірге отырып жаңа қоныста тамақ ішіп болған соң айдаһар олармен қоштасып өз 

мекеніне ұшып кетеді. Енді шал балық аулауға судың жағасына барады. 

 

Сәлден кейін қармағына бір үлкен балық түседі. Балықтың үлкендігі сондай, шалдың оны тартып 

шығаруға әлі келмейді. Күші жетпеген соң көмекке кемпірі мен қызын шақырады. Үшеуі жабылып жүріп, 

зорға дегенде сол балықты сыртқа алып шығады. Шал осылай тағы екі балық аулапты. Енді ол осы үлкен 

үш балықты алып, сол жердегі ханның үйіне барады. Хан балықтарды көріп, олардың үлкендігіне таң 

қалады. Шалға үш табақ алтын беріп, ғажайып балықтарды сатып алады. Ханның сыйлығына разы болған 

шал үйіне оралады. Хан болса кешке балық жегісі келіп, аспазшысына балықтың біреуін қақтатып әкелуін 

бұйырады. Аспазшы балықты алып тазалай бастағаны сол еді, кенет балыққа тіл бітіп: 

 

- Мені жеме, үлкен қателік жасайсың, — дейді де, жоқ болып кетеді. 

 

Аспазшы болған оқиғаны ханға келіп айтады. Сонан соң хан тағы біреуін пісіртпек болады. Ол да күл 

болып кетеді. Соңғы балықпен де осындай оқиға болады. «Бұл неткен ғажайып» деген оймен хан 

балықтарды әкеліп берген шалдың үіне келіп, одан балықты қай жерден аулағанын сұрап береді. Енді хан 

қылышын алып сол жерге барады. Суды жағалап келе жатып, басы – бас, арты –тас бір адамды 

кездестіреді. Хан: 

 

- Сен кім боласың? Не қылып отырған адамсың? – деп сұрайды. 

 

Басы бас, арты тас кісі: 

 

- Сұрап не қыласың, тез арада бұл жерден кет, — деп жауап береді. 

 

- Неге кетуім керек? – дейді түкке түсінбеген хан. 

 

- Бұл ұзақ оқиға, жазықсыз сен де бір пәлеге душар боларсың, қазір әйелім келіп қалады, кет, — дейді. 

 

Хан: «Айт, айт!» деп қоймаған соң, басы бас, арты тас кісі: 

 

- Мен өзім үш рулы елім бар, соны билеп тұратын хан едім. Бір күні ел аралап, үйге келсем, малайларым 

жылап отыр. 

 

- Ау, неге жылайсыңдар? – деп сұрадым. Олар: 

 

- Ойбай, сіздің бәйбішеңіз осындағы бір сиқыршы дәумен тамыр болып, сиқыр оқуын үйреніп алды. Енді 

сізден құтылудың амалын ойластыруда. 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. 

 

- Осы айтқандарыңды дәлелдей аласыңдар ма? – деген едім: 

 

- Күнде кешке жықын кетеді. Бүгін де барады, — деп малайларым сөзін жалғастырды. 
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Бұ әңгімені естіген соң, мен әйелімді түнде аңдыдым. Ол кеткен соң, киініп артынша шықтым. Барсам, 

әйелім қайтып кетіпті. Сол жерде малайларым айтқан дәуді кездестірдім. Ашумен барып оны қылышпен 

салып қылып, өлтірдім. Үйге қайтып келіп орныма жаттым. Ертеңіне тұрсам, әйелім жылап отыр екен. 

 

- Неге жылайсың? Бостан-босқа адам жылай ма? – дегенім сол еді, әйелім бір табақ суды шашып жіберді. 

 

Осыдан кейін өзің көріп тұрған басы – бас, арты – тас адамға айналдым. Мұнысымен қоймай елімді үш 

айыр су қылып, халқымды балық қылып жіберді. Өзі күніге мына жолмен өлген дәуге барып, мына 

жолмен қайтады. Оның сүйегін құшақтап жылайды. Келіп мені ұрып кетеді, — деп сөзін бітірді. 

 

Әңгімені тыңдаған хан: 

 

- Қане, сол жолмен мен де барып көрейін, — деп, дәудің сүйегі жатқан жерге келеді. 

 

Келіп қараса, расында да, дәудің сүйектері жатыр екен. Енді хан басы – бас, арты тас адамға көмектескісі 

келеді. Осы оймен дәудің сүйектерін құртып, орнына жатады. Бірнеше уақыттан соң осы араға тасқа 

айналған ханның әйелі келеді. Бірақ дәудің орнында басқа адамның жатқанын байқамайды. Әйел келе 

дәуді құшақтай: 

 

- Ойбай, сен тірілер күн бар ма екен? – деп еңіреп жылайды. 

 

Осы кезде хан қозғалып: 

 

- Мен «байыңды басын – бас, арты – тас қыл» деп пе едім. Бар, орнына келтір, — деп зіркілдейді. 

 

Бұны күтпеген әйел сасып қалады. Сол кезде хан орнынан тұрып, әйелді күйеуінің қасына ертіп барады. 

Әйел тағы бір табақ суды шашып жібереді. Осы кезде бәрі бұрынғы қалпына қайта оралады. Әйел дәудің 

сиқырынан арылады. Хан тағына мініп, баяғы ханмен дос болып мұратына жетеді. Осының бәріне 

себепкер болған шал мен кемпірдің қызын басқа ханның ұлына қосып, үлкен той жасап берген екен дейді. 

 

121 - Бөлім: Бай мен баласы 
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Ертеде бір бай болыпты. Байдың жалғыз баласы бар екен. Бала ерекше болып өседі. Оның жаны 

кеудесінде емес, ақ бәкісінде көрінеді. Бұл ақ бәкіні байдың үйіне қонаққа келген данышпан қария тарту 

етіпті. Сол күннен бастап бай бәкіні ұлтарақтың астында сақтайды екен. 

 

Бірде байдың баласы жылқы бағып түн болғанша жүріп қалады. Осы кезде түйеге мінген бір қыз сағым 

болып елестейді. Сонда бала сағымға қарап: 

 

- Ақ түйеге мінген қыз, жерді басып жүрген қыз, — дейді. Ал, әлгі сағым: 

 

- Ақ түйеге мінгенбіз, жерді басып жүргенбіз, зердең болса іздеп тап, — деп жауап береді. 

 

Жылқы баққан бала үйіне келіп: 

 

- Әке, маған бір сағым кездесті, соны іздеуге аттанамын, — дейді. 

 

Әкесі: 
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- Барма, — деп, рұқсатын бермейді. 

 

- Жоқ, әке, оны іздеймін! Мен күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалатын түрім бар, — деп бой бермейді. 

 

Ақыры болмаған соң әкесі: 

 

- Айтқаныма көнбедің, енді өзің білерсің, жас бала емессің ғой, — деп келіседі. 

 

Бала; 

 

- Әке, маған қандай ат бересің? – деп сұрайды. 

 

Әкесі: 

 

- Қай атқа мінемін десең өз еркіңде. Болмаса етегіңді қаудыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. 

Бетіңе қарағанға мін, — дейді. 

 

Бала етегін қаудыратып, жүгенін сылдыратып жылқыға барса, бір қотыр тай қарайды. Бұл тайдың аты 

«Қарақұнақ» еді. 

 

Бала Қарақұнақты жүгендегенде ол құнан болады. Ер салғанда дөнен болады. Мініп алғанда сегіз жасар 

бесті болады. Осылай Қарақұнаққа мінген бай баласы алыс жолға аттанады. Жолда келе жатып бір көлге 

кездеседі. Әлгі көлден өте алмайды. Атын бір ай бойы күтіп-баптап барып, қарғытқанда ғана қөлдің арғы 

жағасына шығады. Көлден өтіп сапарын әрі қарай жалғастырады. Осылай келе жатып, бір жерде шөлден 

шырылдап тұрған торғайды көреді. «Тым болмаса кішкене әлденіп алсын» деген оймен бір шынтағын 

қанатады. Торғай кенет қыз болып шыға келеді. Қызбен сөйлесе келе жалмауыз кемпірдің оны торғайға 

айналдырғанын біледі. Бұл сиқыр қызға арнап қан шығарғанда ғана жойылады екен. Бай баласы енді 

қызды ертіп сапарын жалғастырады. Біраз уақыттан кейін бір жігітке жолығып, жөн сұрасады. Ол: 

 

- Жолда айдаһар бар. Ол қасынан өткен адамдардың бәрін жалмап жатыр, абай бол, — деп ескертеді. 

 

Бай баласы жігітке алғысын айтып, ары қарай жүрмек болады. Ал, жолшыбай жолыққан жігіт қызды 

ұнатып қалыпты. Бай баласы жігітке қызды қалдырып, өзі жолын жалғастырады. Келе жатып, тауды 

қопарып жатқан айдаһарды кездестіреді. Әлгі айдаһар екеуі алысады. Ақырында ойды қыр қылып, қырды 

ой қылып айдаһарды жеңеді. Енді бір жерге келгенде астындағы арғымағы адамша: 

 

- Сұр мерген дейтін мерген бар, түстік жерден атып, күншілік жерден болжайды. Сондықтан оның атқан 

оғы тимес үшін, мен саған еңкей деп айтқан кезде, еңкейетін бол, — деп ескертеді. 

 

Иесі: 

 

- Жарайды, — деп келіседі. 

 

Олар әрі қарай жүре береді. Бір жерге келгенде арғымағы: 

 

- Еңкей! — дейді. 

 

Бала еңкейе қалады. Осылай бірнеше уақыт жүргеннен кейін әлгі мергеннің аулына жетеді. Баланы көрген 

Сұр мерген: 

 

- Менің атқан кісім өлмей қоймаушы еді. Бұл өзі қандай сақ жігіт? – деп әйелінен сұрайды. 
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Үй иелері келген жолаушыны аттан түсіріп: 

 

- Жолың болсын. Неғып жүрген адамсың? – деп жөн сұрасады. 

 

Сонда бала: 

 

- Мен бір сағым боп көрінген сұлу қызды іздеп келемін, — деп жауап береді. 

 

- Олай болса, сен сол жерге жақын қалдың. Бүгінше жатып дем ал. Ертең таң ата жол көрсетіп жіберемін, 

— дейді. 

 

Келесі күні ерте тұрып, Сұр мерген көрсеткен бағытқа қарай жүреді. Сәлден кейін әлденеше қабат темір 

үйге барады. Жолда Қарақұнақ: 

 

- Мені байлап кет, — деп тағы да адамша тіл қатады. 

 

Бай баласы үйдың жанына келгенде, қызды көруге асығып, атын байламай кетеді. Әлгі үйдің жеті 

бөлмесінен өтіп, ең төргі бөлмесіне кіреді. Осы бөлмеде бір алтын сандық тұр екен. Бала сандықты ашады. 

Сандықтың ішінде сұлу қыз жатады. Бұл қызды да жалмауыз кемпір алдап әкеліп, сандыққа тығып 

тастайды. Қыз бен жігіт сөйлесіп, бір-бірімен келіседі. Содан кейін екеуі сыртқа шығады. Қараса, баланың 

аты өліп қалыпты. Серігінен айрылған жігіт қатты қайғырып жылап жібереді. Сонда қыз: 

 

- Қайғырма, мен бір дәрі беремін. Сол дәріні иіскеген ат тіріледі, — деп бай баласын жұбатады. 

 

Қыз берген дәрінің көмегімен жігіт арғымағын тірілтеді. Қызды алып, өз аулына оралады. Әкесі баласын 

үйлендіріп, үлкен той жасайды. Осылай екеуі тату-тәтті өмір сүре бастайды. 

 

Бір күні жігіттің аулына әлгі жалмауыз кемпір келеді. Ол сұлу қыздарды ұрлап, басқа елдің хандарына 

әйелдікке апарып береді екен. Кейде осы еңбегі үшін ақысын алғанша, ұрлаған қыздарын құсқа 

айналдырып, не болмаса үйіндегі сандыққа тығып тастайтын көрінеді. Енді осы қыз үшін ақысын алып 

қойған мыстан үйіне келіп қызды таппай қалыпты. Жігіттің атын өлтірген күзетшілерін шақырып, 

олардың қайда кеткендерін біліпті. Айласын асырып бұл жолы да қызды қолға түсірмек болады. 

 

Осы оймен кемпір баланың үйіне келіп: 

 

- Шешесі жоққа шеше боламын, — дейді. 

 

Қыз күйеуне: 

 

- Біз шеше қылып алайық, — деп өтінеді. 

 

Жалмауыз кемпірге тағы да алданған қыз, оны шеше қылып үйлерінде қалдырады. Қыздың сеніміне кіріп 

алған жалмауыз кемпір бір күні: 

 

- Сенің күйеуіңнің жаны қай жерде? Соны неге сұрап білмейсің? — дейді. 

 

Кешке жігіт келген соң әйелі: 

 

- Сенің жаның қай жерде? Неге айтпайсын? Әлде маған сенбейсің бе? – деп сұрайды. 
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Күйеуі келіншегін өкпелетіп алмас үшін: 

 

- Менің жаным – ұлтарағымның астындағы ақ бәкі, — деп жауап береді. 

 

Кемпір бұл жолы да қулығын асырып, бәкіні ұрлап алады. Жігіт өліп қалды. Келіншегі жылайды. 

Келіншекті жұбатқан болып: 

 

- Өлгеннің соңынан өлемісің, жүр суға түсейік, су денеңді босатып, қайғыңнан арылтар, — дейді. 

 

Осылай қызды алдап ауылдан алысырақ жерге ертіп әкетеді. Сәл ұзай бергенде кемпір қызды қапқа 

салады. Қапты арқалап, уәделесіп кеткен ханға әкеліп береді. 

 

Енді жігіттің атына келейік. Ол осы оқиғаның бәрін сырттай бақылап жүріпті. Кемпір осы ауылға келгелі 

сәйгүлік тілінен айырылыпты. Бәрін біліп жүрсе де иесін алдын-ала сақтандыра алмапты. Мыстан қызды 

әкете сала, ол суға тастаған бәкіні алып шығарады. Енді осы бәкіні жігіттің ұлтарағына салады. Жігіт 

тіріледі. Басын көтерсе, үйінде әйелі жоқ. Жігіт әйелін іздеп шығады. Жолда бір қойшыға жолығады. 

Амандасып: 

 

- Мынау кімнің ауылы? – деп сұрайды. 

 

- Бұл – ханның ауылы, — дейді қойшы. 

 

- Мұнда не болып жатыр? Халық неге жиналған? – дейді жігіт. 

 

- Хан бір сұлу қыз алып, соның тойы болып жатыр, — дейді. 

 

- Ол сұлу қызды қайдан әкелген екен? – деп сұраса, қойшы: 

 

- Жалмауыз кемпір сұлу қыздың күйеуін өлтіріп, алыс жерден әкеліпті, — деп жауап береді. 

 

- Олай болса, ақыңды берейін, екеуміз орын алмасайық, — деп сұранады. 

 

Қойшы келісіп, ақысын алады. Әлгі жігіт кетейін деп жатқан қойшыдан: 

 

- Мына судан қайтып өтесің? – деп сұрайды. 

 

Қойшы: 

 

- Құрғырдың суы құры десе, су құрып қалады, — дейді. 

 

Содан кейін бай баласы қойшының киімін киіп, қойды ауылға айдап келеді. Ол қойларды судан өткізе 

алмай әлек болады. Қойшының айтқан сөздерін ұмытып, қойларды біртіндеп лақтыра бастайды. Қойшы 

болып келген бай баласының бұл қылығын хан көріп: 

 

- Антұрған, шартты сөздерді неге ұмытасың? – дегенде, қойшының айтқан сөзі есіне түсіп: 

 

- Құрғырдың суы құры, — дейді. Сол кезде алдындағы су жоқ болып, жол ашылады. 

 

Хан жігітті баяғы қойшы деп ойлап, әйеліне тамақ апарып беруге жұмсайды. Бай баласы тамақ апарып 

берген болып, келіншегімен көріседі. Қуанған екеуі ұзақ әңгімелеседі. Келіншегі баяғы жалмауыз 

кемпірдің бірнеше сиқырын үйренген екен. Олар келісіп, түнде қашпақ болады. Жұрттың көзі ұйқыға 
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кеткенде қыз дұға оқып, күзетшілерді ұйықтатып кетеді де, жігіт екеуі уәделескен жерге келеді. Өзеннен 

шартты сөздерді айтқып өтеді де, әйелін тапқан бай баласы еліне оралады. Халқын жиып, ала бие сойып, 

үлкен той жасайды. Бақытты болып, мақсат-мұратына жетеді. 

 

122 - Бөлім: Ақ тиін мен қасқыр 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1819 

 

 

Бір күні ақ тиін бұтақтан бұтаққа қарғып жүріп, ұйықтап жатқан қасқырдың үстіне құлайды. Қасқыр 

қарғып тұрып оны жегісі келеді.Ақ тиін жалынып: 

     - Мені жеме, жібер? – дейді.- Жарайды, жіберейін, бірақ сен маған айт: неліктен сендер әр уақытта шат 

болып жүресіңдер? 

      Сонда ақ тиін: 

    - Мені жіберіңіз, содан соң айтайын, әйтпесе жүрегім дірілдеп, сөйлей алатын емеспін, – дейді.  

     Қасқыр ақ тиінді босатады. Ақ тиін ағаш басына шығып алып: 

   - Сен қасқыр, залымсың, залымдық ішіңді жандырады. Сондықтан әрқашан қапалы жүресің. Біз ешкімге 

жауыздық істемейміз, сол үшін де әр уақытта мәз болып жүреміз, – депті. 

 

123 - Бөлім: Егінші мен балшы 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1820 

 

 

Алдамшы бір адам ауылға келіп, адамдарды айналасына жинап, оларға келешектері туралы болжам 

жасайтынын айтады. Оның жанына бір топ адам жиналады. 

    Мұны естіген бір егінші де, қызығып, бал аштырмақшы болып, балшыға келеді. Балшы адам әдемі 

сөздер айтады. Соңында кетпекші болған егіншіден ақшасын сұрайды. 

    - Ненің ақшасы? – дейді егінші. Сен өткенді де, келешекті де білесің. Қалтамда ақшамның жоғында 

білуің керек. Сөйлегендерің шын болса, ақшаны сол кезде беремін. Ал, қош болып тұр, – дейді егінші. 

 

124 - Бөлім: Түлкі мен құмыра 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1821 

 

 

Бір әйел далаға егін ора келіп, құмыраны сүтімен шөптің арасына тығып қояды. Бұны түлкі көрді де, 

жасырынып келіп, құмыраның ішіне басын тығып, сүтті ішіп қояды. Енді түлкі құмырадан басын шығара 

алмай әлек болады. 

    Түлкі. 

    - Әу, құмыра! Біраз ойнадың, жетер, жібер менің басымды?- дейді. 

    Қалай жұлқынса да басын шығара алмайды. Түлкі ашуланып: 

    - Қап, бәлем, тұра тұр, жақсылықпен қаламасаң, сені суға батырармын, – деп жүгіріп келіп, өзенге 

қойып кетіпті. Сөйтіп, құмырамен бірге өзі де батып кетсе керек. 

 

125 - Бөлім: Түлкі мен ешкі 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1822 

 

 

Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда, бір ешкі су 

іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып, түлкіні көреді. 

     - Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың? – депті. 

     - Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апанның іші әрі 

салқын, әрі түбінде тұп тұнық суы бар екен, – депті түлкі. 
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     Мұны естіп ешкі: «Мен де салқындайын, әрі су ішейін», – деп ойлап, секіріп апанға түсіпті. Сонда 

түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, онан мүйізіне табан тірепті де, ырғып далаға шығып, жөніне кетіпті. 

     «Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар» деген сөз осыдан қалыпты. 

 

126 - Бөлім: Тышқан мен жылан 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1823 

 

 

Бір тышқан тамақ аулап, ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман қорқып, 

қуып шығаруға батпай, ақыл сұрай, өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады. Ақылды тышқандар 

жиылысып отырып, кеңесін айтыпты: 

       - Сен ол інді тастап, өзге ін қазып ал. Жылан сенің ініңді тартып алғаны әділдік емес, бірақ оған қылар 

еш айла жоқ. Оған тиіп не қыласың? Мазасын ала берсең, өзіңді жеп қояды, оған ештеңе қыла алмайсың. 

     Тышқан бейшара қайғырса да, үндемей қойыпты. Бірақ қалай кегін алуды ойлайды. 

        Бір күні сейілдеп келе жатса, інінің аузында жыланның күн шуақта жылынып жатқанын көріпті. 

Жанында бір кісі ұйықтап жатыр екен. Тышқан барып оның мұрнын тістеп алып, жыланға қарай тұра 

қашыпты. Кісі оянып, тұра қуады. Қараса, алдында жатқан жыланды көреді. Тышқаннан мұның зияны 

көбірек болған соң, кісі жыланды өлтіруге алданып қалыпты да, тышқанды қоя беріпті. 

         Сөйтіп, кегі қайтқан тышқан өз ініне келіп тұрыпты. 

 

127 - Бөлім: Түлкі мен қырғауыл 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1824 

 

 

Қалың ағашты аралап, бір түлкі келе жатып, ағаштың басында отырған бір қырғауылды көрді де, 

жақындап келіп: 

   – Саламатсыз ба, қырғауыл! Қалай тұрасың, достым? – деді. 

   – Жақсы сөзіңе рақмет! Өзіңіз қалай тұрасыз? – деді қырғауыл.   

   – Жерге түсіп сөйлессең екен шырағым, кәрімін, бір құлағым жөнді естімейді, – дейді түлкі.  

   – Жерге түспеймін, жерге түсуге қорқамын, жерде әр түрлі аңдар бар, бізді жеп қоюға мүмкін  – деді, 

қырғауыл.  

   – Ей,достым, биылғы заман бұрынғы емес! Жаңада қалаға барып едім, бұйрық шығыпты,біреуге біреу 

зорлық қылмасқа! Қой мен қасқыр бірге жүрсін деген түлкі мен тауық бірге жүрсін деген көгершін мен 

қаршыға бір ұяға жұмыртқаласын деген. Қорықпа, түс,  – деді түлкі.  

   – Жақсы хабарыңыз бар, жақсы айтасыз, алласы разы болсын, дос! Мына жақта біриттер келе жатыр, 

оларға да айтыңыз, олар да естісін – деді қырғауыл.  

   Ит деген сезді естігесін түлкі алды-артына қарамастан қаша берді.  

   – Қайда барасыз, бұйрықты ұмытып кеттіңіз бе? – деді қырғауыл.    

   – Кім біледі, бұйрықты естімеген иттер шығар, – деген түлкінің даусы естілді. 

 

128 - Бөлім: Арыстан мен түлкі 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1825 

 

 

Арыстан  қартаяды.  Аңдарды  бұрынғысындай  аулай  алмайтын  болады. Енді  аңдарды  айламен  

аулағысы  келеді. Өзі  үңгірде   жатады да: 

- Аурумын, жүруге   әлім жоқ, – деп,  барлық аңдарға хабар таратады.   Аңдар  бір-бірлеп арыстанның   

халін  білуге  келеді.  Арыстан  аңдардың  біреуін  де қайтармайды.  Бәрі де   арыстанға  жем болады.            

Бір күні  түлкі  келеді. Ол үңгірден  алысырақ  тұрады да: 

 -   Халіңіз  қалай, тақсыр? – деп  көңілін  сұрайды. 
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-  Халім нашар. Неге жақынырақ  келмейсің? Берірек  кел, түлкіжан, азырақ  сөйлесейік? – дейді арыстан.  

Түлкі:            

- Мен саған  жақын  барар едім-ау,  бірақ саған  кірген із бар да,  шыққан із  жоқ! – деп жүріп кетіпті. 

 

129 - Бөлім: Бес ешкі 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1826 

 

 

Ертеде бір кедей болыпты. Оның бес ешкі, бір қара тоқтысы және бір құла аты болыпты. Кедей ешкілері 

мен тоқтысын байдың қойына, атын байдың жылқысына қосады екен. 

    Бір күні азынап тұрған боранда бай бес ешкі мен қара тоқтыны, құла атты өз малынан бөліп, елсіз-

күнсіз айдалаға айдап жібереді. 

    Ұли соққан боран, үскірік аяздан бүрсең қаққан бес ешкі бір тасқа келіп ықтайды да, тасжарғанның 

бүршігін күрт-күрт шайнап тұра береді. Қара тоқты бишара оларға ере алмай, "Енді өлдім-ау" деп 

маңырап тұрғанда, тап қасынан бір түп көкпек көрініпті. Көкпектің түбіне келіп, теуіп-теуіп кеңейтіп, 

бүрлерін бырт-бырт шайнап, жата беріпті. 

    Жал-құйрығына қар қатқан, 

    Қабағын қалың мұз жапқан, 

    Әрлі-берлі көп шапқан 

    құла ат қамыстың арасындағы бетін көбік қар жауып қалған бір құдыққа күмп етіп, түсіп кетіпті. 

    Оқыранып, осқырынып, 

    Қайшылап тігіп құлағын, 

    Жұлып жеп ернеу құрағын, 

    күрт-күрт шайнап, о да тұра беріпті. 

    Сөйтіп, кедейдің бар малы ақ боранның астында, қараңғы түңде айдалада қалыпты. 

     Боранмен бірге құтырып, араны ашылған аш қасқыр жем іздеп келе жатып, қара тоқтының дәл үстінен 

түсіпті: 

— Қара тоқты, қара тоқты, сені жеймін! — депті қасқыр. 

— Ағатай, ағатай, мені жеме, ана жерде бес ешкі түр, соны же, — депті тоқты. 

— Жарайды, — депті де, қасқыр аузын ақсита түсіп, бес ешкіге жетіп келіпті. 

— Бес ешкі, бес ешкі, мен сеңдерді жеймін! 

— Қасеке, қасеке, бізді жеме, ана жерде жалы құлағынан асқан құла ат құдыққа түсіп жатыр, соны же, — 

депті бес ешкі. 

— Жарайды, — депті де, қасқыр құлағын тікірейтіп, арқа жүнін сыртқа теуіп, құла атқа келіпті. 

— Құла ат, құла ат, мен сені жеймін! — депті қасқыр. 

— Сен қасқыр едің, мен ат едім. Ең болмаса мені мына құдықтан шығарып алып, батпағымды тазарт, 

артыма шығып отыр да, бір аят оқы, сонан соң же. Онсыз да өлгелі жатырмын ғой, — депті құла ат. 

— Жарайды, — деп, қасқыр құла аттың құйрығынан мықтап тістейді де, құдықтан шығарып алады. 

Аяғымен тырналап, батпағын тазалайды. 

— Енді әрі қарап түр да, иманыңды айта бер. Мен құранды келістіріп оқимын да, келістіріп тұрып сені 

жеймін, — депті қасқыр. 

     Құла ат құлағын жымырып, артқы аяғын бауырына алыңқырап тұра беріпті. 

     Иен дала, айсыз түн, азынаған боранда өзімнен басқа батыр жоқ деп даңғойсыған бөрі құла аттың 

артына шығып, шоқиып отырады да, молдаларға ұқсап, екі көзін шарт жұмып, өзінше әндетіп, ұли 

бастайды. 

     Андып тұрған құла ат қырындай түсіп, көз тастап, артқы аяғымен дәлдеп тұрып қасқырдың 

шықшытынан періп кеп қалады. 

     Шықшыты сынып, екі көзі алдына ағып түскен қасқыр қылжиып жатып ұлиды: 

     Қара тоқтыны жемеген 

     Қобылан басым-ау, у… у… 

     Бес ешкіні жемеген 
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     Бағлан басым-ау, у… у… 

     Құла атты құдықтан суырып алған 

     Палуан басым-ау, у… у… 

     Артына шығып, құран оқып, 

     Көз жұмар молда ма едім? 

     Ау… у… 

     Осыны айтады да, қылжиып жатып өледі. 

     Ертеңіне таң атып, боран басылған соң, кедей бір төбенің басына келіп, былай деп малдарын 

шақырыпты: 

     Қой баласы қоңырым, 

     Ұя бұзбас момыным, 

     Шопан ата түлігі — 

     Қошақаным, қайдасың? 

     Пұшайт! 

     Пұшайт! 

 

     Жүнін жұлса бақырған, 

     Ешкі атасын шақырған. 

    Өрісте өскен жануар —  

     Шөкетайым, қайдасың? 

     Шөре! 

     Шөре! 

 

    Жолға шықсам — көлігім, 

    Жапанда жүрсем — серігім, 

    Қамбар ата өсірген, 

    Құла атым менің, қайдасың? 

    Құрау!  

    Құрау! 

    Бұл дауысты естіген соң, құла аты қар бұзып, бес ешкі шұбап жол салып, қара тоқтыны соңдарынан 

ертіп, аман-есен иелерін тауыпты. Кедей малдарын әкеледі де, жылы қораға кіргізіп, астарына жайлап көң 

төсейді, пішен мен жемге тойғызады. Олардан көрген-білгендерін сұрайды да, әңгімеге әбден қанып алған 

соң: 

— Сен неге басынды сауғалап, бес ешкіні саудаға салдың? — деп қара тоқтыға кінә қойыпты. 

— Мүйізім болса өскен жоқ, буыным болса қатқан жоқ, өзім жалғыз, әрі әлім келмейтін болған соң, 

солардан бір зауал болар деп, бес ешкіге жіберіп едім, — деп жауап беріпті қара тоқты. 

— Сендер неге өз бастарыңды сауғалап, құла аттың басын саудаладыңдар? — депті бес ешкіге. 

— Сіздің құла атпен талай рет қасқыр соққаныңызды білеміз, сондықтан ер қанаты ат еді ғой, бір зауал 

содан болар деп едік. Онымыз дәл келді, әйтпегенде аш қасқыр бәрімізді жеп қоятын еді, — депті ешкілер. 

 

130 - Бөлім: Бойы бір қарыс, сақалы қырық қарыс 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1827 

 

 

Бұрынғы өткен заманда бір кедейдің үш ұлы болыпты. Бүкіл өмірі байлардың есігінде өткен кедей 

өлерінде үш ұлын қасына алып отырып өсиет айтады. "Үйдің шығыс жағында бір жалмауыз бай бар, соған 

өлсеңдер де, жалданбаңдар", — дейді. 

     Әкесі дүниеден қайтқан соң, үш баласы қызмет істеуге кіріседі. 

Ең әуелі қызмет іздеп, ең үлкен ағасы үйінен кетеді. Ол көп уақыт жүріп, қызмет таба алмай, әкесі "барма" 

деген байға барады. Бай бұны көрген соң "хош келдің" деп қарсы алады. Бай бұған: 
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— Саған бір қызмет берем, соны орындасаң, жалшылыққа алам. Ал орындай алмасаң, басыңды алам, 

бәрібір басқа байларда жұмыс жоқ, — дейді. Кедейдің үлкен ұлы: 

— Жарайды, жұмысыңды істеймін, — дейді. Бай жұмысының түрімен таныстырмақ болып кедей ұлына: 

— Бір қара нарым бар, күніне қырық бөшке су ішеді, қырық арба құмалақ шығарады, қырық арба пішен 

жейді, осыны баға алсаң, қызметке аламын, егер бұны атқара алмасаң, басың алынады, — дейді. 

Жарлының үлкен ұлы жұмыстарды амалсыздан орындауға кіріседі. Алғашқы күннен кейін-ақ үлгере 

алмайды. Бай төрт-бес күннен кейін келіп көрсе, шөп те, су да жетіспей, қара нар арықтап қалған екен. 

Бай ашуланып, кедейдің үлкен ұлының басын алады. 

   Жұмыс сұрап келген адамдарға бай осындай қолдан келмейтін жұмыс тапсырып, өлтіре беретін 

болыпты. Бұдан соң ортаншы ұлы да осы жолмен қаза табады. 

   Ендігі үйде қалған кіші інісі ағаларын іздеп шығады. Оны жұрт "бойы бір қарыс, сақалы қырық қарыс" 

деп атайды екен. Бірқарыс ағаларын іздеп, көп қиындықтарды басынан өткізеді. Ақырында Бірқарыс 

зұлым байдың ауылына келеді. Бай бұны көріп қуанып, қарқылдап: 

   — Ал саған жұмыс әзір, — дейді. 

   — Қандай жұмыс? — дейді Бірқарыс. 

   — Бір қара нарым бар, күніне қырық бөшке су ішеді, қырық арба құмалақ шығарады, қырық арба пішен 

жейді. Соны күтуің керек, егер күте алмасаң, басың алынады, — дейді. Бірқарыс күлімдеп: 

   — Мақұл, нар деген мен ең көп баққан малым, бабын табармын, — дейді. 

   Бірқарыс нарды күтуге кіріседі. Бай үйіне барып: "Қолыма қалай түспей кетер екенсің, бәлекетім", — 

деп масаттанады. 

   Бірқарыс нарға барып, нарды пішен жейтін орнынан кейінірек, басын пішенге жетпестей етіп байлайды. 

Одан кейін төрт аяғын төрт қазыққа байлайды. Нар әрі ұмтылады, бері ұмтылады, шөп жеп, су іше 

алмайды. 

   Бай бір күні келіп көрсе, нар ашығып қалған сияқты көрінеді, бірақ алдында пішен, су дегендер толып 

тұрады. Бай Бірқарысқа: 

   — Бірқарыс, ана нарды отқа жібер, — дейді де, үйіне кетеді. Бірқарыс: 

   — Құп, қожа! — деп қала береді. Бай кетісімен Бірқарыс нарды пішенмен қосып, отқа жібереді. 

   Бай бұны көріп, ашуланып, Бірқарысқа келіп: 

   — Нарды өртегенің не? — дейді. Бірқарыс: 

   — Байеке, ана нарды отқа жібер, — деп өзіңіз бұйырған соң, сізге, асылы нардың керегі болмай қалған 

ғой деп отқа жібердім, — дейді. Бай Бірқарыстан жай құтыла алмайтынын сезіп, оны бір қиын жұмысқа 

жұмсағысы келеді. 

   Бай бір күні Бірқарысты шақырып, алыстағы Ақсақ Темір ханның жүйрік қара арғымағын қалайда 

әкеліп беруін талап етеді. 

   Бірқарыс разы болып, "Қара арғымақты әкелген соң, барлық мүлкіңнің тең жартысын бересің", — дейді 

байға. Бай ішінен: "Бәрібір қара арғымақты әкеле алмас", — деп ойлап, мүлкінің тең жартысын беруге 

келіседі. 

   Бірқарыс байдың бір жүйрік атын мініп, жолға шығады. Бірнеше күндер, апталар жүріп, Ақсақ Темірдің 

еліне де жетеді. 

   Келсе, Ақсақ Темір ханның елінде бір үлкен той болып, ат шабысына әзірленіп жатыр екен дейді. 

Көптеген жерлерден келген аттар мен Ақсақ Темірдің қара арғымағын бәйгеге қосады. 

   Бірқарыс та астына үлкен құс жастық салып, бұ да өз атымен бәйгеге қосылады. Аттылар бәйге төріне 

барып, аттарды қоя бергенде, Бірқарыс алдынан оза отырып, құс жастықты жарып жіберіп, жүнін бәйгеге 

қосылғандар алдына қарай бората береді. Бәйгешілер көздері бұлдырап, ештеңе көрмей, аттарының басын 

басқа жаққа бұра жөнеледі. Қалғандары лағып шығып кетеді. 

   Бәйгеден тек Бірқарыс бұрын келеді, одан соң Ақсақ Темірдің қара арғымағы келеді. 

   Ақсақ Темір бұны көріп, табанда ашуланып, қара арғымаққа мінген адамын табанда өлтіреді де, 

Бірқарысты шақырып алып: 

   — Қонақ! Мал ал, алтын ал, не алсаң да, атынды бер, — дейді. Бірқарыс: 

   — Хан тақсыр, алыңыз, бірақ маған қара арғымағыңызды беріңіз, елге мініп қайтайын, көлігім жоқ жөне 

де бір мың ділда алтын беріңіз, — дейді. Есінен танып қалған Ақсақ Темір: 
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   — Ал… ал… ал! — деп Бірқарыстың атының басын ұстай береді. 

   Бірқарыс Ақсақ Темір елінде қонақ болып жатып, ханның қара арғымағын және бір мың ділда алтынын 

алып, еліне қайтады. Жолда бірнеше күндер жүріп, байдың еліне келеді. Байға қара арғымақты беріп, 

уәделі мүлкін сұрай бастайды. Бай Бірқарысқа: 

  — Мүлкімнің тең жартысын аласың ғой, бірақ менің үйімдегі барлық жұмысты істейтін боласың, — 

дейді. Бірқарыс оған да көнеді. 

   Бірқарыс байдың барлық жұмыстарын мүлтіксіз орындап, қайткенде айтқан уәдесін орындатуды 

ойлайды. Бай Бірқарыстан қорқып, қашпақшы болады. Бұны Бірқарыс сезеді де, байдың жол азық салған 

сандығының түбіне тығылып жатып алады. 

   Бір күні түнде бай әйелімен екеуі түн ортасында сандықты арбаға салып қашады. Жолға шығып, ұзаған 

соң бай: "Уһ, енді құтылмасақ, Бірқарыс бізге күн бермес", — деп қояды. Бірқарыс сандық ішінде жатып: 

"Я, құтылдың!" — дейді. Бай әйеліне: 

   — Апырай, даусының құлаққа естіліп тұрғанын-ай! — дейді. Тағы біраз уақыттар жүріп, елден әбден 

ұзаған соң: "Құтылдым, құтылдым!" — дейді бай. Бірқарыс қатты дауыстап: "Я, құтылдың", — дейді. Бай 

ашуланып: 

   — Құтылдым, құрғырдың даусы, қайдан естіліп тұрсың? — дейді. Бірқарыс тағы да: 

   — Құтылдың, бәсе құтылдың! — дейді. Бай мен әйел құрғырға не болды деп құлақтарын баса қояды. 

   Екінші күні кешке таман Бірқарыс сандықтың ішінен шыға келеді. Бай мен әйелде үрей қалмайды. 

   Кешке құдық басына қонады. Бірқарыс та баймен бірге отырып алады. Бай ішінен Бірқарысты түнде 

құдыққа тастап жіберуді ойлайды. 

   Түн ортасы ауғанда бай мен әйелі ұйқыға мас болып жатқанда, Бірқарыс байдың әйелін өз орнына салып, 

өзі байдың қасына жатып алады. Бай бір уақытта оянып, Бірқарыстың орнындағы өз әйелін сүйреп апарып 

құдыққа салып жіберіп, орнына келіп жата қояды. 

   Ертең ерте бай әйелін оятайын десе, қасында жатқан — Бірқарыс. Бай жалма-жан атын жегіп, қаша 

жөнеледі. 

   Бірқарыс артынан қуып береді. Бай қалың тоғайға тығылады. Бірқарыс тоғайға өрт жібереді. Бай 

тоғаймен өртеніп кетеді. Бірқарыс байдың ауылына барып, барлық малдарын айдап еліне келеді. 
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«Балаларды өз бетімен құмарландыратын, ынталандырып, ықыласын арттыратын сабақ, балаларға ана 

тілінде қарапайым тілмен қызықты ұғындырылса, әңгімелер мен ертегілер, мысалдар мен өлеңдер 

орынды пайдаланылса, олардың білім алуға деген қызығушылығы арта түседі» 

 

Ы. Алтынсарин. 

 

Мектепке дейінгі балаларды оқыту және тәрбиелеу, дамытуды одан әрі жетілдіру жолдары қазіргі кезде 

мектепке дейінгі білім беру заңдарында айқындалып берілген. Бұрынғы қалыптасқан концепциялар, оның 

өзгешелігі тек оқыту, білім, білік дағдыларын қалыптастыру ғана емес, бүкіл оқыту үрдісін жан-жақты 

ұйымдастыру мақсатын көздейтіндігінде және баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуы мен дамуына 

бағытталады. Қазақстан Республикасында қазіргі мектепке дейінгі мекемеде жаңа өзгерістер мен әлемдік 

білім беру тәжірибелерін пайдалана отырып, баланың жеке дара күшінің дамуын қамтамасыз ететін жаңа 

бағыттағы жобаны іздестіру және қолдануға арналған Республиканың «Білім туралы» Заңында «Әр 

баланың қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы, жеке адамның дарындылығын дамыту» сияқты 

мәселелер мемлекеттің білім саясатының басты ұстанымында атап көрсетілген.  

Әр елдің болашағы сол халықтың білім, ғылым деңгейімен анықталатындықтан, оқу жүйесін неғұрлым 

тиімді құра білу қажеттілігі қай кезде де өзекті мәселе болмақ. Танымдық қызығушылық оқу-тәрбие 

үрдісінің барлық саласында көрініс табады. Қазіргі тәрбиелеп оқытудың ең көкейкесті проблемалары 

танымдық қызығушылық мәселелерін қарастырады. Бала өмірінде қызығушылықтың әр түрі 

(эстетикалық, көркемдік, музыкалық, т.б.) көрініс табады. Өскелең ұрпақ үшін танымдық 

қызығушылықтың маңызы өте жоғары. Танымдық қызығушылықты арттыру, дамыту туралы, бұдан басқа 

оның қоршаған ортамен тәрбиеге тәуелділігін Гельвеций атап көрсеткен болатын.  

Сондай-ақ дамыта оқытудың әдістемесіндегі ең басты нәрсе мектепке дейінгі балалардың танымдық 

қызығушылық әрекетін арттыру. Мұның өзі эвристикалық және зертттеу әдістеріне ерекше мән 

берілетінін көрсетеді. Бұл әдістер тәрбиешінің «дәстүрлі емес тапсырма түрлерін ізденудің объектісі» 

ретінде қоюы, «жекеліктен жалпыны тауып шығару» тағы басқа сияқты мектепке дейінгі балалардың 

шығармашылық ізденісіне, танымдық қызығушылығына жетелейтін, іс-әрекетке қосатын , баланы «іс-

әрекет біліктері мен дағдыларының шебері», «белсенді ізденгіш» ететін әдістемелік тәсілдер арқылы 

жүзеге асады. 

 

Көркем әдебиет сабағында ертегілерді пайдалану арқылы балалардың танымдық жан қуаттарының 

оянуына ықпал ету, білім деңгейін жетілдіру жүйелі жүргізілетін жұмыстардың нәтижесінде қалыптасады.  

Ертегілер – бұл мектепке дейінгі балалардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру механизмі, яғни 

жағымды эмоциялық көзқарас - ертегіге әуестік. Ертегілер өте ерте заманда, тіпті жазу-сызу болмаған 

кездің өзінде-ақ туған. Бұларды халқымыз күні бүгінге дейін ұрпақтан – ұрпаққа ауызша жеткізіп келеді.  

Халық ауыз әдебиетінің басқа түрлері сияқты ертегілер де адам баласының еңбекке, тұрмыс-тіршілік 

жағдайына байланысты туған. Мектепке дейінгі балалардың танымдық қызығушылығының өзіндік 

ерекшелігіне психологиялық - педагогикалық тұрғыда мынандай мазмұндық сипаттама береміз. 

1. Ертегілер мектепке дейінгі балалардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру механизмі. Бұл 

механизм психологтар белгілеген теория негізінде бірізділікте құрылған және сатылап жүзеге асады:  

Жағымды эмоциялық көзқарас (ертегіге әуестік) → мазмұнды эмоциялық көзқарас (ертегімен әуестенуі) 

→ тұрақты танымдық қызығушылық (ертегіге деген ) 

2. Ертегілердің педагогикалық жіктемесі. Бұл біріншіден, мектепке дейінгі балалардың танымдық 

қызығушылығын қалыптастырудағы мүмкіндіктерін анықтауға ықпал етеді; екіншіден, ертегілерді нақты 

өлшемдер бойынша сұрыптауға көмектеседі; үшіншіден, ертегілер құндылық көзқарасын бағдарлайды.  

3. Мектепке дейінгі балалардың ертегіге деген қызығушылығын қалыптастыру моделі және оны жүзеге 

асыруда ықпал ететін педагогикалық шарттар. Модель құрылымы эмоционалдық, интеллектуалдық, 

еріктік компоненттер бірлігінде байқалады және нақты көрсеткіштер мен өлшемдер арқылы сипатталады.  

 

Шығармашылық жұмысымды былай тұжырымдаймын: 
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» бағдарламасында жан-жақты білімі бар, тез дамыған, дүние 

жүзіне әйгілі және сыйлы мемлекеттің патриоттарын тәрбиелеу ісін педагогтар қауымына жүктеген. Сол 

ауырда, жауапты істердің нәтижелі болуы әрине біздерге байланысты, сондықтан да әр педагог балаға 

білімді беріп қана қоймай, сол білімді баланың бойына сіңіру жолында, баланың білімге деген 

қызығушылықтарын оята отырып, оның бойындағы қабілеттерін аша білу керек деген екен. Осы 

шығармашылық жұмысымның нәтижесі, қорытындысы ретінде мынандай ертегілер жинағын ұсынамын. 

 

 

 

 

 

 

 

Шалқан 

 

 

Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шал шалқан отырғызады. 

Шалқан үп-үлкен боп өседі. Бір күні шал шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері 

тартады. Бірақ шалқанды шығара алмайды. 

Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Бірақ 

орнынан қозғалта да алмайды.  

Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары 

тартады, бері тартады. Тағы да суырып шығара алмайды. 

 Немере қызы итін шақырады. Ит қыздың етег інен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан 

ұстап, ары тартады, бері тартады. Шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. 

Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, 

ары жұлқиды, бері жұлқиды. Шалқан шықпайды. 

Мысық болса, тышқанды шақырады. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінің 

етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Олар тарта-тарта ақыры шалқанды 

суырып шығарады.  

 

 

Бауырсақ 

 

 

Ертеде бір Шал мен Кемпір болыпты. Кемпір бір күні қаймаққа нан илеп, оны майға қуырып бауырсақ 

пісіріпті. Оны терезенің алдына суытып қойыпты. 

 

Бауырсақ суып тұрып тұрып, бір кезде домалай жөнеледі. Домалап келіп терезе алдындағы орындыққа, 

орындықтан еденге, еденнен дәлізге, дәлізден аулаға, ауладан сыртқа, одан әрі, одан әрі домалай береді, 

домалай береді. 

 

Бір кезде оған Қоян жолығып: 

 

-   Бауырсақ, Бауырсақ! Мен сені жеймін! – дейді. 

 

-   Қоян, сен мені жеме. Мен саған өлең айтып беремін: «Менің атым Бауырсақ, Бауырсақ! Қаймаққа 

иленгем, майға пісірілгем, терезеде суығам. Ұстатпай кеттім Атама, ұстатпай кеттім Әжеме. Ұстатпаймын 

Қоян саған да!». 

 

Содан Бауырсақ қара жолмен домалап кете барады. Оған Қасқыр кездесіп, оның да жегісі келеді. 
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Бауырсақ өзінің әнін Қасқырға айтып беріп, одан әрі домалай береді. 

 

Бір кезде Аю жолығады: 

 

-  Бауырсақ, Бауырсақ! Мен сені жеймін! – дейді ол. 

 

-  Сендей майтабанға мені жеу қайда? Ұстатпай кеттім Атама, ұстатпай кеттім Әжеме, Қоян менен 

Қасқырға ұстатпағам ендеше. 

 

-   Ал сендей ұстатпаймын мүлде де! 

 

Сөйтіп домалай жөнеледі. Аю тек көзімен шығарып салады. 

 

Бауырсақ домалағаннан домалап келе жатса оған Түлкі жолығады: 

 

-  Бауырсақ, Бауырсақ, қайдан домалап барасың? - дейді ол. 

 

-  Жолмен домалап барамын. 

 

-  Бауырсақ, Бауырсақ, маған өлең айтып берші!... 

 

- Содан Бауырсақ: «Менің атым Бауырсақ, Бауырсақ! Қаймаққа иленгем, майға пісірілгем, терезеде 

суығам. Ұстатпай кеттім Атама, ұстатпай кеттім Әжеме. Ұстатпай кеттім Қоян менен Қасқырға. Ұстатпай 

кеттім Аюға, ұстатпаймын саған мүлде де!» деп өлеңін айтып береді. 

 

Түлкі оған: 

 

- Әнің өте жақсы екен. Бірақ жөнді ести алмай тұрғаным. Бауырсақ, сен менің тұмсығыма шық та, әніңді 

тағы бір рет қаттырақ айтшы, - дейді. 

 

Бауырсақ Түлкінің тұмсығына домалап шығып алып бар даусымен әнін айтады. Сол кезде Түлкі ұстап 

алады. 

 

- Түлкі, сен мені жеп қайтесің! – дейді Бауырсақ. Жүр одан да біздікіне, Атам мен Әжеме барайық. Олар 

сені тойғызады. 

 

Түлкі келіседі. Жолшыбай өздерімен бірге Қоян, Қасқыр мен Аюды ертіп алады. Олар келсе Әжесі көп 

қаусырма пісіріп қойыпты. Қоянға орамжапырақ салған, Қасқыр мен Түлкіге ет салған, Аюға таңқурай 

салған қаусырма тиеді. Ал Бауырсақ терезенің алдында өзінің әнін айтып отырады. 

 

 

Мысық, әтеш және түлкі 

 

Ертеде әтеш пен мысық болыпты. Бір күні мысық орманға кетерде, әтешке ескертеді: «Терезеден қарама 

түлкі сені көріп, үйіне алып кетеді». Түлкі мысық кеткеннен кейін, терезеге келіп әтешті шақырады: 

 

    Әтеш, Әтеш 

 

Алтын айдарлы, 
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Терезеге қарашы, 

 

Бұршақ саған берем. 

 

Әтеш шыдай алмай – терезеден басын шығарады. Түлкі бас салады, осы кезде Әтеш айқайлап досын 

шақырады: 

 

    Мысық, досым, 

 

Түлкі мені алдыс орманға алып кетпек! 

 

Көмектесші! 

 

Мысық әлі алыс кетпеген екен, досының дауысын естіп, қайта оралып келіп Әтешті құтқарады. 

 

Екінші күні мысық тағы кетеді. Түлкі мысық кеткеннен кейін, терезеге келіп әтешті шақырады: 

 

    Әтеш, Әтеш 

 

Алтын айдарлы, 

 

Терезеге қарашы, 

 

Бұршақ саған берем. 

 

Әтеш шыдай алмай – терезеден басын шығарады. Түлкі бас салады, осы кезде Әтеш айқайлап досын 

шақырады: 

 

    Мысық, досым, 

 

Түлкі мені алдыс орманға алып кетпек! 

 

Көмектесші! 

 

Мысық әлі алыс кетпеген екен, досының дауысын естіп, қайта оралып келіп Әтешті құтқарады. 

 

Үшінші күні Мысық Әтешке: 

 

Мен бүгін өте алысқа кетемін, сенің даусыңды естімеймін. Түлкіге алданып қалма. Түлкі Мысық 

кеткеннен кейін, терезеге келіп әтешті шақырады: 

 

    Әтеш, Әтеш 

 

Алтын айдарлы, 

 

Терезеге қарашы, 

 

Бұршақ саған берем. 

 

Әтеш шыдай алмай – терезеден басын шығарады. Түлкі Әтешті бас салады да алып кетеді. 
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Мысық үйіне қайтып келсе, Әтеш жоқ. Мысық досын іздеуге шығады. Қалып орманда Түлкінін үйіне 

келіп, өлең айтады. Түлкі өлеңді тыңдап қалғанда Әтеш «кукареку», -деп айқайлайды. Мысық Әтешті 

алып, үйіне қайтады. Осылай достар бірге болады. 

 

 

Торғай мен тышқан 

 

 

Торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі бірігіп егін егеді. Тышқан жерді аяғымен қазып, торғай 

тұмсығымен шоқиды. 

 

Егін жақсы шығады. Олар бітік өскен бидайды жинап алып, бөле бастайды. Бір бидай артық қалады. Енді 

соны қайсысы аларын білмей, жанжал басталады. Торғай тұмсығымен шоқып, тышқан тырнағымен 

осқылап, олар бір-бірімен ұзақ төбелеседі. 

 

Маңайында ешкім болмаған соң, олар өздерінің билеріне барып, жүгінбек болады. 

 

Алдымен олар тышқандар биіне келеді. Ол: 

 

– Бұл бидайды тышқан алуға тиісті. Өйткені, тышқанның күші көп. Ол тырнағымен көп жер жыртып, 

ұртымен бидай септі, – дейді. 

 

Енді олар торғайлар биіне келеді. Ол: 

 

– Бұл бидай торғайдікі. Себебі, торғай егіндегі барлық арам шөпті жұлған. Күнде үстінде ұшып, егінді 

күзетіп жүрген, – дейді. 

 

Бұған да келісе алмаған соң, торғай мен тышқан далада қой бағып жүрген бір шалға келеді. Шал дәнді 

алып, екеуіне бірдей қып бөліп береді. Торғай да, тышқан да разы болып, өз жөндеріне кетеді. 

 

 

 

 

 

Қияр мен қырыққабат 

 

Ертеде қияр мен қырыққабат қол ұстасқан дос болыпты. Бір күні екі дос суға шомылуға өзенгекеліпті. 

Келген бетте қияр шешініп, суға күмп беріпті де, жүзе бастапты. Қырыққабат бір-бірлеп, қабат-қабат 

«көйлегін» шешкенше күн де батып, қас қарайыпы. Осыған дейін су ішінде қалшылдап тұрған қиярдың 

терісі әбден күлдіреп кетіпті. Қиярдың қабағындағы бүршіктер, міне, содан пайда болыпты. 

 

Құлын, қозы, лақ. 

 

 

Жаз. Өрісте лақ, құлын, қозы кездесе кетті. Іші пысқан олар бірігіп ойнамақ болды. Әуелі нендей ойын 

қызық екенін талқыға салды. 

 

Сөзді ақ лақ бастады. 

 

- Ойынның қызығы тауға шығу. Тастан секіру. Әрі қан тарайды, әрі етті боласың. 
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Қошақан лақтың сөзін жаратпады. 

 

- Секіріп, атылып ойнау ойын емес. Ойынның қызығы қошқарға сарт-сұрт сүзгізу. Әрі күшің толады, әрі 

бұлшықетің қатаяды. 

 

- Сендердің ойындарың көңілге қонбайды. Ойнаған соң шапқылап жарысайық. Тұра қалып тебісейік, - 

деді құлын. 

 

Үшеуі қызылкеңірдек болып ұзақ керісті. Ақыры келісе алмай, әрқайсысы өз жөндеріне кетті. 

 

 

Шұбар тауық 

 

 

Баяғыда бір атай мен әжей күнін әзер көріпті, екеуінің жалғыз шұбар тауығы болыпты. Тауығы жұмыртқа 

тауыпты, анау-мынау жұмыртқа емес, өзі алтын жұмыртқа екен. Атай ұрып-ұрып жара алмапты. Тышқан 

ерсілі-қарсылы зырлап бағыпты, құйрығын бұлғап қалыпты, жұмыртқа жерге түсіп кетіпті, түбіне сол 

жетіпті. 

 

Кемпір мен шал жылапты, тауық сонда жұбатты: 

 

Жыламашы, аташым! Мұңаймашы, әжешім! Жұмыртқа тауып беремін, алтын емес жылтылдақ, ас 

боларын-керегін! 

 

 

Мысық неге тамақ ішкен соң жуынады? 

 

 

Күндердің күнінде бір торғай ұшып кеп, бір шаруаның қорасына қонады да, шашылған дәндерді теріп 

жей бастады. Мұны көріп, қожайынынң мысығы бір мүйістің тасасында тұрып ториды. Аңдып отырған 

мысық бір мезетте шоршып барып торғайды бас салады. Қанатынан қапсыра тістеп тұрып: - Енді бір 

жақсылап тоятын болдым!- дейді. - Ей, мысық мырза, ұялсаңшы! Жуынғанды ұмытып барасыз ғой, өзі! 

Өзіңіздің қожайыныңыз да, оның әйелі де, жуынғаннан кейін барып тамақ жейді,- дейді торғай. 

 

- Оның да дұрыс екен-ау, - деп мысық жақсылап жуынып, сүртіну үшін алдыңғы аяғын тұмысығына 

апарады. 

 

Сол кезде торғай, ұзақ ойланып жатпай, жалт береді! Қанатын қағып, ұшады да кетеді! Мысық ыза болады. 

Содан бері қарай мысық атаулы тамақ жегеннен кейін жуынатын болған екен. 

 

 

 

«Үш аю» 

 

Маша бірде орманға барып адасты. Жолды іздеп – іздеп таба алмай, орманда тұрған үйге келді. Бұл үйді 

аюлар мекендейтін. Әкесін Михайло Потапыч , шешесін Настасья Петровна, ал баласын Мишутка деп 

атайды. Аюлар орманға кетіп, үй бос екен. 

 

Ашық тұрған есікке кірген Маша дастарханда тұрған үш табақ бөкпенді көреді. Үлкен табақ - әкесі 

Михайло Потапычтікі, ортаншысы – шешесі Настасья Петровнанікі, ал кішкентай табақ Мишутканікі еді. 
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Маша үлкен, одан кейін орташа табақтағы бөкпенді жеп еді, ұнамады. Ал кішкене табақтағы бөкпен дәмді 

екен. Маша бөкпенді түгел жеп қойды. 

 

Шаршаған Маша отырғысы келіп, ең үлкен орындыққа шығып еді, құлап қалды. Орташа орындық та 

Машаға ұнамады. Ең кішкентай орындық өзіне туп – тура екен. Маша қуанып кетіп тербеліп еді, орындық 

сынып қалды. 

 

Маша ұйықтайтын бөлмеге кіріп еді, онда да үлкен, орташа және кішкентай ғана, үш төсек тұр екен. Маша 

үлкен төсекке жатып еді, ал тым биік екен. Орташасы - өте кең екен. Ал кішкентай төсек Машаға дәл – 

дәл келді. Соған жатқан Маша ұйықтап қалды. 

 

Орманнан шаршап келген аюлар асын ішпек болды. Өз тағын көрген М.П. «Менің табағыма кім тиіскен?», 

деді гүр етіп. Н.П. «Менің бөкпенімді де біреу тартып көріпті» - деп айғай салды, Ал Мишутка «Менің 

бөкпенімді түгелдей жеп қойыпты», - деп шәңк - шәңк етті. 

 

Ұйықтайтын бөлмеге келгенде: «Менің төсегіме кім жатқан болды?» - деп гүр етті. М.П. «Менің төсегімді 

умаждап тастапты ғой», - деп айғай салды. Н.П. өз төсегіне Машаны көрген Мишутка «Міне жатыр, міне, 

 

ұстаңдар, оны, ұстаңдар», - деп шәңк – шәңк еткен Мишутка Машаны тұра қуды. 

 

Аюлардың дауысынан шошып оянған Маша қорқып кетті. Ол қорқып тұрып, ашық тұрған терезеден 

секіріп далаға шықты. Бар күшімен жүгіріп үйіне кетті. Аюлар оны қуып жете алмай қалды. 

 

 

 

Күшік пен мысық 

 

 

Ауылдағы көршілес екі үйдің бірінің ала мысығы болды. 

 

Бір күні қара күшік көршінің бағына кіріп, сонда жүрген ала мысықты тура қуды. 

 

Мысық қашып барып, алма ағашына шығып кетті. 

 

Күшік ағаш түбіне келіп: «Әу-әу-әу, әу-әу-әу!» - деп, мысыққа қарап шабаланып тұрып алды. 

 

Мысық та оған құйрығын қыбырлатып, белін күжірейтіп, пырылдап айбат шекті. 

 

Сол сәтте жұдырықтай бір қызыл алма сабағынан үзіліп, күшіктің басына келіп топ ете түсті. Күшік қаңқ 

ете қалды да, «Мысық ұрды екен» деп қаша жөнелді. 

 

Ол енді өз ауласына барып, тағы да мысық жаққа қарап шәуілдеп тұрған. Сол кезде мысық ағаштан жерге 

қарғып түсіп еді, ол «тағы ұрады екен» деп ойлап, жүгіріп барып үйшігіне кіріп кетті. 

 

Содан бастап қара күшік ала мысықты қумайтын болды. 

 

 

Көкөністер туралы ертегі 

 

 

Бір бақшада әр түрлі көкөністер өсіпті. 
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Жасыл қияр – ақкөңіл, әзілкеш, ешқашан қайғыруды білмейтін, барлық көкөністерді кекетіп – 

мұқатқанды ұнататын. 

 

Қызыл қызанақ – маңызды, қашан да сәнді. Ол «Бүгін жаңбыр жауады деп ойлаймын» деген сөздерді жиі 

айтады екен. Шыныңда да жаңбыр жауған кезде қызанақ: «Көрдіңдер ме! Менің айтқаным дұрыс келді 

ғой!» деп тағы мақтанады екен. Егер жаңбыр болмаса, қызанақ саспай, өзі айтқан сөзге қатысы 

болмағандай тұратын. 

 

Қызғылтсары сәбіз болса: «Менің бар сылулығым жер астында жатыр, ешкім көрмейді, мен 

бақытсызбын!» деп әрдайым көңілсіз болып, бұрқылдайтын көрінеді. 

 

Аққадаунды қырыққабат – кішіпейіл, сөзшең. Ол «Басында жапырағым екеу – ақ еді, қазір тіпті кқбейіп 

кетті.» - деп, барша айтар әңгімесі тек киімнің ауырлап кеткендігі жайлы. 

 

Қоңыр картоп болса – қайырымды, мейірбан. Бақшадағы көкөністермен түгел дос болып, бәріне 

көмектеседі. Картопты бәрі жақсы көреді. 

 

Бас пияз – жағымсыз, ол айналасындағылардың көздерінен жас ағып, үнемі жылап жүргендерін ұнататын. 

 

Міне, осындай түрлі мінезді көкөністер сиысып, бір бақшада өсіпті. Қалай ойлайсыңдар, осындай мінез- 

құлықтар адамдар өмірінде кездесе ме? 

 

 

 

 

Маша мен аю 

 

Ерте, ерте, ертеде кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың Маша атты немересі болыпты. Бірде Маша 

құрбыларымен орманға жиналыпты. Атасы мен әжесі оған: 

 

Құрбыларыңнан қалып қалма! – деп табыстады. 

 

Бірақ Маша олардың айтқанын тыңдамады. Ол құрбыларынан алысқа ұзап кетіп, ақырында адасып қалды. 

Маша оларды шақырып айқайлай бастады. Құрбылары дауыс қатпады. Маша ымырт түскенше орманды 

кезіп жүрді. Кенет бір үйді көрді. 

 

Машенька үйге кіріп: 

 

Бұл үйде кім тұрады екен? – деп ойлады. 

 

Ал бұл үйде аю тұратын. Ойлағанынша болмады, үйге Аю кіріп келді, 

 

үйге Аю кіріп келіп: 

 

Менің үйіме рұқсатсыз негекіресің? – деп гүр ете түсті. 

 

Маша: 

 

Мен адасып кеттім. Бүгін осында қонып, ертең үйіме қайтамын, - деді. 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              184 bet 

Жоқ! Енді мен сені жібермеймін. Сен менің қолымда тұрасың. Пеш жағып, ботқа пісіріп, мені 

тамақтандырасың, - деді. 

 

Маша біраз бұртиды, бірақ не шара?! Ол аюдың үйінде тұра бастады. Аю күні ұзақ орманға кетеді, ал 

Маша үй жинап, дәмді бәліш пісіреді. Аюдың қуанышында шек жоқ. 

 

Біраз күн өтті. Маша Аюға: 

 

Атам мен әжемді көрмегелі көп болды. Мен бір қорап бәліш пісірейін, ал сен оларға апарып бер, - деп еді, 

ол келісе кетті. 

 

Маша бір қорап бәліш пісірді де: 

 

Жаңбыр жауып тұрған жоқ па? Есік алдына шығып қарашы, - деді. Аю сыртқа шығып кеткенде Машенька 

қораптың ішіне кіріп алды. 

 

Аю қайтып оралғанда қораптың дайын тұрғанын көрді. Оны арқасына салып, ауылға қарай тартты. Аю 

ұзақ жүрді, шаршады, ағаштың түбіріне отырып тынығып алғысы келді. 

 

Түбірге отырып, бәліш жейін, - деп ойлады. 

 

Ал Маша қорап ішінен: 

 

Түбірге отырушы болма, бәлішті жеме! Атам мен әжеме апар, - деді 

 

Неткен қырағы еді. 

 

Бәрін көріп тұр, - деп, Аю қорапты көтеріп, ары қарай аяңдады. 

 

Ауылға жетті, қыздың атасы мен әжесі тұратын үйді де тапты. Олардың есігін бар күшімен тоқпақтап: 

 

Түк-түк-түк! Есікті ашыңдар. Мен Машенькадан базарлық әкелдім, - деді. 

 

Иттербір нәрсені сезгендей оған тап берді. Басқа иттер де жан-жақтан үріп, жүгіре бастады. Аю қорқып 

кетті. Ол қорапты қақпа алдына тастай сала, алды-артына қарамай қаша жөнелді. Осы кезде үйден атай 

мен әжей шықты. Қорапты көрді. 

 

Мынау не қорап? – деп әжесі таңғалды. Атасы қораптың аузын ашып қараса, онда Машенька отыр. Атасы 

мен әжесі Машенькамен осылайша қауышты. 

 

 

Мысық пен тышқан 

 

 

Ала мысықтың кiшкентай күнiнен маңдайы терлеп еңбек етiп, тамақ тауып iшкен күнi жоқ. Басқа 

мысықтардай сарайдан тышқан аулау, қожасының ас-суын тышқаннан қорғау деген онда жоқ. Қайта 

тышқандарға қосылып, ет болса далаға алып кетiп, май болса, қарынды тесiп, сүт-қаймаққа түсiп, әбден 

тойып алып, пеш үстiне пыр-пыр ұйықтайды. Ала мысықтың ұйқыға кеткенiн бiлiп алған тышқандар 

қорқынышсыз ән салып, би билейтiн болса керек. 

 

Ұры, жалқау ала мысық, 
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Сауған сүттен ұрлап iшiп, 

 

Ет пен майға сыздап iшi, 

 

Ұйықтап жатыр сұлап түсiп. 

 

Шиқ, шиқ, шиқ! 

 

Тышқандарды жалқау дейдi. 

 

Түк бiлмейтiн аңқау дейдi, 

 

Үлкендердi ұры дейдi, 

 

Балаларды мылқау дейдi. 

 

Шиқ, шиқшиқ! 

 

Тышқандар осылай ән детiп, үй еденiнiң астын думандатып жiберiптi. Мұны мысық естiп, шошып оянады 

да, тышқандардың мына әндерiн естiсе, қожайыным көзiмдi құртар деп қорқады. Мысық айлаға көшiп: 

 

Сендер ойнап қуансын деп, 

 

Қарны тойып жұбансын деп, 

 

Ешқайсыңа тимеушi едiм, 

 

Зұлымдықты сүймеушi едiм. 

 

Мияу, Мияу! 

 

Айтқаныма сене қойшы, 

 

Маңдайыңнан иiскейiн, 

 

Балапандар келе қойшы, 

 

Ешқайсыңа тиiспейiн. 

 

Мияу, мияу! 

 

Бұған тышқандардың кейбiреулерi сенiп те қалады. Бiрақ кәрi тышқандар жағысақтығын бiлдiрiп: 

 

Бiз мысыққа сенбеймiз, 

 

Айтқанына көнбеймiз, 

 

Өтiрiкшi, ол ұрлықшы, 

 

Шақырса да келмеймiз. 
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Шиқ, шик, шиқ, – дейдi. 

 

  Бұған әбден ызаланған мысық едендегi кiшкене саңылауды аңдып жатып алыпты. Мысықтың иiсiн 

алыстан сезетiн ересек тышқандар саңылауға жоламайды.Жаңа ғана жүгiрiп ойнап жүрген бала тышқан 

саңылаудан қылтиып шыға бергенде, мысық бас салыпты. Баласының мысықтың қолына түскенiн бiлген 

ата тышқан: 

 

– Мысеке, баламды жiберiңiз. Ертең осы уақытта сiзге сыйлық берiп, апа-қарындастарым мен барлық 

бала-шағамды сiздiң үйге жiбергелi отырмын, – дептi. 

 

– Рас айтасыңба? Мияу, – дейдi мысық. 

 

– Рас айтам, мысеке, шиқ, шиқ, – дейдi тышқан. 

 

-Мысық: «Сөздерiңде тұрыңдар», – деп, аузынаша бергенде-ақ бала тышқан зып берiп тақтайдың 

жарығына кiрiп кетiптi. Баласын құтқарған тышқандар: 

 

 Қарание тана мысық 

 

Жүрген қаймақ ұрлап iшiп, 

 

Ендi бiзден шықпайды ешкiм, 

 

Отыр солай тiсiң қышып. 

 

Шиқ, шиқ! – деп әнге басады. 

 

  Мысықтың ұры, әрi жалқаулығынан, тышқандардың еркiнсiнуiнен мезi болған үй иесi бәрiнiң де 

көзiн жоғалтыпты. Өйткенi олар ұрлықпен күнiн көрiп жүрген жалқаулар едi. 

 

 

Су жүрек қоян 

 

 

Бір күні қоян ұзап серуен демек болады. Бірақ ол үш қадам жасамай-ақ бұтаның арасынан бір сыбдырды 

естиді. 

 

Осы мені түлкі шығар аңдып жүрген! – деп қоян қорқып зыта жөнеледі. 

 

Жүгіріп, жүгіріп, дем алайын деп томаршаға отырғаны сол еді, тағы да бұтанын арасынан сыбдырлаған 

дауыс шықты. 

 

Қасқыр емес пе екен, мені аңдып жүрген! – деп үрейі қашып, қоян тағы қаша жөнеледі. Ол жүгіріп, жүгіріп, 

дем алайын деп сәл дамылдайды. 

 

Неліктен мен сондай бақытсызбын? Менен ешкім қорықпайды, мен болсам бәрінен қорқамын? Сорлы 

басым-ай, одан да бұл қайғыдан суға батып өлгенім артық қой, - дейді ол қамығып. Сөйтіп, ол өзенге 

жүгіріп келсе, жағада бақа отыр екен. Сұр қоянды көре сала бақа есі шығып бақылдап суға секіріп кетеді. 

Мұны көрген қоян тоқтай қалып, таңдана, өз-өзіне: - Мен осы несіне суға батам, меннен деқорқатындар 

бар екен ғой! – деп райынан қайтыпты. 
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Торғай мен тышқан 

 

 

Торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі бірігіп егін егеді. Тышқан жерді аяғымен қазып, торғай 

тұмсығымен шоқиды. 

 

Егін жақсы шығады. Олар бітік өскен бидайды жинап алып, бөле бастайды. Бір бидай артық қалады. Енді 

соны қайсысы аларын білмей, жанжал басталады. Торғай тұмсығымен шоқып, тышқан тырнағымен 

осқылап, олар бір-бірімен ұзақ төбелеседі. 

 

Маңайында ешкім болмаған соң, олар өздерінің билеріне барып, жүгінбек болады. 

 

Алдымен олар тышқандар биіне келеді. Ол: 

 

– Бұл бидайды тышқан алуға тиісті. Өйткені, тышқанның күші көп. Ол тырнағымен көп жер жыртып, 

ұртымен бидай септі, – дейді. 

 

Енді олар торғайлар биіне келеді. Ол: 

 

– Бұл бидай торғайдікі. Себебі, торғай егіндегі барлық арам шөпті жұлған. Күнде үстінде ұшып, егінді 

күзетіп жүрген, – дейді. 

 

Бұған да келісе алмаған соң, торғай мен тышқан далада қой бағып жүрген бір шалға келеді. Шал дәнді 

алып, екеуіне бірдей қып бөліп береді. Торғай да, тышқан да разы болып, өз жөндеріне кетеді. 

 

 

Түлкі мен қасқыр 

 

 

Ерте-ерте-ертеде бір қасқыр мен түлкі жолдас болыпты. Бір жерге келгенде, қасқыр түлкіге айтыпты: 

 

    Менің басым ауырып барады, тамырымды ұстап, білші. 

 

Сонда түлкі қасқырдың тамырын ұстап тұрып: 

 

    Басың өте қатты ауырып тұр екен, олай-бұлай жүріп, құйрығыңды мұзы ойылған суға қоя қойғын,-

дейді. 

 

Сонда қасқыр олай-бұлай жүгіріп келіп, құйрығын мұзы ойылған суға малып отырғанда, құйрығы мұзға 

жабысып, өзі сол жерде қатып қалыпты. 

 

 

 

Үш жалқау 
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Ертеде бірінен-бірі өткен ағайынды үш жалқау болыпты. Бар бітіретіндері бас көтермей ұйықтай береді 

екен. 

 

Бірде үшеуі жолға шығыпты. Тоғай арасына келгенде, мәуелі ағаш көлеңкесіне қисая кетіпті. Бірінші 

жалқау: 

 

- Е, құдай, мына өріктер піссе,- депті. 

 

Екіншісі: 

 

- Ауызға келіп түссе,- депті. 

 

Сонда үшіншісі оларды кінәлай сөйлеп: 

 

- Түу, соны айтуға қалай ерінбейсіңдер?- депті. 

 

 

Сауысқан мен көкек 

 

 

Ертеде сауысқан мен көкек бір орманды мекендепті. Олар ұялары болмай, ағаштың бұтақтарын паналап 

күнелтіпті. Көкек күнде ерте тұрып алып: «ұя керек», «ұя керек»,-деп, көршілерінің мазасын кетіреді. Бір 

күні сауысқан  көршісіне: 

 

-Екеуміз  бірігіп ұя істейік. Әуелі саған, содан кейін маған салармыз,-дейді. Көкек: 

 

-Менің ұя салатын қуатым да,  қаруым да жоқ. «Керек, керек» деп қақсай берсем, құстың бәрі ағайыным, 

көп болып көмектесіп, ұя салып берер,-деп келіспейді. 

 

Сауысқан көкектің көмегін күтпей-ақ, ұя салуға  кірісті. Ол ұясының қабырғаларын жас бұтақтармен 

тасалап, берік етіп өрді. Оны шыммен, өсімдік тамырларымен мықтап байланыстырды.Іші-тысын саз 

балшықтармен сылады. Кішкене бұтақтардан құрастырып, шағын қақпалы есік жасады. Ұяның астына 

мамықтан төсек төседі.Ал көкектің «керек, керек» деп қақсай-қақсай даусы қарлығып, тілі сақау болды. 

Ол кейінгі жылдарда «керек» дегендегі р-ды айта алмай, «керек» деудің орнына «келек, келек» дейді. 

Сондықтан жұрт оны кекетіп «көкек» деп атайтын болды. Сол көкектің күні бүгінге дейін өзімдікі деген 

ұясы да, үй-іші де жоқ. Жұмыртқасын кез-келген ұяға табады, оны басқа құстар басып, балапан шығарады. 

Шібилер жетім өседі. 

 

 

Төлдер айтысы 

 

 

Бір жерге жиналған лақ, құлын, бұзау, қошақан, бота «біздің иеміз қайсымызды жақсы көреді?» деп бір-

бірінен сұрасты. 

 

Бірінші лақ бастап: 

 

-Мә-ә-ә! Әрине, иеміз бізді жақсы көреді. Ол біздің сүтімізді ішіп, түбітімізді киімге пайдаланады, - деді. 

 

Қошақан тұрып: 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              189 bet 

- Ме-ме! Ал біз ше! Адамға біздің етіміз өте ұнайды! Ол біздің жүнімізден жылы кеудешелер, бас киім, 

қолғап, шұлық тоқып, көрпе жасайды. Иеміз бізді жақсы көреді, бізден пайдалысы жоқ! – дейді. 

 

Осы кезде бұзау: 

 

    Мө-ө-ө! Сендер босқа мақтанасыңдар, адам тіршілігіне ең қолайлы – сиыр малы. Бізден шелек-шелек 

сүт, қарын-қарын май, ірімшік алады, етімізді жейді. Иемізге бізден пайдалы түлік жоқ! – депті. 

 

Сонда құлын бір кісінеп алады да: 

 

    Орынсыз мақтанбаңдар! Иеміз бізден қымыз алады, етімізден қазы-қарта, шұжық жасайды. Адамның 

мінетін көлігі де – біздер! – дейді. 

 

    Үндемей, монтиіп тұрған бота: 

 

    Бәріңнен де адамдар бізді жақсы көреді! Бізден алатын шұбаттың емдік қасиетін айтсаңшы! Оған еш 

нәрсе жетпейді, - дейді. 

 

    Осы кезде адам: 

 

    Төлдерім, босқа таласпаңдар! Сендердің әрқайсыларыңның өз орндарың бар! Адам үшін бәрің де 

пайдалысыңдар, керексіңдер! – деді. 

 

 

 

Аққу- қаздар 

 

 

Ертеде бір ер адам мен әйел болыпты. Олардың Маша деген қызы, Иван атты ұлы бар екен. Маша – 

тұңғышы. Иванушка – кенже баласы. 

 

Бірде балалардың әке-шешесі қалаға аттанады. Кетерінде олар Машаға: 

 

– Ал, қызым, ақылды бол! Үй мен Ванюша – өзіңе аманат. Бауырыңды көзіңнен таса қалдырма. Саған 

сеніп кетіп барамыз, жарай ма? Біз сендерге қаладан базарлық ала келеміз, – деп қатаң ескертеді де, 

қоштасып жолға шығады. 

 

Әке-шешесі кетісімен Машаны аулада ойнап жүрген достары шақырады. Қыз Иванушканы терезе 

алдындағы көгалға отырғызып, өзі балаларға барып қосылады. 

 

Біраз уақыт өтеді. Маша ойын қызығына кіріп кеткен. Кішкентай Ванюша мүлдем ұмыт қалды. Осы кезде 

бір топ жабайы қаздар пайда болады. Олар терезе алдында отырған баланы қанаттарына отырғызып, 

ұшып кетеді. 

 

Ойнай-ойнай шаршаған қыздар тарқай бастайды. Маша да үйіне оралады. Келсе, Иванушка жоқ. Ол ары-

бері жүгіріп іздейді. Айқайлай-айқайлай дауысы қарлығады. Әке-шешесінің айтқан сөздері есіне түсіп, 

өкініп жылайды. 

 

Інісін неде болса іздеп табу керек. Жүгіріп ауыл шетіндегі жазық далаға шығады. Ол алыста ұшып бара 

жатқан бір топ қаздарды көреді. Жабайы қаздар лезде қалың орманға кіріп, көзден ғайып болады. 
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Маша Ваняны осы қаздардың алып кеткенін біледі. Себебі бірде ол ауыл адамдарының бала ұрлайтын 

жабайы қаздар туралы айтқан әңгімесін естіген еді. Қыз құстардың ізіне түседі. Жүгіріп келе жатып ол 

бір пешке тап болады. Қасына келіп: 

 

– Пеш-ау, пеш, айта қойшы, жабайы қаздар қай жаққа қарай ұшып өтті? – деп сұрайды. 

 

– Алдымен сен маған отын сал. Содан соң айтамын, – дейді пеш. 

 

Маша тездетіп отын жарады. Жарған отынды пешке салады. Пеш оған жол көр сетеді. Қыз пеш сілтеген 

бағытқа қарай жүгіре жөнеледі. 

 

Біраздан кейін ол өсіп тұрған жалғыз түп алма ағашын кезіктіреді. Алма ағаштың бұтақтары қып-қызыл 

алмаларын көтере алмай, жерге қарай иіліп тұр екен. Маша оған: 

 

– Алма ағашы-ау, алма ағашы, жабайы қаздар қайда ұшып кетті? – дейді өтініп. 

 

– Бұталарым иіліп, сынуға айналды. Егер салған алмаларымды теріп алсаң, айтамын, – деп ағаш бір 

күрсінді. 

 

Маша тездетіп пісіп тұрған алмаларды тере бастайды. Ағаштың жерге қарай иіліп тұрған бұтақтары 

біртіндеп жоғары көтеріледі. Жеңілдеп, бой түзеген алма ағашы қызға жол көрсетеді. 

 

Маша сапарын жалғастырады. Оның алдынан енді өзен шығады. Онда су емес, сүт ағып жатыр екен. Қыз 

жақын келіп: 

 

– Сүтті өзен, сүтті өзен, жабайы қаздардың қайда ұшып кеткенін көрсетіп жіберші, – дейді жалынышты 

үнімен. 

 

– Бағана бір үлкен тас домалап құлап кетіп, жолымды бөгеді. Енді сүттің ары қа-рай ағуына кедергі 

келтіріп тұр. Егер сол тасты жағаға шығарсаң, мен саған жол сілтер едім, – деп өзен мұңын шағады. 

 

Маша қолына үлкен таяқ алып, тасты итеріп, жағаға шығарады. Сыңғырлап аққан сүтті өзен оған жабайы 

қаздарды қайдан табатынын айтып береді. 

 

Сөйтіп, Маша жүгірген қалпы қалың орманға жетеді. Ары қарай қайда жүрерін білмей, аңтарылып тұрып 

қалады. Cол сәтте бөрене түбінде отырған кірпіні көреді. Қасына жақындап: 

 

– Кірпі-ау, кірпі, жабайы қаздарды қалай табуға болады? – деп сұрайды. 

 

Кірпі оған: 

 

– Менің соңымнан ер, – дейді де өзі жиырылып, дөңгелеп кетеді. 

 

Осылай олар алдымен шыршалардың арасынан, одан әрі аққайыңдар ортасынан өтіп, бір алаңқайға жетеді. 

 

Алаңқайда бір тауық аяқты үйшік тұр. Іште, терезе алдында жалмауыз кемпір тоқыма тоқуда екен. Ал 

Ванюша есік алдында алтын алмамен ойнап отыр. Маша ақырын басып, тауық аяқты үйшікке 

жақындайды. Інісін көтеріп алады да, қаша жөнеледі. 

 

Біраздан кейін жалмауыз кемпір терезеден сыртқа қарайды. Ойнап отырған бала жоқ. Ашуланған ол 

ысқырып, жабайы қаздарын шақырады. 
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– Тез ұстаңдар оны! Қуып жетіңдер! Баланы алдыма алып келіңдер! – деп бұйырады. 

 

Жабайы қаздар қаңқылдап ұша жөнеледі. 

 

Ванюшаны көтерген Маша қашып келеді. Анда-санда артына бұрылып қарап қояды. Міне, жол-жөнекей 

кезіккен сүтті өзенге де жетеді. Тағы бір рет бұрылып, артына қарайды. Жабайы қаздар жақындап қалған 

екен. Қыз қайда тығыларын білмей, әбден сасады. Ол өзенге: 

 

– Өзен, өзен, бізді жабайы қаздардан жасыршы, – дейді. 

 

Сүтті өзен арнасынан жоғары көтеріледі. Балалар астына кіріп отырады. Өзен үстімен ағып, оларды 

көзден таса қылады. Жабайы қаздар Маша мен Ванюшаны көрмей, ұшып өтеді. 

 

Қуғыншылар кетісімен балалар жағаға шығып, өзенге рақметін айтады да, жолдарын жалғастырады. 

Ағайынды екеуін таппаған жабайы қаздар кері қайтады да, жүгіріп келе жатқан Машаны тағы да байқап 

қалады. Бұл кезде інісін көтеріп алған Маша өзі кездестірген алма ағашына жеткен еді. Қыз ағашқа: 

 

– Алма ағашы, бізді жабайы қаздардан жасыршы, – деп көмек сұрайды. 

 

Ағаш Маша мен Ванюшаны қалың бұталарының астына отырғызып, жапырақтарымен жауып, көрсетпей 

тастайды. Қыздан адасып қалған жабайы қаздар алма ағашын ары-бері айналып, балаларды таппаған соң 

ұшып кетеді. 

 

Маша тасадан шығып, ағашқа алғысын білдіріп, жолын жалғастырады. 

 

Міне, үйлеріне де жақындап қалған еді. Маша бұрылып, артына қарайды. Жабайы қаздар тағы соңдарына 

түскен екен. Олар қызды қуып жетіп, тіпті Ванюшаны қанаттарымен қағып әкетпекші болады. Бірақ қыз 

інісін құшағына қатты қысып жібермейді. Әрең дегенде құстардан сытылып шыққан Маша алғаш 

кездестірген пешке жетеді де: 

 

– Пеш, пеш, бізді мына жабайы қаздардан құтқаршы, – деп өтінеді.Пеш балаларды ішіне отырғызып, бетін 

жапқышпен жабады. Ал жабайы қаздар пешті айналшықтап ұзақ ұшып жүреді. Жапқышты қанаттарымен 

сабалап, сабалап аша алмай, әбден шаршайды. Сөйтіп амалдары таусылған олар кері, жалмауыз кемпірге 

қайтады.Маша інісін көтеріп, жерге түседі. Олар пешке алғысын айтып, үйіне келеді. Артынша қаладан 

әкесі мен анасы оралады. Қызы Маша мен кішкентай ұлдары Ваняға мол сыйлық береді. 

 

 

Екі сараң қонжық. 

 

 

Ертеде бір ну орманда кәрі Аю тіршілік етіпті. Аюдың екі қонжығы болыпты. Қонжықтар өскен кезде, 

бақыт іздеуге жолға шығыпты. Олар жолға шығар алдында анасымен қоштасыпты. Ал анасы 

қонжықтарын құшақтап, еш уақытта бір бірінен айырылыспауды талап етті. Анасының бұйрығын 

орындауға сөз берген қонжықтар жқлға шығады. Алдымен олар тоғайдың шетімен, содан соң жазық 

даламен жүреді. Сөйтіп бір күн жүрді, екінші күн жүрді. Ақырында бар қоректері таусылды. Ал жолдан 

табатын ештеңе болмады. Қонжықтар бірінің артынан бірі еріп келе жатты. 

 

Сол уақытта кіші Қонжық: 

 

Ағатайым, менің қарным ашты! деп шағымданады. 
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-Менің де қарным ашты! деп өңі бұзылып, басын шайқайды. 

 

Солай жүре берді. Кенеттен үлкен ірімшікке кезікті. Әділ жолмен тең бөліспек еді, бөлісе алмады. 

Қонжықтар бір бірінен ірімшікті қызғанып, ұрсысып, ақырып тұрғанда кенеттен жандарына Түлкі келеді 

 

-Неге ұрсысып тұрсыңдар? деп сұрайды. 

 

Түлкі: -Мен сендерге ірімшікті теңдей бөліп беремін деді. 

 

Түлкі ірімшікті алып екі бөлікке бөледі. Алайда алаяқ басты бір жарымын екіншіден үлкен қылып бөледі. 

 

Қонжықтар бұған ренжіді. 

 

-Мынау үлкен ғой, деп ақырды. 

 

Түлкі оларды жұбатып: 

 

-Тыныш жастар! 

 

Кішкене сабырлық, қазір бәрін реттеймін. 

 

-Мен өзімнің жұмысымды білемін, деді. 

 

-Бұлай да бірдей емес, деп тынымсызданады. 

 

Ол үлкен жарты бөліктің жартысын қылғытып жұтып қояды. Енді кіші жарымы үлкен болады. 

 

Жүргізуші: Осылайша қу түлкі қонжықтардың ірімшігін тең бөлмей, біразын жеп азғантай ғана қалдырып, 

оларды теңеп, екеуіне береді. 

 

Түлкі оларға күліп: 

 

Міне сараң, арам болсаң, бір күні осындай азығыңнан құр қаласың, деп өз жөнімен кетті. 

 

 

 

Әтеш пен тоты. 

 

Ертеде тоты мен әтеш айырылмас дос болыпты. Ол кезде тоты құс жерде өмір сүреді екен. Тотықұс бір 

күні әпкесінің үйіне қонаққа бармақ болады. Өзінің әдемі көйлегі болмағандықтан әтештің үстіндегі әдемі 

көйлегін сұрайды. Әтеш көйлегін беруге келіседі. Тотықұс қонақтан келгесін қайтаратын болады. 

Тотықұс әтештің әдемі көйлегін киеді. Киініп, таранып жолға дайындалады. Әтеш тотықұстан: қашан 

келесің? деп сұрайды. кешікпей келемін деп жауап береді тотықұс. Кешіксең қайтемін? Деп сұрайды әтеш. 

Ондайда айғайлап шақыра қойсаң болғаны, лезде келемін дейді тотықұс. Тотықұс сол кеткеннен мол 

кетеді. Әтеш әне күтеді, міне күтеді, көйлегін киген досы келмейді. Шыдамы таусылған әтеш қораның 

басына шығып: Ку ка ре ку!!! Деп тотықұсты шақырады. Бірақ тотықұс келмейді. Әтеш оны әлі күнге 

дейін шақырады екен. 

 

 

Қасқыр мен ит 
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Ерте, ерте, ертеде, ешкi құйрығы бөртеде бiр шаруа өмiр сүрiптi. Оның күшiк күнiнен өсiрген жалғыз итi 

бар екен. Шаруа шалғымен шөп шауып, 

 

қой бағып күнелтiптi. Ол ертеңгiсiн ерте тұрып қырға қой бағуға кетердiң алдында, үйiн, қора-қопсысын 

күзетудi итiне тапсырады екен. Итi де өзм iндетiне ұқыпты қарап, үй маңына ешкiмдi жолатпапты. Шаруа 

жұмыстан келгенiн деитiн еркелетiп, басынан сипап: 

 

Итiм, итiм, итiм-ай, 

 

Түн үресiң бiр тынбай. 

 

Қожайынға адалсың, 

 

Жақсы көрем ырысымдай. 

 

Қамқорым да өзiңсiң, 

 

Үйiмдегi көзiмсiң. 

 

Қожайының демалып, 

 

Бiрер уақыт көзiлсiн, –  

 

деп, үйiне кiрiп демалады екен. Осыны көптен сырттай бақылап жүрген бiр көкжал қасқыр иттi қожайынға 

мазақ етпек болып айлаға 

 

көшедi. Оның бiр дамылдаған сәтiн пайдаланып, қорадағы қозыға түспекке ыңғайланады. 

 

Бiр күнi түнгi күзеттен шаршап, күншуақта бойыжылып, мызғып кеткен иттiң мұрнына жағымсыз 

иiскеледi де, ұйқысынан шошып янады. Жан ұшырып қораны айналса, күнi бұрын қазылған iн арқылы 

қасқыр: 

 

Жылы-жұмсақ қозылар, 

 

Етiң дәмдi дертке нәр. 

 

Бiр қолыма түсерсiң, 

 

Қарнымда жатып пiсерсiң, – 

 

деп, сiлекейiн шұбыртып қораға енiп бара жатыр екен. 

 

– Әй, көкжал, тоқта! – дейдi жүнiн тiкiрейткен ит. – Қазiр «аттандап» үрсем, қожайыным оянады да, 

мылтығымен сенi атып салады. Саған анау даланың толып жатқан қоян-түлкiсi жетпедi ме? Нең бар мұнда? 

 

– Ет тәттiлiгiн қойса, мен жегенiмдi қоямын, – дейдi қасқыр гүр етiп. – Қазiр мен сенiң қармағыңа түстiм. 

Не iстесең де қолыңдамын. Бiрақ мен бiр нәрсеге түсiнбеймiн. Қожайыныңа құйрығынды бұлғаңдатып, 

оған адал қызмет еткенде, iшiп-жейтiнiң қалған-құтқан бiрдеңелер. Өзiңдi аямайсың ба? Түнiмен ұйқы 

көрмей, шәуiлдеп үрумен боласың. Иең ашуланса, бұрышта бүк түсiп, iшiң бұратылып аш жатасың. Анау 
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сала құлаш шынжырың мойныңды ауыртады. Сенi осыншама бейнетке салатындай адамның қандай 

құдiретi бар? Мен сияқты берсе – қолынан, бермесе – жолынандеп, жұлып жеп күнелтпейсiңбе? Өзiң 

туыссың. Бiрге өмiрсүрейiк. 

 

Ит ойланған кейiп танытады. Қасқырдың көзi оттай жанып, iшiнен: «Әп, бәлем, қармағыма түстiңбе? 

Қарным ашқан күнi бiр-ақ бүктеп, тарамыс-тарамыс етiңдi талшық етсем», – деп зымияндана қарайды. 

 

– Ау, Қасеке, мына сауалыңа мен жауапберейiн, – дейдi ит әңгiменi ұзаққа созғысы келiп. – Туыс екенiмiз 

рас. Енемнен туып, көзiмдi ашпай тұрғанда, осы адам менi есiгiнiң көзiне жатқызыпты. Қашып кетер 

қауқар қайда. Әттең, сол кезде өзiңе кездессем ғой. Бiрге iлесiп жүребер етiнедiм. Сонан соң көзiмдi ашып, 

еңсемдi көтерген кезде, темiр шынжырлы қарғы бау мойныма iлiндi. Қайтып құтыласың? Қараптан-

қарапаштанөлесiңбе? Қораны айналып, қой күзеткен болып үрдiм келiп. Сонда өзiң маңайыма 

жақындамадың да ғой. Алыстан қарап, менсiнбедiң менi. Амалсыздан үйдiң күзетшiсi атандым. 

 

Қасқыр мына сөзге мәз болып қалды. Шоқиып отырған күйiм ақтана жөнелдi. 

 

– Әй, туысым-ай, ол кезде сенi көрдiм дейсiңбе? Әйтпесе бөлтiрiктерiме ертiпжүрiп, аңғасалатын едiм. 

Алтайдың қызыл түлкiсiнiң терiсiн паршалатып, етiн жегiзередiм. Құм қоянының су жүректiгiн 

бiлмейсiңғой. Түрiңдi көрсе, көзiбадырайып, алдыңа жата қаларедi. Бойыңжазылып, мына мен сияқты 

елiк атаулыны қадам бастырмас едiң. Алты қырдың астындағыны сезер ақылды болуың ғажап емес. 

Жауыңа кектi, жорыққа мойымас едiң. 

 

Сол сәт қора iшiндегi қозылардың у-шу үнiн естiп, сiлекейi шұбырған қасқыр сөзiнен жаңылады. Ит 

асықпайды, оны тағы да әңгiмеге тартады. 

 

– Ау, қасеке, сiздiң мiнезiңiзде мен түсiнбейтiн ғажап бiр қасиет бар, – дейдi қасқыр дымақтап. 

 

– Ол қандай қасиет? – қасқыр ырза боп, тiсiн сақылдатты. – Әй, итiм-ай, туыстықты қадiрлейтiнiң бiлiнiп 

тұр. Менiң iшкi сырыма үңiлген сияқтысың ғой. 

 

– Қасеке, ол қасиетiңiз өзгенiң де, мәселен, бiздiң де қамымызды ойлайтындығыңыз. Қазiр ғой, мына 

қораға кiресiз де, мен сияқты өзiме ғана жетедi деп бiр қойды теңдеп әкетпейсiз, түгел жусатасыз да 

саласыз. Өлек сенi адам атаулы жемейдi. «Арамдалды» деп отар маңынан аулақтау жерге тастайды. 

Ертелi-кеш тамағымыз дайын. Осындай ғажап мiнезiңiзге таңмын, – деп ит бiр тоқтады. 

 

– Тауып айттың, итiм, бұл қасиеттi үйрену үшiн талай ақыл керек. Бабаларымыз: «Ақылмен жесең – асап 

жейсiң, ақылсыз жесең – аз-ақ жейсiң», – деп айтып кетiптi ғой, – дейдi қасқыр. 

 

– Осы, Қасеке, аң атаулы ақыл жағынан сiзге тең келмейдi. Түйе үлкен болғанымен, оның түймедей ойы 

жоқ. Сiз оның шөгiп жатқан сәтiн аңдып, өркешiнен бiр аттап кетсеңiз, орнынан тұра алмай қалады. 

Шамасы, жүрегi жарылып кететiн болар. Жылқы атаулыны атама, ақымақ мал ғой.Құйрығынан 

жабыссаңыз, бiткенi, шiренетартып, жiбере салғаныңызда, өзiнен өзi омақаса құлайды. Арыстан мен 

жолбарыс күштiлiгiне, сiлеусiн шапшаңдығына сенедi. Түлкi тышқан аулағанға мәз. Шибөрiiнiңiзқойдың 

майлы құйрығын сорғанын мақтан етедi. 

 

– Әрине, әрине! – деп қостады қасқыр мәз болып. 

 

– Қасеке, осы сiз қойшыдан қорықпайсыз ба? – дедi ит сыр тартып. 

 

– Әй, бауырым-ай, бiздiң туыстардың «Өгiздi қойшы – өлген қойшы, жеп болғанда көрген қойшы. Түйелi 

қойшы – тұрған қойшы. Жаяу қойшы – көңiлi қаяу қойшы», – деп, айтқандарын естiмеппе едiң? Жалғыз-
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жарымай далада кездессiншi, екi-үшеуiмiзжан-жағынанқардыборатыпберейiк. Сабазыңесiшығып, қойды 

тастай қашады. 

 

– Адамнан да қорықпайтын жүрек жұтқан ағайынсыңғой. Бiзге ондай батырлық қайда? Рас, басқа түссе, 

қоянын аулап, түлкiсiн қырармыз. Сiз сияқты iн де қазармыз-ау, бiрақ ол бiзге ақпанның ақырған аязында 

пана болмайды ғой. Қарғыс атқыр аңшы атаулы жүйрiк атқамiнiп, шошақ мылтығын асынып, ойда жоқта 

кездесе қалса, саудамыздың бiткенi. Менен сорлы жоқ шығар бұл дүниеде, – деп, ит ұлып жата кеттi. 

Мұнысы иесiне берген белгiсi едi. 

 

– Айтпақшы, Қасеке, ұлу демекшi, осы сiздер туыстарыңызды қалай ғана iздеп таба қоясыздар, – дейдi ит 

кенет басын көтерiп. 

 

– Ұлудың да неше түрiбар-ау. Әлде қалай олжа кездесiп, жалғыз шамаң келмесе, ұлымағанда қайтесiң. 

Қазiр «У-у-у» дейiншi, туыс атаулы жан-жақтан сабылып жетедi. Бiрақ оңай ол жаға оларды ортақ қылып 

нем бар, – дейдi қасқыр бөсiп. 

 

– Онда мен сенен қалмаймын, – дейдi ит. – Туып-өскен жерiңдi қимайды екенсiң. Қоштасып кетейiн. 

Көзiмдi ашып, күнде майлы жуынды iшкен жерiм, қош, у-у! Қарғы бау тағынып, шынжыр сүйретiп 

күзеткен қорам, қош, у-у! Тамақ бермей, таяқпен басыма ұрған қожайыным қош, у-у! 

 

Қасқыр мәз болып, iшек-сiлесi қатқанша күледi. Итiнiң ауық-ауық ұлығанынан оянып кеткен кожайын 

қолына мылтығын алып, қораны айналады. Ұлып отырған итiнiң жанындағы касқырды атып алады. 

Ақылды ит қасқырды осылай қолға түсiрiптi. 

 

 

 

Ақылды лақ 

 

Бір бұзау,бір тоқты,бір лақ ел көшкенде ойнап жүріп байқаусызда жұрттан қалыпты.Үшеуі түрнектеп 

жүріп,қос тұрғызып алыпты.Қосы бір бұлақтын қасында екен.Оның қасында зәулім бәйтерек өсіп 

тұрыпты. 

 

Бұлар айдалада ең қалғанын естіп бір тойып алайын -деген ниетпен аю іздеп келіпті. 

 

Лақ арбаңдап келе жатқан аюды көреді де ,алдынан жүгіріп шығып,қарсы алыпты.Содан қосқа естіріп 

келіп есік ашып төрге шығарады.Бұлар үйге кірген кезде «аю ағамыз келіп қалыпты»- екен не тамақ 

береміз? -деп сұрайды тоқты лақтан. 

 

Сонда ақ лақ даусын көтереңкіреп «Басқа аюдың басын ас, соңғы аюдын төсін ас, дым болмаса осы аюдың 

өзін сойып,барлық етін түгел ас»-депті. 

 

Оны естіп отырған аю- «бұлар аюдың етін жейді екен ғой»-деп ойлапорнынан атып тұрыпай-жайға 

қарамай тұра қашыпты.Зытып келе жатса қарсы алдынан қасқыр кездеседі. Аюдың қылығына танданған 

қасқыр 

 

-Ооо аю жан неден қашып келесін сонша-деп сұрайды. 

 

Бұған аю айтады: мына белдің арға жағындағы бұлақтың жағасында бұзау,тоқты,лақ үшеуі тұрады. 

Соларды байқап көрейін деп барып ем өзімді жеймін- деген соң ,сорға қашып құтылдым. 
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Қой ,ары -дейді қасқыр әлгі аюдың сөзіне күліп «бір аюдың басын,бір аюдың төсін жейміз»- деп дауласып 

жатқанда мен қаша жөнелдім. 

 

Ендеше жүр екеуміз бірге барайық.Үшеуін де қоршап алып ,тең бөлісіп желік-дейді қасқыр. 

 

Оған аю көнбей , жүрексініп -жоқ мен бармаймын өзін-ақ бара бер –дейді.Сол арада қасқыр жіп тауып 

алады да ,бір ұшын аюдың мойынан ,бір ұшын өзінің мойнын байлайды да,сөйтіп аюды зорлықпен ала 

жүреді. 

 

Аюды жетелеген қасқыр тартса, тартса қосқа жақындағанда лақ жүгіріп сыртқа шығып : 

 

-Ооо қасеке біз үшеуміз ол аюға тоймаймыз- деп айқайлайды. 

 

Бұл сөзін естіген аю бұрынғыдан да шошып,кері қарай қаша жөнеледі.Қасқыр жіпке буынып қылқынып 

қалады.Бір жерге келгенде аю жіпті үзіп тастап кетеді.Ес -түсінен айырылып,әлсіреп жатқан қасқырға 

дала кезіп жүрген тағы бір қасқыр. 

 

-Ооо досым неғып зұлап жатырсын? –деп сұрайды.Бірден, уақытта есін жиған қасқыр «Неғып жатушы 

ем ,аюдың ақмақтығынан өлгелі жатырмын, мені аю сүйретіп шығып кетті»-деп басынан кешкен оқиғаны 

айтып береді. 

 

Онда өзіміз-ақ барайық- деп айтады қалсыраған қасқыр.Сонымен екі қасқыр қосқа қайта барады.Бұларға 

қолдана шарасы таусылған бұзау,тоқты,лақ бәйтерекке шығып алады. Лақ бас жағына,тоқты орта 

тұсына ,бұзау олардан төменірек орналасады. Бәйтеректің түбіне келген соң әлгі жолда қосылған қасқыр: 

 

-кел екеуміз мына ағашты ырғайық. Аналар алма құсап жерге төгіліп түседі-деп ағаш астына келіп 

дайындалып тұрғанда ,бұзау отырған бұтақ сынып кетеді де жерге топ ете түседі., содан сескеніп тұрған 

қасқырдың бел омыртқасы үзіліп кетіпті.Бұдан кейін аю қылқындырып кеткен қасқыр қорқып өз бетімен 

қаша жөнеледі.Сөйтіп бұзау,тоқты.лақ ажалдан аман қалыпты.Күзде ескі жұртына қайта көшіп келген 

иесі аман есен жайылып жүрген малын тауып алыпты. 

 

Арыстан күшігін асыраған мысық 

 

Бір мысық қаңғырып жүріп өліп жатқан арыстанға тап болады да, оның жетім қалған күшігін бауырына 

басып, емізіп асырайды. Арыстан өсіп, азулы аң болады, өз тамағын өзі тауып жейтін халге жетеді. 

Бір күні ашыққан арыстан өзін асыраған Мысықты жемек болады. Мысық оның бұл ойын сезіп, өрмелеп 

ағаш басына шығып кетеді. Сонда арыстан тұрып: 

- О, менің ақ сүтін емізген асыраушым! Маған сен туған анамдай ыстықсың. Бар ақылыңды үйреткенде, 

ағашқа өрмелеуді неге үйретпегенсің? - дейді. 

Сонда мысық: 

- О, қайырымды балам! Сені мен кішкентайыңнан бауырыма басып өсірдім, білген ақыл-айламның бәрін 

үйреттім. Бірақ құлқыныңнан қорқып, бір өнерімді айтпай, бүгіп қалып едім, оным ақыл болған екен! - 

дейді. 

 

 

 

Ек қаз,бір бақа. 

 

 

Ертеде бiр бақа болыпты. Ол батпақта тұрыпты. 

Бiр күнi ол өзен жағасында отырды. Бiр кезде жағаға үйректер қонды. 
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– Жол алыс, – дедi бiр үйрек. – Тез тамақ жеңдер, сосын ұшамыз. 

Бұны бақа естiдi..  

– Кешiрiңiз, қайда ұшасыздар? – дедi бақа. 

– Оңтүстiкке ұшамыз, – дедi бiр үйрек. 

– Оңтүстiк жылы ма? 

– Иә, жылы. 

– Онда маса, шiркей көп пе? 

– Иә, көп, – дедi үйрек. 

– Онда менi ала кетiңдер. 

– Сенiң қанатың жоқ, қалай ұшасың? 

– Бiлмеймiн, бiрақ тұра тұрыңдар, мен ойланайын, – дедi бақа..  

Бақа бiраз ойланды, сосын::  

– Таптым, таптым, – деп айқайлады. – Екi үйрек таяқтың екi ұшынан тiстейдi, мен ортасынан тiстеймiн. 

Бiрақ сендер қаңқылдамаңдар, мен бақылдамаймын. 

– Жарайды, – дедi үйрек. 

Сөйтiп олар ұшты. Екi жақта екi үйрек, ортасында бақа. 

Бұл қызық көрiнiс болды. 

Бұны балалар көрдi. 

– Бақаны қараңдар, бақаны қараңдар! – деп айқайлады балалар. – Қызық-ай, бақа ұшып бара жатыр. 

Бақа мақтанып кеттi. 

– Бұны мен ойлап таптым, мен, – дегенде бақа шалшыққа құлап түстi. 

 

 

Адасқан құмырсқа 

 

Баяғыда бір құмырсқа өзінің бауырластарына өкпелеп, илеуден кетіп қалады да, ара мен қоңызға барып, 

солармен достасыпты. 

 

Бірде құмырсқа азық іздеп, ұзақ шарлап жүріп бір үлкен дән тауып алыпты. Оны өзімен алып кетпекші 

болып, сүйреуге, көтеруге қанша тырмысса да дәнді орнынан қозғалта алмапты.Ақыры құмырсқа өзінің 

жаңа достарын көмекке шақырмақ болып шешіпті. Әуелі бал жинап жүрген араны кездестіріп, былай деп 

өтініпті: 

 

-Достым, маған көмектесші, жалғыз өзімнің шамам жетер емес. 

 

Сонда ара досы: 

 

-Көріп тұрған жоқсың ба?! Мен де жұмыс істеп жүрмін,-деп әрмен қарай ұша жөнеліпті. 

 

Құмырсқа енді қоңызға барады. 

 

-Мен сен үшін мына жұмысымды тастап кете алмаймын,-деп жауап берген қоңыз да қиын 

домалатыпжөніне кетіпті. 

 

Достарының қылығына өкпелеген құмырсқа үйіне қарай кетіп бара жатып, жолда өзінің бауырларын 

кездестіріпті. Мұның мұңайған жүзін көрген құмырсқалар: «Саған не болды? Неге көңілсізсің?»-деп 

сұрайды. 
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Құмырсқа оларға басынан кешкендерінің бәрін айтып беріпті.Бауырластары оған дәнді жеткізуге 

көмектесіпті. Өкпелеп кеткен құмырсқа өзінің илеуіне оралыпты. «Адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін 

тапқан соң» деген осы екен. 

 

 

«Ат пен есек» 

 

 

Бір кісі ат пен есекке жүк артып, қалаға келе жатты. Қалаға дейін жол ұзақ еді. Есек шаршап, жүгі ауырлап, 

атқа, 

 

-Жолдасым, менен біраз жүк алшы. Мен көтере алмай келемін,-деді. Ат жәрдем етпеді. Жолшыбай есектің 

халі нашарлап, өледі. Сонан соң иесі есектің барлық жүгін және есектің терісін сыпырып алып, атқа 

артады. 

 

Сонда ат: 

 

-Кінә менде, егер есектен біраз жүк алсам, бұл уақиға болмас ед енді міне, есектің барлық жүгін, әрі терісін 

әкеле жатырмын,-деп қалаға дейін өкінумен келеді. 

 

«Адасқан құмырсқа» 

 

Баяғыда бір құмырсқа өзінің бауырластарына өкпелеп, илеуден кетіп қалады да, ара мен қоңызға барып, 

солармен достасыпты. 

 

Бірде құмырсқа азық іздеп, ұзақ шарлап жүріп бір үлкен дән тауып алыпты. Оны өзімен алып кетпекші 

болып, сүйреуге, көтеруге қанша тырмысса да дәнді орнынан қозғалта алмапты. Ақыры құмырсқа өзінің 

жаңа достарын көмекке шақырмақ болып шешіпті. Әуелі бал жинап жүрген араны кездестіріп, былай деп 

өтініпті: 

 

-Достым, маған көмектесші, жалғыз өзімнің шамам жетер емес. 

 

Сонда ара досы: 

 

-көріп тұрған жоқсың ба?! Мен де жұмыс істеп жүрмін,-деп әрмен қарай ұша жөнеліпті. 

 

Құмырсқа енді қоңызға барады. 

 

-Мен сен үшін мына жұмысымды тастап кете алмаймын,-деп жауап берген қоңыз да қиын домалатып 

жөніне кетіпті. 

 

Достарының қылығына өкпелеген құмырсқа үйіне қарай кетіп бара жатып, жолда өзінің бауырластарын 

кездестіріпті. Мұның мұңайған жүзін көрген құмырсқалар: «Саған не болды? Неге көңілсізсің?»-деп 

сұрайды. 

 

Құмырсқа оларға басынан кешкендерінің бәрін айтып беріпті. Бауырластары оған дәнді жеткізуге 

көмектесіпті. Өкпелеп кеткен құмырсқа өзінің илеуіне оралыпты. «Адасқанның айбы жоқ, қайта үйірін 

тапқан соң» деген осы екен. 
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Екі әтеш 

 

 

Ертеде бір кемпір-шалдың екі әтеші болған екен. Олар қолдарына түскен жемдерін сол әтештерге беріп 

асырапты. 

 

Бір күні кемпір құстарына жем шашады. Қарындары ашқан әтештер жүгіріп келеді. Шұбар әтеш қасында 

жүрген досынан жемді қызғанып, бергісі келмейді. 

 

-Шіркін, мына жемнің бәрін жалғыз өзім жеп, бір тойсам-ау,-деп ойлайды. Сөйтіп шұбар әтеш қасындағы 

сұр әтешті қайта-қайта шоқып, жем жегізбейді, мазасын алады. 

 

Ақырында сұр әтеш ызаланып, шұбар әтешті шоқып алады. Осыдан соң екі әтеш жүндері үрпиісіп, 

төбелесе кетеді. Екеуінің де үсті-басы жұлым-жұлым болады. Бұлар таласып жатқанда, көрші үйдегі 

тауықтың балапандары келіп, жемді түгін қалдырмай жеп кетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

Мақтаншақ қоян 

 

Орманда бір қоян өмір сүріпті.Ала жаздай сайраңдап, тоғайдағы жеміс-жидектерді теріп жеген ол,қыс 

түссе қарны ашып, ауылға арпа ұрлауға барады екен. 

 

Бір күні ол ауыл шетінде тұратын шаруаның үйіне ұрлыққа келеді. Қорасына кірсе, қаптаған қоян. Ол 

мақтана бастайды: 

 

-Сендер үйде тұрсаңдар қайтейін?! Мен сендерден бәрібір артықпын. Менің мұртым-мұрт-ақ! 

Сендердікіндей емес! Ал, табаным мен тістерім ше? Сендердікі салыстыруға да келмейді...Мен ешкімнен 

қорықпаймын! 

 

Үй қояндары мақтаншақ қоянның қылығын Қарға тәтелеріне айтып береді. Ол бөспе қоянды жазаламақ 

болып, іздеп тауып алады. Даңғой қоян шошып кетеді: 

 

-Қарға тәте! Тиіспеші. Мен енді мақтанып елдің мазасын алмайтын боламын! 

 

-Солай де! Босқа мақтанба!Елден ерекшелігіңді бос сөзбен емес, ісіңмен көрсет!-дейді Қарға. 

 

Арада біраз күн өткен соң, бірде қараса, әлгі қарғаны иттер талап жатыр екен...Жаны ашып кеткен қоян 

құтқармақ болады. Иттердің назарын өзіне аударып, тұра жүгіреді. Қарғаны тастай салып, иттер қрғаны 

қуа жөнеледі.Қоян қашып құтылады. 

 

Қоянның ерлігіне риза болған қарғаоған келіп: 

 

-Рахмет саған! Сен мақтаншақ емес екенсің, мақтауға тұратын ер екенсің!-деп ризашылығын білдіреді. 
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«Түлкі мен тырна» 

 

 

Бір түлкі тырнамен жолдас болып, түлкінің апанына келіп кіріпті. Бұлардың ізіне бір аңшы түсіп, інге 

келіпті. Інді қазып, әлгілерге жақындаған кезде шыбық салыпты. Шыбық тиген соң, тырна түлкіге: 

«Алпыс амал түлкіде, алпыс екі амал адамда деуші еді, сол амалыңның біреуімен құтқар, құтқармасаң 

өлеміз»,-депті. 

 

Сонда түлкі: 

 

-Амалым құрыды,-дейді. 

 

Тағы өлуге жеткен соң, тырна айтыпты: «Олай болса, менің амалым бар! Сол амалмен құтылармыз,-депті 

де, түлкіге,-мен өлген боп, апанның ауыз жағында жатайын. Адам қол созып, мені жемтік екен деп, алып 

тастар. Сонда мен айғай салып ұшайын, ол жалт қарағанда, сен жұгіріп кет»-дейді де, іннің аузына барып 

жатады. Аңшы қол созып еді, қолына тырна екенін көрген соң, жерге тастай беріпті. Сонда тырна айғай 

салып ұша жөнеліпті. Ал, адам «аһ» деп жалт қарағанда, түлкі шыға жөнеліпті. 

 

Сөйтіп, екеуі де аман-есен аңшыдан құтылыпты. 

 

 

 

 

 

 

 

Масақ. 

 

Ертеде екі Тышқан және дауысы әдемі бір Әтеш өмір сүріпті. Екі Тышқанның аты-біреуі Круть, 

екіншісінікі Верть екен. Тышқандар күніге тек ойнауды, өлең айтып, билеуді ғана біліпті. Ал, Әтеш таң 

атысымен барлығын өзінің әсем дауысымен оятып, бірден жұмысқа кіріседі екен. Сөйтіп, бір күні ауланы 

сыпырып жүргенде жерден бидайдың масағын тауып алады. Әтеш Круть пен Вертьтті шақырып былай 

депті:-Қараңдаршы, мен нені таптым? 

 

Тышқандар тез жүгіріп келіп, былай деді:-О,оны үгіту керек. 

 

Әтеш:-Оны кім үгітеді? 

 

Круть:-Мен емес,-деді. 

 

Верть:-Менде емес,-деп айқайлады. 

 

Әтеш:-Жарайды, ендеше, онда мен үгітейін. 

 

Сөйтіп Әтеш жұмысқа кірісті. Ал, Тышқандар болса, ойнап, би билеп жүрді. Біраздан соң Әтеш екі 

Тышқанды шақырды. 

 

Әтеш:-Круть, Верть, қараңдаршы, мен қаншама дән үгіттім. 

 

Тышқандар жүгіріп келіп, екеуі бірдей шиқылдады. 
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Әтеш:-Круть, Верть, енді дәнді диірменге салып, үн етіп үгіту керек. Ал, кім көтереді. 

 

Круть:-Мен емес,-деді. 

 

Верть:-Менде емес,-деді.Әтеш:-Жарайды, ендеше, мен дәнді диірменге салайын. 

 

Сөйтіп, иығына қапты салып, Әтеш кетті. Ал, Тышқандар сол уақытта бір-біріне секіріп ойнады. 

 

Әтеш қайтадан диірменнен оралып, Тышқандарды шақырып: -Мен ұн әкелдім,-деді. 

 

Ал Тышқандар:-Ай, жарайсың, Әтеш. 

 

Әтеш:-Ал, енді, 

 

Осы ұнды илеп, пешке салып, бәліш пісіру керек. Кім илейді,-дейді. 

 

Тышқандар болса, баяғындай дауап береді. 

 

Тышқандар:-Менде емес, мен де емес,-деді. 

 

Әтеш:- Тағы да өзі жасайтын секілдімін. 

 

Сөйтіп, Әтеш ұнды илейді, отынды әкелді, пешті жақты. Пеш қызып, оған бәлішті салды. Ал, Тышқандар 

сол уақытта уақыттарын жоғалтқан жоқ. Өлеңдерін айтты, билеп жүрді. Міне, бәліш те пісті, Әтеш 

бәлішті үстел үстіне қойды, ал тышқандар болса, бірден үстел басына жетіп келді. 

 

Круть:-Ой, менің қарным ашты. 

 

Верть:-Ох,менің жегім келіп тұр. Сөйтіп, үстелге отырып алды. 

 

Сонда Әтеш:-Тоқтай тұрыңдар, тоқтай тұрыңдар.Алдымен сендер маған масақты кім тапты, соны 

айтыңдаршы? 

 

Тышқандар:-Сен таптың,-деді. 

 

Ал, Әтеш:-Оны кім үгітті? 

 

Тышқандар:-Сен үгіттің. 

 

Әтеш:-Кім иледі? Отынды кім әкелді,пешті кім жақты? Бәлішті кім пісірді? 

 

Тышқандар:-Бәрін де сен!-деп ақырын айтты. 

 

Әтеш: -Ал, сендер не істедіңдер сонда? 

 

Не деп айтатындарын білмеді. Сонымен Круть пен Верть үстелден тұрып кете берді. Ал, Әтеш болса, 

оларды ұстамады. Себебі: мұндай еріншек пен жалқауларға бәліш берудің де қажеті жоқ деп түсінді. 

 

 

 

Айлакер түлкі. 
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Баяғы заманда орман ішінде алай-дүлей дауыл соғады. Дауылдың қатты соққаны соншалық, ағаштарды 

тамырымен құлатып, жуан бұтақтарды сындырып, жапырақтарды ұшырып әкетеді. Аңдар қорыққанынан 

өз індеріне тығылыпты. Осылайша дауыл бірнеше күн соғып артынша тиылыпты. 

 

Сол орманда әтеш пен Тауық өмір сүріпті. Дауыл олардың балапандарын ұшырып әкетіпті. Жел 

тынышталғанда Тауық Әтешке: 

 

-Мен енді бұнда қала алмаспын. Бізге басқа жерге қоныс аудару керек,- депті. 

 

Сұрақ: 

 

-Балалар, құстардың балапандарын мына дауыл алып кете беретін болса, бұларға не істеу керек? 

 

Әтеш Тауықтың сөзіне келісіп, қоныс іздеуге бірге аттаныпты. 

 

Сөйтіп, олар жолда келе жатса, алдарынан екі үйрек кездесіпті. Сонда Үйрек Тауықтан: 

 

-Сіңілім, қайда жол жүрмексіңдер?-деп сұрайды. 

 

-Біз енді бұл орманда тұруға қорқамыз, сондықтан жаңа қоныс іздеуге бара жатырмыз,-деді. 

 

-ендеше, бізді де өздеріңмен ала кетіңдерші, бізде бұнда тұрғымыз келмейді,-дейді үйректер. 

 

Әтеш пен Тауық келісіп, төртеуі бірге жолға шығыпты. Көп ұзамай оларға екі Тауыс кезігіпті. 

 

Тауыс: -Барлықтарың қайда бара жатырсыңдар,-депті. 

 

Сонда барлығы: -Бұл орманда тұру қауіпті, сондықтан басқа жерден қоныс іздеп бара жатырмыз,-депті. 

 

Тауыс: -Ендеше, бізді де ала кетіңдерші, бізге де қауіп төніп тұр,-депті. 

 

Енді олар алтау болып, жаңа қоныс іздепті. 

 

Сұрақ: -Сонымен, Тауық пен Әтешке нелер кезігіпті? 

 

-Тауық, Әтеш, Тауыс, Үйрек аңдар ма, әлде құстар ма? 

 

-Құстардың қандай пайдасы бар? 

 

Жолда бұларға қоян да ілесіпті. Кенет, қайдан шыққаны белгісіз, алдарынан Түлкі шығыпты. Ол қоныс 

аударушыларғы көріп таң қалып, былай дейді: 

 

-Шырақтарым, қайда бағыттап бара жатырсыңдар? 

 

Барлығы: -Біз орманға қалуға қорқамыз,, сондықтан өзімізге жаңа қоныс іздеп бара жатырмыз,-депті. 

 

-Біздің орманнан кетпеңдер! Мен бір жақсы жер білемін. Сол жерді көрсетейін бе? Онда тыныш және 

сендер рахат өмір сүресіңдер,-дейді. 

 

Сұрақ: -Балалар, олар Түлкіге сенді ме? 
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Ең әуелі оған ешкім сенген жоқ. Бірақ, Түлкі айтқан жерлерді мақтап, алдағаны сонша,, ақырында 

барлығы сол жерді көруге көніп: 

 

-Жарайды, ең әуелі мақтаған жерге барып көрейік. Ұнамаса, әрі қарай кете береміз,-дейді. 

 

Түлкі оларды дәл өзінің ініне әкеліп алып:-Бұдан әрі жол тар, мен алдына шығайын, ал сендер бір-бірден 

менің артымнан жүріңдер,-деді. Осы сөзден кейін ол ініне жылмаң етіп түсіп, жасырынып қалды. Ал, 

оның артынан бірінші Тауыс кірді, осын Әтеш, тағы қалғандары. Түлкінің алдағанын білген Қоян жылдам 

секіріп, апаннан шығып кетті. Қатты жүгіретін Қоянға Түлкі жете алмады. Бірақ аңқау құстарды жеп 

қойды. 

 

 

Алдаркөсе мен Шықбермес Шығайбай 

 

 

Ерте-ерте ертеде, ешкі құйрығы келтеде Шықбермес Шығайбай дейтін бай болыпты. Төрт түлігі сай 

болыпты. Шықбермес Шығайбай үйіне ешкімді қондырмайды екен, қондырса, дәм бермейді екен. Үйіне 

кісі келсе, ол: 

 

-Шық-әй!-дейді екен. Оыдан жұрт оны Шығайбай атап кеткен екен. 

 

Қайтсем де, қалай болса да Шығайбайдан дәм татам деген талайлардың тауы шағылыпты. 

 

Алдар десе, Алдар-ау! Алдардың алдамайтыны, арбамайтыны жоқ деген атақ та осы кезде елден-елге 

жайылды. Ел аузындағы мәтелге айналды. 

 

-Әй, Алдарың қанша қу болса да, Шықбермес Шығайбайды алдай алмас,-дейді жұрт. Бұл сөз Алдарға 

жетеді. Шықбермес Шығайбайдың атын Алдар да естиді. 

 

«Шықбермес Шығайбайды мырза етпесем, Алдар атым құрысын»,-деп АлдарШықбермес Шығайбайдың 

елін іздеп, сапарға шығады. Күн-түн жүреді. Ақырында, елден іргесін аулақ салған ен далада жалғыз үй 

қонған Шығайбайдың үйіне келеді. 

 

«Бұл қу не істеп отыр екен?» деп, атын алысқа тұсап, өзі білдірмей келіп, жабықтан сығалайды. Шығайбай 

қазы тіліп, бәйбішесі нан илеп, тоқалы бас үйтіп, қызы тырнаның жүнін жұлып отыр екен. 

 

«Осыдан татпасам, Алдар атым құрысын» деп жылмың етіп: «Кеш жарық!»-деп кіріп барады. 

 

Бұлар да жылдам екен, Алдар «кеш...» дегенді айтып болғанша, қолдағыларын жасыра-жасыра қойып, 

Шығайбай таспаны, бәйбіше ұршықты, қызы тігіліп жатқан көйлекті, тоқалы көсеуді қолдарына алып 

отырыса қалады. Түк білмегенсіп, қолдарындағы іспен болып отырғансып, жайбарақат бола қалады. 

 

«Әй, әбден-ақ әккіленіп алған екенсіңдер, мызғымас қу екенсіңдер» дейді Алдар ішінен. Амандасқансып, 

қол алысқансып, байға сүйкене барып, төр алдына отырып алады. 

 

«Әй, көсе екенсің, жұртты құрқан қу ма екенсің? Жүрісің жылмаң екен, жырынды болған сұм ба екенсің? 

Қу болсаң да, сұм болсаң да, менен дәм тата алмассың» дейді бай ішінен. 

 

-Қайдан жүрген сұмсың? Қайда барасың? Не естіген, білгенің бар?-дейді бай Алдарға. Алдар көтеріле 

түсіп, күлімдеп, желдіре жөнеледі: 
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-Көрген білгенім көп. Жолда келе жатып, үлкен сары жылан көрдім. Жуандығы тап өзіңнің астыңдағы 

қазыдай. 

 

Артық-кем қып асырмай, 

 

Шын айтқанды жасырмай: 

 

Таспен ұрып жібердім, 

 

Күң астындағы басындай. 

 

Былш етіп иленіп, 

 

Бәйбіше астындағы қамырдай. 

 

Өтірік болса, сақал жұлынсын, 

 

Қыз астындағы тырнадай. 

 

Бәрін де осының көріп келдім, 

 

Асыңды асшы, ұрламай,-дейді. Осыны айтқаннан кейін бай: 

 

-Шоқ түссін тіліңе!-деп астындағы қазысын лақтырып тастайды. 

 

-Тілің кесілсін!-деп бәйбіше астындағы қамырын лақтырады. 

 

-Жағың қарыссын!-деп тоқал басты лақтырады. 

 

-Ішің кепсін!-деп қыз тырнаны лақтырады. 

 

-Қазанда аса бер, бәйбіше,-дейді бай, «амал қайсы» деген пішінмен. Бәйбіше а салады да: 

 

-Піс, қазаным бес ай!-дейді. 

 

-Отырайын он ай!- деп Алдар етігін шешіп тастайды да: 

 

-Кер тағының терісін келер жылы киермін,-деп төрге орнығып отырады. Қазан түнімен қайнайды, бірақ 

түсірілмейді. Алдар да отырады. 

 

«Мынау кәпір қашан жатады?» деп, үн жоқ қсарарып бай да отырады.Ақырында, ұйқысы келіп, шыдай 

алмай: 

 

-Әй, кемпір, төсек сал,-дейді. 

 

Бәйбішесі төсек салады. Үй іші ұйықтаған кезде, Алдар орнынан тұрып, қазандағы етті сүзіп алып, оның 

орнына тулақты турап салып қояды. Бір уақытта бай тұрып, бәйбішесін оятады. 

 

-Мына ит ұйықтады білем. Түсір асыңды тез. Уақытымен асымызды жегізбеді-ау, ит!-деп сыбыр етеді. 

Бәйбіше қараңғыда асты түсіреді. Бай пышақты қолға алып жіберіп: 
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-Жат, жігітім, жат! Сазайың –осы!-деп аузына бір кесегін асап жіберсе, тісі өтпейді. Олай қидалайды, 

былай қидалайды, болмайды. 

 

-Етіңе не болып кеткен, өңкей шандыр!-деп әйеліне ұрсады. Түйіліп қалып, май сұрайды. Ақыры, 

Алдардың келгенін біліп, амалсыз аштан-аш жатады. 

 

 

Не дәмді. 

 

 

Бір бас қосқанда құстар мен хайуанаттар нендей тамақтың дәмді екенін талқылапты. Сонда тауық: 

 

Ең дәмді тамақ тары, депті қыт қыттап. 

 

Тапқан екенсің дәмді тамақты! Кеміріп жейтін сүйекке не жетсін! дейді Ит абалап. 

 

Бәрің де білмейсің. Күтірлетіп жейтін сәбізден артық еш нәрсе жоқ, дейді Қоян, екі құлағын тікірейтіп. 

 

Жас шыбықтың қабығынан дәмді не болушы еді! деп, Ешкі маңырапты. 

 

Шіркін қою сүтті айтсаңдаршы! деп Мысық тамсанады. 

 

Сөйтіп, әркім өзі сүйетін тағамды мақтап қызыл кеңірдек болысып, бәтуаға келе алмай, тарасыпты. 

 

 

Ертегіде қонақта. 

 

 

Бір адам жасынан аң аулап күн көреді екен. Бір кезде ағаштың түбіне ау құрып жүрсе, қапыда арыстанға 

кездеседі. 

 

Арыстан: Ей, адам! Кездеспей жүр едің, бері кел. Құлақ сал сөзіме, сенің істегеніңнің бәрі қиянат көрінеді. 

Маған сырттан қайрат ететін көрінесің, күшің артық болса, құтыл менен. Аузыма бірақ салайын ба ? депті 

 

Адам айтады: 

 

Егер күшті болсаң, анау жерде менің құрып қойған бір нәрсем бар, содан өт, егер де өтіп кетсең мені жей 

ғой, арыстаным, деді. 

 

Арыстан: 

 

Айлаңды көріп тұрмын, әуелі өзің өтші дейді. 

 

Адам аудың астынан өте шығады. Арыстан өтемін деп, бар пәрменімен секіргенде торға барып оралады. 

Сөйтіп адам айласымен арыстанды торға түсірді. 

 

 

Жеті лақ 
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Ертеде бір Ешкі жеті лағымен орманда тіршілік етіпті. Бірде Ешкі орманға жиналыпты. 

 

  - Есікті ешкімге ашпаңдар! Мен қайтып оралғанда есікті қағып: «Лақтарым, шұнақтарым! Есікті 

ашыңдар! Аналарың сендерге сүт әкелді! – деп ән саламын», - дейді. 

 

Осы кезде Ешкі үйінің маңында Қасқыр жемтік іздеп жортып жүрген. Ол лақтарды алдамақ болды. 

Қасқыр Ешкінің кеткенін күтіп, лақтардың ешкімнің қарауынсыз қалған сәтін аңдыды. 

 

Қасқыр ісмер адамға келіп, жіңішке дауыспен ән салу үшін тамағын қағып беруін сұрады. Ісмер таң-

тамаша болды, бірақ тамағын қағып, оның дауысын жіңішкертті. 

 

Қасқыр Ешкі үйіне жақындап келіп, есігін қақты. Сонан соң жіңішке, нәзік дауысымен: 

 

-     - Лақтарым, шұнақтарым! Есікті ашыңдар! Аналарың сендерге сүт әкелді! – деп әндетті. 

 

Лақтар есікті ашты. Жауыз Қасқырға керегі сол еді. Ол үйге баса көктей, кимелей кірді де, лақтарды 

бірінен соң бірін қылғытып алды. 

 

Тек бір лақ қана тығылып үлгерген еді. Сұрқия Қасқыр жетінші лақты ұзақ іздеді, бірақ таба алмады. 

Ешкінің келетін уақыты болып қалған болатын. Сондықтан ол зыта жөнелді. 

 

Ешкі үйіне келсе, есік айқара ашық жатыр. Үй ішінде ешкім көрінбейді. Пеш ішінен бір лағын тауып алды. 

Ешкі басына түскен қайғыдан көз жасын көл қылып, зарлы үнімен зарлап жылады: 

 

-  Лақтарым. шұнақтарым, көлге біткен құрақтарым ! Есікті ашып, Қасқырға жем болдыңдар! 

 

Ешкі Қасқырға келіп: «Сен бе менің лақтарымды жеп қойған?» – деп сұрады. Қасқыр оған: «Сенің 

лақтарыңды жеген жоқпын,» - деп жауап қатты.«Жемегеніңді дәлелде. Кел, екеуіміз мына ордан секірейік. 

Егер сен менің лақтарымды жемесен, онда оңай секіріп кетесің!» – деді Ешкі.Қампиған қарнымен ордан 

секіру Қасқырға қиын түсетіні белгілі ғой. Амал қанша?! Секірді, бірақ өзін-өзі ұстай алмай, тура ыстық 

шоқтарды бар орға құлады.Қарны жарылып, одан құлан таза лақтар орғып- орғып шықты. Олар 

аналарымен шұрқырасып табысты. Сөйтіп, Ешкі лақтарымен бұрынғыдай ауызбірліктері күшті, 

ынтымақты өмір сүріпті. 

 

 

Алтын балта 

 

 

Баяғыда бір кедей болыпты. Бір күні ол көршілес байдың балтасын сұрап, отынға барыпты. Біраз отын 

шауып бола берген кезде, кедейдің балтасының басы ұшып кетіп диірмен тасын айналдырып жатқан суға 

барып түсіпті. Кедей диірменші шалға келіп, балтамды алып бер деп жалыныпты. Диірменші-шал суға 

қолын тығып жібереді де, бір алтын балтаны алып шығады. 

 

-Мынау ма балтаң? – дейді кедейге. 

 

-Жоқ,бұл емес, - дейді кедей. 

 

Шал екінші рет қолын малып күміс балтаны шығарып: 

 

- Мынау ма балтаң? – дейді тағы кедейге. 
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- Жоқ,бұл да емес. 

 

Диірменші шал үшінші рет қолын суға салып қара темір балта ілігеді. Сол кезде кедей: 

 

-Міне, менің балтам, - дейді. 

 

Шал кедейге: 

 

-Шырағым, ақ пейілді, адал жан екенсің. Сол үшін мына балтаны сыйға ал, оның сен сияқты кедейге 

тигізетін пайдасы көп, - деп алтын балтаны береді. 

 

Кедей сол алтын балтаны үйге әкелген күннен бастап, құлшына еңбек етеді. Алтын балта сиқырлы екен, 

не істесе де өңдірте жасайды. Сөйтіп кедейдің үйіне береке кіреді. 

 

Мұны көрші бай байқап, бір күні кедейден сырын сұрайды. Кедей жасырмай барлық болған оқиғаны 

айтып береді. 

 

Оны естіген бай отынға барады. Отынды шабар-шаппастан-ақ шыдамай, балтасын диірмен суға лақтырып 

жібереді де, диірменші шалға келеді. Шал судан алтын басты балтаны алып шыққанда. Бай: 

 

-Менің балтам, мынау менің балтам! – деп тұра ұмтылады. 

 

Бірақ диірменші оны тоқтатып: 

 

-Қоя тұр, тоймаған қу неме! Міне, сенің балтаң, - деп темір басты балтаны ұстатады. 

 

Бай амалы құрып үйіне қайтады. 

 

 

Ең қымбат байлық 

 

 

Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл, құйрық жүні ұзын кезде дәл біздің осы күнгі 

жалқау балалар секілді сидам сирақ жастар өте көп болыпты. Әдетте жалқаулардың құрғақ уайымға кқп 

салынатын әдеті ғой. Сондай жалқаулардың бірі: 

 

-О, Жаратқан ием-ай, жарық дүниеге әдейі әкелген соң дәулеті шалқыған бай етіп жаратсаң етті! 

Жалғанды жалпағынан басып шалқып өмір сүретін жасымда, ішсем тамаққа, кисем киімге жарымай 

жүрген түрім мынау! – деп уайымдапты. 

 

Оның мұңын естіп қалған бір ақсақал: 

 

-Ей, қарағым, сен несіне қайғырасың? Байлықтың бәрі өзіңде тұр ғой, - депті. 

 

Ақсақалдың сөзін мені мазақтағаны деп түсінген жігіт: 

 

-Сіз қайдағы байлықты айтып тұрсыз? – деп ашуланыпты. 

 

Ақсақал ештеңе болмағандай сабыр сақтай отырып: 

 

-Шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы. Мен саған қалағаныңша алтын, күміс берейін! – дейді. 
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Жігіт ашуланып: 

 

-Екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын, күмісіңіздің керегі қанша? Ондай байлығың өзіңе! 

 

Ары қарай жігіттің он екі мүшесіне саудаласып, сұрай бастаған ақсақалға әбден ашуланған жігіт: 

 

-Ақсақал, ат басындай алтын берсеңіз де ешбір мүшемді сатпаймын! Өйтіп мүгедек болар жайым жоқ! – 

деп кесіп тастапты. 

 

Сонда барып ақсақал: 

 

-Е, ендеше адамның ең қымбат байлығы – денінің саулығы. Сен сияқты төрт мүшесі түгел адам – бай адам. 

Оны ешқандай алтын, күміске айырбастап ала алмайсың! – деген екен. 

 

 

Нан қайдан шығады? 

 

 

Бір күні тышқан нан дүкеніне кірді. Сөреде жаңа тіскен сап-сары бөлкелер үйіліп тұр екен. Піскен нан 

иісіне қызыққан тышқан тұмсығын жыбыр-жыбыр тартты. Төмендегі бір бөлкені кеміре бастады. Осы 

кезде күзетші келіп қалды. 

 

Тышқан зып беріп, тысқа атып шықты. Бірақ алысқа ұзамады. «Апырай, қайдан шықты екен осыншама 

нан. Біліп алып шыққан жеріне, кірсем, ә!» - деп қызығып кетті. Тесіктен сақтана сығалады. 

 

-Нан, нан, сен қайдан шықтың? – деді сыбырлап. 

 

-Сатушыдан сұра, - деді нан. 

 

Тышқан сатушыға келді. 

 

-Сатушы, сатушы, нан қайдан шығады? 

 

-Наубайшыдан сұра, - деді сатушы. 

 

Тышқан тымпыңдап наубайханаға келді. Мұнда көп адам нан пісіріп жатыр екен. 

 

-Нан қайдан шығады? – деді бір наубайшыға келіп. 

 

-Диірменшіден сұра, - деді Наубайшы. 

 

Тышқан диірменшіге келді. Диірмен тасы тынымсыз шыркөбелек айналады. Екі адам ұн тартып тұр. Ұн 

төгіліп аққан бұлақша құйылып жатыр. Көзді ашып-жұмғанша қап-қап ұн дайын болды. Тышқан иненің 

көзіндей танауын тыржитып, таңдана, қарап тұрды да: 

 

-Диірменші, диірменші, нан қайдан шығады? – деп сұрады. 

 

-Комбайншыдан сұра, - деді қырманшы қарт. 
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Тышқан далада егін орып жүрген комбайншыға келді. Қалың егін теңіздей толқиды. Комбайн тоқтар емес, 

ілгерілеп барады. Сабанын бір бөлек, топанын бір бөлек шығарып тастайды. Торсықтай ақ бидайды 

астауына құйып алып барады. Тышқан шіңкілдеп: 

 

-Комбайншы, комбайншы, нан қайдан шығады? – деп сұрады. 

 

Көктемде, тракторшы жер жыртып, сеялкашы тұқым себеді. Егіншілер оны күтіп баптайды. Көп еңбек 

сіңіреді. Міне, мынау қалың астық – сол көп еңбектің жемісі. Нан еңбек арқылы табылады, - деді 

комбайншы. 

 

-Ой, мұның – азап қой. Мен шалқайып жатып-ақ нан таба беремін, - деп қутың-қутың етті тышқан. 

 

-Әне, мысық келе жатыр! – деді комбайншы. 

 

Сол-ақ екен, тышқан бір ескі інге зып берді. 

 

 

 

 

Жеті өнерпаз 

 

 

Баяғы өткен заманда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның ұлы болмапты. 

 

Жалғыз-ақ, ай десе аузы, күн десе көзі бар Қаншайым атты бір қызы болыпты. Қыздың сұлулығы сондай 

– қараған адам есінен танып қалады екен. Күндердің бір күнінде Қаншайым қыз қырық нөкерімен сейіл 

құрып, суға түсуге барады. Суға түсіп бола бергенде, Қаншайымды көктен бір қара құс келіп, көтеріп 

кетеді. Қырық қыз шулап қала береді. 

 

Бірнеше күнге дейін ханға естіртуге ел-жұрты бата алмайды. Бір ақсақалды шал келіп естіртеді. Хан 

есінен танып, тағынан құлап түседі. Біраздан соң хан есін жиіп, бақсы-балгер, қожа-молда жинайды, 

қызды олардың бірі де біле алмайды, бәрінен де жәрдем болмайды. 

 

Тек ханның бас уәзірі Назар келіп, ханмен ақылдасып, былай дейді: 

 

-Мұхиттың ар жағында балықшы Сәлім деген бар, оның жеті өнерпаз баласы бар. Бір тапса, солар табар. 

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 мұхиттың ар жағындағы Сәлім шалға жетеді. Барса, жеті өнерпаз баласы жоқ, шалдың өзі 

ғана отыр екен. Сәлім шал әскермен келген Назардан қорқып кетеді. Назар уәзір Сәлім шалға мән-

жайының бәрін баян етеді; ханның алты мөрін басып, өтініп жазған хатын береді, әдейі іздеп келгенін 

айтады. Сол арада Сәлім шал балаларын шақырып алып: 

 

-Айлық алыс, шет жерден сендердің өнерлеріңді естіп келіпті. Нәсіп болса барыңдар. Егер тапсаңдар, 

дүние-мүлкі мен қызын береді. Өнерді ішке сақтамай, сыртқа шығарыңдар! – дейді. 

 

Сонымен жеті өнерпаз ханның бас уәзірі Назарға еріп, аман-сау хан ордасына келеді. Хан жеті өнерпазды 

көріп, қатты қуанып, жігіттерден кім не істей алатынын сұрайды. 

 

Жігіттердің ең үлкені: «Мен аспанда ұзақ ұша аламын», - дейді. 
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Екіншісі: «Мен елден асқан мергенмін», - дейді. 

 

Үшінші жігіт былай дейді: «Мен суға жақсы сүңги аламын». 

 

Төртінші өнерпаз: «Мен шебер ұстамын», - деп мақтанады. 

 

Бесінші жігіт: «Мен жер астына жол саламын», - деп жауап береді. 

 

Алтыншы өнерпаз: «Мен жолды болжай аламын», - деп айтады. 

 

Ал кенже жетіншісі: «Мен керемет аспазбын», - дейді. 

 

Хан жігіттермен танысқан соң, бірер күн тынықтырып, хан қасына жеті өнерпазды ертіп, баяғы қызды 

көтеріп әкеткен қара құстың қасына келеді. Қара құс қызды алып, аспанға ұшады. 

 

Жеті өнерпаздың үлкені аспанға ұшып, қызды көтеріп ұшқан қара құстың 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. Қуғыншылардың дабыл қағып, ұшқан екпінінен қорқып, қара құс қызды алып, 

тағы да аспанға ұшады. Сонда қуғыншылар: «Қыздан айырылдық», -деп жылайды. Жігіттердің үлкені 

екіншісіне: «Өнеріңді көрсет», - дейді. 

 

Екіншісі, мерген жігіт құстың екі қанатынан көздеп атқан оғы оның екі санын жұлып түседі. 

 

Аспанда шыр айналып келіп, қыз суға түскенде, үшіншісі сүңгуір суға сүңгіп, қызды алып шығады. Қыз 

жұтқан суын қайта құсып, аман түрегеледі. 

 

Бұлар енді судан құрғаққа шыққан кезде, бір үлкен айдаһар бәрін лебімен жұтып барады екен. Енді 

бұлардың төртіншісі, ұста жігіт тасын қолына алып, соғыстырып еді, бес жүз шақырым жерден қорған 

соғылады. Әлгі айдаһар қорғанның сыртына оралып, жатып қалады. Бірнеше күн тас қорғанның ішінде 

бұлар да жатады. 

 

Айдаһар тас қорғанды сыртынан орап алып, қысып, сыға бастайды. Бұлар қысылып өлер болған соң, 

бесіншісі де өнерін істейді. 

 

Айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалады. Бұлар жер бетіне шыққан соң, еліне апаратын жолдың 

қай жақта екенін біле алмай, айласы таусылып, адасады. 

 

Бұлардың алтыншысы оқу оқып, көзін сипап, өнерін істеп, он күндік жердегі жолды табады. Бірақ өздері 

арып-ашып шаршаған, жаяу жүре-жүре табандары тесілген, тамақтары және жоқ, аш, әлсіреп қалады. 

Жетіншісі, аспаз жігіт қойнындағы бір асыл табағын алып, жолдастарын күніне үш мезгіл тамаққа 

тойдырып отырады. 

 

Бұлар бірнеше күн жол жүріп, ханның аулына жетеді: бәрі де сау, Қаншайым қызды аман алып келеді. 

Сонан соң хан ат шаптырып, үлкен той істейді. Хан ел-жұрты болып, жеті өнерпазға қатты риза 

болады.Хан жеті өнерпазға риза болғандықтан: 

 

-Қызымды біреуің әйел қылып алыңдар, - дейді. 

 

Сонда тұрып жеті өнерпаздың ең үлкені: 
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-Бәріміз де істеген өнерімізді айтып өтелік, қайсысымыздікі артық болса, сол алсын, - дейді. 

 

-Бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен болмасам, бұл қыз жоқ еді, - деп, бірі жеті күн қара 

құстың ізімен аспанда ұшқанын айтады. – Сондықтан қыз маған тиісті, - дейді ол. 

 

Екіншісі: 

 

-Сенің өнерің таусылып, қызды қара құс аспанға алып бара жатқанда мен атпасам, қыз жоқ еді. Сондықтан 

қыз маған тиісті, - дейді. 

 

Үшіншісі тұрып: 

 

-Сен аспаннан қызды 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 қыз маған тиісті, - дейді. 

 

Бесіншісі: 

 

-Мен болмасам, бәрің тастың астында қырылып өлер едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті, - дейді. 

 

Алтыншысы тұрып: 

 

-Бәрің де жол таба алмай, адасатын едіңдер. Бұларды адастырмай, жол тауып берген мен емес пе едім? 

Қыз маған тиісті, - дейді. 

 

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 құшты ғой. Ал қалған алтауына алты ханның қызын әперіп, алты жерге уәзір сайлаңыз, - дейді. 

 

Хан қызын сүңгуірге қосып, қалған алтауына алты ханның қызын әперіп, алты елді билетіпті. Сөйтіп жеті 

өнерпаз мұратына жетіпті. 

 

 

Алтын балық 

 

 

Баяғыда бір үлкен өзеннің жағасында, мыжырайған жаман күркеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Өздері 

тақыр кедей екен: шал күнде өзенге барып, балық аулап әкеліп, сорпалап немесе отқа қақтап пісіреді де, 

соны талғажау етіп өмір сүріп жатады. Шалдың қармағына ештеңе ілінбеген күндері мүлде ашқарын 

отырады екен. 
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Сол өзенде су әміршісі, алтын дидарлы Жалал Камани мекендейді. Бір күні шал өзеннен ау тартса, ау 

зілдей ауыр екен, шал оны әрең дегенде өзен жағасына тартып шығарады. 

 

Жалтылдаған алтыннан көзі қарығып, жұма қояды; көзін ашып қараса, ау ішінде жалт-жұлт еткен дәл бір 

саф алтыннан құйылғандай үлкен балық жатыр екен. Қанатын желбіретіп, мұртын жыбырлатып, көзі 

бажырайып, шалға тесіле қарайды. Алтын балық қарт балықшыға; 

 

-Өлтіре көрме мені, қария, үйіңе де апарма. Жөніме қоя беріп, керегіңді сұрай бер, - дейді. 

 

-Не сұраймын мен сенен, ғажайып балық? – дейді шал. – Басымда жөнді баспанам, ішер ас, киер киімім 

де жоқ. Егер рақымың түсіп, осының бәрін маған сыйласаң, саған өле-өлгенше риза болармын. 

 

Балық шалдың сөзін тыңдап болып, құйрығын шолп еткізіп: 

 

-Ештеңеге алаңдамай жүре бер, қария. Үйің де, тамағың да, киімің де болады, - дейді. 

 

Шал балықты өзенге қоя береді де, үйіне қарай жөнеледі. Үйіне келіп, баспанасын танымай қалады: жаман 

күркесінің орнында бөренеден қиылған ғажап үй тұр, ішінде қонақтарға арналған орындықтар, табақ-

табақ ақ күріш, мейрамдарда киетін сан алуан сәнді киім жайнап тұр. Бұны көріп, шал кемпіріне: 

 

-Көрдің бе, кемпірім, қандай олжаға кенелгенімізді. Бүгін ауыма түскен алтын балыққа алғысыңды айт. 

Өзін босатып жібергенім үшін осылай жарылқай салды. Жоқшылықтың азабы осымен бітті, - дейді. 

 

Шалының сөзін ақырына дейін тыңдаған кемпір, қатты күрсініп, басын шайқап: 

 

-Әй, шалым-ай! Біраз жасқа жетсең де, ақылың жаңа туған нәрестенің ақылынан аспапты. Болымсыз 

нәрсеге мәзсің. Күрішті жеп, киімді тоздырамыз, әрі қарай не істемекпіз? Қайта бар да, балықтан 

патшаның сарайындай әдемі, кең үй, бес қызметші сұра. Іші алтынға толы болсын, күріш пен қарамыққа 

қамбалар толсын, есік алдында жаңа арбалар мен соқалар, қорада ондаған өгіз тұрсын... Бар, осының бәрін 

сұрап алмайынша үйге қайтпа! – дейді. 

 

Шалдың мүлдем барғысы жоқ-ты? Бірақ кемпірімен де жанжалдасқысы келмейді. Өзеннің жағасына 

барып отырып, балықты шақырады: 

 

-Шықшы бері, ғажайып балығым! Жағаға жүзіп келші, алтын балығым! 

 

Біраздан соң су толқынданып, қанатын желбіретіп, мұртын жыбырлатып, бажырайған көзімен шалға 

тесіле қарап, алтын балық жағаға жүзіп келеді. 

 

-Тыңдашы, ғажайып балығым, менің сенен сұрағаным аз көрінеді. Кемпірім разы болмай жатыр. Кең 

сарайдай үйіміз, бес қызметші, ондаған жегін өгіз, қамба толған күріш, түрлі алтын әшекей, мол ақша 

болсын дейді... 

 

Бәрін тыңдап болған балық, құйрығын бұлғаң еткізіп: 

 

-Жарайды, солай-ақ болсын! – деп қайтадан өзенге сүңгіп кетеді. 

 

Шал үйіне қайтады. Қараса, айнала жол жағалай даңғыраларын соғып, сырнайларын тартып, қолдарына 

қымбат сыйлықтарымен гүлдерін ұстаған жұрт, біреуді күткендей орындарынан қозғалмай тұр. 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              213 bet 

Шаруалар шалды әдемі зембілге отырғызып, иықтарына салып көтеріп, үйіне алып келеді. Шалдың үйі 

бұрынғы үй емес – кең сарай, үй іші толған өзі балықтан сұраған жиһаздар. 

 

Осыдан былай кемпір-шал уайым-қайғысыз, бақытты өмір сүреді, бәрі де жеткілікті сияқты, бірақ кмпір 

зарлауын қоймайды. Бір ай өтпей-ақ кемпір тағы да шалының мазасын алады... 

 

-Осы да құрмет-сый болып па? Староста деген кімінің шікірәсі? Жоқ, болмайды, сен балыққа қайта барып, 

тағы да жақсылап сұрауың керек: сені күллі әлемге махараджа етсін. Бар, қартым, жалынып сұра, әйтпесе 

кемпірім күн көрсетпейтін болды де... 

 

-Бармаймын, - дейді шал. – Аш-жалаңаш тұрғанымызды қалайша тез ұмыттың? Тамақ, жаңа үй, киім беріп 

жарылқаған осы балық емес пе! Бұдан артық не керек саған? 

 

Шал қанша керісіп-таласса да, қарсыласса да, кемпірі бой бермеді: бар да бар деп болмайды. Бишара шал 

қайтсін, тағы да өзенге баруына тура келеді. Өзеннің жағасына отырып алып, балықты шақыра бастайды: 

 

-Жүзіп шықшы, ғажайып балығым! Жағаға жақындашы, алтын балығым! 

 

Бір рет шақырды балықты, екінші, үшінші рет шақырды... Бірақ су бетіне ешкім шықпады, бейне өзенде 

ешқандай алтын балық болмағандай. Шал көпке дейін тосып отырды, содан соң бір күрсінді де, үйіне 

қарай ілбіді. 

 

Қараса, балық берген баяғы сәнді үйінің орнында бұрынғы жаман күркесі тұр, күркенің ішінде кемпірі 

отыр. Кемпірдің үстінде бұрынғы ескі-құсқы киімі, шашы жалбырап, көзі былшықтанып, қайғырып 

жылап отыр. 

 

Шал оған қарап тұрып: 

 

-Әй, кемпір, кемпір... Айтпадым ба мен саған: көп сұраймын деп, аздан айрыласың деп. Кемпірім, қолда 

барыңды қанағат қыл демедім бе? Сен мені тыңдадың ба, сол айтқаным келді емес пе! Енді несіне жылап 

отырсың? – дейді. 

 

 

Түймеқыз 

 

 

Байырғы бір замандарда өте қайырымды бір әйел өмір сүріпті. Бір балаға зар болған ол бірде сиқыршы 

кемпірге барып жалбарыныпты. 

 

- О,құдіретті сиқыршы! Менің бір арманым бар -бала сүйгім келеді! Көмек бере гөр! 

 

Сиқыршы кемпір әйелге жаны ашып, арпаның дәнін береді. 

 

Әйел үйіне келіп,гүл өсіретін қыш құмыраға арпаның сиқырлы дәнін егіп, суара бастайды. 

 

О, ғажап! Сиқырлы дәннен әп-сәтте гүл өсіп шығады.Қараса, гүлдің қауызында кіп –кішкентай әдемі қыз 

отыр –өзі түймедей ғана! Жүрегі жарылардай қуанған әйел кішкене қызына-Түймеқыз деп ат қояды. 

 

Түймедей сұлу қыздың сыңғырлаған әсем дауысын естіген анасының қуанышында шек жоқ! 
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Күндіз Түймеқыз үстелдің үстінде су құйылған ыдысқа шомылып, жүзіп, ойнап-күліп, ән айтып жүреді. 

Ал түнде анасы Түймеқызды жаңғақтың қабығынан жасалған бесікке шегіргүлдің жапырағынан төсек 

салып, раушангүлдің күлтешесінен үстіне көрпе жауап, бесік жырын айтып, ұйықтатын болады. 

Түймеқыздың бақытты балалық шағы осылайша алаңсыз өтіп жатты. 

 

Бір түні Түймеқыз өзінің бесігінде тәтті ұйқыда жатқанда, кенеттен ашық тұрған терезеден бөлмеге үлкен 

құрбақа қарғып кіреді. Түймеқыздың әдемілігі, сұлулығы туралы және нәзік дауыспен айтқан әндерін 

естіген құрбақа қызды өзінің баласына үйлендірмек болыпты. Ол үстелдің үстіне қарғып шығып, қызды 

ұрлап, бесігімен ала жөнеледі. 

 

Қырбақа баласымен өзеннің жағасында, ми батпақта, балдыр арасында тұратын еді. 

 

-Ба-а-ақ , ба-а –ақ!-деп құрбақаның баласы қызды көріп, қуанып кетті. 

 

-Балам, Түймеқызды оятпайық! Оны әзірше үлкен жапырақтардың біріне орналастырайық, ал біз сендерге 

жеке тұратын үйді дайындауға кірісейік! –деп екеуі жаңа үй салуға батпаққа кетті. 

 

Таңертең Түймеқыз оянып, қараса, өзі –тұңғиықтың жапырағында,айналасы -қоршаған су. Қыз қорқып 

кетеді. Құрбақа мұны өз ұлына ұйлендірейін деп алып келгенін құлағы шалғанда тіпті, қайғыдан қанқұса 

болады. 

 

Түймеқыздың көзінен моншақтап аққан жаста шек жоқ. Қыздың жылағанын естіген балықтар су бетіне 

шығып, қызға көмек көрсетпек болды. Олар тұңғиықтың жапырағын сабағынан қырқып, оны ағыспен тез 

жылжыта жөнеледі. 

 

Дәрменсіз кішкентай Түймеқызға инелік те, көбелектер де көмектеседі. Сүйкімді қыз белдігін шешіп, бір 

шетін жапыраққа байлап, екінші шетін инелікке ұстатады, ал ол шаршағанда көбелекке береді. Қайыққа 

айналған жапырақты тез ұшқан көбелек су бетінде зырылдатып жүздіріп келе жатады.Енді құрбақа 

баласымен маған жете алмас деп Түймеқыз іштей қуанады. 

 

Бір кезде осылайша су бетінде жүзіп келе жатқан Түймеқызды зауза қоңыз байқап қалады. Тартымдылығы 

ынтықтырып, ол қыздың қыпша белінен іліп алып, аспанға ұша жөнеледі. 

 

Өзеннің жағасында қоңыз Түймеқызды биік ағаштың жапырағына отырғызады. Бұрын мұндай биіктікке 

шығып көрмеген Түймеқыздың басы айналады. Осы кезде жан-жақтан көрші қоңыздар жинала қалды. 

Бейтаныс қызды көріп күле бастайды: 

 

-Өзі адамға ұқсайды екен! Аяғы екеу ғой! Белді тым жіңішке екен!Мұртшалары қандай? 

 

Зауза қоңыр мазаққа шыдамай, қызды түймедақ гүлінің үстіне апарып тастайды. 

 

Сөйтіп, Түймеқыз орманда жаз бойы жалғыз тұрады. Ол гүлдердің тәтті тозаңымен тамақтанып, 

жапыраққа жиналған таңғы шықты ішіп, өмір сүреді. 

 

Жаз кетіп,суық түседі. Түймеқыз өзіне жылы баспана іздеп, жүре-жүре дала тышқанның үйіне кез болады, 

есіген қағады. 

 

-Тышқан, Тышқан! Көмектесіңізші! Суықтан тоңдым! Екі күн бойы нәр татпадым, аштан өлетін болдым! 

 

Тышқан Түймеқызды өзіне қалдырады, қыз оған ертегі айтады, үйін жинайды. Екеуі тіл табысып, жақсы 

тұрып жатады. 
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Бір күні оларға көршісі көртышқан қонаққа келеді.Түймеқыздың сұлулығын көріп, нәзәк дауысын естіп, 

бай да кербез көртышқан қызды ұнатып қалады, өзінің үйіне қонаққа шақырады. 

 

Түймеқыз көртышқанның үйіне бара жатып, жолда әлсіреп жатқан қарлығашты көреді.Құстың тірі екенін 

байқап, қыз оны бағып күтеді.Қарлығаш сауығып,көктемде ұшып кетеді. 

 

Тышқан Түймеқызды көртышқанға күйеуге бермек болып, жаз бойы тойға дайындалады. Бірақ қыз соқыр 

көртышқанды қаламайды. 

 

Жаз өтіп,той болар күн де жақындады. Бірде Түймеқыз далаға шығып, өзі қысқы суықтан, өлімнен 

құтқарған таныс қарлығашын көреді. 

 

-Қарлығаш, сүйікті досым! Сені көргеніме қандай қуаныштымын! Жердің астында көк аспанды,таза 

ауаны, шалғын шөп пен гүлдерді,құстардың әнін сағынамын! Енді бұл сұлулықты көруге тіпті зар болып 

қалатын секілдімін!-деп қыз қарлығашқа өзінің мұнын шағады. 

 

Қарлығаш қызды өзімен бірге алыс өлкелерге, жылы жаққа шақырады.Түймеқыз келіседі. 

 

Міне, олар дала мен орманнан, ауыл мен қаладан асып ұшып барады.Ақыры қарлығаш жайнаған көгалға 

қонады. Бұл эльф дейтін, көргеннен-ақ ұнатып, оған сыйлыққа кішкентай қанат береді,енді ұша алатын 

болып қуанады. Бір –бірін бір көргеннен-ақ ұнатқан шаңырақ құрады. Олар осылай бақытты өмір сүреді, 

мейірімді қарлығаш мәңгі дос болады. 

 

Түймеқыз қарлығашты өлімнен құтқарыпты, 

 

Қарлығаш Түймеқызды ұшпаққа шығарыпты. 

 

 

 

Көлбақа мен құрбақа 

 

 

Көлбақа мен Құрбақа жол үстінде кездесіп қапты. 

 

-Сен кімсің?-деп сұрапты көгерген мыстай көкпеңбек Көл бейтанысынан. 

 

-Бақамын!-дептітүйе жапырақтай боп-боз болған Құрбақа. 

 

-Бақасынба?Шын айтасыңба? 

 

-Шын!Ал сен өзің кімсің? 

 

-Е, өз бауырым екенсің ғой!Онда екеуміз бірге тұрайық,бір күн көрейік! 

 

-Сөйтсек сөйтейік! 

 

Құрбақа өзінің аталасын шөл далада қалың өскен сексеуілтоғайдың ішіне бастап әкепті.Шақырайған күн 

шекені шығады.Көлеңке саясы жоқ жапан түз.Қарны ашқан Құрбақа балғын шөптен жұлып 

әкеп,Көлбақаны дастарханға шақырыпты. 
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-Шырынды тамақ.Соғып алайық!-депті серігіне.Көлбақа өз тұқымдасының көңілін қимай,көк шөпті тісіне 

басып көріпті.Талмап-талмап әрең жұтыпты.Күн болса да сыр бермей,сая іздеп,зыр қағады.солай бір күн 

өтеді,екі күн өтеді,үш күн өтеді... 

 

Құрбақа өзіне серік тапқанына мәз.Ал көлбақа көлін аңсап ,көңілі босайды. 

 

-Енді біздің жаққа да бір соғып көрейік ,мүмкін менің жайым саған ұнар,-деп Құрбақаны ауылына 

шақырды.Ол қарсы бола қоймайды.Көлбақа келе-сала бала күнінен бойы үйренген батпақты шалшығына 

қойып кетеді. 

 

-Кел,салысқан суға түс!Рахмет.Сергіп шығасың!-дейдіқұрдасына.Құрбақа да көлшікке күмп береді.Үсті-

басы сатпақ-сатпақ болып судан шығады дірдектеп.Көлбақа дастарқан жаяды.Жаңа ғана ұсталған құрт-

құмырсқа,инелік,шыбын-шіркей,уылдырықты серігінің аузына тосады. 

 

«Құрбақа»жемесем,досым ренжір»деп бір инелікті аузына салады.Бітеудей жұтамын деп қақалып қала 

жаздайды.Сонда да серігіне сездірмеуге тырысады.Ғұмырында жамбасын тигізіп көрмеген сыз-батпақта 

аунап-қуанап Құрбақа тумасымен екі-үш күнін сонда өткізеді.Бір күні Құрбақа тұрып: 

 

-Әркімнің өз жері өзіне Мысыр шаһары деген ғой,мен шөліме қайтайын,сен көліңде қал!Хош бол!-

деп ,секендеп сексеуіл тоғайына қарай тартып отырырыпты. 

 

Көлбақа-көлде,шалшықты жердетіршілік ететін бақа. 

 

Құрбақа-көбінесе құрлықта тіршілік ететін бақа. 

 

 

Күн, ай және қораз 

 

 

Бұл өте ертеде болыпты, содан бері қанша жыл өткенін есептеп айтуға сан жетпейді. Аспанда айынды 

үшеу:Күн,Ай, және Қораз тұрыпты. 

 

Бірде ең үлкені Күн адамдарға жарық сәуле шашауға кеткенде,үйде Ай мен Қораз қалыпты.ай барып 

тұрған сотанақ екен.Қоразға тыным бермей,ақыры тәжінен ұстап алып,жерге тастап жібереді.Қайта 

оралған Күн болған оқиғаны біліпті. 

 

Ойланып отырып,былай депті: 

 

-Менің байқауымша сенің ешкіммен де сыйысып,тыныш отыра алатын түрің жоқ екен.Қайтып бетіңді 

көрмейін.Бұдан былай мен аспанда күндіз ғана жүремін,ал,сен тек түнде шығасың,- депті. 

 

Содан бері Қораз қызарып шығып келе жатқан Күн ағасын көргенде: «Қо- қо -қо!» деп айқайлайтын 

болыпты.Онысы «Қайрлы таң,мейремді аға!»-дегені екен. 

 

Ал Күн батып,Ай көріне бастағанда,Қораз үйшігіне тезірек кіріп алуға асығатын көрінеді. 

 

 

Айна 

 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              217 bet 

Бір күні кірпі ,қоян.жираф орманда келе жатып ,ағаштың артынан бір нәрсенің жылтырағанын 

байқады.олар сол жаққа қарай жақындай келіп ,мұқият қарайды. 

 

-Өзінің үсті басы тікенек ,кішкентай ғана көздері бар,бұл кім?деп сұрайды кірпі. 

 

- Қане ,көрейінші-дейді қоян. 

 

-Жоқ, оның мүлде тікенегі жоқ,құлағы ұзын,көзі қызыл,мойыны қысқа. 

 

-Мен де көрейінші,-деп жираф келеді. 

 

-Жоқ ,оның мойыны қысқа емес ұзын,құлағы тікірейген ,бойы биік,-деп таңқалысты. 

 

АЙНА-бір беті шағылдырушы қабатпен қапталған шыны немесе талл дене. 

 

 

Ағайынды екі қыз 

 

 

Ертеде бір әйелдің екі қызы болыпты.Бірде ол екі қызымен бірге орманға бүлдірген теруге барады.Үшеуі 

орманда ұзақ жүріп,себет толтыра бүлдірген жинайды. 

 

Қыздың бірі көк шөптің үстіне орамалын жайып,себетіндегі бүлдіргендердің жапырақтарынан 

тазаламақшы болып төге қояды.Сол сәтте жел соғып,қыздың орамалын ұшырып әкетеді. 

 

- Ой,неткен қатыгез жел!- деп қыз долдана айғай салады. 

 

Мұны естіген анасы оған: 

 

-Қызым,жел туралы олай ғайбат сөйлеме!Оның ашуы қатты,кімді болса да ұшырып кетеді. 

 

-Тағы не айтасыз?желден де қорқу керек пе?- деп күледі қыз шешесін келемеждей. 

 

Осы кезде жел қатты соғып,қызды ұшырып әкетеді. 

 

Анасы мен қыздың сіңілсі қорқып,не істерлерін білмей алаңқайда тұрып қалады.Әлгі қыздың сіңілсі 

әпкесін іздеп баруға ниет танытады. 

 

-Қызым,ол енді алыста.Бірақ сеннің қайсарлығың Желдің ашуын басып,әпкеңе үйге қайтуға мүмкіндік 

береді.Енді оны іздеп табу үшін жоқ дегенде үш жұп етік тоздыру керек-,деп мұңаяды анасы. 

 

Кішкентай қыз аяғына етігін киіп,қосымша екі жұп етікті түйіншегіне салып алады да,әпкесін іздеуге 

жолға шығады. 

 

Ол жел соққан бағытта жүре береді.Жүре- жүре етігін қараса, олшонқиып қалыпты.Қыз жыртылған етігін 

тастап,екіншісін киіп,әрі қарай жүре береді. 

 

Жүре жүре терең өзенге тап болады.Өзен үстіндегі көпірден өтейін десе,жел аяғын сабалап оған кедергі 

келтіреді.Не істерін білмей абдырап тұрғанда Жел қызға тіл қатады. 

 

-Жұмбағымның шешуін тапсаң өткіземін, дейді. 
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- Айт,жасырған жұмбағыңды қандай? Деп сұрады қыз. 

 

- Кіндігі бар,мұрыны бар,өзі кішкентай және толық. 

 

Кішкентай қыз қанша ойланса да,жұмбақтың шешуін таба алмады.Ал өзен арнасындағы су қызға 

көмектескісі келіп,толқындармен жағаны шылып- шылып еткізіп соғып жатты.Тыңдаса шәй- нек,шәй-н 

ек......деп тұрғандай..... 

 

Кішкентай қызсудың айтқанын түсіне қойды. 

 

-Шәйнек! Деп қыз айғайлап жіберді. 

 

Жел оны көпірден өткізді де,қыз әрі қарай жүгіріп кетеді.Ол жүгіре -жүгіре үлкен тауға жетеді. 

 

Аяғын ауыртқан соң етігін қараса,тағы да шоңқиып жыртылып қалыпты.Ол үшінші жұп етігін киеді.Ал 

жел болса,одан бетер қатты соғып ,қыздың тауға қарай беттетпей қояды. 

 

 

-Тамырсыз не өседі,шешуін тап,сонда ғана жіберемін ,- дейді. 

 

 

Кішкентай қыз шешуін таба алмады.Сол кезде маңайдағы тастар оған ақырын ғана: «тас.....тас...»деп 

сыбырлайды.Мұны құлағына шалған қыз қуанып кетіпті: 

 

-Таптым,таптым.Ол тас! Деп қуана айғай салады. 

 

Жел басылып,қыздың жолына кедергі жасағанын қояды.Қыз таудан аман- есен асып,оның арғы бетіндегі 

әпкесін тауып алады.Ал жел болса тағы да қыздың әпкесін жібермеуге тырысып бағады. 

 

- Мына жұмбақтың шешуін тапсаң жіберемін.Өзі шулайды,ысқырады және ұлиды. Ол не? 

 

-Ол сенсің,Жел!- дейді жұмбақты шешекеніне қуанған қыз секіріп. 

 

Ұрланған қыз сіңілсінің тапқырлығы мен әпкесіне деген сүйіспеншілігін жеңіліс тапқан Жел бірте- бірте 

баяулап, биік таудан,көк өзеннен асып кетіп қалыпты. 

 

Ал ағайды екі қыз қол ұстасып,үйлеріне қайтады. 

 

 

Үш қыз 

 

 

Ерте заманда бір әйелдің үш қызы болыпты.Қиыншылдыққа қарамай,күні- түні еңбектеніп,оларды елден 

кем қылмай өсіріпті.Үш қыз да бірі- бірінен асқан әдемі,сұлу болыпты. 

 

Уақыт өтіп,қыздардың өсіп,бойжетіп,кезегімен күйеуге шығып,жан -жаққа кетіп,аналары жалғыз 

қалыпты. 

 

Көп жылдар өткен соң аналары қартайып,ауырып жатып қалады. 
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Қатты ауырған әйел жақын маңдағы орманда тұратын сары тиінді шақырып,өтініш жасайды: 

 

-Тиін,тиін,маған қыздарымды шақырып берші! 

 

Сары тиін қыздарды іздеп кетеді.Тиін үлкен қыздың үйіне келіп,терезесін қағады: 

 

-Аналарың қатты ауырып жатыр,тез жет!- дейді оған сары тиін. 

 

-Әттеген- ай!Мен барар едім,бірақ мына екі тегешті тазалауым керек,-деп алдындағы тегештерді 

көрсетеді. 

 

Анаңнан саған тегештер қымбат болғаны ма? -деп тиін ашуланады.Олай болса,әрқашанда тегештерден 

айырылмай жүр! 

 

Тиын осы сөзді айтқаны сол екен,қос тегеш қыздың үстіне жабысып,үлкен тасбақаға айналдырып 

жібереді. 

 

Сиқыршы сары тиін әйелдің ортаншы қызына барды: 

 

- Аналарың қатты ауырып жатыр,тез жет!дейді. 

 

- Кап!Мен қазір ақ барар ем.Бірақ жәрмеңкеге әдемі тоқыма дайындап үлгіруім қажет, деп ортаншы қызы 

жауап береді. 

 

Ашуланған тиін: 

 

-Саған анадан тоқыма қымбат болса,өмір бойы тоқыа тоқы ,-деп өрмекшіге айналдырып жібереді. 

 

Сиқырылы сары тиін әйелдің үлкен екі қызына көңілі толмай,ренжіп үшінші кенже қызына келеді: 

 

-Анаң қатты ауырып жатыр,тез жет!деп сары тиіннің айтқаны сол еді,кіші қызы илеп жатқан нанын қоя 

салып,былғанған қолымен ансына жүгіріп кетеді. 

 

-Сенің жүрегің қандай жұмсақ!Саған да адамдар әрқашан қайрымды болсын!Өмірің ұзақ болсын!бақытты 

бол!Жасаған жақсылығың ұмытылмасын!Адамдар сені әрқашанда құрметтеп,жақсы көрсін! -деп тиін 

қызға алғысын білдіреді. 

 

 

Жалаң аяқ бақташы 

 

 

Ерте ,ерте ,ертеде бір бақташы өмір сүріпті.Өзі арыстай,алғырлығы барыстай,оның үстіне жас.Ыстықтан 

да,суықтан да қаймықпайды.Қысы-жасы жалаң жейде ғана киіп ,жалаңаяқ жүре беретін болыпты.Ән 

салса,ел тыңдаудан жалықпайды екен. 

 

Ауылының да тұрған жері әдемі болса керек .Адамдары ауру сырқаудың не екенін білмепті.Аш-

жалаңаш,жұт-мұт дегеннен бей хабар .Жері шырайлы ,шөбі шұрайлы,малы,әрейне семіз болыпты. 

 

Міне,осылай,асып-тасып ,күліп-ойнап жүре берер ме еді,қайтер еді,ойламаған жерден 

шауыпты.Басқыншылардың басшысы халықты жинап алып ,былай депті: 
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-Біздер жауыз жандар емеспіз.Бекер қан төгіп керегі не?!Өзі арыстай, алғырлығы барыстай азаматтарын 

бар деп естідік.Сол біздің бір жауынгермен жұлысып көрсін!Біздің мықты женсе ,ауыл – аймақтарынды 

аламыз,бәрін тастап сіздер көшесіздер.С іздің мықты женсе,бұл жерге біз қайтып оралмаймыз! 

 

Басқыншынікі,әрейне ,қулық ,жапан далада мал жайып жрүрген жалаңаяқ бақташы жеті қаруын түгел 

асынған жауынгер жігітке төтеп бере алмас деп сенеді. 

 

Келесі күні жарқырап күн шыққаннан кейін екі мықты шайқасып бағады.Жат жұрттық жауынгер барын 

киініп ,бақаның қолына алып дегендей,үлде мен бүлдеге бөленіп,алтын дулығасын шекесіне 

қондырып,арғымақ атымен ойнақтап ортаға шығады.Ал екінші мықты найза орнына сойыл 

ұстап ,арғымақ орнына арық торысын мініп майдан алаңында тұрады. 

 

Шайқас басталады.Тұла бойы тұрған болат әккі жауынгерге қарсы тұру оңай дейсің бе?-бір соққаннан –

ақ жалаңаяқ бақташы аттан аунап түседі.Бірақ қас пен көздің арасында атып тұрып: «О,Жер –Ана! сен 

мені өз баландай асырап,өз баландай бағып-қағып ен.Енді мына басқыншының кеудесін басып жаншуға 

көмектесу!»деп жалбарынды . 

 

Осы сөзді айтуы мұң екен,бақташының бойын күш кернеп ,қолдары қатайып ,екі аяғы сексеуілдің 

тамырындай сүреседі. 

 

Енді екеуі қару-жарақсыз жекпе-жекке шығады. 

 

Жат жұрттық жауынгердің етігі қалың былғарыдан-бұланның терісінен тігілген мықты ,бірақ табаны 

тайғанақ екен,кілем үстінде керемет көрінгенімен ,шық басқан шөп үстінде сырғанап тұрмайды,иек 

бірден жалп ете түседі. 

 

Жеңіс бақташыға бұйырады. 

 

Қимаса да ,келген жерлерін тастап ,басқыншылар тайып тұрады. 

 

Жалаңаяқ батырдың үрім-бұтағы әлі де сол аймақта өмір сүріп жатыр.Немерелері де,шөберелері де ,тіпті 

шөпшектері де аталары сияқты жалаңаяқ.Сол жалаңаяқтары олар Жер –Анадан жеңіл емес күш алатының 

ата-аналары жақсы біледі. 

 

 

Кітап сөзі 

 

 

Ертеде бір баланың атын әке –шешесі өскен соң үлкен ғалым болсыншы деп Ғалымжан қойыпты. 

 

Бәрақ Ғалымжан туғаннан жалқау болып өсіпті.Ұйқы оның ең бірінші досы еді.Ал еркелігінде шек 

жоқ.Дап-дардай болғанша өз қолымен тамақ ішпейді.мектепке 6 жасында емес,10жасында барады.Сонда 

да әке-шешесінің арқасынан түспейді.Қалқыған күйінде мектепке әкеліп тастайды.Ал сабақ біткен кезде 

партаға басын қойып,қорылдап ұйықтап жатқан оны көтеріп үйге жеткізеді. 

 

Өзі балалардың ішінде түйедей үлкен болса да оқу да артта қалған еді.Алатыны тек»екілік».Ал әке-

шешесі ата –аналар жиналысында бетінің нашарлайды.Олар төсек тартып жатып қалар 

болса,Ғалымжанды кім асырмақ?Осыны сезген жалқау: 

 

-Апа,мен қайтсем жақсы оқимын?-дейді. 
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Сонда шешесі: 

 

-Ұлым –ау, сен ылғи қойыныңа нан тығып жатасың.Кітабынды оқымасаң да басыңа жастап 

жатшы.Мүмкін ол саған бірнәрсе айтатын шығар. 

 

Бала шешесінің айтқанын орындайды. Бір күн өтеді. Ғалымжан кітапты ары-бері төңкеріп көреді.Бірақ ол 

сол меңіреу қалпы.Екінші еүні осының ішінде бір сиқыр жатқан жоқ па деп парақтап көреді,бірақ кітап 

міз бақпайды.Үшінші күні: «сен де бір,қара тас та бір», - деп лақтырып тастамақ болған кезде,кенеттен 

кітап сөйлеп қоя берді.Өздерінің әріптері тышқандай майда болғанымен ,сөздері мірдің оғындай. 

 

-Досым ,-дейді ол.-мен саған көп ертегі айтып берейін бе? 

 

-Ия,-дейді қуанып кеткен Ғалымжан.Кітаптан мұндай жақсылық күтпеп еді.Бұл тек адамды азапқа салуға 

жаратылған нәрсе ғой деп ойлайтын. 

 

-Ендеше тыңда,-дейді кітап құлаққа жағымды үнімен .Кітап ертегілері қызық екен.бұл бармаған 

жер ,араламаған ел қалмайды.Енді Ғалымжан ертегіден ертегі қоймай,жалықпай тындады. 

 

-Рахмет, -деді кітапты тындап болған соң.-сен менің көзімді аштың .Енді мен басқа кітаптардың да нендей 

сиқыр барын көрейін. 

 

Кітаптан кітап қоймай оқып ,дүние таным кеңи түсті.Енді бұнынын бас жағынан кітап түспейтін 

болды.Бәрі де ғажап !Бәрә де құпя сырларын аша түседі.Ең ақыры аяғы шешілмеген жұмбағы көп 

болыпкөрінет матиматикамен де неше кеш сырласты. 

 

Сөйтіп ,аз күнде Ғалымжан сабақты жақсы оқитын болды.Оған таң қалмаған бала жоқ. 

 

Тек Ғалымжан ұқпаған бір –ақ нәрсе болды.Ол әр кітапты ашқан сайын «Оқу мен еңбек-егіз»деген сөзге 

кезігетін .Мағынасын түсінгендей болғанымен ,мән бермейтін.Оқушының міндеті-сабақ оқу,жұмыста 

үлкендер істеуі керек деп есептейтін .Жылы үйде бұл сабақ оқып отырғанда ,қарт әке-шешесі де 

бүкшендеп қар күреп ,отын жарып жататын.Тіпті өзіне керекті кітап-қағаздарды алу үшін де дүкенге 

солар баратын «Бала жұмсап бір рақатқа батпадық-ау»,-деп күрсінеді қарттар белден талған сәтте. 

 

Күндердің күнінде Ғалымжан мектеп бітіріп ,үлкен қалаға оқуға кетеді. «Бәлем көріңдер ендң менің кім 

екенімді!»-деп ойлайды.Әйтсе де үлкен шаһарда оқу оңайға түспейді.Үйдегідей тамағын мезгілінде 

ысытып ,алдына қойып отырар әке –шешесі жоқ.Кітапты да табаны тозық өзі іздеуге тура келеді екен. 

Сабағы күрт нашарлап, өзі әбден өзі жүдеп жадайды. 

 

Күндердің күнінде Ғалымжан үйленеді.Бірақ оған сай ,жатып ішер біреу кездеседі. «Өзіңнен зор 

шықса ,екі көзін сондай шығар»деген Ғалымжан тамақ пісіріп,кір жуып,от жағып,күл шығарымен күні 

өтеді.Сондай да елжіреген ақ көңіл әке-шешесі есіне түсіп,әрдайым бармаған тістеп өкінумен болады.Осы 

жақсылығының ең болмаса бірі оларға жасасам ,қалай қуанған болар еді деп,ойлап мұңайды. 

 

Сол кезде оның есіне кітаптың «Оқу мен еңбек –егіз »деген түседі.Санын соғып, «Ештен кеш жақсы»деп 

еңбек етуге кіріседі. 

 

Еңбегі жанып, мәртебесі өседі.Ал оның атағын естіп әке-шешесі «Біздің баяғы қара теңтегіміз ақыл 

кіріп,адам болыпты»-дейді көздеріне жас алып.Сөйтіп ,Ғалымжан кітап сөзіне ден қойып,адам болған 

екен. 

 

Ақылсыз өгіз 
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Баяғы бір өткен заманда кемпір мен шал болыпты.Олардың жалғыз сиырлары болыпты.Сиыр жылда 

бұзаулағанмен,бұзауы сүтке жарымай өліп қалады екен. 

 

Бір күні сиырының бұзаулайтынын байқаған шал,кемпіріне, «кемпір,сен бұзаудың сүтін сауып алма,өзі 

емсін»- деп шалы кемпірін көндіреді. 

 

Сүтке жарыған бұзау бұққа болып шығады.Өрісте ұсақ малдың ішінде өгіз ірі болып көрінеді.Бұны 

байқаған өгіз,ұсақ малдарды менсінбей,өзіне тең іздеп кетеді.Ол түйелерді кездестіріп,солармен 

жайылады.Түйелер,суға,ыстыққа шыдамды, ұзақ жолға шығып кетеді.Олармен ілісе алмаған өгіз шаршап 

шалдығады.Шаршаған өгіз олардан кетіп,келе жатса,алдарынан жылқылар шығады. 

 

А....ааа...ааа менің теңім жылықы екен ғой! -деп қуанып жылқылармен өрісте жүреді. 

 

«Жылқылар шауып,жиі орындарын аумастырады екен ғой» - деп ойланып тұрған да,оларға қасқырлар тап 

береді.Жылқылар қашып үлгіреді.Қасқырдың қамауына қалған өгіз. 

 

Маған көмектесіңдерші!көмектесіңдерші! -деп айқайға салады.Өзінің ұсақ деп менсінбей кеткен өрісте 

жүреген достары таныс дауыс қой ,-деп ,көмекке келеді. 

 

Ұялған өгіз не айтарын білмей төмен қарайды. 

 

Оған достары,ұялма,сенің енді мұндай жаман істі қайталамайтыныңа сенміз депті. 

 

Жеті қазынаның бірі 

 

 

Арыстан барлық аңдарды жинап, кімнің күшті, ақылды, епті екенін білгісі келеді. Барлық аңдар өз 

пікірлерін айтып, ең күшті ақылды деп арыстанды айтады. Бірақ ит үндемейді. Оған арыстан сен неге 

үндемейсің депті, ит оған ең ақылды, қайратты – адам депті. Арыстан оған ашуланады. Ит осылай 

аңдардан бөлініпті. Содан бері ит адамның досы, серігі, қорғаушысы болыпты. 

 

 

Мақта қыз бен мысық 

 

 

Ерте, ерте, ертеде,Ешкі құйрығы келтеде,Мақта қыз бен мысық өмір сүріпті. Мақта қыз үстел үстін 

реттейді. Ыдыстарды жиыстырған кезде мейіз тауып алады. 

Мақта қыз (Мысығын шақырады) 

- Мияуым менің, қайдасың? 

- Тарғылым менің, келе ғой, мен саған мейіз беремін (мысық келмейді) 

- Келмесең, келмей –ақ қой, өз обалың өзіңе,- деп (мейізді қыз жеп қояды) 

Осы кезде үй артынан «мяу» деген дыбыс шығады. 

Мақта қыз ыңылдап ән салады, мысық шығады. 

Мақта қыз: 

Мысығым-ау, мысығым, 

Тарғылы жақсы түсінің. 

Таңертең де, кеште де, 

Бетін жуған пысығым. 

Піш - піш десем, келе ғой, 
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Айтқаныма көне ғой. 

Шақырғанда піш-піш деп, 

«Мяу! -деп дыбыс бере ғой. 

Әжей: Сол кезде мысық шығып Мақта қызға өлең айтып береді. 

Мысық: 

Менің атым мысық, 

Екі көзім қысық. 

Тышқан аулап отырамын 

Сүт-көжемді ішіп –дейді 

Мысық: Мақта қыз, сен мені неге шақырдың? 

Мақта қыз: Айтпаймын! 

Мысық: Ендеше, мен сенің қатығыңды төгемін. 

Мақта қыз: Ой,ой. Сен не істедің? Сол үшін мен сенің құйрығыңды кесіп аламын! (құйрығын кесіп алады) 

Мысық: Берші, құйрығымды! 

Мақта қыз: Бермеймін! Қатығымды қайтарып бер! 

 

Сөйтіп, мысық сиырға келеді. 

Сиыр: 

Менің атым сиыр, 

Өрісім алыс қиыр. 

Етім үшін, сүтім үшін, 

Адамдар маған үйір - дейді. 

Мысық: Мяу, сиыр, сиыр, сен маған қатық берші! 

Сиыр: Сен маған жапырақ әкел, менің қарным ашып тұр. 

Сөйтіп, мысық ағашқа барады. 

Ағаш: 

Мен жасыл ағашпын, 

Күтсеңдер гүл ашам, 

Жолыңа нұр шашам, 

Жапырағым азық, 

Бұтағым қазық. 

Саяма сағаларсың, 

Салқындап дем аларсың. 

Мысық: Ағаш, ағаш, маған жапырақ берші! 

Ағаш: Маған су әкеліп бер мен шөлдедім, мен саған жапырақ беремін. 

Сөйтіп, мысық су іздеп келе жатса, алдынан су тасып жүрген қыздар шығады. 

Қыздар: 

Су - тіршілік негізі, 

Онсыз өмір сүрмейсің. 

Тазалықтың негізі, 

Су деп және білгейсің –деп әндетіп жүреді. 

Мысық: Мяу, қыздар маған су беріңдерші. 

Қыздар: Сен бізге дүкеннен сағыз әкеліп бер. 

 

Сөйтіп, мысық дүкеншіге келеді. 

Мысық: Мяу, дүкенші, дүкенші маған сағыз берші. 

Дүкенші: Маған жұмыртқа әкеліп бер, мен саған сағыз берем. 

Мысық әбден шаршады жұмыртқа іздеп тауыққа барады. 

Тауық: 

Мен ақ тауықпын, 

Өзім қақсауықпын. 
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Күніне бір жұмыртқа табам, 

Осыған жетеді шамам - деп әндетеді. 

Мысық: Мяу, тауық, тауық маған жұмыртқа берші. 

Тауық: Сен менің балапандарыма дән әкеліп бер, біз ашпыз. 

Мысық ойға батып, басын ұстап не істерін білмей отырып қалады. 

Осы кезде бір тышқан жүгіріп шығып, інді қаза бастайды. 

Тышқан: 

Мен тышқанмын, 

Өзім дән екпеймін. 

Егістен ұзап кетпеймін, 

Айналам толы ән, 

Қоймам толы дән, 

Дәнді тастап кетпеймін - деп ән салып жүрген тышқанды мысық бас салып ұстап алады. 

- Айт, үйіңде не бар? Жаныңның барында айт, тез, әйтпесе, қазір жеп қоямын. 

Тышқан: Сен маған бір ән айтып бер. 

Мысық: Мақта қызбен қосылып « Қошақаным» әнін айтып береді. 

Тышқан мысыққа рахмет айтып, бір қап тары береді, мысық дәнді тауыққа береді, мысық жұмыртқаны 

дүкеншіге береді, дүкенші мысыққа сағыз береді, сағызды 

мысық қыздарға береді, қуанған қыздар мысыққа су береді, суды мысық ағашқа құяды, шөлі қанған ағаш 

мысыққа жапырақ береді. Жапырақты мысық сиырға береді, 

сиыр оған қатық береді, қатықты мысық Мақта қызға берді. 

Мысық: Мақта қыз, қатығың міне мен енді бұзық болмаймын, айтқаныңды тыңдаймын,- деп қатықты 

қызға берді. 

 

Сөйтіп Мақта қыз қатығын ,мысық құйрығын қайтарып алып, екеуі тату-тәтті өмірсүрген екен. 

 

Түйені көрсе, жылқы неге қалтырайды? 

 

 

Ертеде жылқы күнге қарап былай дейді: 

 

-О, барлық жан-жануарларға тіршілік сыйлаған қайырымды күн, мені жануарлардың арасындағы ең 

сұлулардың бірі деседі жұрт. Солай екенін өзім де сеземін. Сонда да кейбір дене мүшелерімді бұдан да 

әдемірек етуге болар еді-ау деп ойлаймын. 

 

-Сонда қай жеріңді түзей түсуге болар еді деп ойлайсың? – деп сұрайды күн күлімсіреп. 

 

-Егер, - дейді жылқы, аяғым ұзын болса мен тіпті алдына жан салмайтын жүйрік болар едім. Мойным 

аққудың мойнындай ұзын болса, маған ол бұдан да әсем көрік бітірер еді. Төсім жалпақтау келсе, 

қазіргіден де алымдырақ болар еді. Оның үстіне адамзатты арқалап жүру үшін жотамнан мәңгі 

алынбайтын ер болса, тіпті жарасып тұрар еді... 

 

-Жақсы, қалағаның болсын, - дейді күн жайраңдап, - сәл күте тұр. 

 

Соны айтады да, күн жерге түйені түсіреді. Денесі алпамсадай, тұрқы арбиған жануарды көрген жылқы 

әрі қорыққанынан, әрі жиіркенгенінен қалшылдап қоя береді. 

 

-Міне, сен қалағандай ұзын да сидаң аяқ, аққудың мойнындай ұзын мойын, жалпақ кеуде, ері де дайын. 

Қалай, сенің де осындай болғың келе ме? – деп сұрайды күн. 

 

-Жоқ-жоқ... – дейді тілі күрмеліп. 
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-Ендеше жөніңе жүр, - дейді күн жылқыға, - саған өз бойыңдағы да жетеді! Әркім өз қасиетін бағалауға 

тиіс. 

 

Содан бері жер бетінде түйе де өніп-өсе бастады. Ал жылқы болса, түйені көрген сайын әлі күнге дейн 

денесі дір ете түсіп, қалтырай бастайды екен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайданылған әдебиеттер 

 

 

1.Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу 

 

бағдарламалары: 

 

«Алғашқы қадам», 

 

«Зерек бала», 

 

«Біз мектепке барамыз», 

 

«Қарлығаш» 

 

2. Отбасы және балабақша журналы 2008ж. №5 

 

3.Бала мен балабақша журналы 2012ж. №10 

 

4. Қалиев С. «Халық ертегілері»  Тәрбие 

 

5. Хайуанаттар туралы қазақ ертегілері Алматы «Ғылым» 1979ж. 
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Неге екенін қайдам,  бала күнімді  сағынамын. Бәлкім,  мұндай  сезім барлық адамның  бойында болатын 

шығар. Дегенмен,  балғын балалық  шақты еске түсіріп тұратын дүниелер бізде аз қазір. Бірақ,  қазақтың 

ғасырлардан  ғасырларға  жалғасып келе жатқан ертегілері бар. Әрине, қазір қазақ ертегілерінің барлығын 

интернеттен табу мүмкін емес.  Сондықтан,  ертегілерге арналған блог ашып,  қазақтың әдемі хиқаяларын 

салуды жөн көрдім. Әрине,   қиял-ғажайып ертегілер, жан-жануарлар туралы ертегілер, салт ертегілері, 

шыншыл ертегілер, күлдіргі ертегілер,  аңыз ертегілер деп  бізден бұрынғы  зерттеушілер жіктеп-жіліктеп 

берген  барлық ертегіні  блогқа қою мүмкін емес те шығар. Бірақ,  талпынып көруге бел байладым. “Бақа 

сисе, көлге сеп” дейді қазақ. Біздің бұл ісіміздің  пайдасын  біреулер көретін болса, жеңісіміз сол. Ендеше 

алдымен жан-жануарлар туралы ертегілерден бастап көрейік… 

 

Сонымен  “Ерте, ерте, ертеде…” 
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Қой, сиыр, жылқы, түйе төртеуі бір күні  жайылып жүріп, кеңеседі. «Қайсымыз қандай жерге? Қандай  

кісіге  бітсек, жақсы  болар еді?»- деген сөзді айтысады-мыс. 

 

Сонда сиыр айтыпты:»Қалың қорық-нуға бітем, қоры үзілген қуға бітем» 

 

Қой: «Күнгейлі қаратасқа бітем, жүн жеп, жабағы тышқан насқа бітем» 

 

Жылқы: «Бетегелі белге бітем, найза ұстаған ерге бітем» 

 

Түйе: «Жалмаң құлақты  сорға  бітем,  ел ішіндегі зорға бітем» депті 
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Бір күні Сүлеймен  ғалейассалам барша құсты  жиып алып  айтыпты: «Мен  бұл күнде қартайдым,  етіме 

жұмсақ төсек болмаса болмайды. Баршаларыңыз барыңыздар,  бір-бір жүндеріңізді беріңіздер, содан 

төсек істеуге керек»,-дейді. 

 

Сонда барша ауадағы құстардың бәрі де бір-бір жүнін жұлып берді дейді. Сүлеймен ғалейассаламға. 

Мұнда жалғыз жарқанат «Сүлейменге қалайша бір тал жүнімізді береміз» деп, өзінің тәуір деген жүнінің 

бәрін алып беріпті. Сонда  Сүлеймен  ғамма жүнін алып, «құстардың алды бол» деп бата беріпті. Мұнан 

соң,  кешікпестен ойлап: «Жалаңаш нәрсеге өзге құстар мазақтап күле бере ме?»- деп, тағы айтыпты: «Сен 

ауада түнде ұшарсың, кұс пенен адам байқап сиқыңды көрмейтін уақытта»,-депті. Содан бері жарқанат 

тек  түнде ұшатын болыпты. 

 

135 - Бөлім: Сүлеймен патша мен байғыз 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1832 

 

 

Сүлеймен  патша бір қатынын мейілінше жақсы көріп, соның не айтқанын орындайды екен. Бір күні  сол 

қатыны Сүлейменге айтыпты: «Дүниедегі тәмам құстардың  сүйегінен сарай салып бер»,- деп. Сонда 

патша  қаршығаны  шақырып алып,  тәмам құстарды жиюға  бұйырыпты. Сонда қаршыға бұйрықты 

орындап,  құстарды  тегіс жинағанда, бір-ақ кішкене құс- байғыз келмей қалыпты. Сонда патша 

қаһарланып, қаршығаны қайтадан жіберіпті. «Байғызды я тірі, я өлі алып кел!»,- депті. Қаршыға барып 
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мәнісін айтқанда, байғыз жауап беріпті: «Мені патша неге шақырады, мендей кішкенені, мен неге 

керекпін, бірақ мен кішкене болсам да ақылым көп»,-депті. Сонда қаршыға  айтыпты: «Әгер бармасаң, 

өлтірсем де алып кетемін»,-депті. Сонан соң байғыз  амал таба алмай, келіпті. Сонда Сүоеймен патша 

ашуланып: «Әуелі шақырғанда неге келмедің?»-депті. Байғыз: «Үйде отырып ой  ойладым»,-депті. «Сен 

сондай кішкене құссың,  не  ойладың?»,- деп жауап сұрағанда, байғыз айтыпты: «Я  падишаһ, дүниеде  

өлі көп пе,  тірі көп пе деп санап едім»,-депті. Патша: «Қандай болып шықты?» -депті. Байғыз: «Қанша 

санасам да өлінің бірі артық болды»,-депті. Патша: «Олай емес, маған тірі көп көрінеді»,-депті. Сонда 

байғыз айтыпты: «Мен хисаптағанда  ұйықтағандарды да өлі деп санадым, ояу жүріп құдайға құлшылық 

қылмағандарды ұйықтаушы деп білемін, сол себепті өлі көп болып шықты»,-депті. Патша: 

 

-Мұндай қулықпен құтылмайсың, мұны сенсіз де кітаптан білемін. Әгерде  сен бірдемемен өзіңді 

ақтамасаң, қаршығаға жегіземін,-депті қаһарланып. 

 

-Дат, патшам, мен тағы та хисап  қылып едім, дүниеде еркек көп пе, ұрғашы көп пе деп,  ұрғашының 

біреуі артық шықты,- депті. Патша: 

 

-Не айтып тұрсың, еркектің көптігін әркім біледі, не санадың?-депті. 

 

-Дат, патша, мен  хисаптағанда ұрғашының тілін алып, қыл дегенін қылған еркекті ұрғашы деп санадым, 

сол үшін ұрғашының бірі артық болды,-деді. 

 

Сонда Сүлеймен ойланып отырып айтты дейді: «Сен рас айтасың, байғыз, мен сенің ойыңды білдім,  мен 

қатынымның тіліп алып, жазықсыз сіздердің сүйектеріңнен  сарай салып беруді ойлап едім»,-деп. Патша 

қаршығаға бұйрық қылыпты: «Құстарды босатып қоя бер, һәм оларға айт, байғызға алғыс айтсын, 

құтқарғаны үшін»,-депті. 

 

136 - Бөлім: Сәйгүлік тұлпар жылқы қайдан туады 
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Ұрғашы құлын есейген соң түсіндесуынды көріп, ғашық болады. Ретін тауып жарық айлы түнде теңіз 

жағасына барады. Сонда  теңізден суын шығады. Суын-теңіз жылқысы. Өте әдемі,  құйрық жалы жерге  

сүйретіліп, үстінен тоқтамай су тамшылап тұрады-мыс. Міне, осы екеуінен тұлпар туады дейді. 

 

137 - Бөлім: Түлкі мен қоян 
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Әуелі  түлкінің  құйрығы  жоқ еді. Әрқашан қасқырменен тату тұрмаған  себепті құйрығының жоқтығы 

жүрген ізін жасыра алмай, оған бек қатты залал келтірген. Соның үшін қасқыр әрдайым түлкінің артынан 

түсіп, аңдып жүріп, бір күні қасқыр барып оның ініне кірген. Әгәрдә  түлкі іннің басқа жағындағы аузынан 

шығып кетпесе, өлтіріп тастар еді. Әлден соң түлкі ағаш ішіне кіріп кетіп, ағаштың түбінде тұрған қоянды 

көреді. Ол мезгілде қоянның құйрығы ұзын  болып,  шапшаң жүргендеріне ыңғайсыз болып тұрушы еді. 

Сол жерде түлкі  қоянды ұстап алып, өлтірмекші болғанда қоян сұрапты: «Мені өлтірме, саған 

құйрығымды сыйға берейін»,-деп уағда қылады. Мұнысына  түлкі көніп, екеуі сол жерде құйрықтарын 

айырбастайды. Сонан бері түлкінің құйрығы ұзын болып, қоянның құйрығы  қысқа болып қалған екен. 

 

138 - Бөлім: Сауысқан мен көкек 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1835 
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Ертеде сауысқан мен көкек бір орманды мекендепті. Олар ұялары болмай, ағаштың бұтақтарын паналап 

күнелтіпті. Көкек күнде ерте тұрып алып: «ұя керек», «ұя керек»,-деп, көршілерінің мазасын кетіреді. Бір 

күні сауысқан  көршісіне: 

 

-Екеуміз  бірігіп ұя істейік. Әуелі саған, содан кейін маған салармыз,-дейді. Көкек: 

 

-Менің ұя салатын қуатым да,  қаруым да жоқ. «Керек, керек» деп қақсай берсем, құстың бәрі ағайыным, 

көп болып көмектесіп, ұя салып берер,-деп келіспейді. 

 

Сауысқан көкектің көмегін күтпей-ақ, ұя салуға  кірісті. Ол ұясының қабырғаларын жас бұтақтармен 

тасалап, берік етіп өрді. Оны шыммен, өсімдік тамырларымен мықтап байланыстырды.Іші-тысын саз 

балшықтармен сылады. Кішкене бұтақтардан құрастырып, шағын қақпалы есік жасады. Ұяның астына 

мамықтан төсек төседі.Ал көкектің «керек, керек» деп қақсай-қақсай даусы қарлығып, тілі сақау болды. 

Ол кейінгі жылдарда «керек» дегендегі р-ды айта алмай, «керек» деудің орнына «келек, келек» дейді. 

Сондықтан жұрт оны кекетіп «көкек» деп атайтын болды. Сол көкектің күні бүгінге дейін өзімдікі деген 

ұясы да, үй-іші де жоқ. Жұмыртқасын кез-келген ұяға табады, оны басқа құстар басып, балапан шығарады. 

Шібилер жетім өседі. 

 

139 - Бөлім: Алты түлкі 
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Бұрынғы уақытта алты түлкі жолдас болыпты. Алтауының біреуінің  құйрығы шолақ екен. Ана құйрығы 

ұзын бес түлкі: «Сенің құйрығың жоқ»,-деп келе қылып, күле беріпті. Сол уақытта шолақ түлкі:Осыларды, 

мен осы бес түлкінің қандай қылып құйрықтарын шолақ қылып қоямын»,-деп ойлап келіп тапқан ақылы. 

Сонда бес түлкіге айтты: 

 

-Біз бір жақсы ойын қылайық!-деп. 

 

Түлкілерді алып келіп, қарағайға  құйрықтарын байлап өойып, өзі биік бір таудың басына шығып, 

түлкілерге айтты: 

 

-Мына жақта бүркіттер келе жатыр,-деп, өзі қашты. Сонда бес түлкі қашамыз деп құйрықтарын үзіп, 

әммесі шолақ болып қалады, шолақ болғаннан кейін шолақ түлкі өздерін шолақ қылып, серік етіп алды. 

Алтауы бірдей  шолақ болған соң  ешкім мазақтап күлмейтін болды 

 

140 - Бөлім: Бөдененің құйрығы неге қысқа? 
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Бұл былай болған екен. Ертеде мынау, төмен жақта бір биік тау болыпты. Ол таудан әрі қарай ешбір құс 

асып өте алмапты.  Нелер ұшқыр, қыран құстар талаптанып көріпті. Бірақ,  шамалары келмепті.Бүркіттің 

ұшқыш қыраны келіпті, аса алмапты. Қырғидыңатақтысы келіпті, ол да аса  алмапты. Ең соңында «енді 

кім қалды?»-дегенде, бөденеден басқаның бәрі сыннан өтіп біткен екен. Бөдененің атақтысы 

шақырылыпты. 

 

-Тәуекел!-деп, бөдене ұша  жөнеліпті. Шырқап көтеріліп барып,  таудан ол да аса алмапты. Сонан соң 

ызаланған бөдене зымырап  құйылғаннан құйылып кеп, тауды көкірегімен соққан екен дейді. Сонда ол 

таудың ар жағына бір-ақ  түсіп кетіпті. Міне, содан бері қарай бөдене қонғанда аяғымен қонбайды,  

көкірегін жерге  соға қонады. Ал, құйрығы нағып қысқа десек, әлгі тау тесігінің арасында жұлынып қалып 

қойыпты. Әйтпесе, бұрын бөдененің құйрығы қырғауылдың құйрығындай ұзын болса керек. 
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Сөйтіп, биік таудан аса алмаған құстар әрі қарай бөдене тескен тесіктен асып барыпты дейді. 

 

141 - Бөлім: Құрым сары айғыр мен сыншыл шолақ қасқыр 
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Бұрында бір бай болған екен. Ол байдың  жылқысына сан жетпейді. Ұшан-теңіз көп болыпты. Осы көп 

жылқының басы-бір айғыр екен. Байдың барлық жылқысы да бір, осы айғыры да бір екен. Мұны құрым 

сары айғыр деп атайды екен.  Мұның үйірін еш уақытта жылқышы бақпайды, құрым сары айғыр өзі бағып, 

иіріп, қайырып, өргізіп, тұрғызып жүреді екен. Құрым сары айғырдың үйірін ұры алып, я жұттан өліп 

көрмепті. Құрым сары айғыр тұлпар екен. Бұдан туған құлыны да тұлпар болады екен. Құрым сары айғыр 

қасқырға жылқы алғызбапты. Құрым сары айғырдың баласы бәрі де тұлпар болып туады екне. Мұны бір 

сыншыл шолақ қасқыр біліп, ылғи осы құрым сары айғырдың құлынын өсірмей, желіде тұрғанда жеп 

кететін болыпты. Тіпті, құрым сары айғырдың ұрығы дарыған бие, байталға да өш болыпты. «Ит бүйрегін 

бөрі сүймес» деген. Құрым сары айғырдан тұлпар туып, жүйірік көбейсе қасқырға жайсыз тиетінін 

сыншыл  шолақ қасқыр  ертеден білген, бұл қасқырдың сырттаны екен. 

 

Сыншыл шолақ қасқырдың өшіккенін біліп, құрым сары айғыр  оған жылқы алғызбай жүріпті. Шолақ 

қасқыр қанша торуылдап, шапса да жануар  құрым сары айғыр кеуделесіп жылқыға дарытпапты. 

 

Құрым сары айғыр осылай сыншыл  шолақ қасқырға жылқы бермей жүре беріпті. Бір замандарда құрым 

сары айғырдың балаларының алды құнан, дөнен, бесті шығар болыпты. Мұны көргенде сыншыл шолақ 

қасқыр өзіне ажал оғы жеткендей көрді. Жейін десе, құрым сары айғыр алғызбады. Құрым сары айғыр 

өлсе басқасын жеу оңай. Құрым сары айғырдың өзіне  сыншыл шолақ қасқыр талай рет  жейін деп шапса 

да ала алмай жүрді, жекпе-жекке түгілі жылқы да бермейді. 

 

Бір жылдары қыс өте  қатты болды. Мұндайда қасқырдың құтырып кететіні қандай?! Жерік айы туған соң 

құтырынып, қасқыр атаулы  малға жериді. Шолақ қасқырдың  көзінен от үзініп, үнемі аңсағаны  құрым 

сары айғыр болды. Оны жемей жерігін баспайтындай көрінді. 

 

Бр қатты боранда сыншыл шолақ қасқыр ұлып, көп қасқырды қасына жинап алып, құрым сары айғырдың 

үйрініе келе-ақ тиіседі. Құрым сары айғыр  жалғыз өзі көп  қасқырға жылқы бермеуге  көп уақыт 

тырысады. Ақырында  қоймайтын болған соң, жануар өзі қашады. Не керек, тұлпарды көп қасқыр мұзға 

қамап жарып өлтіреді. Бұл солай жата тұрсын. Енді басқа  жағына келейік. Құрым сары айғырдың 

қайыруымен ғана тұрған жылқы оның үстіне қасқырдан үркіп желігіп,  дүркіреп шауып жөнелді. 

 

Ертеңінде  жылқышы  іздеп келсе  жылқы жоқ, ығып кеткен екне. Бір жерде  құрым сары айғырдың 

өлімтігін тауып алады. Байға  хабар да барып қалды. Құрым сары айғырды жоқтап бай  үнемі жатып алды. 

Ойнап, күлмеді. Сонда  сыншы айтты дейді: «Құрым сары айғыр тұлпар еді, одан туған  құлында  тұлпар 

еді, соны біліп құрым сары айғырды жеген сыншыл шолақ қасқыр. Егер шолақ қасқыр өлмесе ол сенің 

жылқыңның тұқымын құртады»-депті. 

 

Мұны естіген соң бай құрым сары айғырдың баласынан төрт ат баптап, қатырып, жаратады. Аттар әбден 

бабына келген соң, қасқырды іздеп шығып, бір жерден көп қасқырдың ізін табады. Ізге түсіп қуа-қуа кетіп 

бара жатқан қасқырлардың үстінен шығады. Ішінде сыншыл шолақ қасқыр да бар екен. Бұл қуа береді. 

Бір мезгілде сыншыл шолақ қасқыр бұрылып, артына қарайды. Қараса бір ат оқшау алдында келе жатыр 

екен. Шолақ қасқыр қасындағыларға білдіреді. «Бұл аттың арты аласа, алды жоғары екен. Өрге қарай 

шабайық» -дейді. Шолақ қасқыр бастап, бұлар өрге қарай шабады. Әрі-бері  жүрген соң алды жоғары ат  

өрге қарай шаба алмай, қалып қояды. Мұның алдына екінші бір ат шықты. Мұны да сыншыл шолақ 

қасқыр қарап көріп, «бұл аттың арты биік, алды аласа екен, ойға қарай шабайық»-деп төмен қарай  шабады. 
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Алды аласа та ылдиға қарай шаба алмай, бұ да қалып қояды. Мұның алдына үшінші бір ат шығады. 

Сыншыл шолақ қасқыр мұны да қарап, «бұл аттың  көзі шағыр екен» деп, күннің астына қарай шабады. 

Күннің астына қарай шапқан осң, көзі күнге шағылып бұл ат та шаба алмай қалып қояды. Мұның алдына 

ең ақырғы- төртінші ат шығады. Шолақ қасқыр қарап, «бұл аттың он екі мүшесніде мін жоқ екен»-дейді. 

«Жүйірік ат бір қалса аяғынан қалады» -деп неше түрлі  тау-тасқа салып жорға береді. Ақырында осы 

атпен сыншыл шолақ  қасқырды  қуып жетіп ұрып алады. Сөйтіп,  құрым сары айғырды  жеген шолақ 

қасқырды өлтіріп, дұшпанын мұқатып, мұратына  жетеді. 

 

142 - Бөлім: Өгіз 
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Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Жалғыз сиырдың сүті-олардың қорегі болыпты. 

Сондықтан сиырдың бұзауы сүтке жарымай өле беріпті.  

- Кемпір, ашықсақ, ашығайық, бір жылға бірнәрсе етіп шыдармыз. Енді сиырды саумай-ақ қойшы, сүтін 

бұзауы емсін дейді шал. 

- Жарайды, саумасам саумайын, бұзауы уызға жарысын дейді кемпір. 

Үш күннен соң сиыр еркек бұзау туады. Бұған қуанған олар қанша тарықса да, ашықса да сиырды саумай, 

барлық сүтін бұзауға береді. Енесінің бар сүтін бір өзі еміп өскен бұзау үлкен өгіз болып шығады. 

Күндердің бір күнінде ол өзінің семіздігіне масаттанады. Осындай зор, сұлу денеммен мына бір жаман 

сиырлардың ішінде жайылып жүргенім лайықсыз екен, түйелерге барып қосылғаным дұрыс шығар деп 

ойланады өгіз. 

Өзін ерекше зор сезініп жүрген ол барынша - ақ түйе болуға тырысып бағады. 

Олардың жеген шөбін жейді, алыс шөлге кетіп, сортаң жалайды. Ақырында шөлден қатып, іші ауырып, 

шыдай алмайды. 

- Әбден өлетін болдым, жылқыларға барайын. Олар түйеден кішірек қой, азабы да жеңілірек болар дейді. 

Жылқылар ішінде жүрген де оған жайсыз болады. Соларға ілесіп, қатарларынан қалмай шауып жүремін 

деп әбден шаршайды. 

Бір күні қасқыр тиіп, жылқылар дүркірей қашады. 

Бұл ілісе алмай айдалада қалып қояды. (Жылқылар қашып кетеді де, өгіз қора қасқырдың қоршауында 

қалады). 

- Мө-ө-ө-өөө! Құтқарыңдар мені. Құтқарыңдар! Мө-ө-ө! Мө-ө-ө-өөө! Кім бар маңайда? Мө-ө-ө! Деп 

мөңірейді өгіз. 

- Бұл не айқай? Құлақ түріңдерші! 

- Таныс дауыс қой өзі. 

- Қайдан шыққан дауыс? 

- Жүріңдер, жота асып қарайық дейді, -сиырлар. 

Табын сиыр жотаға шықса, сол баяғы өздерін менсінбей жылқыларға барып қосылған өгіз қасқырлардың 

қоршауында қалған екен. 

Олар өгіздің жаман қылығына ешбір кек сақтамастан, өгізді қасқырлардан құтқарып алады. 

- Мен сендерді ренжіттім. Өз туыстарымнан бөлініп кеттім. Ақылсыздығымнан осындай жағдайға тап 

болдым. Тату болған, туыстармен бір жүрген қандай жақсы! «Бөлінгенді бөрі жейді!», -деген осы екен. 

Кешіріңдер мені, мө-ө-ө-өөө! Деп кешірім сұрапты өгіз. 

 

143 - Бөлім: Өнеге 
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upd20150829144079553255e0cb8c837d46.10578808.jpgБұрынғы заманда бір үлкен шаһар бар екен. Бұл 

шаһардың ханы болыпты. Ол күнде жаман киініп, жай кісі болып, шаһарды, базарды аралап жүреді екен. 

Күндерде бір күн хан базарды аралап келе жатып, басына бір кесек алтын, аяғына бір кесек алтын қойып 
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жатқан бір адамды көреді. Мұны көріп, хан таң қалып, неше күндей мұны сыртынан бағып жүреді. Бұл 

адам ерте де, кеш те бір қалыпта: басына, аяғына бір-бір кесек алтын қойып жатады. Ақырында, бір күні 

хан:  

-  Сен не қылған адамсың? - деп сұрайды. Ол адам басын көтеріп:  

-  Мен ақыл сатушымын, - дейді.  

-  Олай болса, маған бір ақыл сатшы, - дейді патша. Сонда ол адам:  

-  Құп болады, бірақ әр ақылымның бағасы мың алтын, - дейді. Хан санап, мың алтын береді. Сонда ақыл 

сатушы:  

-  Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң, қор боласың, - дейді. Мұнан соң хан ордасына келіп, баяғы 

сөзді әрбір көзге түсетін жерлерге, орамал-дастарқанға дейін жазып қояды. Күндерде бір күн хан шашын 

алғызатын болып: «Шаштараз алып кел», - деп, бас уәзірге әмір қылады.  

Уәзір дереу бір шаштаразға барып: «Ертең келіп, ханның шашын ал» - деп бұйырады. Ертең ерте 

шаштараз ханның ордасына келе жатса, алдынан уәзір шығады. Уәзір:  

-  Ей, шаштараз, ханның шашын қандай ұстарамен алмақшы едің? - дейді. Шаштараз:  

-  Ай, тақсыр, күндегі ұстап жүрген жай ұстарамен аламындағы. Жақсы ұстараны мен байғұс қайдан 

табамын? - дейді. Сонда уәзір:  

-  Ей, ақымақ! Ханның шашын жай ұстарамен алуға болмайды. Мә, мынау ұстарамен ал, - деп, қалтасынан 

шығарып, бір алтын сапты ұстара береді. Шаштараз қуанып, ханның құзырына келіп, шашын жібіте 

бастайды. Сол уақытта шаштараз: «Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң, қор боларсың! - деп, әр 

жерге жазылған сөздерді көреді де ішінен: «Қой, уәзірдің ұстарасын қояйын, өзімнің үйренген жаман 

ұстараммен-ақ ханның шашын алайын», - деп, уәзірдің алтын сапты ұстарасын былай қойып, өзінің ағаш 

сапты ұстарасымен ала бастайды. Мұны көріп хан ішінен: «Бұл ақымақ алтын сапты ұстарасын менің 

шашымды алуға аяды ғой! Онымен менен артық кімнің шашын алады. Тоқтай тұр, мен саған көрсетейін!» 

- деп шашын алғызып болған соң хан:  

-  Дереу жендетті шақырып келіңдер, мен бұл шаштараздың басын аламын! - деп, кісілеріне әмір қылады. 

Шаштараз мұны естіп, неге қылмысты болғанын білмей, қайран қалып тұр еді, жендет келген соң, 

бейшара шаштараз ханның аяғына жығылып:  

-  Ей, тақсыр, менің басымды алсаңыз да ықтияр, бірақ менің кінәмды айтып алсаңыз екен! - дейді. Хан:  

-  Сен басында менің шашымды алтын сапты ұстарамен алмақшы болдың. Ақырында оны менен аяп, ағаш 

сапты жай ұстарамен алып, мені қорладың. Сенің кінәң осы, - дейді. Сонда шаштараз:  

-  Жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанымда алдымнан бас уәзіріңіз шығып: «Ханның 

шашын алуға мына ұстара лайық», - деп, осы алтын сапты ұстараны беріп еді. Мен сіздің шашыңызды 

жібітіп жатып, әр жерде жазылған «Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боларсың», - деген 

сөздерді көріп: «Бұл уәзір берген ұстараның қандай екенін білмеймін, ханға бір зиян келтіріп жүрмейін. 

Жаман да болса, үйренген өзімнің ұстараммен алайын», - деп ойладым. Шашыңызды ағаш ұстарамен 

алғанымның себебі осы еді, - дейді. Сонан соң хан жасауылдарын жіберіп бас уәзірін шақыртып алдырып:  

-  Мынау ұстараны шаштаразға сен бердің бе? - деп сұрайды. Уәзір:  

-  Мен бердім, - дейді.  

-  Олай болса, бұл ұстарамен уәзірдің шашын ал, - деп, Хан шаштаразға бұйырады. Шаштараз уәзірдің 

шашын жібітіп, алтын ұстарамен бір сипағанда, уәзірдің жаны шығып кетеді. Сөйтсе, бұл уәзір ханға қас 

екен. Соны өлтірмекші болып, ұстарасын зәрге суарған екен. Мұны көріп, хан шаштаразға дән риза 

болады. Көп алтын, күміс сыйлық беріп, үйіне қайтарады. 

 

144 - Бөлім: Үш ауыз ақыл сөз 
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Ертеде бір байдың жалғыз баласы жылқы бағып жүрсе, бір адам келіп:  

-  Балам! Бір үйір жылқы берсең, мен саған үш ауыз насихат сөз үйретейін, - депті. Бала тұрып:  

-  Құп! Берейін, үйретіңіз, - дейді. Әлгі кісі:  
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-  Балам! Суын ішкен құдыққа түкірме, ертеңгі асты тастама, оң қолың төбелес бастаса, сол қолың 

арашашы болсын, - дейді. Бала бір үйір жылқы береді. Әлгі адам жылқыны айдап өз жөніне кетеді. Кешке 

бала үйіне келеді. Әкесі:  

-  Мал аман ба? - дейді. Баласы:  

-  Мен үш ауыз насихат үйреніп, бір айғыр үйір жылқы бердім, басқа мал аман, - дейді. Әкесі ашуланып, 

баласын қуып жібереді. Әкесінен түңілген бала жаңадан үйленген аяғы ауыр жас келіншегіне:  

-  Сен мені күт, әкемнің бір үйір жылқысын үш үйір жылқы етіп қайтаратындай қазына тауып, қайтып 

келемін, - деп қоштасып жолға шығады. Бірнеше күндер далада қаңғырып жүріп, бір қалаға келеді. 

Қаланы аралап жүріп, ханның ордасына кездеседі. Ханның нөкерлері мұның жат жерден келген, бөтен 

адам екенін сезеді де жөн сұрайды:  

-  Неғып жүрген адамсың? Жұмыс істемейсің? - дейді.  

-  Денім сау, неге жұмыс істемеймін. Жұмыс табылса істейін, - деп жауап береді. Нөкерлер ханға келіп:  

-  Бір жолаушы жас бала жігіт, өзі ақылды, есті көрінеді, қызметші болғысы келеді, - дейді. Хан шақыртып 

көрсе, бойы сымбатты, түрі әдемі бала жігіт екен, Хан мақұл көреді де:  

-  Сен менің есігімнің алдында күзетші болып тұр, - дейді. Бала есік күзетшісі болады. Бұл екі ортада 

ханның әйелі бұған ғашық болады.  

-  Мен сендік болайын, ойнап-күліп жүрелік, - деп ертеңді-кеш айналдыра береді. Бала ханның әйелінің 

сөзіне азады да, көңілі ауады. Бірақ көңілі ауса да: «Әкем мені неге айдап жібереді. Бір айғыр үйірлі 

жылқыны неге бердім? Шал «Суын ішкен құдыққа түкірме», - деген еді ғой, - деп, оның үйреткен сөзін 

есіне түсіреді. Ханның әйеліне көнбейді. Баланың болмайтынын біліп ханның әйелі күдер үзіп:  

-  Мына, жаңа жүрген жаман, шірік: - «Мені қойныңа ал, деп қоймайды», - деп, ханға шағыстырады. Хан 

ертең оны өлтірмекші болып, көміршілеріне:  

-  Ертең ертемен кім бұрын келсе, соны отқа салыңдар, - деп, бұйрық береді. Содан соң хан балаға:  

-  Ертең барып көміршілерден бір қап көмір алып кел, - деп бұйырады.  

Бала ерте тұрып көміршілерге жүгіріп бара жатса, бір кемпір алдынан шығып:  

-  Ей, балам, дәм татып кет! - дейді.  

-  Жұмысым асығыс, ханның жұмысы еді, - деп бала кете бергенде:  

-  Балам-ау, уақыт әлі ерте ғой! - дейді кемпір. Сонда баланың есіне жылқы алған қарттың насихаты түсе 

кетеді де, кемпірдің үйіне дәм татқалы кіреді. Сол екі арада ханның әйелі баланы бір көріп қалғысы келіп 

соңынан жүгіреді. Ханның әмірін орындауға әзірленіп тұрған көміршілер жүгіріп келген әйелді ұстай 

алып, жанып тұрған отқа тастап жібереді. Кемпірдің үйінде тамаққа алданып қалған бала көміршілерден 

бір қап көмірді ала сала, жүгіріп үйіне қайтып келеді. Хан оның тірі қайтып келгенін көріп, таңданады. 

Қараса хан ордасында әйелі жоқ. Әркімнен сұрайды, ешкім білмейді. Бала неғып аман келді деп, 

көміршілерден хан сұратады. Көміршілер:  

-  Ханның өз жарлығымен ханымды отқа тастадық, - дейді.  

-  Мен баланы отқа салуға бұйырып едім ғой! Бала, сен жәдігөймісің, - деп, хан балаға қаһарланады. Сонда 

бала:  

-  Тақсыр! Менің бір қасық қанымды қисаң сөздің расын айтайын, - дейді. Хан рұқсат етеді. Бала:  

-  Тақсыр! Мен бір байдың баласы едім. Жаңада үйленіп едім. Далада жылқы бағып жүргенімде, бір адам 

келіп: «Бала, бір айғыр үйір жылқы берсең, үш ауыз насихат сөз үйретемін», - деді. «Мақұл, бір айғыр 

үйірлі жылқы берейін, үйрет», - дедім. Сонда әлгі адам: «Балам, суын ішкен құдыққа түкірме, ертеңгі асты 

тастама, оң қолың ұрыс бастаса, сол қолың арашашы болсын», - деп еді. Мен соны үйреніп, кешке үйге 

келген соң, осы сөздің бәрін әкеме айтып едім, ол кісі мені ұрып-соғып, үйден қуып жіберді. Сонан 

тентіреп, сіздің алдыңызға келдім. Ханым мені ертеңді-кеш: «Менімен ойнап-күл» - деп, тынышымды 

алды. Ойнап-күлейін десем, бір айғыр үйірлі жылқы беріп үйренген насихатым есіме түсті де, өзім су 

ішкен құдыққа түкіргім келмеді. Сіз көміршілерге баруға бұйырған соң, қапты алып, кетіп бара жатқанда, 

бір кемпір: «Даяр тұрған дәм бар, татып кет», - деген соң: «Ертеңгі дәмді тастама» - деген насихат есіме 

келіп, кемпірдің үйіне бара қалдым. Сонан шығып көмірді алып қайттым. Менің ханымнан хабарым жоқ. 

Тақсыр! Сөзімнің болғаны сол, - дейді. Хан мұның адалдығына көзі жетіп:  

-  Бәрекелді, анаңа рахмет! Сенің күнәң жоқ екен. Ханым өз жазасын өзі тауыпты, - дейді де, көп дүниелер 

беріп, ат мінгізіп, баланы еліне қайтарып жібереді. Бала жүріп келе жатып: «Мен кеткелі бірталай жыл 
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болды. Менің үйдегі әйелім не күйде екен?» - деп ойлайды. Түнде ақырын үйіне келсе, әйелі бір жігітпен 

оңаша бөлмеде қатар қойылған төсекте жатыр екен. Жанынан қылышын суырып алып, шабайын дегенде, 

баяғы насихат сөз есіне түсіп, сол қолымен оң қолын ұстап, не істерін білмей тұрған кезде әйелі оянады. 

Қорқып тұра келіп, өзінің күйеуін таниды. Бала ашуланып әйеліне:  

-  Сенің бұл не қылғаның? Мен далада тентіреп жүрсем, сен жігітпенен оңаша жатырсың. Асықпа, 

жазаңды берермін! - дейді.  

-  Сіздің мұныңыз қате, құлағыңызды салыңыз, мен сізге айтайын: мен сіз кеткенде, өзіңізге мәлім, жүкті 

емес пе едім? Кеткеніңізге 15 жыл болды. Есептеп қараңызшы? Бұл өзіңіздің жігіт боп қалған балаңыз 

ғой! -дейді әйел. Әйелінің қасындағы өз баласы екенін сонда біліп, жігіт онымен құшақтасып көрісіп, 

әйелінен кешірім сұрап, татуласады, сөйтіп, адалдықпен мұратына жетіпті. 

 

145 - Бөлім: Ақшақар және жеті гном 
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Жер бетін қалың қар басқан қыс мезгілі болатын. Терезенің алдында ханшайым кесте тігіп отырады. 

Ғажайып қиялға бөленіп отырып байқаусызда қолына ине кіргізіп алады. Кестенің үстіне үш тамшы қан 

тамып кетеді. 

   Сонда ол: «Шіркін, бет-жүзі мына қар сияқты аппақ, бетінің ұшы мына қан сияқты алқызыл, шашы 

мына терезенің жақтауларындай қап-қара бір қызым болса ғой!» - деп ойлайды. 

     Көп уақыт өтпей ханшайым жүкті болып, өмірге қыз әкеледі. Ол қыз қардай аппақ, бетінің ұшы қан 

сияқты алқызыл, шашы қап-қара болады. Оған Ақшақар деген ат қояды. Алайда ханшайым бірнеше 

сағаттан кейін қайтыс болып кетеді. Бір жыл өткен соң патша басқа әйелге үйленеді. Жаңа ханшайым өте 

сұлу, тәкаппар болады. Ешкімнің сұлулығы өзінен асып кеткенін қаламайды. Өзінің бір сиқырлы айнасы 

болады. Күнде сол айнаға қарап, сағаттар бойы өзіне тамсанып, одан: 

- Айна, айна, айтшы айна! 

- Менен асқан сұлу бар ма? – деп сұрайды. 

      Сонда айна оған: 

- Бұл дүниеде сізден асқан сұлу жоқ, – деп жауап береді. 

Ақшақар он төрт жасқа келгенде, айнасы: 

- Ханшайымым, сіз сұлусыз. Бірақ Ақшақар сізден де асқан сұлу, – деп жауап береді. 

     Мұны естіп ызадан жарылардай болған ханшайым, қызғаныштан жүрегі қарс айырылып, күндіз 

күлкіден, түнде ұйқыдан қалады. Амалы таусылған ханшайым Ақшақардың көзін құртуды ойлап, 

сарайына аңшылардың біреуін шақыртып: 

- Мына қызды орманға апарып, өлтір. Өлтіргеніңнің дәлелі ретінде маған оның жүрегі мен өкпе-бауырын 

алып кел, – деп тапсырма береді. 

     Аңшы Ақшақарды орманға әкеліп, өлтірмекші болып пышағын шығарады. Бірақ Ақшақардың 

жылағанын көріп, оны өлімге қимайды. Ақшақарды жібере салып, көзінен ғайып болғанда, «Оны өлтіруге 

дәтім бармайды. Түн жамылғанда бір аю немесе қасқыр жеп кетер»,- деп келе жатқанда алдынан бір қабан 

шығады. Қабанды өлтіріп, жүрегі мен өкпе- бауырын кесіп алып, ханшайымға апарып береді. 

     Байғұс қыз қалың орманда жалғыз қалады. Кеш батып, қас қарайғанда таудан асып келе жатып, кіп-

кішкентай үйшікке кезігеді. Есігін ұрса, ешкім ашпайды. Бел буып, не де болса ішке кіреді.Үйшіктің 

ішінде ұзын үстелдің айналасында жеті кішкентай орындық, азықтарға толы жеті кішкентай табақ, 

қабырғаның бойымен тұрған жеті кереуетті көреді. Әрі күтіп, бері күтіп, ешкім келмеген соң, қарны ашып, 

шаршаған қыз әрбір табақтан бір-бір қасық тамақтан жеп, жетінші кереуетке жатып ұйықтап кетеді. Біраз 

уақыт өткен соң үй иелері де келеді. Олар таудың ішінде қазба байлықтар қазатын жеті гном екен. 

Ақшақарды көріп «Қандай сұлу қыз!»,- деседі. Таң атып, Ақшақар ұйқысынан оянады. Қасындағы 

кішкентай адамдарды көріп қорқып кетеді. Біраз уақыт өткен соң оларға үйреніп, олардан жамандық 

келмейтінін, жақсы адамдар екендігіне көзі жетеді. Гномдар Ақшақарға үйлерінде тұруға рұқсат береді. 

Олар жұмысқа кетіп бара жатып: 
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- Есікті ешкімге ашушы болма! Егер өгей шешең біліп қойса, сені өлтіруге тырысып жүрмесін! – дейді. 

Бір күні ханшайым айнасына қарап сұраса: 

- Ханшайымым, сіз сұлусыз. Бірақ таулардың ар жағында гномдардың кішкентай үйіндегі Ақшақар сізден 

де сұлу, – деп жауап береді. 

    Мұны естісімен ашуға булығып, сол сәттен бастап қызды тауып алуды ойластырады. Саудагер кемпір 

болып киініп, қолына лента толы кәрзеңке алып, орманға келеді. 

     Гномдардың үйіне жеткенде: «Ленталарым бар, әдемі ленталар»,- деп дауыстап есік қағады. Кім екен 

деп терезеге қараған Ақшақар ленталарды көріп, көзі қызығып кетеді. «Ешқандай зияны тимес»,- деп 

есікті ашады. 

- Сұлуым, саған осы лента ұнайды ма? - деп саудагер лентаны Ақшақардың мойнына байлап бермекші 

болады. Ақшақар есінен танып құлап кеткенше лентаны барынша тартып байлайды. 

     Кешке таман гномдар келеді. Ақшақардың еденде сұлық жатқанын көріп, дереу мойнындағы лентаны 

үзіп, Ақшақарды аман алып қалады. 

    Ертесіне ханшайым айнаның алдына келіп отырады. Айнадан Ақшақардың тірі екенін естіп, қатты 

ашуланып, зұлымдығын жүзеге асыру үшін тауға қарай жөнеледі. Бұл жолы: 

- Тарақтарым бар, керемет тарақтарым, – деп гномдардың үйінің есігін қағады. Ақшақар кәрі әйелдің 

қолындағы тарақты көріп, өзіне жасалған қастандықтарды ұмытып, есігін аша салады. 

- Шаштарың қандай әдемі, кел, шашыңды тарап берейін,- деп саудагер мақтауын асыра түседі. Бірақ тарақ 

улы болады. Тарақ тиген бойда қыз есінен танып, құлап түседі. Кешке келген гномдар улы тарақты 

шашынан ажыратып алғанда, Ақшақар қайта есін жинайды. Осылайша үшінші рет аман қалады. 

     Ертесіне ханшайым айнаның алдына келіп отырса, Ақшақардың тірі екенін естіп, қатты ашуға 

булығады. Бұл жолы қызыл алманың жартысын өте улы затпен улайды. Қайыршы кемпірдің киімін киіп, 

жолға шығады. «Сұлу қызыма алма берейін»,- деп терезеден қараған Ақшақарға: 

- Қаласаң терезеден берейін, есігіңді ашпасаң да болады. Әлде менен күманданып тұрсың ба?,- дейді 

қайыршы. Ақшақардың ойланып тұрғанын көріп, өзі алманың уланбаған жерін тістеп: 

- Ала ғой, қандай тәтті алма,- деп қызға қолын созады. Қыздың алманы тістегені сол еді, жерге құлап 

түседі. Залым ханшайым терезеден ішке үңіліп, қыздың қимылсыз жатқанын көріп, «Ақыры сенен 

құтылдым»,- деп қуанып, сақ-сақ күліп кетеді. 

    Ертесіне айнадан дүниедегі ең сұлу кім? деп сұрайды: 

- Сізсіз, ханшайымым,- деген жауап алады. 

- Бұл жолы гномдардың ешқайсысы Ақшақарды оята алмайды. Арадан үш күн өткен соң, үміттерін үзеді. 

Сұлу қыз тәтті ұйқыға еніп кеткендей жатады. Гномдар оны жерге көмуге қимай, үнемі көріп тұру үшін 

шыныдан табыт жасап, табытты таудың шыңына апарып қояды. Бір күні гномдарға ханзада қонақтап 

келеді. Сол жерден өтіп бара жатып, шыны табыттағы Ақшақарды көріп ғашық болады. «Табытты маған 

беріңдер»,- деп гномдарға жалынады. Гномдар жігітті аяп, табытты алуына рұқсат етеді. Ханзада 

нөкерлеріне табытты көтертіп, сарайына жол тартып келе жатқанда, нөкерлерінің біреуі жерде жатқан 

тасқа шалынып құлап түседі. Сол кезде табыт шайқалып кетіп, қыздың тамағына кептеліп қалған алма 

ұшып шығады. Ақшақар қайта оянып, көзін ашса, көз алдында сүйкімді ханзаданы көреді. Оған сол 

мезетте ғашық болады. Бірнеше аптадан кейін некелесіп, дүркіретіп тойын жасайды. Тойға 

шақырғандардың ішінде Ақшақардың өгей шешесі де болады. Өгей шешесі сарайдың залына кіре 

бергенде Ақшақарды бірден танып қояды. Бірақ бұл жолы ештеңе жасай алмайды. Өйткені ханзаданың 

нөкерлері ханшайымды дереу ұстап алады. Ханзада оны енді қастандық жасай алмайтындай алыс бір 

өлкеге жер аударып жібереді. Сол күннен бастап Ақшақар мен ханзада бақытты ұзақ өмір сүріпті. 

 

146 - Бөлім: Лақтың мүйізі 
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Ертеде бір мүйізсіз лақ болыпты. Оның барлық отбасы мүшелері мүйіздермен болған. Бұл 

айырмашылығын көріп, кішкентай лақ соған өте қапаланған. Сол жағдайды түзету үшін, лақ өзіне жаңа 

мүйізді іздеуге шығып, орманға қарай қашады. Орманға келгенде кішкентай лақ көп ағаштардың 
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бұтақтарын көріп, «Қалай олар үлкен мүйіздерге ұқсайды, мен жинап, олардан өзіме мүйіз жасайын» деп 

ойлайды. 

Екі күн бойы лақ мүйіз жасап, үйіне оралады. Ол ата-анасына мақтанып: 

- Менде ең үлкен және әдемі мүйіз бар! – деп мақтанады. Ата-анасы оған үндемейді. 

  Бір ай өттеді. Өкінішке орай, бұтақтар құрғап қалып, түсе бастайды. Оны көріп, лақтың көңілі қайтадан 

бұзылады. Сонда Ешкі-ана: 

- Лағым-ау, сен неге өз-өзінді алдап жүрсің? - деп сұрайды.  

- Өйткені сіздердің барлықтарыңызда мүйіз бар, ал менде жоқ. Мен де мүйізді болғым келеді! Неге менде 

мүйіз жоқ?- деп өксіп жылап, анасынан сұрайды. Анасы: 

- Себебі сен әлі кішкентайсың! Үлкейгенде сенің мүйіздерін өседі, - деп жауап береді Ешкі-ана. 

    Бес-алты ай өтеді. Көктем келгенде лақтың мүйізі өседі. Соған лақ текеге оралып: 

- Анашым, анашым, менде мүйіз өсті!-деп, құанып айқайлайды. 

    Сонда лақ ешқашан мақтанбау және өтірік айтпау керек екенін түсінеді. 

 

147 - Бөлім: Патша мен құмырсқа 
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Баяғы заманда бір патша өмір сүріпті. Ол өзін әлемдегі ең ақылды, ең білгір адам деп санаған екен. Бірде 

патша өзінің әскерін ертіп аң аулауға шығады. Және шабармандарын жан-жақтағы құмырсқаларға, 

кішкентай жәндіктерге хабар айттыру үшін тездетіп жолға шығарады. Патша: “Барлық құмырсқаларға, 

құрттарға және басқа да кішкентай ақымақ мақлұқтарға «Он күн бойы індеріңнен шықпаңдар» деп 

ескертіңдер. Егер айтқанды тыңдамаса, онда менің атты әскерім оларды таптап өтеді” деген бұйрығын 

айтады. Барлық жәндіктер мен құрттар қатты қорқып індеріне тығылып, шықпай қалады. Тек 

құмырсқалар ғана патшаны өздерінің ауылдарында қарсы алмақ болып, індерінде тығылып отырмайды. 

Уақыты келіп, патша өзінің әскерімен келе жатса, жолдарында жыбырлап жүрген құмырсқаларды көреді. 

— “Мен бұлардың барлығына ескертпеп пе едім?! Менің айтқанымды тыңдамай сыртта жүргендері 

қалай?” деп сұрайды. 

    Патшаның жанындағы қызметшілері абдырап, абыржып қалады. Біраз жер барып, патша өзінің 

нөкерлеріне “Құмырсқалардың патшасын алдыма алып келіңдер!” деп бұйырады. Құмырсқаның патшасы 

патшаның алдына келгенде патша: 

— “Неге менің айтқаныма құлақ аспай, жолда қырсығып тұрып алдыңдар?” деп сұрайды. 

— “О, тақсыр! Біз сізді ауылымызға шақырып, қонақ етпекші едік”- деп құмырсқаның патшасы жауап 

береді. 

    Патша бұл жауапты естігенде мысқылдап күледі де: 

— Әй, ақымақтар-ай! Ойлаңдаршы. Біз сендердің ауылдарыңа қонақ болдық делік. Сонда сендер бізді 

қалай тамақтандырмақсыңдар, қалай шөлімізді қандырмақсыңдар? Біздің әскеріміз бен аттарымыз көп. 

Ол жайлы ойландыңдар ма? 

— “Ол жағына алаңдамаңыздар. Біз бәріміз жұмыла еңбек етсек, тауды да қопарып жіберуімізге болады”- 

дейді құмырсқаның патшасы. 

— “Егер сендер ақылға қонымды сөз айтсаңдар, мен сенер едім. Бірақ сен бос сөзді айтып тұрсың” дейді 

киіздің үстінде жайғасқан патша. 

— О, тақсыр! Сарбаздарыңызға аттан түсуді бұйырыңыз. Мен сіздерді өз үйімде қонақ қылып күтпесем, 

несіне құмырсқалардың патшасы болып жүрмін?! 

    Бұл сөзге таңданған патша күліп жібереді. 

— “Жарайды. Біз барамыз сендерге” - деп, аттағы сарбаздарына тездетуді бұйырады. 

   Сонымен патша мен оның әскері құмырсқалардың арнайы тігілген шатырына келеді. Аттарды ат 

байлайтын орынға байлайды. Құмырсқалардың патшасы өзінің маңындағы құмырсқаларға нанның 

қиқымын, бір шөптің қиқымын және судың тамшысын әкелуді бұйырады. Бұйрықты тыңдаған 

құмырсқалар жан-жаққа кетіп, біраз уақыттан соң тапсырылған нан ұнтағын, судың тамшысын және 

аттарға арналған шөптің қиқымын алып келе бастайды. Содан біраз уақыт өткенде шатырдың алдында 
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наннан тау жасалады, шөптен мая жасалады ал шұңқырға су толтырылып, патша мен оның әскері және 

аттары тойғандарынша тамақтанып, шөлдері қанғанша судан ішеді. 

    Құмырсқалардың әрекетіне таң қалған патша өзін олардың алдында төмен сезінеді де, құмырсқаның 

патшасына сөзбен тиісуге тырысады. Патша: 

— Әй, құмырсқалардың патшасы, сенің басың неге қазандай үлкен? 

— Тақсыр, мүмкін ақылымның көп болғандығынан болар. 

— Ал белің неге үзілейін деп тұр? деген патшаның сұрағына құмырсқалардың патшасы ақылдылығымен: 

— “Әрбір қиын еңбектің алдында белімізді буып алып, содан соң кірісеміз, тақсыр. Міне, бүгін сіздерге 

қалай еңбек ететіндігімізді көрсеттік” - деп жауап қатады. 

Құмырсқаның жауабына аузы ашылып қалған патша енді не сұрарын білмей абыржып тұрғанда уәзірі 

құлағына келіп сыбырлайды: 

— Патша ием, сіздің ақылыңыз дариядай кең. Қалайша сөз таппай қысылып қалдыңыз? деп әдейі сұрайды. 

Сонда патша көзін төмен қаратып: 

— “Даналық сөз тек қана ақымақтарды ғана масқаралайды. Мен доғардым.” деп, атына міне жөнеледі. 

Бара жатқан аңшылығы іске аспай қалады. Өйткені масқара халге түскен патша әскерін ертіп еліне қарай 

шаба жөнеледі. 

    Міне, осылайша өзін ең ақылды санаған ақымақтың беті ашылып, ұятсыздығы мен ақымақтығы әшкере 

болады. “Ақыл жаста емес, баста”, – деп тегін айтылмаған. 
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Баяғы өткен заманда орманда құрғақшылық болыпты. Жаз келсе де бір тамшы су жаңбыр жаумапты. 

Шөлден азап шеккен жануарлар бір шарасын ойлап табуға жиналыпты. Сөйтіп, араларындағы біреуінің 

ұсынысымен құдық қазуға бел буыпты. Барлық жануарлар тіпті құстарға шейін күндіз-түні еңбек етіп 

құдық қазуға кірісіпті. Бірақ араларындағы қоян ғана: «Мен әлі кішкентаймын!»,- деп жалқауланып 

жұмыс істегісі келмепті. Қоянның бұл еркелігі өзге жануарлардың ашуына тиіпті. Сөйтіп жануарлардың 

еңбегі босқа кетпей, қазған құдықтарынан мұздай су шыға бығыпты. Мұны көрген олар қуанып, суды 

қанып ішіп, әрі жуыныпты. Ал құдықтың қазылуына көмектеспеген жалғыз қоян ғана су іше алмапты. 

Орман патшасы арыстан қоянның құдыққа жақындамауы үшін күн сайын кезекші тағайындапты. Қоян 

істеген ісіне іштей өкінсе де, бұл өкінішінен ешқандай пайда болмапты. Бір күні түнде кезекшілік кезегі 

пілге келіпті. Пілмен дос болған қоян «ешкімге білдіртпей су берер»,- деген оймен қасына барыпты. 

Сөйтсе піл ұйықтап жатыр екен. Қанша оятса да ұйқысынан тұрмапты. Болмаған соң құлағына барып 

айқайлапты. Ұйқысынан шошынып оянған піл құдықтың шетінде үйіліп тұрған үйіндіге соқтығысып, 

үйіндіні құдықтың ішіне құлатып алыпты. Осылайша құдық бітеліп қалыпты. Болған оқиғаға қатты 

қайғырған піл: «Мұның бәрі менің кесірім! Енді не ішеміз? Ертең жануарлар не дейді?»,- деп жылай 

бастапты. Қоян: «Достым, қайғырма, бір жолын табармыз. Екеуміз де осы құдықты қазатын болсақ, таң 

атқанша бітіріп қалармыз»,- депті. Сонда піл: «Сен кішкентай әрі әлсізсің ғой»,- десе қоян: «Енді көр де 

тұршы менің қалай жұмыс істейтінімді!»,- депті.  

      Шынында да қоян білегін сыбанып, іске кірісіп, таң атқанша пілмен бірге құдықты қазып тастапты. 

Ертеңіне піл барлық жануарларға қоянның еңбегін айтып мақтапты. Барлығы шапалақ ұрып, құдықтан су 

ішуіне енді лайықты болғанын айтыпты. 

      Қоян су ішкенімен қоймай, өзге жануарлармен қайта татуласқанына да қатты қуаныпты. Өзін 

орманның бір мүшесіндей бақытты сезініпті. Олай болса, балалар «Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны 

тәтті»,- деп ата-бабаларымыз бекерге айтпаса керек. 

 

149 - Бөлім: Соқыр күйші 
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Баяғы өткен заманда бір соқыр күйші болыпты. Ол халық арасында қобыз тартып күнелтіпті. Бір күні ел 

көп жиналған жерде күй тартып отырады. Жиналған қауым тиын-тебенін беріп тараған кезде сәнді киім 

киген біреу келіп, шалдың қойнына қолын салады. Шал алдымен сасқалақтағанымен, артынан ұрының 

қолын ұстай алады да: 

-  Халқым-ау, тапа-тал түсте тонап жатыр! –  деп айғай салады. 

- Өзің шіреніп киініп алыпсың, сөйте тұра ғаріп кісіге қиянат жасайсың. Ұялмайсың ба? - деп жұрт 

шуласады. 

-  Мен шалдың қалтасына садақа салмақ болып едім, қолымды ұстай алды, - дейді ұры. 

   Халық шал мен ұрыны қазының алдына апарады. Екеуін тыңдап болып, ұрыға ашуланған қазы ақыра 

бастайды. Сол кезде ұры ұялмастан: 

-  Мырза! Менің әке-шешем бай. Қайдағы бір соқыр шалға қиянат жасап не қылайын. Садақа бермек 

болып едім, қолымды ұстай алды, - дейді. 

-  Сен сияқты сұмды тәрбиелеген қандай әке екен? – деп тепсінеді. 

-  Мырза, сіз білесіз, - дейді сонда ұры. 

-  Сенің әкеңді де дарға асқызамын! – деп ақырады қазы. Ұры қазыға көзін қысып қойып: 

-  Әкемнің беті бұдыр, арқысы күдір, есімі – «Отыз күміс», - дейді. Қазы ойланып қалады. Біраздан соң 

ұры мен шалды қаматып тастайды. Қараңғы түскен соң қазы мен ұры кездеседі. Ұры қазыға отыз күміс 

теңге санап береді. Ертеңіне қазы соқыр шалға: 

-  Сен кәрі қақпас, адал адамға жала жауып жүрсің! – деп зіркілдейді. 

   Шал жауап қатпай, отыра қалып, жерді қазып, тың тыңдайды. Бұған қазы таңданып, шалдан оның 

мәнісін сұрайды. Шал басын көтеріп: 

-  Кеше осы жерде әділет төрелік айтып еді. Сол әділет отыз теңгенің салмағын көтере алмай жердің 

тесігіне түсіп кетіпті. Не сол әділетті алам, не отыз теңгені алам, - деп жауап береді. 

   Қазы өз қателігін мойындап, ұрыны жазалайды. Соқыр күйшіге үлкен сый жасап, ат мінгізіп, 

аттандырып салады. 

 

150 - Бөлім: Арыстан мен тышқан 
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Ерте ерте ертеде орман патшасы арыстан тоғайдың қалың беделінде ұйықтап жатады. Бір тышқан 

ойнақтап, үстінен жорғалап жүргенін сезіпті. Арыстан 

ұйқысынан ызаланып оянып, тышқанды ұстап алып, өлтірмекші болғанда тышқан жалбарынып: 

- Тақсыр, мені өлтірмеңізші, бір жолға кешіре көріңіз. Бір күні мен де бір қызметіңізге жарармын, - депті. 

     Арыстан оның сөзіне күліп: 

- Сен өзің кішкентай бір тышқансың, менің қандай қызметіме жарамақсың,- деп жаны ашып, тышқанды 

қоя беріпті. Тышқан байғұс қуанып, «арыстан досым»,- деп, жүгіріп ойнап кете беріпті. 

     Күндердің күнінде арыстан жортып ойнап жүріп, аңшылардың құрған тұзағына түсіп қалыпты. Шарқ 

ұрып тыпырлап, ақырып-бақырып жатса да тұзақтан құтыла алмапты. 

   Сол жерден өтіп бара жатқан тышқан арыстанның бұл халін көріп, қасына келіп қарап тұрса, сонда 

арыстан тышқанға қарап: 

- Лажың бар ма бұған қылар? – депті. Тышқан дереу тістерімен тұзақтың жіптерін кеміріп қиып кеп 

жіберіп, арыстанды тұзақтан құтқарыпты. Тышқан арыстанға: 

- Мені кішкентайсың,- деп мән бермеуші едің. Міне сені бір ажалдан алып қалдым, - депті. Осылайша 

арыстан жасалған жақсылықтың қайтарымы болатынын жақсы түсініпті. 

 

151 - Бөлім: Қорқақ қоянның жауабы 
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Ертеде бір нулы орманда әртүрлі жан-жануарлар мекендепті. Оларды аң патшасы арыстан билеп тұрыпты. 

Бірде арыстан: "барлық аңдар алдыма жиналсын"- деп бұйырыпты. Ормандағы барлық аң атауы 

жиналыпты. Сонда арыстан:"Барлығың менің келе жатқан туған күніме дайындалыңдар. Әрқайсыңа 

жеке-жеке тапсырма беремін"-депті. Сол кезде барлық аңдарға не дайындау керегі айтылыпты, кезек 

қоянға да жетеді. "Қоян сен үстелге құмыраға салып қоятын гүл әкел"-депті арыстан. Қоян орманның ішін 

арлы-берлі кезіп бірде-бір гүл таппапты. Қайтсін байқұс, өйткені бұл қақаған суық қыс мезгілі еді. Барлық 

аңдар өз тапсырмаларын орындап, тек арыстанды күтіп тұрады. Арыстан өзінің туған күніне деген 

дайындықты көріп риза болып келе жатады. Бір кезде арыстанның көзі үстелде бос тұрған құмыраға 

түседі. "Мұнда неге гүл жоқ? Кімге тапсырылып еді?"-деп ашуланыпты. Алдына сүмірейіп қоян келеді. 

Арыстан "Қоян, гүл қайда?"-деп ақырып үстелді жұдырығымен бір қойыпты. Қоян алды-артына қарамай 

зыта жөнеліпті. Сол күйінде үйіне келіп, есігін ішінен бекітіп, терезелерінің перделерін түсіріп жауып, 

жан-жағына қарап, ешкімнің жоғына көзі жеткен кезде өзінің үстеліне келіп бар ашуын бойына жинап 

"Гүл жоқ"-деп үстелді жұдырығымен бір қойыпты. 

 

152 - Бөлім: Ақылды егінші 
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Патша нөкерлерімен бірге серуенге шыққанда жер өңдеп жүрген егіншіні кездестіреді. Тырбанып 

еңбектеніп жатқан қарапайым адам патшаның көңілінен шығып, онымен сөйлесуге ықыласы ауады. 

Бірнеше сауалдан кейін патша егістіктің бұл адамдікі емес екенін, күніне 15 лира үшін жалданып еңбек 

ететінін ұғады. Патша жалақысының аздығына қайран қалады. Себебі, патша сарайының бір күндік 

шығыны жүздеген алтынға шығатын еді. Шаруа патшаның таң қалғанына қарап: 

 - Бұл ақша қанағатшыл адамға тіпті көп те болады. Мен ақшамды үшке бөлемін. Бір бөлігімен өмір 

сүремін. Бір бөлігімен қарызымды өтеймін. Бір бөлігін біріктіріп, қор жинаймын, – дейді. Патша бұл 

жұмбаққа ұқсаған сөздерден еш нәрсе түсінбейді. Ақкөңіл диқан күлімсіреп: Ақшаның бір бөлігімен 

қарызымды қайтарамын дегенімде мынаны айтпақшы болдым. Бала кезімде үлкен қамқорлық көрсеткен 

әкем мен шешем ғой. Ақшамның бір бөлігін соларға беремін. Ақшамды қор ретінде жинаймын дегенім, 

бұл ақшамның бір бөлігін балаларымның біліміне төлеймін. Менің қолым, аяғым жұмыстан қалған 

жағдайда, олар маған көмектеседі деп үміттенемін. Қалған ақшамды өзімнің мұқтаждарыма жұмсаймын, 

– дейді. 

   Патша қарапайым адамның бұл әрекетіне риза болады. Намысты шаруаның балаларының біліміне 

төлейтін ақшаны өз мойнына алды. Балалары да ер жеткен соң ата-анасына, халқына да қолдарынан 

келген көмектерін аямай көрсетіпті деседі. 

 

153 - Бөлім: Кішкентай тас пен құмырсқа 
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Ол ұшы қиыры көрінбей, көкжиекпен ұштасқан алып теңіздің жағасындағы кішкене ғана тас бөлшегі еді. 

Балалармен ойнағанды қатты ұнататын. Әсіресе осы кішкентай достары оны теңізге лақтырып ойнаған 

кезде қалай қуанатынын білсеңдер ғой! Оған күні бойы самсыған күн астында жату оңай еместі әрине. 

Теңізге шөлп етіп түсумен денесін әсем бір салқындық қаптап, жылдамдатып су түбіне шөгеді. Керемет 

көңіл-күйге бөленіп, балық және шаяндармен ойнап көңіл сергітетін. 

   Бірақ көп ұзамай қайта теңіз жағасы мен балаларды сағына бастайды. Толқындардың көтеріп, қайта 

жағаға алып шығуын күтуден басқа амалы жоқ болатын. Негізінде оның балалардан басқа жақындары 

жоқ еді. Мыңдаған жыл бұрын таудан опырылып, ірілі-ұсақ достарымен жағаға домалап түскен болатын. 

Әу баста үлкен тау болып, кейін ұсақталып кішкентай тас бөлшегіне айналғанына қатты ренжитін. Бірақ 

одан да жаманы, уақыт өткен сайын айналасындағы тастардың да мүжіліп, майдалануы еді. Өзінде де 

өзгерістер пайда болғанын байқады. Әуелде жұдырықтай қыңыр-қисық тас еді. Ал қазір бұрыштары 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              239 bet 

домаланып тегістелген. Бұрынғыдан әлдеқайда әдемірек көрінетін болды, бірақ әйтсе де қуанар емес. 

Өйткені қатты жүдеп кеткен еді.       

  «Осылай жалғаса беретін болса мен түбегейлі жойылып кетемін»- деп уайымдайтын. Бұл жағдайына 

қайғыратыны соншалық, айналасындағыларға мұңын шаға бастады. Оның бұл шағымын естіген 

құмырсқалардан бірі: «Ренжіген нәрсесіне қара! Кім айтты жойылып кетесің деп? Керісінше барлығы сені 

бұрынғыдан да қатты жақсы көретін болады.» дейді. Кішкентай тас бұған сенбейді: «Мен олай 

ойламаймын! Балалар мені көре алмаса қалайша жақсы көреді.»- дейді жылаған дауыспен. Құмырсқа: 

-    Сені қалай көре алмайды? Әрине көреді! Тек атың ғана өзгереді. 

-   Атың өзгереді деймісің? Кім өзгертеді атымды? Жаңа атым қандай болады? 

-   Кішірейіп, кішірейіп соңында тозаңдай болып майдаланасың. Сенен бұрын өткен дастарың сияқты, 

сенің де атың топырақ болады. Кейін сені тек балалар ғана емес, барлығы жақсы көретін болады. Өйткені 

бүкіл жанды заттардың өмір сүруіне көмекші боласың. 

-  Топырақ дейсің бе? Жаман ат емес сияқты. Бірақ сонда да бір түсінбегенім, басқалардың  өмір сүруіне 

қалай көмектесемін? 

     Құмырсқа күліп: 

-  Топырақтың қадірі, құндылығы соншалық, оның пайдаларын санаумен бітіре алмаймыз. Мысалы, бүкіл 

жануарлар мен адамдардың тамақтары, жемістері топырақта жетіледі. Сондай-ақ майда құрт-

құмырсқалар ұяларын топырақтың астына салады. Топырақ арқылы қорғанып, жайбарақат азықтанады.  

Кішкентай тас бұдан былай жаңа достар табатынына көз жеткізіп және оларға пайдалы болатынына қатты 

қуанып, ішіндегі қайғыдан құтылады. Ұзақ уақыттар өтіп ұсақталып, өзі сияқты майда топырақтар 

арасына еніп, араласып кетеді. Бұдан былай оның шағымын ешкім естімейтін болды. 

 

154 - Бөлім: Өнерпаз Патшайым 
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Ерте, ерте, ертеде, бір хан болыпты. Ол өзіне жар іздепті. Сөйтіп, ол әрбір қаланы аралап шығыпты. Бірақ, 

ол өзіне лайықты қыз таба алмапты. Оның арманындағы қыз өте ақылды, өнерлі болған. Сөйтіп ол бір 

ауылға жетеді. Шаршағаны сонша кетіп бара жатып, ол бір үйді көреді. Сосын ол сол үйге кіріп, үйдің 

үлкендерімен амандасады. Бірақ, ол бұл үйден ешқандай қызды көрмейді. Сол кезде қария өзінің қызын 

шақырады. Оның қызы өзінің салған суреттерін, пісірген бәлішттерін әкеледі. Сонда хан ойлайды: «Менің 

арманымдағы қыз осы»,- деп. Ол қариядан өзінің қызын алуды сұрапты. Екеуіде баталарын алыпты. 

Сөйтіп, осылай олар бақытты ғұмыр кешіпті. Міне, менің ертегімде өз мұратына жетті. 

 

155 - Бөлім: Түбір мен Қосымша 
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Орманның ішінде бір кішкене үйшік бар.Онда түбір өмір сүреді.Оның достары басқаша түрленбейді 

екен.Түбір олар өзгерсе қалай болады екен деп ойлайды. Түбір бір күні орман ішінде келе жатса алдынан 

біреуді көреді.Қасында достары бар екен. Аттары өзгеше екен. Оларды көріп таң қалады. Ол арасынан 

біреуін ерекше көзге іледі. Ол өте мықты екен. 

   Түбір қасына келіп: 

- Сенің атың кім? - деп сұрайды. 

- Менің атым Қосымша, - дейді. 

Ол атына таң қалады. 

Қосымша: 

- Ал сенің атың кім? - дейді. 

- Менің атым Түбір, - деп айтады. 

  Бір-бірінің атын біліп алғаннан кейін, Түбір одан: 

- Сенің қандай қасиетің бар? -  дейді. 
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- Мен кез келген сөзді өзгерте аламын, қасыңа қосымша екі әріп қосып, - дейді. 

  Түбір: 

-  Мені түрлендірші, - дейді . 

- Мысалы: түбірді, - деп айтады 

  Түбір естіп қуанып таң қалады. 

  Түбір: 

- Онда менің достарымды түрлендірші, - дейді. 

  Ол мақұлдап достарын түрлендіреді. 

  Достары қуанады. 

  Түбір: 

- Қосымша екеуміз дос болып, бір үйде тұрайық, -  дейді. 

  Қуана-қуана келіседі. Барлығы бір үйде тұрады. Екеуі айырылмас дос болады. 

  Олар Қазақ тіліне жұмысқа тұрады. Көптеген қызмет атқарып, баянды өмір кешеді. 

 

156 - Бөлім: Ай мен күн 
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Өткен заманда біреудің Айсұлу және Күнсұлу деген екі қызы болыпты. Екеуі де теңдесі жоқ сұлу екен. 

Бірінен-бірі асқан сұлумын деп бірімен-бірі үнемі 

ұрысысып, жиі-жиі жанжалдасып қалады екен. Бір күні Күнсұлу іс тігіп отырған Айсұлуға тиісіп: 

– Сенен мен сұлумын! - дейді. Ал Айсұлу болса: 

– Жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын! - деп таласады.   Ақыр аяғында бұл талас үлкен шатаққа айналады. 

Ыза қысып, әбден ашуланған Күнсұлу өзіне қарсы келіп отырған Айсұлудың бетін тырнап алады. 

Күнсұлу тырнағының ізі Айсұлудың бетінде өшпестей болып қалады. Міне, содан бері Айсұлу жұрттан 

ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастақтығынан қатты ұятқа батқан Күнсұлу түн 

қараңғылығында бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу мен Күнсұлу біріне-бірі көрінбейді. 

 

157 - Бөлім: Кішкентай маса 
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Кіп-кішкентай маса дүниеге келе салып, өз-өзіне қарап сүйсіне бастайды. 

  — Міне, ғажап, қандай әдемі, сұлумын! Ғажайып деп осыны айт! Аяғына қараса, алтау екен! Ұп-ұзын, 

сымбатты! Төрт аяқпен тік тұрасың, ал қалған екеуі: бесіншісі, алтыншысы — қорғаушылар. Олар денеге 

ештеңені жақындатпайды. Маса енді өз қанаттарына қарады. Қандай мөп-мөлдір, жеп-жеңіл, жылдам 

көтеріп кетеді. Мұртшасы үлпілдек, ал тұмсығы жебе сияқты біздей.— Ал мен не жасай аламын? — деп 

маса өз-өзіне сұрақ қойды. Ән шырқады. Әні сондай нәзік, жіңішке, осылай ән айтатын кім бар екен? 

Қуанышын кіммен бөлісерін білмеді. Әнін өзенге айтып көріп еді — су сылдырлай ағып естімеді. Енді ол 

әнін ағашқа айта бастады — жапырақтары сыбдырлап, шулап ол да тыңдамады. Сөйтіп жүргенде, масаға 

тышқан кездесті. Кішкентай маса оған да әнін айтпақ болып еді, тышқан бұтаға қарай қаша жөнелді. 

Тығылып қалған тыш¬қанның ұзын құйрығы сыртта қалып қойды. — Менің әнімді тыңдамайсың ғой! Ал 

ендеше! — деп маса оның құйрығына өзінің біздей тұмсығын сұғып алды. 

 — Ойбай! Апа! — деп тышқан шиқылдап ала жөнелді. Тышқанның «апалап» біреуден қашқанын осы 

кезде қоян көреді. Ол да қорқып, өзінше «апалап» айғай салып, секектей, тышқанның артынан зыта 

жөнелді. Оқша зымыраған қоянның алдынан қу түлкі шыға келеді. Қоянның түлкіге қарауға шамасы 

болмады. Түлкі тышқан мен қоянның артынан бір қорқынышты бәленің келе жатқанын білді. Ол да дыбыс 

шығаруға шамасы жетпей қаша жөнелді. Тышқан, қоян, түлкі жан-жаққа қарауға мұршалары келмей, 

шаңдата жүгіріп келеді. Осы сәтте қасқыр апанында ұйықтап жатыр еді. Ол аңдардың дабырлап шулаған 

дауысын естіп, шошып қалды. Атып тұрып арттарынан ере кетті: 
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     — А-а-па-а! Тышқан, қоян, түлкі, қасқыр ес-түстері қалмай жүгіріп келеді. Осы кезде аю 

құмырсқалардың илеуін шұқып ойнап отырған. Ол жанынан шулап өтіп бара жатқан аңдарды көріп, бір 

жаманшылықты сезінгендей болып, әй-шәйға қарамастан, тоғайды басына көтеріп тарпаңдап жүгіре 

жөнелді… Тышқан, қоян, түлкі, қасқыр, аю жүгіріп келеді, жүгіріп келеді. Бір уақытта қоян тышқаннан 

сұрайды: 

     — Сен неге апаңды шақырдың? 

     — Маса! 

     Түлкі қояннан: 

     — Біз кімнен қашып келеміз? 

     — Маса! — деді қоян. 

     — Кім? — деп қасқыр түсінбей. 

     — Маса! 

     — Қасқыр, біздің артымыздан кім қуып келе жатыр? Аңшылар ма? — деп аю қосыла сұрайды. 

     — Қайдағы адам! Маса! 

      — М-а-а-а-с-а! — деп аюдың ақырған дауысынан бүкіл орман жаңғырып, аспан айналып жерге 

түскендей болды. Жүрегі тарсылдап, аю жерге құлап түсіп, басын борсық ініне тықты. Аңдардың алдынан 

көлшіктен бақа ыршып шықты: 

     — Не болды? Кімнен қорқып қашып келе жатырсыңдар? 

   — Ойбай! Маса құртты бізді! — деп ентігін баса алмай аю. Ал кішкентай маса ызылдап әнін айтып 

қоймады. Бақа таң қалып, көзін шарасынан шығара бадырайтып, аузын ашып: ап! -деп масаны жұтып 

қойды. Сөйтіп, масаның әні біржолата тиылды. 
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Баяғы өткен заманда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның ұлы болмапты, жалғыз-ақ ай 

десе аузы, күн десе көзі бар Қаншайым атты бір қызы болыпты. Қыздың сұлулығы сондай, қараған адам 

есінен танып қалады екен. Күндердің бір күнінде Қаншайым қыз қырық қыз нөкерімен сейіл құрып, суға 

түсуге барады. Суға түсіп бола берген кезінде 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, тыныштық үйде хан есін 

жиып, 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 шақырып алып: 

     - Айлық алыс, шет жерден сендердің өнеріңді естіп жетіпті. 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 кайғысының бәрін ұмытқандай болады. Бірер күн тыныққан 

соң, хан қасына жеті өнерпазды ертіп баяғы қызды көтеріп әкеткен қарақұстың қасына келеді. Қарақұс 

қызды алып аспанға ұшады. 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. 
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Қуғыншылардың дабыл қағып ұшқан екпінінен қорқып, қарақұс қызды алып, тағы да аспанға ұшады. 

Сонда қуғыншылар: «Қыздан айырылдық», - деп жылайды. Жігіттердің үлкені екіншісіне: «Өнеріңді істе», 

- дейді. Екіншісі асқан мерген екен, құстың екі қанатынан көздеп атқан оғы оның екі санын жұлып түседі. 

Аспанда шыр айналып келіп, қыз суға түскенде, үшіншісі сушыл екен, суға сүңгіп, қызды алып шығады. 

Қыз жұтқан суын қайта құсып, аман түрегеледі. Бұлар енді судан құрғаққа шыққан кезде, бір үлкен 

айдаһар бәрін лебімен жұтып барады екен. Енді бұлардың төртіншісі асқан ұста екен, қолындағы екі 

тасын бір-біріне соғыстырып қалғанда бес шақырым жерден қорған соғылады екен. Ол тасын қолына 

алып соғыстырып еді, бес шақырым жерден қорған соғылып, әлгі айдаһар қорғанның сыртынан оралып 

жатып қалады. Бірнеше күн тас қорғанның ішінде бұлар да жатады. Айдаһар тас қорғанды сыртынан орап 

алып, қысып сыға бастайды. Бұлар қысылып өлер болған соң, бесіншісі де өнерін істейді. Бұлардың 

бесіншісі жер астынан жол салғыш екен, қолындағы асыл тасын шаққанда, бес шақырымдай жер астынан 

жол салынып шығады екен. Айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалады. Бұлар жер бетіне шыққан 

соң, еліне апаратын жолдың қай жақта екенін біле алмай, айласы таусылып, адасады. Бұлардың 

алтыншысы жол болжағыш екен, оқу оқып көзін сипаса, бір күндік жерден жол көреді екен. Алтыншысы 

өнерін істеп, бір күндік жердегі жолды табады. Бірақ өздері арып-ашып, шаршаған, жаяу жүре-жүре 

табандары тесілген, тамақтары және жоқ, аш әлсіреп қалады. Жетіншісі тағам жасағыш екен. Қойнындағы 

бір асыл табағын алып, жолдастарын күніне үш мезгіл тамаққа тойдырып отырады. Бұлар бірнеше күн 

жол жүріп, ханның ауылына жетеді, бәрі де аман. Қаншайым қызды да аман алып келеді. Сонан соң хан 

ат шаптырып той істейді. Хан елжұрты 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, қайсымыздікі артық болса, сол алсын, - дейді. Хан мақұл 

көреді. Сонда ең үлкені тұрып: 

          - Бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен болмасам бұл қыз жоқ еді, - деп жеті күн 

қарақұстың ізімен аспанда 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 қызды 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 адастырмай, жол тауып берген мен емес пе? 

Қыз маған тиісті, - дейді. Ақырында жетіншісі тұрып: -             Менің табағымнан ас жемесендер, 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 уәзір 

сайлаңыз, - дейді. Хан қызын сүңгуірге қосып, қалған алтауына алты ханның қызын әперіп, алты елді 

билетіпті. Сөйтіп, жеті өнерпаз мұратына жетіпті. 

 

159 - Бөлім: Бере білген бөле білер 
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Баяғыда бір жарлы болыпты, мінуге аты, ішуге асы болмапты, бала-шағасы көп болыпты. Мал дегенде 

маңдайына біткен жалғыз ғана қазы болыпты. «Аштық – атаң емес» деген, тесік тамақ шыдата ма, ақыр 

соңында сол қазды жемекші болып сойып, пісіреді. Бірақ оған салатын тұзы да, қосып жейтін наны да 

болмайды. Сонда жарлы тұрып әйеліне: 
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— Қатын, осы қазды тұзсыз, нансыз жегеннен де ханға апарып тартсам қайтеді? Сөйтіп, одан бірнеше күн 

тамақ қыларлық астық сұрасам қайтеді, – дейді. Қатыны: 

— Мейлің, сүйтсең, сүйте ғой, – дейді. Жарлы ханға пісірген қазды алып келеді.  

— Тақсыр хан, – дейді ол, – мынау сізге әкелген сыйлығым еді, аз да болса көптей көріп алыңыз, барымыз 

әзір, жоғымыз жай, – дейді жарлы. 

    Хан: 

— Рақмет, сізге, рақмет! Ал енді, бұл қазыңды үй ішімізге бірдей етіп өзің бөліп бер! – дейді де жарлының 

қолына пышақ береді. Ханның ханымы, екі ұлы, екі қызы – не бәрі ханның өзімен алты жан екен. Сонда 

жарлы қаздың басын кесіп алып, ханның алдына қояды. 

— Сіз үйдің басысыз, сондықтан сізге бас лайық, ал бас мойынсыз, хан ханымсыз болмайды, сондықтан 

сіздің ханымыңызға мойын – деп мойынды кесіп, ханымның алдына қояды. Екі аяғын кесіп екі баласына 

береді. 

— Сендер атаның жолын қуып, ізін басасыңдар, сондықтан сендерге аяқ лайық, – дейді. Сонсон екі 

қанатын кесіп екі қызына береді. 

— Сендер жат жұрттыққа жаратылғансыңдар, ертең бойжеткен соң ата-ананың қасында қалмай, құсқа 

ұқсап ұшып кетесіңдер, сондықтан сендерге қаздың қанатын беруге тура келеді. Ал жарлы-қонақ, кеудесі 

жарлыға қалмақ, – деп қаздың бар етін өзінің жанына қояды. Хан жарлының әділ бөлісіне таң қалып, қарқ-

қарқ күліп, ырза болады. Өзін әбден сыйлап, тамаққа тойдырып, астық беріп үйіне қайтарады. Мұны бір 

мырза естіп, жарлы бір қаз апарып ханнан мұнша сыйлық алды, мен одан кеммін бе? – деп жарлының 

алғанына қызғаныш етеді. Сүйтеді де, ханға ол бірден бес қаз пісіріп әкеледі. 

    Хан: «Әкелгеніңізге рақмет, бірақ мұны алтауымызға тең қылып бөліп бер», – дейді. Мырза олай салып, 

былай салып көреді. Бірақ қаздарды тең бөліп бере алмайды. Сонсоң хан, баяғы жарлыны шақыртып алып: 

«Мына қаздарды сен бөл», – дейді. Жарлы, бір қазды алып хан мен ханымға береді де: «Сіздер үшеу 

болдыңыз», – дейді, енді бір қазды екі баласына беріп: 

— «Сіздер де үшеу болдыңыз», – дейді. Тағы бір қазды екі қызына береді де:«Бұлар да үшеу болады, мына 

қалған екі қазбен мен де үшеу болдым», – дейді. 

    Сонда хан: «Міне, әділ болсаң осындай бол! – Бізге де тегіс берді, өзін де ұмытқан жоқ», – депті. «Бере 

білген, бөле білер» деген мақал осыдан қалған екен. Хан жарлыға тағы да қазынасынан көп сыйлық беріп 

қайтарады, мырзаны қуып жібереді. 

 

160 - Бөлім: Қардан жасалған гүл 
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Анашым, ертегі айтып беріңізші?! Жарайды, айтып беремін. Тек кеш батсын. Не үшін кештің батқанын 

күтуіміз керек? Білмеймін...ертегіні кешке тыңдаған жақсы сияқты. Жақсы. Онда келістік. Қызым күн 

батқанша әрең шыдады. Қыстың келте күні әп-сәтте кешке ұласты. Пешке жағылған оттың қызуы үйді 

жылытып жіберді. Жарықтың сөндірсең, отың ойнаған алауының көлеңкесі керегеде ойнайды. Осындай 

кезде бала кездегі ата-анамның ортасында еш алаңсыз отыратын кездерім есіме түседі. Анашым, ал, 

ертегіңізді бастаңыз. Қызымның қызығушылыққа толы көзіне қарап, жымидым. Есіме әдемі ертегі түсті. 

Ертегіні жалғыз өзің ғана тыңдайсың ба? Барып, бауырларыңды шақырып кел. Қызым шүйінші 

сұрағандай жүгіріп кетті. Балаларым «ертегі, ертегі!» деп қуана айқайлап жүгірісіп келді. Айнала отыра 

қалып, менің аузымды бақты. Ертеде бір қыз болыпты. Ол өте арманшыл болған. Өз қиялында жасап 

алған үйде мекен етіп, қиялындағы кейіпкерлермен тілдеседі екен. Жер бетіндегі барлық нәрсені аппақ 

түс сияқты қабылдайтын-ды. Аппақ ақша бұлттар, аппақ қар сияқты барлық адамзат, жер беті тап-таза 

деп ойлайды. Бір күні қыз әкесі мен анасының бір-бірімен сөйлеспей жүргенін байқап қалыпты. Сірә, 

ренжісіп қалған-ау. Олар неге ренжіскен екен? Үлкендер кейде солай бір-біріне өкпелеп қалады. Бір-

бірінен кешірім сұрай салмай ма?! Біз сөйтеміз ғой...содан кейін ойнап кетеміз. ... Содан, олар татуласып 

па? Кішкентай арманшыл қыз ата-анасын қалай татуластырсам екен деп, түнімен терезеден жапалақтап 

жауған қарға қарап ойланыпты. Сөйтіп жатып ұйықтап кетіпті. Таңертең тұра салып, киімдерін киіп, 

далаға жүгіріп шығыпты. Дала аппақ қарға ораныпты. Тура өз қиялындағы ертегі патшалығы сияқты. Қыз 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              244 bet 

қарды біраз тамашалап тұрыпты да, дереу жалаң қолдарымен қарды көсіп алып, жентектей жөнеліпті. 

Анасы қызының бұл қылығына таң қалып, «Қызым-ау, жаурадың ғой. Үйге кірсеңші. Күн жылынған соң 

бірақ шығып ойна» деп бәйек болады. Қызы анасын естімеген сияқты қарды жентектей береді. Бір кезде 

қолындағы қарды ала сала әкесіне жүгіріп барады. Әке, әке, қараңызшы, мен қардан гүл жасадым. Өтінем, 

осы гүлді анама сыйлаңызшы. Қазір қыс, еш жерде гүл өспейді. Қызым-ау, мынау қар ғой... Бұл қар емес, 

қардан жасалған гүл...жүріңізші, анама сыйлаңызшы. Бұл ғажайып гүл... Қызы табандап тұрып алған соң, 

әкесі көңілін қимай жентектеліп гүл бейнесіне келтірген қарды алып үйге кіреді. Ал, анама сыйлаңыз, - 

деп сыбырлайды қызы. Мынау саған...қардан жасалаған гүл...қызымыз жасапты... Әдемі екен... Анасы 

пештің жанында тұрған. Қолын созып аппақ қар гүлді алды. Жүзіне жылу жүгірді. Адамның қолының 

табымен үйдегі жылу қар гүлді еріте бастады. Су тамшылай бастайды. Әке, әке, гүлді ұстаңыз. Әйтпесе 

ол қазір еріп құлап қалады. Міне мен де ұстаймын. Үш алақанға қонған аппақ қар гүлі тез ери бастады. 

Еріп-еріп жерге тамшылап жатты. Суыққа қызарған алақандар қалды. Қардың суық суы қыздың әкесі мен 

анасының ренішін жуып кеткен сияқты. Қыз қатты қуанып кетті. Айттым ғой, ол ғажайып гүл деп...ертегі 

осымен бітті. Бітті ме? Ата-анасы татуласып па? Иә. Жақсы болды ғой. Мен тәтеммен ренжісіп қалсам, 

сондай гүл сыйласам бола ма? Мен жымиып қана қойдым. Ертегіні кішкентайлар жағы түсінбегені анық. 

Өйткені олар ойынға айналып отырды. Ал ес кіріп қалған қыздарым бір сәтке қиялдап кеткендері анық. 

 

161 - Бөлім: Патшаның қызы неге бақытсыз 
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Ертеде патшаның екі қызы болыпты. Патша екі қызын да жақсы көріп, қолынан келгенше оларды 

ештеңеденқақпай, қалағандарын жасап, айтқандарын екі етпеуге тырысады екен. Дегенменде, екі қыз өсе 

келе мінездері өзгере бастапты. Бір күні білімді бір адам патшаға қонаққа келіпті. Патшаның қайғылы 

түрін көріп, себебін сұрапты. Патша: «Е-е-е… сұрама, күлмейтін бір қызым бар, дертін ешкім білмейді»-

дейді. «Патшам, рұқсат етсең, сарайыңызға қонақ болайын. Мүмкін қызыңыздың қайғысының себебін 

табармын», — дейді жолаушы.Патша қуана рұқсат етіпті.  

    Сол күннен бастап саяхатшы екі қызды патша рұқсатымен жасырын аңди бастапты. Қараса екеуі түнде 

жатар алдында жастықтарының астынан бір дәптер шығарып, бір нәрселер жазып, таңертен жазғандарын 

оқып, орындарынан тұрады екен. Саяхатшы бір күні қыздар ұйықтағаннан кейін дәптерлерін алып оқыса, 

кіші қыз өзіне жасалған жақсылықтарды, ал үлкен қыз тек болмашы әділетсіздіктерді жазыпты.  

    Ертеңінде саяхатшы кіші қыздан рұқсат алып, оның дәптерін үлкен қыздың жастығының астына қояды. 

Таң атысымен патшаның үлкен қызы жастық астынан дәптерді алып оқыпты. Сарайдағылар екеуіне де 

бірдей қарағандықтан ол дәптерде жазылғандарды жатырқамапты. өзіне жасалған жақсылықтар есіне 

түсісімен жүзі жадырап, қуанғаннан ән сала бастапты. Патша үлкен қызының қуанғанын көріп, өз құлағы 

мен көзіне өзі сенбепті. Бірден саяхатшыны шақырып, бұны қалай жүзеге асырғанын сұрапты. Саяхатшы: 

«Патшам, өмір айна сияқты. Оның жақсы жақтарын ойласақ, бізге әдемі көрінер. Сіздің үлкен қызыңыз 

өмірінің жаман жақтарын ойлағаны үшін бақытсыз болған», — деп жауап береді. Патша үлкен қызын 

шақырып, оған енді дәптеріне тек жақсылықтарды ғана жазуға кеңес беріпті.  

      Сол күннен бастап, патшаның екі қызы да бақытты өмір сүріпті. 

 

162 - Бөлім: Екі дос пен аю 
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Бір күні екі дос орманда келе жатады. Кенеттен алдарынан бір аю шыға келеді. Сол кезде біреуі қаша 

жөнеледі, екіншісі талға өрмелеп жасырынып қалады. Қашқан жігіт ортада қалып кетеді. 

    Алайда, не істерін білмей тұрғанда, ойына «Өлген адам сияқты жерге етбетіммен жата қалсам, бәлкім 

құтылып кетермін» деп жерге жата қалады.  

Аю келіп оны иіскелей бастағанда демін жұтып, дем алмай жатады. Аю кеткен соң талға өрмелеп кеткен 

досы төмен түсіп, досының қасына келіп, күліп: «Айтшы ал, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады?» дейді. 
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   Сонда досы:  «Досына қауіп-қатер төніп тұрғанда қашып кеткен адамдардан сақтану керектігімді, 

айтты» дейді. 

 

163 - Бөлім: Екі лақ 
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Ақ лақ пен Қара лақ әрі жүгіреді, бері жүгіреді. Жан-жағына алақ-жұлақ қарайды. Мына жағы - қалың 

шілік, ана жағы - қалың бау. Маңайда ешбір қой-ешкі көрінбейді.  

- Сен Ақ лақсың, түк білмейтін ақымақсың. Мені әрлі-берлі сүйреп жүріп, ақыры адастырдың. Жаның 

барында қойды тауып бер! - деп, Қара лақ Ақ лақты бүйірден бір түйіп кеп қалады. Қара лақ бір күн бұрын 

туған еді. Ол Ақ лақтың ағасы саналатын. Денесі шымыр, жұп-жұмыр, маңдайында екі мүйізі бар. Өзі 

барып тұрған сотқар, желбас еді. Ақ лақты «бауырым екен» деп аямайтын. Қит етсе «Ақ лақсың - 

ақымақсың» деп мазақтайтын. Ашуланса болды, мүйізімен бүйірден түйіп қалатын. Өзі және жалақор 

болатын. Бағана: «Бә-ә, бә-ә! Мына жердің шөбін қара-а!» - деп, қалың шіліктің ішіне бастап келген де өзі 

болатын. Енді адасқан соң, Ақ лақты жазғырып тұр:  

- Ақ лақ - ақымақ! Жаның барда түс дейім алға! - деп, зекіреді Қара лақ тағы да. Ақ лақ әрі ойланады, бері 

ойланады. Жүрген-тұрған жерлерін еске алады.  

- Ұзап кеткен қойды қалай табамыз. Кім біледі, ендігі тау асып, жайлауға жетіп те қалған шығар. Ал 

жайлауға барар жолды табу да оңай емес. Сонда да жол кесіп көрейін. Бірақ саған айтатын сөзім бар, 

ешкіммен егеспейсің, айтқанымды істейсің. Осыны орындамасаң, адасып өлеміз, - дейді Ақ лақ. «Өлеміз» 

деген сөзді естігенде Қара лақ үрейі ұшып қорқып кетеді. Қанша тентек болғанмен, Ақ лақтың тілін алуға 

уәде береді. Ақ лақ жол бастап, алға түседі. Қалың шөпті олай-бұлай жапырып жүріп отырады. Алдынан 

жыра кездессе - секіріп өтеді, тас кездессе - қарғып өтеді. Сөйтіп, екеуі бір кезде таудың етегіне ілінеді. 

Маңайда бір қара көрінбейді. Айнала жым-жырт. Ойда жоқта алдарынан бір Түлкі шыға келеді.  

- Түу, өзің бір аппақ қардай, әдемі лақ екенсің. Ағаң да әдемі. Шаршап қалған шығарсыңдар. Біздің үйге 

соғып, дәм татып кетіңдер. Менің де өздеріңдей екі балам бар, бірге ойнайсыңдар, - дейді Түлкі. Ал өзі 

ішінен: «Ақ лақ кішкентай екен. Қапысын тауып, осыны жәукемдейін. Бірақ мұны көрген ағасы қорқып, 

қашып кетеді-ау!» - деп ойлайды. Не айтатынын күні бұрын ойлап қойған Ақ лақ былай деп, тіл қатады:  

- Түке, әнеки, ана төбенің басында, қара тастың қасында, бізді касқыр күтіп отыр. Ол Қара лақ екеумізді 

қонаққа шақырып еді. Сізге еріп кеткенімізді көрсе, ашуланады ғой. Қасекеңнің кәрі қатты. Мүмкін өзіңіз 

де бізбен бірге жүрерсіз.  

- Жарайды, ендеше. Жүре беріңдер, мен арттарыңнан барармын, - дейді де, Түлкі бір қулық ойлайды. Бір 

кезде алдарынан тайыншадай көкжал Қаскыр кез бола кетеді. Ол аузын арандай ашып, бірден екі лаққа 

тап береді. Қасқырды көрген Түлкі сайға қарай зытады.  

- Қарным ашып келе жатыр еді, мұндай жақсы болар ма! Мен қазір сендерді жеймін! - дейді Қасқыр.  

- Қасеке, әнеки, ана төбенің басында, қара тастың қасында, бізді Арыстан күтіп отыр. Ол таудағы жортқан 

аң, ұшқан құс атаулыға патша болу үшін кеше осында келіпті. Ертеңгі асына екі бұзау, түскі асына екі 

лақ, кешкі асына екі қозы жейді екен. Сіздің мына қылығыңызды көрсе, ол бұлқан-талқан боп ашуланып 

жүрер. Тіпті, өзіңізді жазым етер, - дейді Ақ лақ.  

- Бә-ә! Әй, Қасқыр! Мына Арыстанды қара-а! Шақырып тұр, - деп, бақырып қоя береді Қара лақ тыныш 

тұрмай. Қасқыр қатты сасқалақтайды, әрі-бері алақтап тұрады да:  

- Бәлесінен аулақ. Бар, жандарыңның барында кетіңдер, түге! - деп жөнімен жүре береді.  

- Жүгірген бойымен екі лақ бір таудың басына шығады. Тауға шығып, айналаға қараса, тауды бөктерлей 

бір қора қой қаптап жайылып келеді, қойдың артында астында аты бар, қасында иті бар қойшы келеді. 

Қойды көргенде есі шығып қуанғаннан екі лақ «Бә... Бә» деп маңырап қоя береді.  

Шопан ата жол бастап, бұрын келген Ақ лақты жерден көтеріп алады.  

- Мен сендерді ойдан-қырдан іздеп, таба алмай қойып едім. Өздерінің тауып келгенін қарашы. Жарайсың, 

Ақ лағым, жарайсың! Сені «Ақ лақ - ақымақ» деп мазақтайтындардың өздері ақымақ! - деп, Ақ лақты 

құшақтап бауырына қысады. 
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Бір қасқыр тамақ іздеп келе жатып, құрулы тұрған қақпанға түсіп қалады. Олай жұлқынып, бұлай 

жұлқынып, зорға құтылады. Қашып бара жатқан касқырды аңшылар көріп, артынан қуа жөнеледі. Қасқыр 

сасқалақтап бір егіншіге келіп жайын айтады: «Қайтсең де мені жасыр, ұмытпаспын жақсылығынды, мені   

қабыңа    салып,    арқалап   жүре    бер»,— дейді.  

   Қасқыр жылап тұрған соң, егінші адам қабына салып алып, арқалап жүре береді. Кешікпей аңшылар 

мылтық, қылышын жарқылдатып жетіп келеді. Кісіден сұрайды:  

—  Қашып     бара    жатқан     қасқыр     көрмедің    бе?—деп. 

     Кісі: 

— Жаңа бір қасқыр анау шоқайдан қашып өтті, тезірек ұмтылыңдар,— дейді.      Аңшылар асып кеткеннен 

кейін, егінші қаптың аузын шешіп, қасқырға: 

— «Жөніңе жүре бер, маған да бір жақсылық етерсің»,— дейді. Қасқыр қуанып секіріп шығып, егіншіге: 

— «Мен сені жеймін, қарным ашты»,— деп тап-тап береді. 

     Егінші байғұс сасқалақтап: 

— Ай, қасқыр, бұның қалай, мен сені өлімнен құтқарып алып қалып едім, жақсылыққа жамандық ете  ме  

екен, олай  болса төрелетейік, қайсымыздікі жөн екен,— дейді. 

     Екеуі керісіп тұрғанда қаңғырып бір жағынан түлкі келеді. Бұлар түлкіге оқиғаны бастан-аяқ айтып 

шығады. Түлкі: 

— Жоқ сөзді айтпаңыздар, менен басқа біреу естісе күліп жүрер, дорбаға үлкен қасқыр сыйды дегенге 

нанбаймын, барып тұрған өтірік,— дейді. 

     Қасқыр мен кісі «бұл рас» деп керісіп болмайды. Түлкі қасқырға: 

—  Қапқа   кірмей   сенбеймін,— дейді.   

Қасқыр   сендірмекші боп қапқа кіргенде, түлкі егіншіге: 

— «Байла қаптың аузын, енді қимылдайтын   кезің  келді,   қане   мен   көрейін,  күздігүні   егінді қалай 

соғып жүрсің?»-дейді. 

    Егінші құралын алып, қасқырды ұра бастайды. Түлкі: 

— Енді қаптың аузын аш,— дейді. 

    Қасекең алды-артына қарамастан шыға жөнеледі. Артынан түлкі: 

— «Көптен бері істемеген бір әділ төрем еді»,— деп сақ-сақ күліпті. 

     Сөйтіп, егінші байғұс түлкінің айласымен ажалдан құтылыпты. 
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ШАПАЛАҚ 

          «Кімде-кім жәннаттан үмітті болса, пайдалы сөз айтсын немесе үндемесін». Мұхаммед(с.ғ.с) 

пайғамбарымыздың осы бір қасиетті хадисін көкірегіне тоқып өскен бір мұсылман баласы қайда барса да 

тымпиып, тым-тырс отырады екен. 

Әкесі: 

-Балам жұмған аузын ашпайды, ауру емес пе? –деп емшіге көрсетіпті. 

Емші әрі-бері қарап: 

 

-Ұлыңыздың іші пысып , әбден зеріккен. Далаға қыдыртыңыз, бау-бақшаға серуеңдетңіңіз, сергітініз. 

Баласын жетектеп, орман-тоғайды аралап, сейілдеп қоймапты. Әкесі тотықұсты ұстап алып, торға салып 

жатса: 

-Әй, құсым-ай, байғұсым-ай! Үндемегенде торға түсіп сорламайтын ең!-дейді баласы. Сонда әкесі жалт 

қарап: 
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-Әй, сен сөйлейді екеңсің ғой. Мені неге мұнша әбігерге саласың?- деп шапалақпен тартып жіберсе, 

баласы басын шайқап: 

-Тілімді тістеп мен де үндемей-ақ қойғанда , шапалақ жемес едім!-деген – екен.angimelers 

 

ДҮРЕ 

 

      Баяғыда бір өнерпаз жігіт он қадам жерден жіп лақтырып, иененің көзінен өткізеді екен. Патша сол 

жігітті алдырып: 

-Осы өнерді үйренуге қанша жылың кетті?-деп сұрайды. Қошемет дәметіп тұрған жігіт: 

-Жиырма жылым кетті,-дейді масайрап. 

-Мынаған жиырма алтын беріңдер. Сонан соң жиырма дүре соғыңдар!-депті патша нөкерлеріне. 

-Жазығым не?-дейді өнерпаз жігіт үрейленіп. 

-Алла тағаланың өлшеп берген өмірінің бақандай жиырма жылын пайдасыз іске жұмсағаның үшін!-депті 

ашулы патша. 

 

Ел аузынан жазып алған. 

Көпен Әмірбек. 
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Мұндай сақылдаған сары аязда тоңбаса, түлкі тоны немесе қасқыр ішігі бар адамның ғана тоңбауы мүмкін. 

Ал Алдар көсе жарықтық шұрық тесік жаман тонмен күн сайын үсіп өле жаздайтын. 

Бірде ол жапан далада жортып келе жатып, сұмдық тоңды. Аяқ-қолының жаны кетіп, бет-аузы бозарып, 

бас сұғар жылы үйді армандайды. 

 

aldar-kosenin-sikirli-toni 

 

Суылдаған суық жел, уілдеген үскірік құлағының ұшын аямай шымшып, жанын шығарып барады. Жақын 

арада түтін түтеткен ешқандай ауыл көрінбейді. 

Қанша тебіреніп, қамшысын қанша сілтегенмен Алдардың арық аты жүріп жарытпайды. Басын бір 

шұлғып қойып, жай ғана итіндейді де отырады. 

“Жаман ат — жолдың соры. Әлі біраз жүретін шығармын. Иттің үргені естілмейді. Қақаған далада қатып 

өлмесем жарар еді”, — деп ішінен сөйлеп келеді. 

Кенеттен алдынан бір аттылы көрінбесі бар ма? Атының желісіне қарап, иесінің бай адам екенін біле 

қойды. Буы бұрқырап ыссылап келе жатқан адамдай омырауын ашып тастап, әндете бастады. 

Жолаушылар жолығып, аман-саулық сұрасты. 

Бай үстіндегі түлкі ішіктің өзінен тоңып, бүрсең-бүрсең етеді.Ал Алдар көсе бөркін бір шекесіне қарай 

қисайта киіп, күншуақта жылынып отырған адамдай көңілді сөйлейді. 

— Сен, немене, тоңған жоқсың ба? — дейді бай. 

Тоңсаң, сен тоңған шығарсың? Менің тонымды киген кісі үнемі қыз-қыз қайнап жүреді — дейді Алдар 

Көсе. 

Мүмкін емес! — дейді бай. 

— Немене, көрмей тұрсың ба?! 

— Көрмейтін несі бар? Көріп тұрмын: шұрық тесік! 

— Мәселе сонда, сол шұрық тесікте. Бір тесіктен кірген жел лып етіп екінші тесіктен шығып кетеді.Ал 

жылу өзімде қалады. 

“Қайткенде де мен мұның тонын алып қалайын” — деп ойлайды бай. 

“Шіркін, мынаның ішігін қолыма бір түсірсем!” — деп армандайды Алдар көсе. 

— Ішігіңді маған сатсаңшы? — дейді бай. 
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Сатпаймын! Мен онсыз үсіп өлемін! — дейді Алдар. — Үсіп өлмейсің. Оның орнына мен саған өз ішігімді 

беремін. Ол да сондай жылы. 

Алдар көсе оның ұсынысын құлағына да ілмеген кісідей байға жоғарыдан қарайды. Бірақ екі көзі байдың 

түлкі ішігінде. 

— Ішігімді де берейін, үстіне ақша да қосайын — деп қызықтырады бай. 

— Маған ақшаның қажеті жоқ. Ақша орнына атынды берсең, ойланып көрер едім. 

Қуанғаннан бай бірден келісе кетеді.Ішігін шешіп, астындағы атын түсіп береді. 

Алдар көсе байдың ішігін киіп,байдың жүйрігіне мініп, ысқырған желмен жарыса жөнеледі. 

Енді Алдар көсеге бір ауылдан бір ауылға барып тұру онша қиын емес. Астында — ұшқыр ат, иығында 

— жылы ішік. Кез келген үйде одан: 

— Мына керемет түлкі ішік пен жүйрік атты қайдан алдың? — деп сұрайды. 

— Жетпіс жеті жыртығы, жетпіс сегіз жамауы бар тонға айырбастап алдым. 

Жаман тонға жақсы ішігін, қыршаңқы атқа кұстай ұшқан жүйрігін айырбастаған ақымақ бай туралы 

әңгімені естіп, ел мәз болады. Күлкі сәл саябыр тартқан сәтте Алдар көсе: 

Жолдың алыс-жақынын жортқан біледі, дәмнің ащы- тұщысын тартқан біледі! — дейді. 
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Алдар көсенің ауылына бір сараң көшіп келеді. Ешкімге ештеңе бермейді. Ал өзі алса, ешқашан 

қайырмайды. Сараң болғанда да өзінен өзі аяйтын сараң. Тіптен тамақ ішпейді деуге де болады. 

Сөйтіп жүріп әлгі сараң ханның қызын көргісі келеді. Көрсет деп Алдар көсеге жалынады. Әрі ойланып, 

бері ойланып, Алдар көсе көнеді. Екеуі жолға шығады. 

Жолай қой жайып жүрген шопанға жолығады. 

 

— Қайтар жолда қайырамын, сен маған қарызға екі теңге бере тұр, — дейді. Сараң қинала-қинала әрең 

береді. 

Айналайын, — дейді Алдар қойшы балаға, — менде екі теңге бар, ең жаман деген бір қотыр лағыңды сат! 

— Шопан сатады. 

— Рақмет! Енді сен маған осы лаққа және екі теңгеме дұрыстау бір қозы бер. 

Бір лақ және екі теңге деген әжептәуір дүние ғой! Береді. 

— Бауырым! Енді сен мына лақты да, қозыны да, тіпті екі теңгені де ал. Алда бір үлкен ешкі бер! — 

Шопан бұл жолы да ойланбай-ақ келісе салады. 

Өстіп, қайта-қайта ауыстырып отырып, Алдар Көсе не бары екі теңгеге бір үлкен семіз қой сатып алады… 

 

Хан сарайы дарияның қақ ортасындағы шағын арада орналасқан екен. Сарай мен жағалаудың ортасында 

ағаш көпір. 

Жолаушылар сол көпірге таяу жерге жетіп, шатыр тігеді. Сол кезде су алуға келген хан сарайының бір 

күңі: 

— Сіздер кім боласыздар? — деп сұрайды. 

-Біз Аспан адамдарымыз! — дейді Алдар. Асығып-үсігіп әрең жеткен қыз осының бәрін ханның қызына 

айтып барады.Аспан адамдары қандай болады екен деп жақындап келеді де, ханның қызы тез кетіп 

қалады. Пәлендей айырмашылық таппайды. 

Хан қызын көруге құштар боп келген сараң оған қарамай, оның үстіндегі асыл әшекейлерге қараймын 

деп, қыздың қандай екенін дұрыстап көрмей де қалады. Көп кешікпей әлгі күң су алуға тағы да келеді. 

Келсе, әлгі аспандықтар қойды союдың орнына балтамен шауып жатыр екен, оралған бойда осының бәрін 

ханның қызына жеткізеді. 

— Бұлар тіпті мал соя білмейтін көрінеді! 

Мұны естіген ханшайым өз кұлағына өзі сенбей, жаңағы жерге тағы келеді. Ханшайымды көруге құмар 

сорлы сараң оның киім-кешегін қызықтап, онын өзін тағы да жөндеп көре алмайды.Аспан адамдарының 
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ақымақтықтарына таңқалған хан қызы тыныш жата алмай, “бұлар тағы не бүлдіріп қойды екен” деп 

мазасыздана береді. “Барып біліп келші” деп, күңін үшінші рет жібереді. 

— Ойбой, мал союды білмегендерін былай қойғанда, бұлар тіпті дұрыстап тамақ та пісіре алмайды екен. 

Шұңқыр қазып, соған су құйып, сол суға ет салып, үстіне қазан төңкеріп, соның үстіне от жағып жатыр. 

Сұмдық-ай! — деп келеді бұл жолы әлгі күң. Шыдамай кеткен ханшайымның өзі барып, қалай тамақ 

пісіру керегін үйреткен болады. Содан кейін өзен жағасында тоңып қалар деген жақсы ниетпен сарайға 

әкеліп, төсек салып, жатқызып кетсе, барлауға барған күң тағы бір қызық хабар жеткізеді: 

Бұлар төсектің де не екенін білмейтін болып шықты! Өздерін өздері аяқтарыннан асып қойып, салбыраған 

қүйлерінде демалып жатыр… 

Ханшайымның өзі тағы барып, тағы түсіндіріп, төсекке жайғастырып қайтады. Қысқасы, Алдар көсенің 

ауылдас сараң айлакер көршісінің арқасында ханның қызын бір емес, бірнеше мәрте көріп үлгерді.Бір 

көрген үшін мың теңге төлеуге тиіс сараңның сараңы бір түгіл, бірнеше мәрте көрсеткен Алдар көсеге 

рақымет те айтпайды. Ұялмай-кызармай, қойға деп берген екі теңгесін сұрайды. 

Сараң екенін білсе де, тап осындай сараң шығар деп ойламаған Алдар көсе қатты ашуланды. 

Тіпті ауырып қалады. Дүниеқоңыз көршісі көңілін сұраған болып,тағы да әлгі екі теңгені есіне салады. 

Сол кезде Алдар көсе өтірік өліп қалады. Жақындары мен туыстары ауыл болып оны соңғы жолға 

шығарып салады. Сараң да келеді. 

Көзінен жасы сорғалап жылайды. Қайғырғаннан емес, әрине. “Қарызымды қайырмай кетті” деп қапа 

болғаннан еңірейді. Еңірегенде етегі жасқа толады. 

Зират басындағы ел тарағаннан кейін Алдар көсе ақырын басып үйіне оралады. 

Бірер күн өткеннен кейін екі теңгенің иесімен жолығып қалады. Өз көзімен жерлеп қайтқан марқұмды 

көшеде кездестіріп, сараңның төбе шашы тік тұрады.Қорыкпа! Қорықпа! Періштелер маған «Біреуге екі 

теңге берешек екенсің, бар, сол қарызыңнан құтылып қайт!» деп бірер күнге босатып жіберді. Мә, 

қарызың! Ал мені о дүниедегілер күтіп отыр! — дейді Алдар көсе. Оның бұл сөзін естіген сараң тілі 

күрмеліп, сол жерде талып қалады… 
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Бұрынғы өткен заманда бip патша болыпты. Патшаның үш ұлы һәм бip өте үлкен бақшасы бар екен. Ондай 

бақша ол заманда дүние жүзінде еш патшалықта болмаған. Егер бұл бақшаға қайғылы ма, ауру ма кici 

кіpce, қайғылы кісінің қайғысы кетіп, ауру кici ауруынан саламат болып шығаратын еді. Бұл бақшада 

неше түрлі жемістер бар еді. Патша бақшасындағы осы жеміс ағаштарының, ішінен биік өскен бip алма 

ағашын жан-тәнімен өте жақсы көреді екен. 

Ол ағашта өскен бip алманың бipeyi алтынға, бipeyi күміске яғни әр түрлі түске айналып тұрады екен. Бір 

замандарда бұл бақшаның бip алтын құс иеленіп алыпты. Алтын құстың әpбip жүні алтын секілді жалт-

жұлт етіп тұрған һәм көзі гayhap секілді ойнап тұрған. Бұл құс әр күні түнімен бұл патшаның бақшасына 

ұшып келіп қонады екен.Әлгі патшаның cүйікті алма ағашының бip алмасын шұқып, басқасын тeyiп 

түcipiп кетеді екен. Күндердің бip күнінде патша бақшасын аралап алма ағашынан алмасын қараса, алтын 

секілді жақсы алмасы аз қалған екен. Патша бұл icті көріп қапа болған, қайғыра бастаған. Бip күні патша 

өзінің үш ұлын ша-қырып айткан. 

— Әй, әзиз ұлдарым, қайсыларыңның қолдарыңнан келеді, бақшаға келіп жүретін алтын құсты маған 

тipiдей ұстап беруге. Қайсысың ұстасаң өзім тірі кезде жарты патшалығымды беремін һәм өлген 

уақытымда барлық патшалығымды өсиет етіп қалдырамын,— дейді. Осы сөзді патшадан ұлдары eстіп: 

«Қайғырмаңыз, не қылсақта ұстармыз»,— дейді 

Бұлар кезек-кезекпен бақшаға қарауылға тұра бастады. Әуелі үлкен ұлы бақшаға барып, түнде қарауылға 

тұрады. Түннің бip уағына дейін алма ағашының түбінде отырады да, шаршап патша ұлы ұйықтап кетеді. 

Сол арада алтын құс келіп алмаларын қиып, бip алмасын алып кетеді. Патша ұлы оянып қараса, алмалары 

қиылған, бip алмасы жоқ. Ертеңгісін патша тұрып, үлкен ұлын шақыртып: «Ей, сүйікті ұлым, алтын құсты 

көрдің бе?»—деген. Ұлы жауап берген, мансап қылып айтқан: «Ей, ғазиз ата, көрмедім»,— деген. Екінші 
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күні қарауылға екінші ұлы кеткен. Әлгі алма ағашы түбіне барып отырған. Біраздан соң ол да 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 соң бақшаға от секілді жалт жалт етіп кұс келіп, айналаны күндізгідей 

жарық қылып алма ағашына келіп қонған да алмаларды қия бастаған. Патшаның ұлы айла қылып 

құйрығынан ұстаған. Бірақ дұрыстап ұстай алмай қалған, алтын құс олай-бұлай етіп ұшып кеткен. Патша 

ұлының қолында жалғыз ғана бір қауырсын қалған. Патша тұрған, ұлын шақыртқан, ұлы әлгі қауырсынды 

алып барып атасына берген. Патша қайран қалып тіпті қуанған. Өйткені ол қауырсын қараңғы тунді 

күндізге айналдырған. Патша осы қауырсынды өзі отыратұғын үйге қойған. Бұл оқиғадан 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 тірідей ұстап әкелгендеріңе бұрынғы айтқан өсиетімді 

орындаймын»,— дейді. Сол арада үлкен ұлы мен ортаншы ұлы інісіне қатты ашуы келіп, не болса да бірге 

іздейміз деп кеңес етіп айтып койған еді. Мұнан соң үлкен ұлы мен ортаншы ұлы атасынан рұқсат сұрап 

һәм 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. Ақыры патша 

кіші ұлын жібермесе болмайтын болады. Атасы 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 саха¬ра 

— жасыл шөпті, бұлақтар ағып тұрған. kazakh-halykh-ertegisi 

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 аш-

жалаңаш болып аман қалады. Оң жақтағы жолға түссең, аты болса аты өліп, өзі аман қалады. Ағаштан 

сол жаққа кетсе, ол кісі өліп, аты қатар»,— деп жазылған. Патшаның ұлының 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 бол-ғанда 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 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 оны қуып жетіп баладан сұрай бастады: «Әй, 

патшаның ұлы, сен не жұмыспен жүрсің, жұмысыңды маған айт»—дейді. Патша ұлы жұмысының бәрін 

сұр қасқырға 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 биік екен. Сұр қасқыр айтты: «Уақыт 

жетті, түс менің үстімнен. Осы тас жолға өрмелеп шық. Осы жолдан түскен соң 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 хабар тиіп ол бақшадан шыға алмай қаласың. Сол сағатта 

сені ұстап алады»,— дейді. Патша ұлы жол бойымен өрмелеп шығып бақшаға кірді де 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 

суға толып кетті. Қапасты байлаған жерде темір шыбықтың бір басы патшаның уйіне кірген екен. Ең 

басына үлкен қоңырау байлаған екен. Ол коңыраудың сылдыраған даусымен қарауылшылар бұл жігітті 

келіп ұстайды. Алтын құстың иесі ол жердің патшасы Алматхан атты хан екен. Алмат патша өте ашушаң 

кісі екен. Бұл патша балаға 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 және бір алма алып кететін еді. Сол 
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үшін оны ұстап әкелуге мені атам жіберді»,— дейді. Алмат патша айтты: «Ей, жас жігіт, өзің патша ұлы 

бола тұрып бұл іс саған жараспайды»,— дейді. Жігіт айтады: «Егер осы алтын құсты ұстап әкелсем атам 

орнына патша етіп қоямын деген. Сол үшін келдім»,— 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 үшінші 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 айтып береді. 

Қаскыр 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, кайда барсаң мен сені сонда алып барамын» ,— дейді. Патша ұлы қасқырдың 

желкесіне мінеді. Сұр қасқыр атқан оқ секілді шабады. Біраз уақыттан 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 қатты қызықты. Алғысы келіп 

алғанда албар шу-шу ете қалып қарауылшылар оянып, албарға кіріп, патша ұлын ұстап патшаның алдына 

кіргізді. Патша жігіттен сұрай бастайды: «Қай елденсің һәм қандай адамның ұлысың»,— дейді. Патша 

ұлы қандай кісі ұлы екенін бәрін айтты. Патша жігітке: «Саған мұндай іс істеу жарайма, 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 

берсін деп, ол маған қызын бермеді, егер сол қызды әкеліп берсең барлык күнәңді кешемін. Егер 

әкелмесең ұрлығыңды әр мемлекетке жазу жазып таратамын һәм ұрлығыңды әр-бір кісі біліп мазақ қылар. 

Егер осы істі орындасаң алтын жалды атты, алтын жүгенді өз ықтиярыммен саған беремін. Егер сен бастан 

жақсылыкпен сұрасаң, жақсы деп бір ауыз сөз айтпай беруші едім»,— дейді. Патша ұлы көп уақыт 

ойланып тұрды да сонан соң уәде беріп, қызды әкелмек болып жылай-жылай сұр қасқырдың жанына келді. 

Бастан аяқ қасқырға жай-күйін айта¬ды. Қасқыр айтты: «Неге айтқан сөзді тыңдамадың, неге тидің ол 

алтын жүгенге»,— дейді. Жігіт: «Айып менде, құдай солай мені бастады»,- дейді. Қаскыр айтты: 

«Жарайды, болары болды енді. Жүр, менің үстіме мін, қайда болса да мен сені сонда алып барамын»,— 

деді. Қасқыр өте қатты шапқан, сөйлеуге хал жоқ. Біраз уақыт өткен соң әлгі қыз еліне барып жетті., 

Шаһары алтын дуалмен айналдырған, ішінде бақша. Сұр қасқыр жігітке: «Түс үстімнен һәм аллаға 

тапсырып бар. Біз келген жолмен қайтып жол үстіндегі емен ағаш түбінде мені күтіп тұр»,— дейді. Патша 

ұлы касқыр айтқандай барып емен түбінде күтіп тұрады. Сұр қасқыр алтын дуалдың жанына барып бұғып 

тұрады. 

Патша қызы бақшаға шыққан. Күн батқан соң өзінің бірге жүретін қыздарымен патша қызы жүре-жүре 

сұр қасқыр жанына бір-ақ келген. Сол арада сұр қасқыр дуал үстінен секіріп түсіп, патша қызын көтеріп 

алып желкесіне салып, секіріп шықты да шауып кетті. Өте қатты шабумен біраз уакыттан соң өзі айтқан 

жасыл емен түбіне келіп жетті. Патша ұлын да қызбен бірге арқасына мінгізіп алды. 

Қасқыр патша қызын алып кеткен соң, жанында бірге жүрген қыздар патшаға келіп айтты. Патша бұл 

сөзді естіген соң жүйрік атпен қасқыр артынан қууға шықты. Бірақ касқыр артынан жете алмады. Сұр 

қасқыр үстіндегі патша қызы мен патша ұлы бір-біріне ғашық болып қалады. 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: «Ой, жан досым, 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 әр жаққа жайылады. Осы істер үшін қатты қайғырам, қасқыр досым»,— деп жауап береді. Сұр 

касқыр: «Ей, жігіт, мен саған көп қызмет еттім тағы бір қызмет көрсетейін. Мен қазір сол қыз болайын. 
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Мені патша жанына алып барып алтын жалды атты ал да алысқа кет. Мен біраз уақыт өткен соң патшадан 

далаға шығып жүруге сұранамын. Ол мені өзінің бағушы қыздарымен жіберер сол уақытта мен сенің 

жаныңда боламын»,— дейді. Осы сөздерді сұр қасқыр айтады да көзді ашып -жұмғанша патша қызы 

болады. Тіпті айырарлық болмады. Жігіт әуелі қызға пәлен жерге барып тұр деп, қыз болған қасқырды 

жетектеп патша жанына кіреді. Патша көрген соң жаны тәнімен қуанғаннан не істерін білмейді., 

Шаттанып өтірік қыз болған қасқырды алады да һәм алтын жалды атты жігітке береді. Жігіт қатты 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. Патша: «Мен сені жүруге неге шығармайын, жаным, сен үшін 

жаным құрбан болсын», деп өзінің қызметкер қыздары¬мен далаға шығуға рұқсат берді. 

Бір-біріне әбден ғашық болған жігіт пен патша қызы бостандыққа шыққан соң аз ғана уақыттан кейін 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 хал ахуал 

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, алла разы болсын. Енді тағы бір 

қызмет қылсаң мұнан соң өтініш айтпас едім. Бұл алтын жалды атқа өте қатты бауыр басып қалдым 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 патшаға келеді. 

Патша бұларды көріп қатты қуанып шат болады. Қарсы алдына шығып жігіттің қолын сүйіп өзінің 

салтанатты үйіне алып кіреді Жігіттің құрметіне үлкен ас береді. Ертеңіне 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 және өзінің сұлу қызының жанына 

барды. Екеуі алтын жалды атқа мініп 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 түсіреді. Өзі шауып кетеді. Сұр қасқыр шауып отырып алтын 

жалдыға мініп кеткен жігіт пен шын патша қызы артынан жетті. Сұр қасқырға жігіт мініп, қыз алтын 

жалды атқа мінеді. Сөйтіп бұлар 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 және қайда барсаң сонда бар. Хош-сау бол»,— дейді. 

Патша ұлы сұр қасқырмен жылап айрылады. Бұлар өз жолымен кетеді. Күн өте қатты ыстық болады. 

Өздерінің шаһарларына аз жер қалғанда бір ағаш түбіне дем алму үшін жатады. Алтын жалды атты сол 

ағашқа байлап қойған. Алтын құсты алтын қапасымен өздерінің бас жағына қойып, өздері жұмсақ шөптің 

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 қатты қызықты. Өзінің інісін өлтірмекші болып, бір ағасы қанжарын қынабынан 

шығарып інісінің ішін жарып тастайды. Патша қызын оятып одан аты-жөнін, қай жерден екендігін сұрады 

Патша қызы өзінің ғашық болған жігітінің қанжармен жарылып жатқанын көріп өте қатты жылай 

бастайды һәм айтады: «Мен сондай деген патшаның қызымын. Мені әкелген сіздің ініңіз Оны ұйықтаған 

уақытта қайсыңыз өлтірдіңіз. Бұл батырлык 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 атты, алтын құсты, қызды бәрін алып шаһарына 

келеді. Үлкен той жасап хан қызды үлкен баласына қоспақ болады. Қыз ханға: Арызым бар, соны 

айтқасын қосыңыз», дейді. Хан: 

— Қандай арыз, айт,— дейді. 

Қыз бастан-аяқ көргендерін баян етеді. 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 әкесімен көрісіп, екі ағасын хан малға құл қылып 
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қояды. Мына баласына хан сүйікті қызын қосып, отыз күн ойын, қырық күн тойын істеп, өз орнына хан 

қойыпты. 

 

169 - Бөлім: Таңертеңгі сапырылыс 
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Жаз айының жан сергітер жаңа таңы. Шалғайда—шағын ауыл. Ағаш үйлердің маңайында қыбыр еткен 

жан жоқ. Өлі тыныштық. Ауыл тұрғындарының ешқайсысы әлі ояна қоймаған. Аулада—үйшіктерінің 

алдында алтын күн нұрына арқаларын тосып, көсілген иттер. Ерке самал соңында жазғы таңның құлаққа 

әзер шалынатын сиқырлы сыбдырын қалдырып, жас өскіндердің ара-арасымен жүгіріп өтіп жатыр. Жаңа 

ғана көзін ашқан алтын күннің сәулесі үйлердің шатырларына баяу жайылып, одан ағаштардың 

жапырақтарын аймалап, жер бетін қызғылтым түске бояп барады. 

 

Ауылдан қол созым жерде —қалың, жасыл орман. Мұндағы ағаштар ауылдың ішіндегі ағаштарға 

қарағанда көне, жуан да зәулім. Және де бұтақтары матасып, бір-біріне жақын, иін тіресе өзара өте тату 

өскен. Аспан айналып жерге түскендей ең ыстық күндердің өзінде күн сәулесі олардың жапырақтарының 

арасынан әзер өтеді. tauik 

Сондықтан да орман іші тым-тырыс та, салқын. Адамдар болса бұл жерге аяқ аттап басуға қорқады. 

Орман іші оларға меңіреу түнек болып көрінеді. Ара-арасында жап-жарық, өте әдемі жерлері бар екені 

естеріне де келмейді. Алтын күн мұндай жерлерге алтын шапағын аямай сеуіп, дүлей орманның ғажайып 

сұлулығын көз алдыңа жайып салады. Алтын жонды ақ тиіндер бұтадан бұтага қарғып, ұзын құлақ сұр 

қояндар орманның о шетімен бұ шеті арасында жүйіткіп жүреді. Кімнен, неден қорқатыны белгісіз. 

Әйтеуір қарап жатпайды, өстіп те болса, тірлік кешеді. Мұндағы, ормандағы, жан-жануарлардың 

барлығының да қам-қарекетсіз шалжиып жатқаны жоқ. Біреулері зыр жүгіріп жем іздеп, біреулері жаңғақ 

жинап тыным таппайды. Әрқайсысының өз іс-тірлігі бар. Аңдар адам-дармен көрші тұрып, тіршілік кешіп 

жатады. Ешкім ешкімге тиіспейді, әркім өзімен өзі. Батылы жеткендерінің бір-біріне, қонаққа барып 

қайтатын кездері де болады. 

Ал, енді сансыз аңдардың ішінде біреуі орманның ит тұмсығы өтпейтін қалың да қараңғы жерлерінен 

қорықпай, адамы көп ауыл да болсын, кез келген жерде өз үйіндегідей еркін жүрді. Әрбір сүрлеу, әрбір 

бұтақ, ауылдың әрбір үйіне дейін жақсы білді. Ол кім дерсің, ол — арқа жүні күнге шағылысқан, ұлпа 

құйрық қызыл түлкі. Түлкі өзінің сыртқы түр-сымбатын мақтан ететін. Шынында да ол орманды 

мекендейтін жан-жануарлардың ішіндегі ең сұлуы еді. Жан-жануарлар оның мінез-құлқын жақсы білетін, 

оның әрбір таң қаларлық әрекетіне бас шайқаумен болатын. Ол баршаны асқан қулығымен таңдандырып, 

сұлулығымен тамсандыратын. 

Мінеки, сөйтіп ол әрбір сүрлеуін табаны мен тұмсығы жақсы білетін орман ішімен кеудесін мақтаныш 

кернеп, қауырсындай қалықтап келе жатып, көз үшынан, байқаусызда иесінің шарбағынан қашып шығып, 

ауылдан ұзап кеткен, жаңа жауған аппақ қардай мамық жүнді аппақ шөже тауықты көрді. Шөже тауық 

айналасына қызыға қарап, жолындағы шөптердің басын шоқып жеп, асықпай жүріп келеді. Оған қалай 

таңданбассың. Айналадарының бәрі —шыршалар да, ағаштар да зәулім, сандық тастар орасан үлкен! Ал, 

шөже тауық болса тіп-титімдей ғана. 

Түлкі қуанып кетті. Ұзақ ойланып тұрмай, үйреншікті ептілігімен жақын тұрған ағаштың тасасына 

жасырына қойды да, құлағын тігіп, оның жолын бақты. 

Шөже тауық аппақтың аппағы еді, сондықтан алыстан-ақ анық көрініп келе жатты. Уақыт өткен сайын 

жақындай түсті. Ақыры, міне, түлкі жасырынып жатқан ағашқа қатарласты. Осы кезде: 

— Міне, бұл менмін! — деп шаттана шәу етіп, түлкі оның алдына қарғып түсті. 

Байғұс шөже тауық қорыққанынан аяқтарынан әл кетіп, құлауға шақ қалды. Сонысына қарамай: 

—Ал… Сонша айғайлағаныңа жол болсын! — деді. 

— Қалай қуанғанымды сезсең еді! Мынадай таңғажайып таңмен бірге таңертеңгі тамағым аузыма өзі 

келіп түсіп тұрса, қалай қуанбайын?! Бүгінгі күн қандай керемет еді! Күннің көзі жарқырап тұр! — деді 

түлкі бұрынғыдан да шаттанып. Шөже тауықтың қорыққанына, тіпті де, на-зар аударар емес. Ал, зәресі 
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зәр түбіне кетіп тұрған жанға күн көзі қанша жарқырағанымен, бұлт басып тұрғандай көрінерін қайдан 

білсін. 

— Сен қуанатындай менің саған ала келген ештеңем жоқ, — деді шөже тауық түлкінің сөзінен ештеңе 

ұқпағандай сыңай танытып. 

— Есіме өзіңді әкеліп тұрсың! — деді түлкі екі алақанын ысқылап. 

— Мен саған жемтік бола қормын! — деді шөже тауық ашуланып. 

— Жүрегім сазып тұр. Үш күннен бері нәр сызғам жоқ! —деді түлкі тамағын кенеп. Түлкі мен шөже 

тауықтың айтысы қыза түсті. Ақырында шөже та¬уық тұрып: 

— Сен өзіңді менің орныма қойып көрші. Сен мен бол да, мен сен болайын. Сонда сен менің қалай тірі 

жүргім, өмір сүргім келетінін сезесің! 

— Ал сен менің қарнымның қалай ашып тұрғанын сезесің!—деді түлкі оның сөзін әрі қарай сабақтап. 

Сөйтіп, түлкі шөже тауыққа, ал шөже тауық түлкіге айналды. 

Шөже тауыққа айналған түлкі қарсы алдында тұрған түлкіні, яғни күн нұрына малынған түктерінің жалт-

жұлт еткенін көрді. «Өзі қандай сұлу!» деп ойлады. Ойына басқа дәнеңе де келген жоқ. Ал, түлкіге 

айналған шөже тауық болса дәмді жемі қарсы алдында дайын тұрғанда, оған бас салмай, өртеніп бара 

жатқан аш өзегінің тілін алмай, өзін-өзі тежеп қалудың қандай қиын екенін ойлады. Бөгеліп қалуға ерік-

жігері жетер емес! Осыдан қайтадан шөже тауыққа айналысымен, кішкентай аяқтарының шамасы 

жеткенше, дереу ауылға қарай бар күшін салып қаша жөнелуден басқа амал жок екенін түсінді. 

Осы сәтте түлкі мен шөже тауық өз бейнелеріне қайта ене қалды. Түлкі бірден шөже тауыққа атылды, ал 

шөже тауық болса бар күшін салып, ауылға, өз ауласына қарай зымырай жөнелді. Түлкі шарбаққа 

жеткенде де аялдамады. Үй иесінің өзінің ағаш үйінде әлі ұйықтап жатқанын сезді ме, ештеңеден 

қорықпай, шарбақтан асып түсті де, тауықханаға жетті. Бұл кезде түлкінің таңғы асы болуға сәл-ақ қалған, 

жүгірсе тірі жанға жеткізбейтін әлгі аппақ қардай ақ шөже тауық тауықханаға ешқандай дабырасыз еніп, 

ұяластарының ортасына сырыққа қонақтап үлгерген еді. Түлкі оның тауықханаға қай жағынан қалай кіріп, 

жасырынып қалғанын көрмеген. Тауықтардың көпшілігі әлі аппақ шөже тауықтың қатарында сырғауылда 

қалғып-мүлгіп отыр еді. Ал таң атпай оянып алған, қызық оқиғаларға құмарлары түлкіге таңдана қарады. 

Түлкі болса: 

— Қайда қашып кеттің?! Тез түс. Сен менің қарнымның қалай ашып тұрғанын білдің ғой!—деп айғайлады. 

Сөйтіп ол ұзақ уақыт кетпей, тауықхананы төңіректеп жүріп алды. Ақырында шөже тауық шыдамай: 

— Жақсы. Сенің маған өзің келуіңе болады, — деді. 

— Сонда қалай барам?! —деді түлкі жаланып-жұқтанып. — Айтшы. 

— Мұнда келудің бір ғана жолы бар. Анадай мол денемен, түйедей қалпыңмен тауықханаға кіре алмайсың. 

Оның үстіне жалт-жұлт еткен ішігіңді былғап аласың! 

— Онда не істеуім керек?! — деп, түлкі тұрған орнында қарғып түсті. Дәмді тағамның соншама жақын 

екеніне сене алар емес! 

— Жауын құртына айнал да, тордың астынан жер бауырлап жылжып өт! — деді шөже тауық сабырлы 

дауыспен. 

Түлкі қуанып кетті. Ұзақ ойланып жатпай, жауын құртына айналды да, жер бауырлай жылжып, 

тауықханаға кірді. Сол кезде барлық тауық, тіпті сырғауылда қонақтап, ұйықтап отырғандары да 

орындарынан ұшып-ұшып түсіп, жауын құртына тап берді. 

—Өтінемін! Мені жей көрмеңдерші! Менің өмір сүргім келеді!—деп айғайлады жауын құрты. Бірақ оның 

әлсіз даусы еш тауыққа естілген жоқ. Шаңы аспанға көтеріліп, тауықхана іші азан-қазан болды. Жауын 

құрты бар күшін салып, есікке қарай жылжыды. Әзер дегенде сыртқа шықты. Көкірек кере тыныс алып 

тұрып: 

— Болмас, шөже тауық! Бүгін таңғы ассыз да жан бағармын!— деді. Сөйтіп тұрып ол бүкіл тауықтарды 

таң-тамаша қалдырып, дереу алтын құйрықты түлкіге айналып, алды-артына қарамай, орманға қарай зыта 

жөнелді. 

— Сірә, біз де таңғы тамақсыз қалдық-ау деймін,—деді шөже тауық қасындағы тауықтарға. 

Тауықтардың барлығы ұшып-ұшып төмен түсті. Иттер де ұйқыларынан оянып, керіліп-созылып алып, 

дауыстарын бірінен бірі асырып үре бастады. Әтештер де кеңірдектерін созып, бар дауыстарымен 

шақырып жатты. Үй ішіндегілер де оянды. Әйелдер шелектерін көтеріп, сиыр саууға шықты. Шағын ғана 
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ауыл жұртшылығы түгел ұйқыдан тұрып, тіршілік қамына кірісті. Ал, ферманың иесі таңертең ертеңмен, 

алтын күннің қызғылтым шапағы жер бетін енді қыздыра бастаған кез¬де, өзі жанын жадыратар әдемі түс 

көріп жатқан кезде, мал қорасында қандай ғажайып оқиғалар болғанынан мүлдем бейхабар еді. 
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Ерте, ерте, ертеде Түлкі, Тасбақа, Кене үшеуі дос болыпты. Үшеуі келе жатса тышқан інінің аузынан бір 

қалта тауып алады. 

Қалтаны Түлкі көре сала: 

— Мұны мен таптым! Бұл менікі, — деп қалтаны өзі алып ашады. Қалтаның ішіндегі бір уыстай шикі 

тары екен. Қамбадан ұрлап алып шыққан тышқан қалтаны ініне кіргізе алмаса керек. Аузын тісімен 

шешсе, тарыны біртіндеп баяғыда тасып алады ғой. Бірақ тышқанда ондай ақыл қайдан болсын? 

 

Тарының жеуге келмейтінін көрген соң Түлкі: 

— Тасбақа! Бәрімізден жасы үлкен сенсің! Акылың да көп. Мынаны не істейміз?—дейді. 

Тасбақа басын сауытына тығып алып, ұзак ойланады. Ештеме ойлап таба алмайды. 

— Мен таптым! — дейді Тасбақаның сауытына шығып алған Кене. — Тарыны жерге егіп, күзде орамыз. 

Астықты базарға сатып, ақшасын теңдей бөліп аламыз. 

tulki 

Табылған ақыл!—дейді Түлкі қуанып. 

— Рас, жерге егейік, Кене дұрыс айтады — дейді Тасбақа. 

Бұлар өзен жағасындағы бір жардың тегіс бетін таңдап, жұмысқа кіріседі. Түлкі: 

— Мына жарды мен арқаммен тіреп жатпасам құлап кетеді. Сендер еге беріңдер, — деп жарға арқасын 

тіреп ұйқыға кіріседі 

Тасбақа тырнағымен жер жыртып, Кене тарыны себеді. Екеуі күзге дейін еңбектенеді, суарып күтеді. Ал 

Түлкі анда-санда жарды арқасымен кұлатпай тіреп жатқан болады. Жұмыс істемейді. 

Күзде тарыны жинап болған соң Тасбақа Түлкіні шақырып келуге Кенені жібереді. Астықты тең бөлісу 

керек болатын. 

Бұлар бір үлкен тастың жанында кездеседі. 

Тап осы кезде Түлкі тағы бір қулық ойлайды.. 

Келіңдер, жарысайық. Жарыста кім озса, бар астықты сол алсын, — дейді, өзінің озатынына сенген ол. 

Амал қанша? Тасбақа мен Кене келіседі. 

— Ал, кеттік! — деп Түлкі ілгері зыта жөнеледі. Кене оның құйрығына жабысып алған болатын. 

Түлкі құйындатқаннан құйындатып отырып айналып, үлкен тасқа бірінші болып жетеді. 

Қалған екеуі келгенше дем ала тұрмақ болып отыра бергені сол болатын. Кенеттен: 

— Ей, байқа! Не? Езіп тастаймысың! Көзің жок па? — деген Кененің жіп-жіңішке дауысы естіледі. 

— Ой, кім бұл? Бұл сенбісің? Сен қалайша бірінші келдің?—деп Түлкі қайран қалады. 

— Сен, «ал кеттік» дегенде-ақ, құйғытып отырып бір айналып шыққам, — дейді Кене. 

Бұл екеуі Тасбақаны ұзақ күтеді. Бір кезде үсті-басы шаң-шаң, басына жапырақ орап алған Тасбақа келеді. 

—Басыңа не болған?—дейді Түлкі. 

— Ойбай,Түке!Құрысын, сұрама. Жаңа ерткен тазысы бар бір аңшы: «Досың Түлкіні қайда жасырып 

қойдың, айт қане?!» — деп сойылдың астына алды. Содан әрең құтылдым. Кешіккен себебім сол. 

Соңымнан куып келіп қалуы мүмкін,-дейді Тасбақа. 

— Сендер мені айыпқа бұйырмаңдар, — дейді Түлкі. — Тазы тонымды жыртпай тұрғанда, зытайын! 

Тасбақажан! Досым едің ғой! Аңшыға мені көрдім деп айпашы! 

Түлкі соны айтып, орманға сіңіп кетеді. Ал астыққа оны өсіру үшін шын еңбек сіңірген Тасбақа мен Кене 

ие болып қалады. Олар астықты сатып, ақшасын тең бөліп алады. Уайым-қайғысыз өмір сүріп, 

мұраттарына жетеді. 
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Науша хан өзінің хан болып тұрған уақытында барлық елін жинап алып сұрапты: 

— Менің қол астымда қандай батыр бар? Кімнің қандай көргені бар?— деп сұрайды. Сонда сол көптің 

ішінен біреу түрегеліп айтады: 

— Менін бір көргенім бар еді, ұлықсат етсеңіз ?мен айтайын,— дейді. 

 

… Ол өзі жалғыз жолаушы болып келе жатып, түн ішінде жол бойындағы жалғыз ақ үйге келеді. Үй 

айналасы толған ат, үстері толған қару екен. О да келіп атын байлап есіктен қараса, маңдайында құлағы, 

көздері бар, мойындары бір кез толған адам екен. Содан кейін ол кіруге қорқып, кейін барып жатуға да 

қорқып, атын қасына алып отырады.naushasjpg 

 

Бір мезгілде шаршаған жолаушы ұйықтап кетеді. Бір мезгілде әлгі адамдардың біреуі бір табак, ет, бір 

шай текемет, жез құман, орамал әкеліп береді. Мына қонақ оны жеуге қорқып, киізді астына салып, 

басқасын қасына қойып, тағы ұйықтап қалады. Таң ата оянып қараса, астындағы киіз де жоқ болып қалады. 

Ол кісі содан кейін бір білімпаз адамға тап болып осы көрген нәрсесінің бәрін айтады. Ол кісі былай деп 

жорыпты: «Оның бәрі мұсылман перісі екен, жауға аттанып бара жатқан, сондықтан саған құрмет еткен 

екен»,— депті. 

Екінші біреу тағы көргенін айтады. 

О да жаяу жолаушылап келе жатады. Түс мезгілінде жол бойындағы үлкен бір ақ үйге келеді. Келсе, ол 

үйде он бір жасар қыз бала, сары қарын келген қара қатын отырады. Олар келген қонаққа иіріліп бар 

тамағын береді. Қонақ тамақтанып болған соң жүруге айналады. Сол мезгілде олар былай дейді. «Салқын 

түскен соң жүрерсіңіз, қазір жатып ұйықтаңыз»,— дейді. Қонақ «олай болса, мақұл» деп, құрулы төсекке 

жата бергенде астына құлап кетеді. Ол жердің тереңдігі 40 кез болады. Содан кейін ішін қараса, көп өлген 

адам екен. Ол кісі бір сұмдықтың болғанын біліп бір жаңадан өліп кеуіп жатқан адамға киімін шешіп 

жауып, өзі көп өліктің арасына кіріп жатады. Содан кейін қатын қызына шамды беріп, өзі үлкен қара 

найзамен әлгі киім жапқан адамды түйрейді. Мына жатқан адам бақырып айқайлайды. Ана кісінің іші 

басылған кезде даусын әлсіретіп қояды. Дауыс басылған соң, қатын құдық ішіне бір баспаны салып, бір 

қолына шам алып, екінші қолына балта алып құдыққа түседі. Сол мезгілде мына кісінің қонышында 

пышағы бар екен қатын деңге келе бергенде өкпеден бірақ салады. Сол мезгілде құдық аузында шам ұстап 

тұрған қыз шамын тастап қаша жоғалады. Бұл да жылдам шығып қызды қуып қасындағы көп ағашқа бара 

бергенде қызды жетіп өлтіріп үйге келсе, екі сандық ақша бар екен. Арқалап еліне келеді. 

Тағы бір адам көргенін айтуға лұқсат алып сөйлейді. 

О да жолаушылап келе жатып адасады. Содан кейін ол бұрынғының жолын ойлап «далаға жатқанша 

молаға жат» деген деп, молаға келіп атын байлап отырса, ай бетінен үлкен бір шаң көреді, «бұл не екен» 

деп, жиырма құлаш қылышын қолына алып барады. Жақындап келсе, бір адам жылайды. Тыңдай-тыңдай 

жақындап келсе, бір нәрсе бір көрді қазып жатыр екен. Қасына келіп тұрып, әлгі нәрсе екінші көрінгенде 

қылышпен шауып жібереді. Сол мезгілде әлгі нәрсе шыңғырғанда мына кісі біраз талып жатады. Артынан 

есін жинап қолын тығып қараса, екі бөлініп жатқан аю екен, ар жағын қараса, көрдің қамысы екен, 

қамысты ашып қалса: «Адамбысың?»—деп бірөу сөйлеп қоя береді. Көзін ашып қараса, бір қыз екен. 

Содан кейін қызды шығарып алып сұрап қараса, қояншық ауруы бар екен. Бір байдың қызы екен. Әлгі 

ауруы ұстағанда өлді деп көмген екен. Содан кейін ол қыз жылап жатқанда, аю біліп оны жеймін деп 

қазып жатыр екен. Сол жерде қыз бар хал-жайын айтып, «сені жарылқайды, соған бар» деп ауылына 

жібереді. Ауылға келген соң қараса, әке-шешесі үштік садақасын беріп жатыр екен, бұдан кейін ауылдары 

нанбай артынан еріп келеді. «Егер де өлген кісі тірілсе, соған қалағаныңды береміз»,— дейді. Қызды 

әкелген соң, ол жігітті көтеріп атынан түсіріпті, ол бес күн қонақтап, өзінің еркінше малды айдап кетіпті. 

Бұлар әңгімесін айтып болған соң Науша хан бұларға баға беріпті, «бәрің де ер екенсің, бірақ та мына 

соңғы көрден қызды қазып алған ер екен» деп, баға беріпті. 
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Әлішер олардың топтарына жаңадан келген. Алғашқы күндерді ол ертеңгісін, әсіресе анасымен келгенде, 

еркелеп, қыңырлық көрсететін. 

 

Бірақ бүгін оның көңіл күйі жақсы, себебі ол балабақшаға үйренісіп қалды және жаңа достармен кездесуді 

асыға күтетін болды. Сонымен бірге Әлішерге балабақшадағы үлкен ағаш конструктор өте ұнады. Ол 

қазірден бастап қандай үй салатынын және үйінен ала шыққан машинасына қандай гараж жасайтынын 

көз алдына елестетіп келеді. 

Міне, бұрылыстан балалармен балабақшаға кіріп бара жатқан ата-аналар да көрінді. Үлкендердің көбі 

балабақшаға балаларын тастап, ғимараттан тездете шығып қақпаға қарай жүгіре басып барады. 

Иә, әрине, Айшаның анасына да үнемі жұмысқа асығуына тура келеді, бірақ ол өзі де ерте тұрып және 

қызын да ерте оятуды әдетке айналдырған. Сонда ғана оның балабақшаға асықпай баруына және жолда 

кішкентай қызымен жайлап әңгімелесуіне мүмкіндігі болады. 

 

bizdin-balabakhshamiz 

Сүйіспеншілікке толы жүрек 

 

Айша мен Әлішер асығып, топтарындағы киім шешінетін бөлмеге үлкендерден бұрын кірді. Балалар 

өздерінің есімдері жазылып, суреттері ілініп тұрған шкафтарына жақындады. Кеше ғана осы шкафтарды 

орналастыруда ата-аналар балаларымен бірлесе отырып өздеріне ұнайтын суреттерін таңдап ілген және 

тәрбиешілермен ақылдаса отырып әр баланың өзінің шешінетін орнын бірден тауып алуына ыңғайлы 

боларлықтай талғаммен безендірген болатын. 

Міне, сүйікті Сәуле апайлары. Жұма күні кеткен Айша бір ай көрмегендей бірден тәрбиешінің мойнына 

асылды. 

Ал, әлі бала болса да өзін ержеткен жігіт санайтын Әлішер нағыз жігіттерге тән ұстамдылық қалыпта тұр. 

Бірақ Сәуле апай өзгелерге байқатпай Әлішерге де жылы сөздерін айтып, анасы сияқты мейірлене 

басынан сипады. 

Үлкендер бір-біріне көз тастады. Олар өздерінің тәрбиешілерінің балаларға деген осыншама 

сүйіспеншілігі мен мейірімінің шексіздігіне таң қалды. 

 

Алда қызықты күн! 

 

Жарық әрі кең ойын бөлмесінде Айша мен Әлішерді кішкентай достары қуана қарсы алды. Олар көңілді, 

шулы балабақша өміріне бірден кірісіп кетті. 

Біреулері суретті кітапшаларды көруде, кейбіреулері қуыршақпен, машинамен ойнауда. Ал бір топ ұл 

балалар құрылыс бұрышына барып, бүгін де өздерінің машиналарына гараж тұрғызуды ойластыруда. 

Өйткені тек Әлішер ғана емес, оның достары да жаңа машинасын көрсетуге әкелді. 

Қыздар да үйлерінен өздерінің сүйікті ойыншықтарын әкеліп, дос-құрбыларымен ойнағанды ұнатады… 

Алда қызықты күн! 

 

БАЛАБАҚША 

 

Мамаңа еріп келдің сен,                            Себебі ме, себебі, 

 

Папаңа еріп келдің сен.                             Себебі ме, себебі. 

 

Қаладағы ең жақсы үй,                              Барлық мама келеді, 
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Балабақша мен білсем.                              Барлық  папа келеді. 

 

Е.Ашықбаев 

 

173 - Бөлім: Ғажайып түс (ертегі) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1870 

 

 

Бірде Арман түс көреді. Түсінде оның дене мүшелері дауласады. Бас бірінші болып былай дейді: 

 

-Мен бәрін басқарамын, менде көз, ауыз, құлақ, мұрын бар. Мен болмасам, адам ештеңені көрмейді, 

естімейді, иісті де сезбейді, сөйлей де алмайды, тіпті аштан өлер еді. 

 

-Егер мен болмасам, сені ары-бері, жан-жаққа кім бұрар еді?-деді Мойын. 

 

Осы кезде қызу таласқа Қол араласты:tus 

 

-Егер мен болмасам, жүк тасу, тамақ дайындау, кір жуу, үтіктеу, жазу, сурет салу, әртүрлі аспапта ойнау 

да қиынға соғар еді. 

 

Бір кезде Кеуденің де шыдамы таусылып: 

 

-Мен ше?! Егер мен болмасам, адам болар ма едің? Мойын, сен қайда қалар едің? Қол-аяқ, сендер ше?-

деді. 

 

-Ал сендер біздің арқамызда мектепке, дүкенге, киноға барасыңдар. Күні бойы жүгіреміз, сонда да рақмет 

айтпайсыңдар, -деді Аяқ. 

 

Бұл айтыстың қалай аяқталатыны Арманды қатты қызықтырды, бірақ ең шиеленіскен жерінде ол оянып 

кетті. 

 

Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Адамға ең керегі қай мүшесі? 

 

174 - Бөлім: Алдар көсе мен Шықбермес Шығайбай 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1871 

 

 

Осы арадан бір-екі күндік жерде тамырын кессең қан шықпайтын, кеудесін тессең, жан шықпайтын 

Шықбермес Шығайбай деген бір сараң бай тұрады деп естиді Алдар көсе. Ол өзі, басқа, көлденең көк 

атты түгілі, кұдайы қонағының өзіне қара су татырмайды екен. 

— Татырмай көрсін ол маған! — дейді Алдар көсе әйгілі сараң туралы әңгімеден кейін. — Татырмай 

көрсін! 

 

Аты жоқ Алдар арып-ашып, азып-тозып, екі күндік жерді бір апта жүріп, Шықбермес Шығайбайдың 

аулына да жетеді. Кім келіп, кім кетіп жатқанын мүлт жібермей бақылап отыру үшін есігін жолға қаратып, 

киіз үйін төбенінің басына тіккен. Алдар көсе үйдің сыртымен жағалап, көрінбей келеді. Сараң бай үйінің 

сыртына қамыс төсеп тастапты. Аяқ бассаң, сықырлап, хабар береді. Аддар оның бәрін бір-бірлеп жинап, 

былайырақ шығарып тастады да киіз үйдің тесігінен сығалады. Шығайбайдың өзі шұжық жасап, әйелі 

құстың жүнін жұлып, күңі үйіткен басты тазалап отыр екен. 

 

aldar-kose-2015-1 
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 — Ассалаумағалайкуум! — деп Алдар оқыста кіріп келді Сала құлаш шұжық та, жүні жұлынған жабайы 

қазда, үйітілген қой басы да қас пен көздің арасында ғайып болды Алдар көсе түк байқамағансып, төрге 

озды. 

Хош келдіңіз, Алдар-еке! Жоғарылаңыз! Бір ескертіп айтайын: бұл үйде тіске басар, өзек жалғар түк жоқ! 

Өзіміз де аш отырмыз! 

— Оқасы жоқ! Маған сіздің тамағыңыз емес, қабағыңыз қымбат! 

— Соны түсінсеңіз болғаны!.. Ал онда әңгіме айта отыр. Не естіп, не қойдыңыз! 

— Қайсысы дұрыс: көргенімді айтайын ба, естігенімді айтайын ба? 

 

Естігеннің бәрі рас бола бермейді. Көргеніңізді айтыңыз: 

— Көргенімді айтсам: келе жатып, жолда бір жыланға жолықтым. 

Мені көрді де, сіздің астыңыздағы шұжықтай шеңбер 

жасап, оратыла қалды. Мен оны сіздің ана күңіңіз басып отырған қой басындай үлкен қара таспен былш 

еткіздім. Ол сонда сіздің қызыңыз етегімен жауып отырған еттің нанындай жалпиып сала берді. Егер 

өтірік айтсам, құдай мені сіздің бәйбішеңіздің бөксесіндегі жабайы қаздай жүнімді жұлып, жалаңаштап 

сойсын! 

aldar-kose-2016Ашуы бетіне шауып, шиқандай боп қызарған Шықбермес Шығайбай жанбасына басып 

отырған сала құлаш шұжықты қайнап жатқан қазанға лақтырып кеп жібереді. Бәйбішісі жүні жұлынған 

жабайы қазды, күңі қойдың үйітілген басын әлгі қазанға қоса лақтырады да бәрі бір ауыздан: — Қайна 

қазан бес ай! — деп дауыстайды. Алдар да етігін шешіп: — Отырайын он ай! — деп жайғаса бастайды. 

Содан кейін бәрі жатуға кіріседі.Түн ортасы ауа Алдар көсе ақырын тұрып, былқып піскен етті алып жейді 

де,иесінің көне етігін кесіп-кесіп қазанға салады. Содан соң «Асын қимаған аш жатады. Етін қимаған 

етігін жейді» дейді де, ас қайырған адамдай бетін сипайды. 

 

175 - Бөлім: ҮШ КӨБЕЛЕК(неміс ертегісі) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1872 

 

 

Күн шуақты алаңқайда апалы-сіңлілі үш көбелек тату-тәтті өмір сүріпті. Олардың біреуі-ақ, екіншісі — 

қызыл, үшіншісі — сап-сары екен. 

Көбелектер гүлден-гүлге қуана ұшып-қонып, өмірлерін көңілді өткізіпті. 

Бірде тасыр-тұсыр етіп жаңбыр жауып кетеді. Көбелектердің қанаттары дымқылданып,қайда тығыларын 

білмей дал болады. Ал, себелеп жауған жаңбыр тоқтар емес! 

Малмандай су болған көбелектер лалагүлге келіп: 

— Лалагүл, лалагүл! Бізді жаңбырдан тасалашы! — деп өтінеді. Лалагүл: 

— Жарайды, ақ көбелектің түсі маған ұқсайды екен. Мені саяласын! Ал, қызыл, сары көбелек басқа жерге 

тығылыңдар! — дейді. 

Мұны естіген ақ көбелек: 

— Менің әпкелерім су болып жүргенде, жалғыз өзім сенің саяңда қалай жайбарақат отырамын. Оларды 

да тасаңа тыға алмасаң, онда мен де отырмай-ақ қояйын… — деп ұшып кетеді. 

Үшеуі ұшып келеді, ұшып келеді. Жаңбыр да қоятын түрі жоқ. Қараса, үлкен қызыл қызгалдақ өсіп тұр 

екен. 

— Қызғалдақ, қызғалдақ! Мүмкін болса, жаңбыр саябырлағанша біз се¬нің ығыңа тығыла тұрсақ бола ма? 

— Қызыл көбелек маған ұқсайды. Соны алайын қалқама. Ал, ақ көбелек пен сары көбелек басқа орын 

іздесін! — дейді Қызғалдақ. 

Бұған ренжіген қызыл көбелек: 

— Сен менің әпкелерімді қабылдағың келмесе, маған да көмектеспей-ақ қой. Тоңсақ, бірге тоңайық, — 

деп ұшып кетеді. 

Қызыл көбелек қараса, алдарында үлкен сарғалдақ өсіп тұр. Олар гүл жанына ұшып келіп: 

— О, тамаша сарғалдақ! Жаңбыр тоқтағанша сені ықтай тұрайықшы?! -деп өтініш жасайды. 
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— Жарайды, мен өзім түстес сары көбелекті жаңбырдан қорғай тұрайын. Басқаларың өзге жер іздеңдер, 

— деп жауап қайырады. 

— Жо-жоқ! Сен менің әпкелеріме көмек бере алмасаң, мен де сені паналамаймын! Одан да су болғаным 

артық, — деп жауап қайырып, ұшып кетеді. 

Көбелектердің бұл сөздерін бұлттың ар жағында тығылып тұрған күн естіп қалады. Күн көбелектердің 

өзара татулығына, ауызбіршілігіне қуанады. Оларға көмектесуге ұйғарады. 

Күн бұлттарды ыдыратып жіберіп, аспанға жарқырап шыға келеді. Жылы шуақтарымен көбелектердің су 

болған қанаттарын кептіріп, алтындай сәу¬лелерімен арқаларынан сипайды. 

Қуанған көбелектер қанаттарын шаттана қағып, қайтадан көңілдене бастайды. Алаңқайдың көркін 

кіргізіп, әрі-бері ұша бастайды. Бірақ, мұнан кейін олар ешқашан лалагүл, қызғалдақ және сарғалдақ 

гүлдеріне қонбайтын болыпты. 

«Шын достар — тек қиындықта сыналады» деген сөз содан 

қалса керек. 

 

176 - Бөлім: Ара мен Шегіртке 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1873 

 

 

Ен далада әндетіп ұшып келе жатқан шегіртке гүлдердің тәтті шырынын жинап жүрген араны көрді. Ол 

арадан: 

— Достым, ұзақ күнге дамыл таппай, жаныңды жеп не істеп жүрсің? -деп сұрады. 

— Сұрама. Әр гүлге бір қонып, дүниені шарлап, тырнақтап шырын жиып жүрмін. 

 

— Жиған шырынды нендей қажетіңе жаратасың? 

— Бал жасаймын. 

— Балды қайтесің? 

— Адамға сыйлаймын. Адам оны жейді, дәрі-дәрмек ретінде пайдаланады. 

— Адам саған не береді? 

— Үйшік жасап, қамқорлық етеді. Ал сен не істеп жүрсің? 

— Мен егіннің дәніне тойып алып, ән салып, билеп жүрмін. 

— Жиған дәніңді не істейсің? 

— Не істеуші едім. Өзім тойғанымша жеймін. Басқан ізіме у шашатын адамға сыйлайды деп пе едің? 

— Білдім, білдім, адамның сені неге қас тұтып у себетінін, — деді ара. Шегіртке араның сөзін ұнатпай, 

шыр етіп ұшып кетті. 

 

177 - Бөлім: Жидектерді кім өсіреді? 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1874 

 

 

Бір күні кішкентай қыз бала далада ойнап жүріп, шөп арасынан қып-қызыл жидек тауып алады. Бірден 

қызығып, жеп алады да: 

 

— Жидек, рахмет саған! — дейді. 

 

  

 

— Сен неге маған алғыс айтасың? — деген нәзік үн шығады. 

 

  

 

— Бұл кім өзі? — дейді қыз шошып кетіп… 
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Осы кезде айналасынан алма-кезек түрлі дауыстар шыға бастайды. 

— Мен сумын, мен ол жидекті суғардым. Соның арқасында ол үлкен әрі тәтті болып өсті, — деді біреу 

сыңғырлай. 

— Ал мен ше? Маған кім алғыс айтады? — деген тағы бір жуан дауыс шықты гүрілдеген. 

— Бұл кім? — деді қыз жан-жағына қарап. 

 

  

 

— Кім болушы еді? Мен — жермін. Жидекті топырағымда өсірдім. Қоректендірдім. 

— Маған да рахмет айтуларың керек! Менің сәулелерім болмаса, оны кім жылытып, қып-қызыл етіп 

пісірер еді?! — деп дауыстады күн. 

 

  

 

Қыз ойланып қалды да: 

— Жер, су, күн! Барлығыңызға да рахмет! Сіздердің арқаларыңызда мен тәтті жидек жедім! — деп иіліп 

алғыс айтты. 

 

және де балаларға арналған жеміс-жидектер жайлы тақпақтар топтамасын оқыңыз… 

 

күз туралы ,күз ,жеміс, жидектер, туралы, табиғат, ертегі, тақпақтар 

 

  

 

Күзгі жапырақтар 

 

  

 

Алтын сары, қызыл, көк… 

 

Алуан-алуан жапырақ.                           . 

 

Күзгі бақта күлімдеп, 

 

Көз тартады атырап. 

 

Күн шуақта маужырап, 

 

Жатыр енді атырап. 

 

Ағаштардан жамырап, 

 

Ұшты кенет жапырақ 

 

Ой, алақай, тамаша, 

 

Шашу шашты жапырақ. 
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Бақтың іші алаша, 

 

Аунар ма еді жатып ап! 

 

  

 

Қ.Шаңгытбаев 

 

  

 

Құлпынай 

 

  

 

Бал татитын құлпынай, 

 

Саған құмар құлпынай. 

 

Жазда жылдам таусылмай, 

 

Қыста өссең, шіркін-ай. 

 

  

 

Таңқурай 

 

  

 

Жазда өседі таңқурай, 

 

Жемісін тер, қалдырмай. 

 

Апаң қақ та қайнатар 

 

Қыста керек нәр мұндай 

 

  

 

М.Әлімбай 

 

  

 

Бүлдірген 

 

  

 

Уылжыған бүлдірген, 

 

Әбден пісіп үлгерген. 

 

Бірақ оның көйлекті, 
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Былғайтынын кім білген. 

 

  

 

А.Шаяхметов 

 

  

 

Қарақат 

 

  

 

Торсиған бал уызға, 

 

Кіп-кішкентай қарақат. 

 

Салып қояр ауызға, 

 

Болса егер бала тап. 

 

С. Мәуленов 

 

178 - Бөлім: Жапырақтың күзгі серуені 
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Орманда зәулім терек өсетін. Оның бұтақтарындағы жасыл жапырақтарды санау мүмкін емес. Өте көп. 

Теректің ұшар басында жап-жасыл Жапырақша өмір сүрді. Ол өзгелерге Қарағанда соншалықты мазасыз 

болды. Айналадағының барлығын бақылап, барлығын білгісі келіп тұратын. Ол — ағаш діңі, тамыры не 

үшін керектігін, бұтақта тұратын тиіннің, жердегі қоянның немен қоректенетінін білгісі келетін. Тіпті, 

шырылдауық шегіртке мен қоңыздардың қайда тұратынын көруге асық еді. 

Жапырақша жаз бойы тыныш өмір сүрді. Күн шуағына қуанды, жылы жаңбыр суына шомылды. Желге 

еркеледі. Осылайша, жаз да жылдам өте шықты. 

japrak 

Алтын күздің жайма-шуақ бір күнінде Жапырақша ұйқыдан оянып, көзін ашып, айналасын танымай 

қалды. Бір түнде бар жапырақ түсін өзгертіп, сап-сары болып кеткен. 

Ол-ол ма?! Күндіз қатты жел соғып, біраз жапырақтарды жұлып әкетті. Жел Жапырақшаны ауада әрі-бері 

айналдырып, ұшыра жөнелді. 

Жолай ол Құстың ұясын көрді. 

— Амансыз ба, құрметті Құс?! Балапандарыңыз өсіп жатыр ма? 

— Амансың ба, Жапырақша?! Сен қалай өзгеріп кеткенсің? Кеше ғана көйлегің жап-жасыл сияқты еді… 

Ал, менің балапандарым баяғыда ержетіп, ұядан ұшып кеткен, — деді. 

Жапырақша әрі қарай ұша жөнелді. Жел шуына құлағын тосып, дүңгіршегінен басын шығара қалған 

Тиінді байқап қалды. 

— Амансың ба, Тиін?! 

— Амансың ба, Жапырақша?! О-о, сен күзгі киіміңді киіп үлгергенсің бе?! Жапырақша болса, жауап 

берместен, жылдам-жылдам Тиінге өз сұрақтарын қойып әлек: 

— Қысқа жинаған саңырауқұлағыңыз бен жаңғағыңыз көп шыгар?! 

— Әрине, мен қысқа дайынмын. Азығым жеткілікті! 
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Жапырақшаны жел төмен қарай ұшыра жөнелді. Қалың шөп арасына ке¬ліп түскен Жапырақша жан-

жағына қарап, таңдануын қойған жоқ. Шүйгін шөп арасынан өзін талай қызықтырған құмырсқаларды, 

қоңыздар мен шуылдаған шегірткелерді көрді. 

— Сәлеметсіңдер ме, достар! 

— Сәлеметсің бе, Жапырақша! Қандай әдемісің! Алтындай сары киім өңіңді ашады екен! 

— Ал, сендер қалай тұрып жатырсыңдар? Қызық, жұрттың барлығы бір жаққа асығып жүр! 

— Оған таңданар түк жоқ! Қыс қыр астында. Аязды күндер келе жатыр. 

— Қамдану керек! Қысқа дайындалып, үйлерімізді жылытып жатырмыз.Осы кезде олардың тұсынан 

орамжапырақ жапырағын аузына тістеген Қоян жүгіріп өте шықты. Шапшаң жүгіргені соншалық, 

Жапырақша оған аузын да ашып үлгермеді. Қоян балаларына орамжапырақ пен сәбіз апара жатқан. Олар 

оны кеміргенді сондай жақсы көреді!Анадай жерден Кірпі жүгіріп өте шықты. Ол болса, тікенектеріне 

тәтті алма қадап алыпты. Ол да балаларына тасып жүр.Жапырақшаны жел тағы да қозғады. Бұл жолы ол 

шалқасынан түсті. Жоғары қараса, өзі өскен терек тұр. Көзіне оттай басылды. Қандай әдемі, зәулім! Осы 

кезде Жапырақша бұл үлкен теректің тек өзіне ғана емес, өзгелерге де үлкен үй секілді пана болғанын 

ұғынды.Қалың жапырақтар арасына құстар ұя салса, дің дүңгіршегін тиіндер мекен етеді. Ал, терек 

түбінде шүйгін шөп өсіп тұр. Ол да көлеңкесін түсіріп, күйдіріп жіберер күн көзінен қорғап тұрған терекке 

риза. Шөп арасында түрлі жәндіктер өмір сүреді. Қалың шөп арасына сондай-ақ қоян, кірпі және тышқан 

балаларын жау көзінен тасалайды. 

Жапырақша өзі өскен Терек үшін қуанды, әрі мақтанды. Осы кезде Тышқан шиқылы құлағына келді. 

— Шиқ-шиқ-шиқ! Жапырақша сәлем! Сен менімен бір інде тұрғың келмей ме? Мен теректің құрғақ 

қабығы мен жұмсақ шөптерді жинап өзімнің інімді жылылап алдым. Арасында жапырақтар да бар, саған 

бізбен көңілсіз бола қоймас! — деді Тышқан. 

Жапырақша қуанып кетті. Ол үшін ең қорқыныштысы — жалғыздық болып көрінді. Бірге тату тұрып, 

бірге өмір сүргенге не жетсін?! 

 

179 - Бөлім: Саңырауқұлақ саясында 
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Достық, татулық, бірлік, жанашырлық, жайлы, туралы, ертегі 

Бір күні құмырсқа жаңбыр астында қалды. Қайда тығылуға болады? 

Қараса, алқапта кіп-кішкентай саңырауқұлақ өсіп тұр екен. Жүгіріп барып саңырауқұлақтың әдемі 

қалпақшасының астына тығылды. Жауын сіркіреп жауып тұр. 

Бір кезде қанаттары суланып, әрең ұшып Көбелек келеді: 

— Құмырсқа, Құмырсқа! Үстім су болды, ұша алмаймын. Саңырауқұлақтың астына мен де тығылайыншы! 

— Мен сені қайда кіргіземін?! Өзім де әрең сиып тұрмын, — дейді ол. 

— Түк те етпейді, көңіліміз кең болса, жер тарлығы оқа емес. Құмырсқа Көбелекті саңырауқұлақтың 

астына кіргізді. 

Жаңбыр тіпті қатты жауа бастады. Осы кезде саңырауқұлақтың қасына ентіге жүгіріп Тышқан келеді. 

— Кіргізіңдерші мені! Үстімнен су сорғалап тұр! — дейді Тышқан жалынып. 

— Сені қайда кіргіземіз?! Көрмейсің бе, өзімізге де орын жетпей тұр! 

— Сығылысып көрейікші?! 

Үшеуі сығылысып, саңырауқұлақтың астын паналайды. Жаңбыр болса, тоқтар емес, шелектеп құйып тұр. 

Саңырауқұлақтың қасына секіріп Торғай келді. 

— Қауырсындарым су болды, қанаттарым шаршады! Жаңбыр біткенше саңырауқұлақтың астына кіруге 

бола ма? Демалып, қанаттарымды, үстімді кептіріп алайыншы! — деп жылап жіберді кішкентай Торғай. 

— Орын жоқ қой, сені қайда кіргіземіз? 

— Өтінемін, жылжып көріңдерші! 

— Жарайды, кіре ғой! 

Құмырсқа, Көбелек, Тышқан жылжып, саңырауқұлақтың астына Торғай ды да кіргізді. 

Алқапқа осы арада ырғып шыққан Қоян саңырауқұлақты көріп айқай салды. 
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— Құтқарыңдар! Менің артымнан Түлкі қуып келе жатыр, қай тесікке тығыламын, қай жерге 

жасырынамын? Көмектесіңдер! 

— Тағы қысылысып көрейікші, Қоянның түрі сондай аянышты! — деді Құмырсқа. 

Қоян да тығылып үлгерді, дәл сол кезде Түлкі жүгіріп келді. 

— Қоянды көрдіңдер ме? — деп сұрады. 

— Жоқ, көрмедік. Түлкі саңырауқұлаққа жақындап, тұмсығымен түрткілеп иіскей бастады. 

— Осы жерде Қоян тығылып тұрған жоқ па? 

— Ол бұл жерде қалай тығылады, өзіміз сығылысып зорға сидық! 

Түлкі сары құйрығымен әрі-бері бұлаңдатып кетіп қалды. 

Жаңбыр осы кезде тоқтап, күннің көзі жарқырай ашылды. Саңырауқұ¬лақтың астындағылардың бәрі 

қуана-қуана алқапқа жүгіре шықты. Құмырс¬қа ойланып қалды: 

— Бұл қалай болды? Алғашында саңырауқұлақтың асты менің өзіме тар еді, ал енді бесеумізге де орын 

табылып, кішкентай жерге сыйып кеттік! 

— Бақ-бақ! — деп бақылдаған Бақаның дауысы естілді. Бәрі қараса, саңырауқұлақ үстінде Бақа күліп 

отыр. 

Әй, сендер! Саңырауқұлақтың… — деп сөзін аяқтамастан ол секіріп кете барды. 

Бәрі саңырауқұлаққа қарап ойланып қалды. Басында біреуінің өзі әрең сыйып, келе-келе бірнешеуіне пана 

болған саңырауқұлақтың сырын ұға алмай бәрі дал болып қалды. 

— Ал, сендер қалай ойлайсыңдар? 
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Ерте, ерте, ертеде Уақыт атты патшалықта Жыл атты патша билепті. Жыл атты патшаның мінездері  әр 

түрлі төрт ұлы болыпты. Олар: Көктем, Жаз, Күз және Қыс. Осы төрт ұлының әрқайсысында үш баладан 

болған екен. Көктем ұлынан Наурыз, Суір және Мамыр атты үш немересі бар екен патшаның. Ал Жаз 

ұлынан Маусым, Шілде, Тамыз атты немерелері, Күз ұлынан Қыркүйек, Қазан Қараша атты немерелері 

тараса, ал Қыс ұлынан Желтоқсан, Қаңтар, Ақпан атты немерелері тараған екен. 

Патша өз тағына мұрагер етіп ұлдарынан емес немерелерінің арасынан тағайындауды жөн көріпті. Содан 

ол өзінің тағына немерелерінің арасынан біреуін тағайындайтынын жария етеді, сонымен қатар, ол 

мұрагері  білімді, өнерлі, халыққа қызмет етуі керектігін де айтып өтеді. Барлық немерелеі Жыл патшаның 

алдына келіп, білімдерін, талантын көрсетеді, барлығы бірінен- бірі асып түседі. Немерелерінің бұл өнері 

мұрагерді таңдауда патшаға қиыншылық түсіреді. Әрі ойланып, бері ойланған патша мынадай жарлық 

етеді: 

 

— Менің мына «Уақыт» патшалығым тұрғанда менің немерелерімнің барлығы да патша болады. Олардың 

барлығы халық үшін өздерінің жайлылығын, еңбектерін ұсынып отыр. Сондықтан немерелерімнің 

әрқайсысы отыз күннен патшалық етсін! 

 

Міне, осы жарлықтан кейін патшалықта әр отыз күн сайын халыққа Жыл патшаның он екі немересі 

үлкенінен кішісіне қарай заңдылықпен патшалық етіп отырыпты деседі. 

 

181 - Бөлім: «Алма» ертегісі 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1878 

 

 

Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма 

ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген 

Қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте — се- 

кіріп жете алмайсың! 
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Шырша бұтағында отырған қарға қоян қылығына сырттай күліп отырды. 

— Қарқ-қарқ! Оны көрген қоян: 

 

— Қарға, Қарға! Маған алманы үзіп алып берші! — дейді. 

Қарға ағаш басына ұшып барып, алманы үзіп алады. Бірақ алманы тұм-сығымен қармап ұстай алмай, 

жерге түсіріп алады. 

Рақмет, саған, Қарға! — деді де Қоян алманы жерден көтермек болды. Ал жерге түскен алма жаны бардай, 

дыбыс шығарып, қозғалып жүгіре жөнелді. 

— Бұл қалай? 

Қорқып кеткен Қоян ағаш алмасының түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне құлағанын түсініп: 

— Кірпі, кірпі! Тоқта, тоқта! — деп айғайлады. — Менің алмамды қайда алып бара жатырсың? 

Кірпі кідірместен: 

~ Бұл — менің алмам! Ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым. 

Қоян да қояр емес! 

— Алмамды қайтарып бер. Оны тауып алған мен! Таласып жатқан Қоян мен Кірпіге Қарға қосылады. 

— Босқа таласасыңдар, алма менікі! Мен оны өзім үшін үзіп алғанмын! -деді ол өтірік-шынын араластыра. 

Олар бір-бірімен түсінісе алмай, алманы әрі тартып, бері тартып, орман .~: айғайдан у-шу болып кетеді. 

Сол кезде қорбаңбай Аю келіп қалады. 

— Бұл не деген айғай-шу! Мазамды алдыңдар ғой! Бәрі оған жақындап: 

— Сен, Аю, біздің ормандағы ең үлкен, әрі ең ақылдысың. Сондыңтан бізге алманың кімдікі екенін айтып 

берші? — деп аюға оқиғаның қалай болғанын баяндап, төрелігін сұрайды. 

Аю сәл ойланып, сұрады: 

— Алманы кім тапты? 

— Мен! — деді Қоян. 

— Ал, алманы кім үзіп алды? 

— Мен! — деп қарқ етті Қарға. 

— Жақсы. Кім оны ұстап алды? 

— Мен ұстап алдым! — деді Кірпі. 

— Мінекей, бәрің де дұрыс айтасыңдар, өйткені әрқайсыларың алманы алу үшін еңбектендіңдер! Алма 

бәріңдікі! 

— Мұнда бір алма ғой! — деді Кірпі, Қоян,Қарға түк түсінбей. 

— Бұл алманы теңдей бөліңдер. Әрқайсың бір-бір бөлігін алыңдар! — деді аю. Мұны естіп бәрі қуанып 

кетті: 

— Бағанадан бері біз бостан-босқа таласқан екенбіз ғой! Кірпі алманы төрт бөлікке бөледі. Қоянға бір 

бөлігін беріп: 

— Бұл саған, Қоян — сен алманы бірінші көрдің! Екінші бөлігін Қарғаға беріп: 

— Бұл саған, Қарға — сен алманы үзіп алдың! Үшінші бөлігін Кірпі аузына салып: 

— Бұл маған, өйткені алманы ұстап алған — мен! Кірпі Аюға төртінші бөлігін беріп: 

— Бұл саған, Аю! 

— Маған, не үшін? — деп таңқалды Аю. 

— Сен бізге ақыл айтып, татуластырдың! — деді ол, риза кейіппен. Әрқайсы өзіне берілген алманың 

бөлігін жеп риза болды, өйткені Аю ешкімді ренжітпей дұрыс, әділ шешім шығарған еді. 

« Береке басы — бірлікте» деген осыдан қалған көрінеді. 

 

182 - Бөлім: «КЕРІК ДЖИНА» АФРИКА ЕРТЕГІСІ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1879 

 

 

Джина атты керік бірде жалғыз өзі африканың қалың ну тоғайларын аралап жүреді. Джунглидегі өзге 

хайуанаттар болса, бір-бірімен асыр салып ойнап жүр. Бірақ, ешқайсысының Джинамен ойнағысы 

келмейді. 
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—  Бәрі менің ұзын сирақтарым мен мойнымды келемеж етеді, менің қимылдарым ебедейсіз! — деп 

күрсінген керіктің екі көзінен моншақ-моншақ жас тама бастады. 

 

Керікті баскалардан ерекше мазақ қылған мазасыз маймылдар болды. 

 

—  Ой, қараңдаршы, оның көзіне қарау үшін де сатыға шығу керек! — деп келемеж деді маймылдар. 

 

—  Қандай сұрықсыз да ыңғайсыз мойын! 

 

—  Иә-иә, дұрыс айтасыңдар, — деп керік олардың ортасында өзін қолайсыз сезініп, әрі қарай кете берді. 

 

Бірде Джина тағы да жападан-жалғыз серуендеп жүрген. Өзін-өзі ешкімге керексіз сезініп, өзгелердің 

өзінен қашқақтайтынын ойлап, мұңайып келе жатқан. 

 

Кенет ағаш басындағы ұяға жыланның өрмелеп бара жатқанын көзі шалып қалды. Ал ұядағы екі кішкене 

тотықұс шырылдап, жұртты көмекке шақырып әлек. 

 

—  Құрт көзіңді, оңбаған! — деп айқайлаған Джина ара түсті. Бұрын-соңды мұндай ұп-ұзын аңды 

көрмеген жылан зәресі ұшқаны соншалық, ағаштан өрмелей түсе салып, қалың шөптің арасына кіріп жоқ 

болды. 

 

—  Рақмет, рақмет! Сенің мойның осыншама ұзын болмағанда бізді жылан жұтып қояр еді… Өлімнен 

құтқардың! — деп екі балапан кезек-кезек алғысын жаудырды. 

 

—  Ұяларыңнан бастарыңды шығармаңдар! Ата-аналарың келгенше тыныш отырыңдар, — деді де керік 

әрі қарай жүріп кетті. 

 

Ішінен: «Менің де пайдам тиетінін басқа аңдар білмейді-ау?!» — деп өкініп қояды. 

 

Қалың ойға берілгені соншалық, ол ормандағы бар аң жиналып отырған шың етегіне қалай келіп қалғанын 

да аңдамай қалды. Қараса, барлығы құзар жартас басынан түсе алмай тұрған зебраға қарап, жандары ашып, 

у-шу болып тұр екен. Ал, кішкене зебра болса, биіктен түсуге қорқып, жылап тұр. 

 

Аңдар ақылдаса келе жіптен тоқылған саты әкеліпті. Бірақ, оның да көмегі тимеді. Айнала шулаған 

аңдардың әбден есі шығып кетті. 

 

Мен білемін, қалай көмектесуге болатынын, — деп керік жіп сатыны аузына тістеп, мойнын 

мүмкіндігінше созып, жартас басындағы ағаш түбіртегіне іле қойды. 

 

— Түу! Қандай тамаша мойын! — деді сусиыр зебра аман-есен жерге түскенде. 

 

—  Жарайсың, Джина! — деп барлық аң бір дауыспен іле жөнелді. Әрине, дәл сол күннен бастап, 

Джинаның ұзын мойны мен сирақтарын 

 

келемеждейтіндер сап тиылды. 

 

Барлық аңдар Джинамен дос болуға тырысты. Барлығы айналшықтап, маңынан шықпайды. Зебра 

керікпен дүкенге барады. Ал, әлгі маймылдар оған қызықты әңгімелер айтып, көңілін көтерді. 
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Бірде Джина суық тиіп сырқаттанып қалды. Пілдер дәрігер шақырды. Ол керіктің дене қызуын өлшеп 

жатқанда, арыстан Джиннаның мойнына жылы орағыш тартты. 

 

—  Менің достарым қандай тамаша! — деді керік көзіне жас алып. Бірақ, бұл жолы оның көзінен аққан 

тамшылар бақыттан туған жас еді. Өйткені, ол өзін шындығында да бақытты сезінді. 

 

Доссыз — өмір тұл! 

 

183 - Бөлім: Түлкі, Қоян және Әтеш ертегісі 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1880 

 

 

түлкі, қоян және әтеш ертегісі 

Орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан, ал қоянның үйшігі ағаштан болыпты. 

Көктем келіп, күн жылынғанда түлкінің үйшігі, әрине, бірден еріп кетті. Жаураған түлкі қоянға келеді. 

— Қоян, қоян! Мені үйіңе кіргізші, жылынып алайын! 

Жылпос түлкі осылай алдап-сулап, аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры оны үйінен қуып шығады. 

Қоян жылап келе жатып, иттерге кезігеді. 

— Қоян, қоян! Не болды саған? Соншалықты қамығып кетіпсің ғой? 

— Қалай жыламаймын? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Енді міне, 

баспанасыз тентіреп жүргенім… 

— Жылама! Біз ол оңбағанды қазір-ақ қуып шығамыз! Иттер жиналып, қоянның үйіне келеді. 

— Ау, ау, ау! Әй, түлкі, шық қане! Босат, қоянның баспанасын! 

— Аха! Шықсам шығайын! Бірақ, мен далаға шықсам, сендерге жақсы болмайды ғой! Барлығыңды быт-

шыт қыламын! — деді түлкі қорқытып. 

Иттердің үрейі ұшып кетті. Басы аманда қашып құтылуды ойлап, тайып тұрды. 

«Үйі жоқтың — күйі жоқ» деген. Қоян қаңғи-қаңғи шаршап, тағы да жы¬лай бастайды. Алдынан аю 

шығады. 

— Қоян-ау, не болды? Сонша неге жылайсың? 

— Жыламағанда қайтемін? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. 

— Жылама! Мен оны қуып шығамын. 

— Жо-оқ! Қуып шыға алмайсың. Иттер де қуып шыға алмады. 

— Көресің, қуып шығамын. Аю үйшіктің алдына келіп: 

— Түлкі, шық! Босат, қоянның үйін! — деп ақырады. Түлкі болса пеш үстінен: 

— Шықпаймын. Шықсам саған жаман болады. Быт-шытыңды шығарамын! деп қорқытты. Аюдың үрейі 

ұшып кетті. Басы аманда қашып құтылу¬ды ойлады. 

Амалы құрыған қоян тағы да жылай бастады. Қараса, жанынан алтын айдарлы әтеш өтіп барады. Қолында 

күмістей жарқыраған шалғысы бар. 

— Қоян, қоян! Неге жылап отырсың? — деп сұрады. 

— Жыламай қайтемін? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. 

— Жылама! Мен оны қазір қуып шығамын! 

— Жо-жоқ! Қуып шыға алмайсың! Иттер қуды, қуа алмады. Аю қуды, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың! 

— Жүр, көрерсің! Қуамын! 

Екеуі үйшік жанына келді. Әтеш қатты дауыстап өлең айта бастады. 

— Шөп шабамын, шөп шабамын! Түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны да шалғынша 

шабамын! 

Түлкі қорқып кетіп: «Қазір шығамын. Киініп жатырмын», — дейді. 

— Шөп шабамын, шабамын! Түлкіні іздеп табамын. Қоян үйінен шықпа¬са, оны да шалғынша шабамын! 

— деп Әтеш қайта әндете бастайды. 
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Түлкі сасқалақтап: «Қазір-қазір, тонымды киіп жатырмын!» -дейді. Әтеш әнін үшінші рет қайталай 

бастайды. Түлкінің зәресі ұшып кетеді. Аман-сауында зыта жөнеледі. Сөйтіп, қоян ержүрек әтештің 

көмегімен қайтадан өз үйінде тұра бастайды. 

 

184 - Бөлім: «Арайлы күнде қонақта» словак ертегісі 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1881 

 

 

күн, балапан, сауысқан, қоян, үйрек, кірпі, ертегі 

Бірде үлкен бір бұлт келіп, бар аспанды жауып алды. Айнала түнеріп, ал¬тын күн үш күнге дейін көзге 

көрінбей қалды. 

Жан-жануарлар мен өсімдік атаулы күн сәулесін көруге зәру болып қалды. Әсіресе, кішкене балапандар 

қиналды. 

— Күн қайда кетті? — деп күрсінді олар. — Оны аспанға тезірек қайтармаса болмайды! 

 

— Оны қайдан табасыңдар? — деп, сенімсіздік танытса да күркетауық балапандарды жолға жинай 

бастады. 

Балапандар жолға шықты. Келе жатыр, келе жатыр… Қараса: бақшада, қырыққабаттың жапырағында ұлу 

отыр екен. Өзі сондай үлкен, айыр мүйізді, сыртында ақшыл түсті қабы бар. 

Балапандар тоқтап: 

— Ұлу, ұлу, сен күннің қайда тұратынын білмеймісің? — деп сұрайды. 

— Білмеймін. Ана бұтақта сауысқан отыр, мүмкін сол білер… 

Ал, сыпылдақ сауысқан тосып тұрмады. Балапандардың жанына өзі жылдам ұшып келді де, суылдап 

сөйлей жөнелді: 

— Балапандар, балапандар, қайда барасыңдар? Айтыңдаршы?! 

— Күн тығылып қалды. Үш күн болды көз жазып қалдық. Оны іздеуге бел шештік. 

— Менің де барғым келеді. Мен де сендермен барамын! 

— Ал, сен күннің қайда тұратынын білемісің? 

— Мен, білмеймін. Бірақ, менің көршім қоян білуі мүмкін… 

Қоян өзіне бір топ қонақ келе жатқанын көріп, тымағын жөндеп, мұртын сүртіп, қақпасын айқара ашты. 

— Қоян, қоян, күннің қайда тұратынын білемісің? Біз оны іздеп жүрміз! -деп балапандар шиқылдап, 

сауысқан сыпылдай жөнелді. 

— Мен білмеймін, ал менің көршім үйрек білуі мүмкін, ол арық жанында қамыс арасында тұрады. 

Қоян жиналғандарды арық жағасына апарды. Үйрек ұясында болып шықты. 

— Ау, көрші! Үйдемісің?! — деп қоян айқайлады. 

— Үйдемін, үйдемін! — деп дауыстады үйрек. — Күннің көзін көрмегелі үш күн болды ғой! Кептіріне 

алмай, қиналып отырмын. 

— Ал, біз дәл сол күнді іздеп бара жатырмыз! Күннің қайда тұратынын білесің бе? — деді балапандар, 

сауысқан және қоян. 

— Мен білмеймін, өзеннің арғы бетіндегі ағаштың түбінде кірпі тұрады. Сол білуі мүмкін. 

Барлығы өзеннің арғы бетіне өтті. Кірпіні іздеп тапты. Ал, кірпі болса, ағаштың түбінде мызғып отыр 

екен. 

— Кірпі, кірпі! Күннің қайда тұратынын білесің бе? Күннің көзін көрме¬гелі үш күн болды ғой! Күн 

сырқаттанып қалған жоқ па? — деді балапандар, сауысқан, қоян және үйрек. 

Кірпі ойлана сөйледі: 

— Қалай білмеймін? Күн қайда тұратынын мен білемін. Анау тұрған тауды көріп тұрсыңдар ма? Сол 

таудың ұшар басында — үлкен бұлт қонақтап тұр. Бұлт жанында күмістей жарқырап ай тұр. Соны 

тапсаңдар, күнді қол созым жерден көруге болады! 

Кірпі қолына таяқша алды да барлығына жөн сілтеп, жол бастады. Шаршап-шалдығып, үлкен таудың 

шынар басына да жетті-ау?! Қараса, ала бұлт түнеріп, тау басына жабысып алыпты. Кетер ойы жоқ! 
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Балапандар, сауысқан, коян, үйрек пен кірпі бұлттың басына отырып алып, оны ұшуға көндірді. Барлығы 

тікелей айға қонақка келді. 

Ал, ай болса, өзіне бір топ мейман келе жатқанын көре сала, жарқыратып жолдарына сәулесін шашты. 

— Ай, ай! — деп дауыстады оған балапандар, сауысқан, қоян, үйрек пен кірпі. — Бізге күннің тығылып 

жатқан жерін көрсетші! Үш күн болды көрмегелі, онсыз қатты қиналып кеттік. 

Ай оларды тұп-тура күн үйінің қақпасына алып келді. Қараса, үйінде жарық жоқ. Күн қатты ұйықтап 

жатыр. Тіпті, оянатын түрі жоқ! 

Сауысқан шықылықтап, балапандар шиқылдап, үйрек бақылдап, қоян құлақтарын қайшылап, кірпі 

таяғымен қақпаны соққыштап, барлығы бірге күнді оята бастады. 

— Күн, алтын күн! Көзіңді ашшы! Шуағыңды шашшы! 

— Тереземнің түбінен шуылдап, маған ұйқы бермеген кімдер бұл? — деп ренжіді күн. 

— Бұл біздер ғой — балапандар, сауысқан мен қоян, үйрек пен кірпі. Сені оятуға келдік. Тұршы, таң атты. 

— Ох-ох! — деп күрсінді күн. — Мен қайтіп жарқыраймын? Үш күн болды бұлт жауып, мені әбден кір 

басып кетті… 

Қоян мұны ести сала, қолына шелек алып, өзенге жүгірді. Су тасыды. 

Үйрек күнді сабынмен көпіртіп, шомылдыра бастады. 

Кірпі өзінің тікендерімен күннің кірін қырып кетірді. 

Сауысқан бетін сүртті. 

Балапандар күннің киімінің шаңын қақты. 

Күн жарқырап шыға келді. Аспанға көтеріліп еді, алтындай сәуле шашқаны соншалық, айнала тегіс 

шуақтанып, күн жылынып, жер беті көңілді болып кетті. 

Күн — тіршілік көзі! 

Жылынайын деп сыртқа тауық та шықты. Балапандарын өзіне шақырды. Олар да мәз. 

Аулада әрлі-берлі жүгіріп, бидай дәндерін шоқып, шаттанып жүр. 

Сенбесеңдер, өздерің далаға шығып қараңдаршы?! 

 

185 - Бөлім: «Қызғалдақ» ағылшын ертегісі 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1882 

 

 

Ерте, ерте, ертеде бір кішкентай қаланың шетінде Мэри атты қарапайым әйел өмір сүріпті. Шағын қалада 

Мэриді бәрі біледі екен. Мэридің неше түрлі гүлдер өскен ғажайып бағы болыпты. 

 

Жүрегі таза, мейірімді Мэри гүлдеріне үлкен сүйіспеншілікпен күні-түні қарап, әлпештеп күтіп-баптайды 

екен. 

Оның ақ, қызыл, сары, көк түсті гүлдері көктемнен бастап, күзге дейін алма-кезек гүлдеп, баққа кірген 

адамның көзін қуантыпты. 

Көктемде Мэри нәзік әрі таңғажайып «қызғалдақ» деген жаңа гүлдерді отырғызады. Бірде сол сүйікті 

гүлдерін көрейін деп, ол түнде қолына шам алып, баққа барады. 

О, ғажап! Қызғалдақтарға жақындап қараса, олардың ішінде сүйкімді нәрестелер тәтті ұйқыда жатыр! Бұл 

гүл періштелерінің балалары еді. Мэри оларға мейірлене қарап қайырлы түн тіледі. 

Ертеңіне бақтың иесі ерте тұрып, терезені ашады. Үйдің ішін лезде аңқыған жұпар иіс алып кетеді. Мэри 

баққа жүгіріп шығады. Бүгін қызғалдақтардан бұрын-соңды болмаған хош иіс аңқып тұр екен. 

«Қызғалдақ» ағылшын ертегісі 

 

Бұл ғажап иісті Мэридің қайырымдылығы үшін гүл періштелері қызғалдақтарға сыйлаған еді. 

Күндер, айлар, жылдар зырлап өтіп жатты. Мэри қартайып, гүлдеріне қарай алмайтын болғандықтан 

басқа қалада тұратын баласының қолына көшеді. 

Үйді сатып алған жаңа адамдар бақтың орнына бақша егіп, көкөніс сатпақшы болыпты. Бір көктемнің 

ішінде Мэридің тамаша гүлзарын құртып жіберіпті. 
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Гүл періштелерінің жағдайлары кетіп, олар көрші бақтарды паналауға мәжбүр болыпты. Сүйікті Мэриді 

сағынып, қызғалдақтар ауырып қалады. 

Күтімсіз қалған гүлдерді көршілер үйлеріне алып кетіп, өздерінің бақтарына отырғызып, аялайды. 

Келесі көктемде қызғалдақтар дертінен жазылып, жаңа орындарында құлпырып өсіп шыға келеді. Бірақ, 

олардың ғажайып хош иісі жоғалып кетіпті. 

Содан бері, гүл өсірушілер бүгінгі күнге дейін қанша ізденіс жасаса да, қызғалдақтардың бұрынғы иісін 

қайтара алмапты. 

 

186 - Бөлім: Бақа қайда барады? 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1883 

 

 

Баяғы заманда бір кішкене бақа өмір сүріпті. Ол көл бетіндегі құты сияқты әдемі гүл қауызын мекен етеді. 

 

—  Бақ-бақ, бақ-бақ! — дейді бақа. 

 

Бақа жасыл жапырақтың бірінен-біріне секіріп мәз болып жүреді. 

Айналасына көз салып, не қызық бар екен деп қызықтайды. 

 

Бақа серуендеп, алаңқайға шықты. Міне, шөп өсіп тұр. Жап-жасыл. 

 

Шыбын-шіркейлер ызылдап жүр: «Ыз-ыз-ыз!» 

 

Аралар да тынымсыз ызыңдап жүр: «Ж-ж-ж-ж!» 

 

Ал, мынау кім? Жер бетінде жыбырлап, бірдеңе жүріп келеді. Ұлу екен. Бақа оған қарағанда өзінің 

жылдам екенін ұқты. 

 

Алаңқайдың ортасында әдемі гүлдер өсіп тұр. Мынау — ақ гүл. Мынау -қызыл гүл. Мынау — сары гүл. 

Мынау — көк гүл. Түрлері таңғажайып. 

 

Онсыз да әсем алаңқайға бір кезде көбелектер ұшып келіп, айнала тіпті әсемденіп кетті. 

 

Көбелектер де түрлі түсті — ақ, қызыл, сары. Бақа, әсіресе, қызыл көбелекті ұнатты. Бір қараса, ол 

көрінбей кетті. Осы сиқырды бақа артынан түсінді  қызыл көбелек қызыл гүлге қонғанда көрінбей кетеді 

екен! 

 

Бақаның көңілі өсіп кетті. Бақа серуендеп, әрі қарай алаңқайға шықты. 

 

Міне, шөп өсіп тұр. Жап-жасыл. Шыбын-шіркейлер мен аралар тынымсыз ызылдап жүр: ж-ж-ж! 

 

—  Бақ-бақ, бақ-бақ! Бақа әрі қарай жүрді. 

 

Орманда бақа Қонжықты кездестірді. «Дүңк-дүңк!». Мынау — бұталар. Жемістері қандай?! Қонжық 

жидек теріп жеп келеді. «Ням-ням!» Шаршап кеткен болу керек, ағаш түбіріне отырып дем алды. 

 

Бақа қараса, балық жүзіп келеді: бүлк-бүлк! Міне, балық жағаға жақындады. Қамысқа қарай жүзді. 

 

Ал, су бетінде ызыңдап маса ұшып жүр. «Ыз-ыз-ыз!» деп әндетіп қояды. 

 

Балық секіріп — масаны ұстамаққа тырысуда. Бірақ, маса ұстатпады. Құтылып кетті! 
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Бір мезетте бақа көл бетінде жүзіп жүрген үйрек-ананы көреді. Артында ерткен балапандары бар. Бір, екі, 

үш… Көп. 

 

Үйрек-ана: «Кря, кря, кря! Маған қарай жүзіңдер!» 

 

Балапандар: «Кря-кря-кря!» Табандарын тарпылдатып жүзіп жүр. 

 

Анасы бар, баласы бар, барлығы жүзіп жағаға шықты. 

 

Әрі қарай, орманға бет алды. Мынау — тал. Мынау — шырша. Соқпақпен секіре жөнелген бақа ағаш 

түбіртегіне келіп отырды. 

 

Қараса, алдында қоян секіріп жүр. Секең-секең! Бір кезде қайдан келгені белгісіз — Түлкі пайда болды. 

Қорқып кеткен қоян «ойбайлап» тұра жүгірді. 

 

Жанынан кірпі жүгіріп өте шықты. Тікендерін-ай! Бақа кірпінің соңынан қалмай жүгірді… 

 

Кірпі орманға қарай бет алды. Бақа қалар емес. «Шиқ-шиқ-шиқ!» деген дауыс шықты. 

 

Басын көтеріп қараса, төбесіндегі бұтақта кішкентай құстар отыр: «Шиқ-шиқ-шиқ!» — деп өлеңдетіп 

қояды. Қанаттарын қағып-қағып әндетеді. 

 

Ұядағы балапандары болса, ауыздарын ашып, «ши-ши-ши» — деп тамақ сұрап қояды. Аналары мен 

әкелері оларға кішкентай құрттар әкеліп беріп, та-мақтандырды. 

 

Бақа жүгіріп келеді, жүгіріп келеді. Қанша секірсе де, Кірпіні қуып жете алар емес! 

 

Бір мезетте басына қарағай жаңғағы құлап түсті: «Тоқ!» Бақа төбесіне қараса, бұтақта Тиін отыр. Жаңғақ 

шағып, мәз болып. 

 

Тиін бұтақтан-бұтақка секіріп қояды. Көрші тал басындағы құстарға қонаққа да кіріп шықты. Бақа әрі 

қарап, бері қарап, секіре жөнелді. 

 

Кешкісін шаршап-шалдығып, үйіне де жетті-ау?! 

 

187 - Бөлім: Балаларға арналған әңгімелер 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1884 

 

 

Мақтаншақ бақа  

 

Мақтаншақ бақа 2-сыныпта оқиды. Достарының барлығы оның ерекше мақтаншақ екенін бұрыннан 

білетін. Бірақ бүгінгі қылығы есте қаларлық болды. Әдебиеттік оқу сабағынан кейін мұғалім оқу 

қарқынын тексеретінін айтты. Жапалақ мұғалім екінші жарты жылдықта 55-60 сөз оқи алуымыз керек 

екенін айтты. Барлық оқушылар кітаптарын ақтарып дайындала бастады. Тек қана мақтаншақ бақа осы 

кезге дейін, көптеген кітаптар оқығанын, ол үшін 60 сөз оқу қиынға соқпайтынын айтты. Мақтаншақ 

бақаның ойынша,білімді болу үшін, теледидар қарасаң да жеткілікті, кітап оқып уақыт өткізгеннен не 

пайда. 

Жапалақ мұғалім барлық оқушылардың оқу қарқынын тексеріп, жақсы жетістік көрсеткендерін атап өтті. 

Минутына 144 сөз оқыған аққу, 110 сөз оқитын қарлығаш және 89 сөз оқитын құмырсқа алғашқы 
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орындарды иеленді. Барлық оқушылар оларға қызыға қарады. Мақтаншақ бақа «Мен неткен ақылдымын, 

бәрібір соңынан санағанда бірінші орын менікі»-деп мақтанды. Досым сен ше? Минутына неше сөз 

оқисың? 

 

балаларға арналған, әңгімелер, қызықты, топтамалары, жиынтығы 

 

Сүйкімді Ботагөз  

 

Ботагөз әрқашан сабаққа ерекше дайындықпен келеді.Өзі үнемі терең ой құшаында жүреді. Ұстазының 

әр сөзін байыппен, ерекше ынтамен тыңдап,іштей қайталап отырады. Бүгін мұғалім ерекше тапсырма 

берді. Оқушыларға «Алтын балық» ертегісін оқып беріп: « Егер сендер алтын балықты ұстап алсаңдар 

қандай тілек тілер едіңдер,ойларыңдағы армандарыңды қағазға жазыңдар»-деді. Бүлдіршіндер өз 

арман,тілектерін қуана күбірлесіп жаза бастады. Аздаған үзілістен соң оқушылар жазба жұмыстарын 

оқып берді. Ержасын маған машина керек десе, Жансулу әдемі қуыршақ сұраймын деді. Жансая үлкен үй 

сыйласын, мен әкеммен және анаммен сол үйде бақытты өмір сүргім келеді деді. Барлық оқушылар өз 

ойларын жарысаоқып беріп жатты. Тек қана Ботагоз үндемей отырды. Мұны байқаған мұғалім: «Ботагоз, 

сен алтын балықтан қандай тілек тіледің?»-деп сұрады. Азырақ үнсіздіктен кейін Ботагоз өз жазғанын 

оқып берді. «Егер де мен, алтын балықты ұстап алсам,ең бірінші анама денсаулық сұрар едім. Анам 

ауырып қалса, мен қатты уайымдаймын. Содан кейін әкеме,сүйікті тәтеме де, егер де ата-анам қасымда 

аман-сау болса, қалғанының бәрі болады»-деді.   Мұғалім  сүйкімді Ботагозге үлкен сүйіспеншілікпен 

таңырқай қарады, сыныптастары да үлкен ойға батып кетті. 

 

Ерекше жаңа жыл 

 

 2-сынып  оқушысы Әкежан анасы мен әкесінің жалғыз баласы болғандықтан, өте ерке  болып өсті.  Ата-

анасы да ерекше мәпелеп айтқанын екі етпейді. Міне көптен күткен жаңа  жыл да  келді.  Әкежан үшін  

басқа мерекелерден  гөрі  жаңа жыл сыйлығы  мол, тәттіге тоятын ерекеше күн.  Ата-анасы былтырғы  

жылы бағасы  қымбат тұратын ұялы  телефон  сыйлаған болатын.  Аяз ата беріп жіберді деп ата-анасы  

алдаса да,  Әкежан сыйлықтың қайдан келгенін жақсы біледі. Биыл да ата-анасына  Аяз атадан  қандай 

сыйлық күтетінін алдын-ала ескертіп қойған еді.  Бірақ, жаңа жыл күні түні ақ халатты дәрігерлер келіп, 

анасын алып кетті. Аң-таң  болған Әкежан  әкесіне: «Әке, менің сыйлығым қайда? Аяз ата мені биыл 

ұмытып кетті ме? Анам қайда кетті?  Қалай жаңа жылды қарсы аламыз?»-деді жылам- сырап.  Сәлден соң 

телефон шырылдады.  Қуана жымиған әкесі: «Сен биыл ерекше сыйлыққа ие болдың , Аяз ата саған іні 

сыйлады»-деді. Бауырлары бар өзге балаларға  ерекше  қызғаныш- пен қарайтын,  Әкежанның  

қуанышында шек жоқ.  Қатты қуанғаны сондай, қолын шапалақтап секіріп жіберді.  Әкежан үшін бұл 

жаңа жыл ерекше болды. Ол тіпті армандаған сыйлығын ала алмағанына да өкінген жоқ. 

 

Мақала авторы: Жақсы ауданы.Жақсы №1 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі: Бақтыбаева Мөлдір 

Балғабайқызы. 

 

188 - Бөлім: Ерлер мінген арғымақ (батырлар жыры негізінде) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1885 

 

 

“ Бектер мінген бедеудей, 

 

Безектей басқан аяғын  ”. 

 

“ Ер Тарғын ”  жырынан 
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Халқымыз  ежелден – ақ  төрт түлік малдың ішіндегі төресі деп  жылқыны  таныған. Оны өзге малдан 

ерекше күтіп баққан. Түгінің түсіне, жаратылысына сай ат қойған.. 

 

Ауылға келген қадірменді  қонағына дәулетінің көлеміне қарай күмістеген құранды ер салған жібек 

жалды арғымақ не сауырынан су төгілмес жорға мінгізген. 

 

Жылқы, арғымақ, батырлар жыры, балаларға оқу, тұлпар, ат 

Қонақасыға да бабына келтіріп пісірген жылқы етінің жылы- жұмсағын тартып, артынан   қазының майы 

салып ашытылған  қымызбен сыйлаған. 

 

Адам тәрбиесінде ерекше орын алатын халықтық салт-дәстүрдің көптеген тамаша көрінісі жылқы малына 

байланысты болады.  Жас баланы сүндеттегенде сүндет атын сайлауы, жиен  ауылға қыдырып келгенде 

нағашы жұртының бәсіреге тай, құнан атауы соның куәсі болса, адам болмысындағы жағымды, жағымсыз 

мінездерді сынағанда да жылқы малының мінезіндегі ерекшеліктер салыстырмалы түрде алынатын 

болған. 

 

Мысалы,     “  Болар бала бесігінде бұлқынады, 

 

Тұлпар болар құлын желіде тұрып ойнайды”, 

 

“ Ат болатын құлынның бауыры жазық келеді, 

 

Адам болар баланың маңдайы жазық келеді ”,- деп, жақсы қасиеттерді  дәріптесе, жағымсыз әрекеттерді 

сынағанда: 

 

“ Жаман атқа жал бітсе, 

 

Жанына торсық байлатпас . 

 

Жаман адамға мал бітсе, 

 

Жанына қоңсы қондырмас”,- дейтіні де бар халқымыздың. 

 

Осындай қан қыздырар қуаты бар қанатты нақыл сөздер халқымыздың ақыл-ой парасатының кемел 

қуатын ерекше танытса керек. Тіпті, ел арасында айтылатын мына бір жай, қарапайым: “Атқа мінгеннің 

арқасы қозады ”,-деген  мақалдың  кейде “Ат үстінің желі бар”-деп, сәл басқаша айтылғаны болмаса, 

бастапқы ойымыздан сонша алшақ болмай тұрғанын байқаймыз. 

 

Көшпелі тірліктің көсемі болған халқымыз өзінің ғасырлар бойы қалыптастырған ауыз әдебиетінің 

барлық жанрларында жылқы малын қатыстырып отыру себебі де күнделікті тірлігінде жылқы малының 

атқаратын қызметі зор болғандықтан еді. Өзіміз бала күннен оқып өскен “ Керқұла атты Кендебай ”, “ Ер 

Төстік ”, “ Алтын сақа ” ертегілерінде басты қаһарманның мақсатына жетер жолдағы сенімді серіктері де 

аттары болады. Олар қуса жететін, қашса құтылатын қанатты тұлпарлар болып суреттеледі. Қажет 

жерінде оларға тіл бітіп, алдағы кездесер қиындықтардан құтылудың жолын иелеріне айтып береді де. 

(Керқұланың Кендебайға, Шалқұйрықтың жер астына түскенде Ер Төстікке айтқан кеңесі) 

 

“ Ел намысы – ер намысы ”,- деп аллалап атқа қонып, аруақтап жауға шапқан батыры сүйір ұшты көк 

найзасын көкке бұлғап, атойлағанда қаны қызып, делебесінің  қозатыны да ат үстінің желінен болады. 

 

Ел қорғаған ұланының ерлік бейнесін ел есінде мәңгі қалдыруға ұмтылған халқымыз олар мінетін 

тұлпарлардың да бейнесін тамаша жасаған. Олардың өзі де батырлардың қолына оңай түсе қалмайды. 
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Мысалы, Қобыландының тұлпары Тайбурылды Құртқа көрегендігімен танып, бапкерлігімен жаратып 

күтуінің арқасында жауға мінер нағыз ат болады. Алпамыстың Байшұбары да  өзінен күші асқан ерге ғана 

ат болуға серт  етеді. Құйрығына қол салып тоқтатқан Алпамыстың күшінің басымдығын білген 

Байшұбар батырдың нағыз сенімді серігі болады. 

 

Қалмақтың Қараманы мен Тайшаның қалың қолын жеңіп, өзі сүйген  Гүлбаршынды алып еліне оралған 

Алпамысты әкесі жылқысын талап алып кеткен Тайшық ханға жұмсайды. 

 

“Көрінгенмен ұрысқан,  қабағы қатып тырысқан, аласа ғана бойы бар, адам таппас ойы бар, тізесіне 

шекпені жетпеген, басынан жаманшылық кетпеген ” мыстан кемпірдің алдамшы сөзіне сенген Алпамыс: 

 

“ Кел, шеше, атқа мінгес” деп, 

 

Үзеңгісін береді. 

 

Байшұбарға мінбекке 

 

Дұшпан зәлім, қу мыстан 

 

Оңтайланып келеді. 

 

Адамнан есті жануар 

 

Қос аяқтап тебеді. 

 

Алпамыс сезбеген жауыздықты сезген Байшұбар ат осындай әрекет  істейді. 

 

Батырға адал болған Байшұбар Алпамыс зынданда жатқанда өзін иемденбек болған қалмақтарға: 

 

Сол уақытта Шұбар ат 

 

Алдына келсе тістеді 

 

Артына келсе тебеді. 

 

Бетіне түгіл Шұбардың 

 

Сыртына адам келмеді… 

 

Қаншама көп болса да, 

 

Шұбарға әлі келмеді, 

 

Неше дәулер жабылды, 

 

Бәрін де Шұбар сүйреді…,-деп жырланғандай “өнер” көрсетіп жатады. 

 

Қаракөзайымның ақылымен зынданнан шыққан Алпамыс пен Байшұбардың кездесуін жыршы кәдімгі 

сағынысып көріскен адамдардың кездесуіндей етіп жырлайды: 
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…Жеті жыл жатқан қамалып, 

 

Қырық арқан бойы зынданнан! 

 

Иесін  алды шығарып, 

 

Үш секіріп, үш түсті. 

 

Шабамын деп қуанып, 

 

Сөйлесті біраз екі шер 

 

Біріне-бірі білдіріп…,-дейді. 

 

Байшұбар аттың  қуанышын жыршының осылайша суреттеуі ешқандай жасанды емес, керісінше жан 

толқырлықтай нәзік әрі орынды шығуын жылқыға, оның ішінде ерен жүйрік әрі сенімді серік болған 

тұлпарға деген ел құрметінің белгісі деп білуге болады. 

 

Еліміздің елдік қасиетін ту ғып көтерген ерлерге қойылған мәңгілік ескерткіштердің бірі “ Ер Тарғын ” 

жырында да батырдың жан серігі адамзатта әйелден Ақжүніс болса, жылқыдан Тарлан ат еді 

 

Батырдың жан серігі – астына мінген тұлпары. Онсыз ол қанша батыр болса да дәрменсіз болып қалады. 

Оны өзінің  сүйеніші — тірегі деп ұғады. 

 

Айналайын Тарланым 

 

Бектер мінген бедеуге, 

 

Сен тұрғанда бармадым! 

 

Қырдан қиқу төгілсе… 

 

Жалғыз-ақ сені қармадым! 

 

Қырдан қиқу болғанда, 

 

Қараңғы тұман болғанда 

 

Сеніңмен еді дәрменім,- деп, өзінің тірек-сүйеніші болғанын мойындайды. Тарлансыз Тарғын жоқ. 

 

Батырдың атына деген шексіз сүйіспеншілігін: 

 

Құлында емдің, тайда емдің, 

 

Құнан жаста арда емдің 

 

Дөнен жаста үйреттім, 

 

Алты қабат ала арқан 

 

Жібектен өріп сүйреттім, 
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Алшақтатып ойнаттым. 

 

Таудан асқан тұлпарым ,- деген жолдардан  байқау еш қиын емес. 

 

Анталаған қалың жауды қанатты әрі төзімді тұлпарсыз жеңу де мүмкін емес. 

 

Он екі күн ұрыс салып, жауды қырып біткен соң : 

 

Астындағы Тарланның тұрпатына қараса, 

 

Он жеті жерден жаралы… 

 

Ол жараға болмайды. 

 

Әлі де ойын салады. 

 

Қос тізгінді созады… 

 

Шаршады Тарлан десек те 

 

Жер басқаннан озады, — деп жырланады. 

 

Жыршы осындай әсірелеулер мен дамытуларды орынды қолдану арқылы батырдың серігі тұлпар 

бейнесін шебер жасай білген. 

 

“Ылдидан салса, төске озған, ертеден шапса, кешке озған, томаға көзді қасқа азбан ”  қанатты 

тұлпарлардың  көркем бейнелерін сомдау арқылы  жыршылар жылқы малының халқымыздың  күнделікті 

тұрмысындағы маңызын  және жаугершілік замандардағы сәйгүліктің орны ел өмірінде ерекше екенін 

нақты көрсете алған. 

 

Жылқының  ерекше қасиеті тек батырлар жырында, ерте замандарда  ғана  жырланып қойған жоқ. Ол 

бүгінгі күнде де бар. Қазақтың қанында бар атқұмарлық қасиет неше заман өтсе де жоғалмақ емес. Кешегі 

Тайбурылдың, Байшұбардың, Тарланның көзіндей болған Құлагердің аяулы тұлғасын қазақ баласы әзірде 

ұмыта қоймас. Оған арнап жазылған Ілиястың “Құлагер” поэмасы көркемдігі келіскен ғажайып туынды. 

 

Тұңғыш олимпиада чемпионы болған,  Жамбыл облысындағы  Луговой  асыл тұқымды жылқы 

зауытының тұлпары Абсентті біздер әкелеріміздің  айтуынан білеміз. Бүгінде жылқы зауытының 

алдындағы тас тұғырға қойылған  Абсенттің тас мүсіні еліміздің жылқыға көрсететін биік құрметінің 

куәсіндей. 

 

Ел көлемінде өткен үлкен жарыстарда ат бәйгесі өтеді. Дала төсін күңіренте шапқан сәйгүліктердің 

тұяғының  дүбірінен, қиқу сала айғайлап ата аруағын шақырған, шаң-тозаң толған тамақтан қарлыға 

шықса да қуаты қашпаған құдіретті дауыстан  арқаң қозып, көзіңнен жас та шып-шып шығып кетеді. 

Қанымызда бар болғандықтан шығар. 

 

Қалай болған күнде де жылқы малының халқымыздың  дүние танымы мен қадір — қасиетінің төрінде 

ерекше орын алғандығына ешкімнің дауы жоқ. 

 

Нұрбай Маржан 
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Біздің апам (анамызды “апа” дейміз) әңгімені нәшіне келтіріп айтады. Наурыздың 12-сі күні дастархан 

басында біраз әңгімелерді айтып, жұртты қыран-топан күлкі еткен болатын. Солардың бірқатарын 

назарларыңызға ұсынамыз. 

 

Ауырған ит 

Сонау жетпісінші жылдар. Базарбай атамыз бен Нәзәрәлі көкеміз 2-3 шақырымдағы көрші қыстауға көшіп 

кетіп, белі шойырылған қазақы иттерін жұртта қалдырып кетеді. Апам күнде тамақ бергенімен, ит 

орнынан қозғала алмайды. Бір күні Базарбай атамыздың балалары ауылдан қойшы ауылға келе жатқанын 

көріп, көкем оларды үйге шақырып алады. Келген бойда: 

— Мына итті әкелерің сендерге үйге жеткізсін деп тапсырып еді. Ала кетіңдер, — дейді. 

Жастары 10-12 жастағы 4 бала итті айналып шығып, палаткаға салып төрт жағынан көтеріп жолға түседі. 

Жолда ыңғайсыз болып көтере алмаған соң, Әбілаш (балалардың үлкені) қасындағыларға ұрсып, өзі 

арқалайды. Иттің басы Әбілаштың басынан асып, арқасында шоқайып отырғанын көріп, көкем мен 

апамның ішек-сілесі қатады. 

Нәзәрәлі көкеміз жолға қарап: 

— Ай, Айғаным (жеңшем

тағатсыздана күтеді. 

Үй қамымен жүрген жеңшеміз де жолға қарайды. Жақындағанда әлгі жұртта қалдырып кеткен итті 

балалардың арқалап келе жатқанын көреді. 

Нәзәрәлі көкеміз: 

 

 

Сол кезде ғана түсінген Нәзәрәлі көкеміз: 

- н. 

 

apa-angimeleri 

Пістекүл әпшемнің қонақта болуы 

Сонау жетпісінші жылдар. Көрші қыстаудағы Базарбай атамыздың үйі жақтан ебіл-дебіл болып, жылап 

келе жатқан 10-11 жастағы Пістекүл әпшемізді көкем үйге шақырып алады. Сөйтсе атамыздың 

балдарымен ойнап жүріп, ұрсысып қалған Пәстекүл әпшеміз тікесінен жылап-еңіреп ауылға тартқан екен. 

Үстінен бозаның исі шығады. Шаштары қобырап кеткен. Апам ашуын бастырып, үйге ұйықтатады. 

Сол мезетте көкем де үйде ет таусылып, қой сойып тастайды. Пістекүл әпшем ұйқыдан тұрғанда, көкем: 

 

Сөйтсе, ұйқыдан жаңа тұрған әпшеміз төрге қарай ойысып, белін тіктеп, бейнебір алыстан келген 

құрметті қонақтарша түрін келтіре қояды екен. 

 

Атқорадағы кәмпит 

Алпысыншы жылдары апамыз атқораға барып, 5-6 биені сауып келе жатады. Жолда Күлсін, Шебер 

әпшемдер ойнап жүреді. Оларды қызықтап, қастарынан өтіп бара жатып, қалтасынан ұзын-ұзын сорғыш 

кәмпиттерді береді. Ойынды қыздырып жатқан әпшелеріміз жеңгелерінен: 

 

Апам болса: 

сыймады, — дейді. 

Соны есіте сала әпшелеріміз атқораға қарай тартып кетеді. Биелерге қарап жүрген Кенже атамыздың 

айқайына құлақ аспай, әр құлынның тұсына барып, малақтарын аяқтарымен шашып тексеріп жүреді. 

-таң. 
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Рәбия жеңгесіне сенген әпкелеріміз аң-таң… 

 

Алма сатушы келгенде 

Ауылымыз шөлді аймақта орналасқандықтан көкөніс, бақша дақылдары өспейді. Алпысыншы жылдары 

апам көршінің үйінен бір шелек алманы алып, үйге келе жатады. Жолда ойнап жүрген Бибіш, Тұрғанкүл, 

Айсан, Пістекүл әпкелерімізге бір-бір алмадан ұсынады. Олар апамнан алманы қайдан алғанын сұрайды. 

Апам: 

 

Сәл уақыттан кейін, шелектерін басына көтеріп алып, Нақып атаның үйіне қарай безіп бара жатқан 

қыздарды көреді. 

Қыздар бір-бір шелектен ұстап, Нақып атамыздың үйіне жүгіріп жетеді. Барысымен кәрі шешесінен алма 

сұрайды. Ол кісі қыздарды алдына салып, “Қайдағы алма?” деп қуалайды. 

Апамыз аяғын жылдам басып үйге кіріп кетеді. 

 

Мақала авторы: Қайрат Серікбайұлы 
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Орманда бір қоян өмір сүріпті. Ала жаздай сайраңдап, тоғайдағы жеміс-жидектерді теріп жеген ол, қыс 

түссе қарны ашып, ауылға арпа ұрлауға барады екен. 

 

Бір күні ол ауыл шетіндегі тұратын шаруаның үйіне ұрлыққа келеді. Қорасына кірсе, қаптаған қоян. Ол 

мақтана бастайды: 

 

— Сендер үйде тұрсаңдар қайтейін?! Мен сендерден бәрібір артықпын. Менің мұртым — мұрт-ақ! 

Сендердікіндей емес! Ал, табаным мен тістерім ше? Сендердікі салыстыруға да келмейді… Мен ешкімнен 

қорықпаймын!Мақтаншақ Қоян, қарға, ерлік, көмек, балаларға, ертегі 

 

Үй қояндары мақтаншақ қоянның қылығын Қарға тәтелеріне айтып береді. Ол бөспе қоянды жазаламақ 

болып, іздеп тауып алады. Даңғой қоян шошып кетеді: 

 

— Қарға тәте! Тиіспеші. Мен енді мақтанып, елдің мазасын алмайтын боламын! 

 

— Солай де! Босқа мақтанба! Елден ерекшелігіңді бос сөзбен емес, ісіңмен көрсет! — дейді Қарға. 

 

Арада біраз күн өткен соң, бірде қараса, әлгі қарғаны иттер талап жатыр екен… Жаны ашып кеткен қоян 

құтқармақ болады. Иттердің назарын өзіне аударып, тұра жүгіреді. Қарғаны тастай салған иттер қоянды 

қуа жөнеледі. Ол қашып құтылады. 

 

Қоянның ерлігіне риза болған қарға оған келіп жолығып: 

 

—  Рақмет саған! Сен мақтаншақ емес екенсің, мақтауға тұратын ер екенсің! — деп ризашылығын 

білдіреді. 
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Бастауыш сынып оқушылары үшін достық ұғымы сабаққа бірге келу, немесе ата-аналары таныс 

отбасының балаларының бірге ойнауы немесе аталмыш баламен көрші тұру сияқты ұғыммен байланысты. 

Ержасын мен Темірлан тату, дос. Екеуі бірге ойнайды, мектеп асханасына бірге барып,кітапханадан бірге 

барып кітап алады. Қашан көрсең де егіз қозыдай бірге жүргені. Сейсенбі күні матемеатикадан бақылау 

жұмысы болды. Неге екені белгісіз сол, бақылау жұмысынан кейін екі достың арасынан бір сызаттың 

түскенін, мұғалімі де оқушылар да тез байқады. 

 

достық туралы, әңгіме, балаларға 

Екеуі бір-біріне жоламайды Ержасын өзбетінше сабаққа дайындалып отырады, ал Темірлан қоңырауда 

өзге сыныптағы балалармен ойнайтын болды.Сабақтан кейін мұғалім екі досты шақырып алып, ұзақ 

сөйлесті. Темірлан: « Бақылау жұмысы кезінде Ержасын дайын есептерді көшіріп алуғадәптерін бермеді 

және өзің шығар деп қарамай қойды»-мен енді онымен дос болғым келмейді деді. Ал Ержасын болса шын 

кінәлі кісіше басын төмен салбыратып, досына кінәлі көзбен қарады. 

Келесі күні оқушылар өз көздеріне өздері сенбеді. Ержасын мен Темірлан сабаққа бірге келді, сабақ 

соңына дейін жұптары жазылмады. Ал, Ержасын мен Темірлан адал достықтың мәнін түсіндірген 

ұстаздарына дән риза. Енді олар достықты қадір тұтатын болады. 
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Бір хан болыпты. Бір күні сол ханның ақшасы ұрланыпты. Оны ұрлаған ханның қол астындағы Бекжан 

деген жарлы екен. Оның алғанын ешкім білмейді. 

 

Бірнеше күн өткеннен кейін хан ақшаны кімнің алғанын білмек болып, барлық жұртын асқа шақырады. 

Қонақтар үшін біраз үй тіктіреді. 

 

Әр адамның алдына он тиыннан ақша қойдырып былай дейді: 

 

— Кімде-кім осы ақшаны ұрлап алса, сол менің ақшамды алған адам. 

 

Сонда Бекжан аяғына киіз байпақ киіп, табанына желім жағады да, қолына құмған алып, қонақтардың 

қолына су құяды. Сойтіп жүріп, әлгі кісілердің алдында жатқан ақшаның бәрін аяғымен басып, табанына 

жапсырып алып, сыртқа шығып кетеді. Мұны ешкім байқамай қалады. 

 

Ханның бір нар түйесі бар екен. Оның жоғалған затты алған кісіні біле қоятын қасиеті бар екен. Сол нарды 

хан бір күні далаға жібертеді. Нар барып Бекжан үйінің алдына шөгеді. Бекжан бұл нардың небір 

ғаламатының бәрін бұрыннан біледі екен. Үйінің алдында жатқан нарды көріп, ұстайды да, сойып алады. 

Мұны хан білмейді. 

 

Бір күні көрші үйдің қатыны Бекжанның нарды сойғанын біліп, ханға айтайын деп, Бекжанның әйеліне 

келеді де, нардың етінен сұрап алады. Бұл кезде Бекжан үйде жоқ екен. Көрші қатын ханға келе жатқанда 

жолдан Бекжан жолығып: 

 

—        Қайда барасың?— деп сұрайды. Қатын айтады: 

 

—        Мен сенің үйіңнен нардың бір борша етін сұрап алып келемін. 

 

Сонда бұл қатынның жаман пиғылын түсініп, оны алдап, үйіне ертіп келеді де, өлтіріп тастайды. Мұны 

да ешкім білмейді. 
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Содан кейін хан бір ағашты тысқа қадатып, басына бір қапшық ақшаны байлатып қояды. Кімнің алғанын 

қарап тұру үшін ағаштың екі жағына елу-елуден кісі қойдырады. 

 

Бекжан бұған да айла табады. Үстіне ақ киім киіп, астына ақбоз ат мінеді де, өзінің және атының оң жақ 

қапталына қара балшық жағып алады. Сонан соң атқа мініп, әлгі ақшаны шауып барып алады да, ілгері 

қарай зымырап шауып кетеді. 

 

Сонда ағаштың оң жағында тұрғандар: 

 

—        Қара киімді, қара атты кісі алды,—десе, сол жағында тұрғандар: 

 

—        Ақшаны ақ киімді, ақбоз атты кісі алды,—деп, өзді-өзі ұрсысып қалады. 

 

Ақырында хан ешбір айла таба алмай, тағы да жұртын жинайды. 

 

—        Менің ақшамды алған кісіге қызымды беремін,—деп жар салдырады. Қалың елдің алдында уәде 

береді. 

 

Бұл сөзді естіген соң, Бекжан ханға өзінің істеген амалын айтып береді. Сөйтіп, амалшыл Бекжан хан 

қызын алыпты. 

 

193 - Бөлім: БАҚ, ҚЫЗЫР ЖӘНЕ АҚЫЛ 
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Бір жетім бала жан бағу үшін жер жыртып, тұқым сеуіп жүрсе, Бақ, Қызыр және Ақыл үшеуі қасына келіп 

қалады. Еңбекқорлығын көріп: 

 

— Ей, Қызыр,— дейді Бақ пен Ақыл,— Адал еңбекпен шұғылданып жүрген мына балаға дарышы!.. 

 

Қызыр балаға ықылас аударып, дариды. Сол-ақ екен, баланың егін сепкен атызы қып-қызыл малта 

тастарға толып кетеді. Бала бұл кереметке түсіне алмайды. Егінімді тас басып кетті деп, қатты 

кайғырыпты. Тасты тасып, егінін тазалап мысы құриды. Қақырығы түтеп, өзегі талады. 

 

Сол кезде баланың өкпе тұсына түйелері шұбалған керуен келіп қонады. Соларға барып, бірдеңе сұрап 

жеп, өзегімді жалғайын деп ойлаған бала керуеншілердің итгерінен қорғану үшін екі қолына екі қызыл 

тас ұстайды. Жақындағанда иттер өре түрегеліп, тұра ұмтылады. Бала қолындағы тасты лақтырып 

қорғанады. Сол тастың біреуі керуен басының алдына барып түседі. Ол алып қараса, кып-қызыл саф 

алтын екен. Баланы иттен қорғаттырып, касына алдырады да, сұрайды: 

 

—        Балам, мына тасты қайдан алдың? 

 

—        Егінімді осындай қызыл тас басып кетті,— дейді бала кейіп. Керуен басы: 

 

—        Ол тасты мен қызметкерлеріме тергізіп, егінінді тазартып берейін,—дейді керуен басы. Сонан соң 

қызметшілерін ертіп алып, баланың егіс жеріндегі алтынды жинатып алады. «Бұл баланың бір қасиеті 

бар-ау» деп ойлаған керуен басы өзінің керуеніне қосып алады да, жолға шығады. 

 

Апта жүреді, ай жүреді. Дала кезіп, тау асады. Дариялар кешіп, теңіздерден өтеді. Содан бір қалаға жетеді. 

Қалаға жау тиген екен. Патша керуен басыға: 
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—        Жауға қарсы соғысуға баратын әскер бер,-— деп бұйырады.-— Бермесең, керуенінді елімнің 

үстімен өткізбеймін. 

 

Керуен басы ойланады да, алтынның қадірін білмеген осы ақымақты бере салайын деп ойлап, баланы 

патшаға әскерлікке береді, әрі жүріп кетеді. 

 

Патша жинаған әскерлерін соғыска айдап салады. Сол маңға келіп қалған Қызыр мен Ақыл патша 

әскерлерінің ішіндегі баланы көреді. 

 

—        Е-е, бұл байқұс алтынынан айырылып калған екен ғой,— деседі ойланып. Сонан Баққа бұрылады: 

 

—        Ей, Бақ!.. Анау әлгі жетім бала-ғой. Сол сорлыға көңіл бөлші!.. 

 

Бақ кезін балаға аударып, кадала қарайды. Қырғын соғыста бала жан сауғалап, бәйтерекке шығып, 

жасырынбақ болады да, ағашқа жармасады. Қапсыра кұшақтай алғанда, ағаш тамырымен қопарылады. 

Жапырағы жалбырап, баланың басына бүркеншік болып қалады. Көтеріп караса салмағы білінбейді, 

каңбақтай жеңіл. Сонда бала ағашты көтерген бойы жауға қарсы тұра ұмтылады. Мұны көргенде зәресі 

ұшқан жау әскерлері тым-тырақай қаша жөнеледі. 

 

Баланың қайратына разы болған патшаның көңілі тасиды да, қорғанышым болды деп, қызын қосады. 

Патшаның қызы күндей сұлу болғанымен, қолынан түк келмейтін салақ екен. Қанша айтса да миына 

қонбапты. Тіпті: 

 

—        Мен патшаның қызымын,— деп, баланы басынғысы келеді. Бұған ызаланған бала шапалақпен 

жағына тартып жібереді. Ерке өскен қыз жер-көкті басына көтеріп жылап, бақырып әкесіне арыз айтады. 

 

—        Мені қорлап ұрып-соқты, сенің патшалық сүйегіңе дақ түсірді!.. 

 

Бұл оқиғаның жай-жапсарына көңіл бөлмей аптыққан патша жендеттеріне бұйырады: 

 

—        Дереу басын алыңдар! 

 

Бұл жайдан хабар тапқан Бақ пен Қызырдың және Ақылдың балаға жандары ашиды. Бақ пен Қызыр енді 

Ақылға қолқа салады. 

 

—        Біз екеуміздің мейірім-шапағатымыз бұл балаға себін тигізбеді. Енді сен назар салып, қолдап көрші! 

 

Ақыл балаға ықыласпен көз салып, басына ой түсіреді, миына сана мен акыл қосады. Сонда баланың 

санасы оянып: «Нахақ елімге қарап тұрып мойын сұнбайын, бір амал табайын» деп, накты шара іздепті. 

Содан дәтін айтып енесіне барады. 

 

—- Енеке, дәт! 

 

—        Не дәтің бар еді? 

 

—        Қызыңыз беті-қолын жумай тамақ ішеді, сатала-сатпақ болып жүреді. Бұл қылығы мәртебелі патша 

атам мен сіздің бетіңізге шіркеу емес пе!.. Сол үшін, тілімді алмаған соң, таза жүруді ұқсын деп, 

шапалақпен тартып жіберіп ем, ғафу етіңіз!.. 
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Енесі күнә қызында екенін мойындайды да, патшаға хал-жайды ұктырып, баланы ажалдан арашалап 

қалады. Халықтың: «Қызыр дарып, басыңа Бақ қонғанымен, Ақыл болмаса мандымайсың» дейтін сөзі 

содан қалған екен. 

 

194 - Бөлім: ТҮЙЕ ІЗДЕГЕН АДАМ 
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Ертеде бір кедей жалғыз түйесін жоғалтып, соны іздеп келе жатса, алдынан екі жолаушы кездеседі. 

—         Жоқ, іздеп жүр едім, көздеріңе бір түйе түспеді ме?— деп сұрайды жолаушылардан. 

—         Көрмедік!— деп кетіп бара жатады да, жолаушылар кері бұрылып келіп түйе иесінен: 

—         Түйеннің оң көзі соқыр ма еді?— деп сұрайды. 

—         Иә, соқыр еді. 

—         Алдыңғы аяғы ақсақ па еді? 

—         Иә, ақсақ еді. 

—         Құйрығы шолақ қой? 

—         Иә, шолақ... 

—         Бәсе, бірақ ондай түйені көрген жоқпыз. 

Жолаушылар жөніне жүре береді. 

«Түйемді көзімен көргендей барлық белгілерін айтып тұрып, көрмедік дейді. Тегі, ұрылармен әмпей-

жәмпей қулар емес пе?» деп ойлаған жоқ іздеуші: 

—         Әй, токтандар, қайдан көрдіндер, шындарыңды айтындаршы!— дейді. 

—         Жоқ, біз көрмедік. 

—         Онда барлық белгілерін қалай дәл атап тұрсындар? 

—         Жәй, әншейін... 

Жоқ іздеуші шаужайларына жабысса да, ештеңе айтпайды. Кедей биге барып арыз айтады. Би 

жолаушыларды іздетіп, шақыртып алады да: 

—         Мына кісінін түйесін көрдіндер ме?— деп сұрайды. 

—         Жөқ, көрген жоқпыз. 

—         Көрмесеңдер түйенің барлық белгілерін қайдан, қалай білдіндер? 

—         Түйенің өзін көрмесек те, ізін көрдік. 

—         Соқыр көзінің де ізі түсіп қалып па? 

—         Иә, шөпке түсіпті,— дейді жолаушының бірі қысылмай. 

Бұл ұрынын өзі болмаса да, түйенін құнын төлетіп алуға лайықты кісі деп ойлаған Би әлгі кедейді онашаға 

шығарып алып: 

-       Түйең табылады, тауып бергенім үшін не бересің?— дейді. 

Кедей үйіндегі жалғыз серкесін атайды. Би қайта үйге кіріп, 

тергеуін жалғастырады. 

—        Ал, түйенің өзін көрмей, алдынғы аяғының ақсак екенін қайдан білдіндер? 

—        Қалың қауда түйенің ізі қалыпты. Сол аяғымен басқан шөп болар-болмас жапырылыпты. 

Ақсақтығын содан білдік. 

—        Ал оң көзінің сокыр екенін қалай білдіндер? 

—        Түйе жүріп бара жатқан бетінде жолдың он жағындағы шөпке тимей, сол жағындағы шөпті шалып 

жеп отырыпты. Жануардың оң көзінің соқыр екені содан білініп тұр. 

—        Құйрығының шолақтығын қайдан білдіндер?— дегенде, тағы бір жолаушы былай дейді: 

—        Құмалақтары жолдың екі жағына аунап түсіп, жерде шашылып қала беріпті. Құйрығы шолақ 

болмаса, құмалағы алысқа ұзамай, артқы екі аяғынын арасына түсер еді. 

—        Ұзак жол үстінде,— дейді жолаушының серігі мән-жайды түсіндіріп,— біз алдымызда кездескен 

іздер мен белгілерді талдап, соның жай-жапсарын анықтауға ден қойып келе жатыр едік, түйе іздеген 

мына кісі ұшырасты. Біз жол үстіндегі із бен белгілер бойынша түйенің сипатын анықтадық. Бірақ түйені 

көрген жөқпыз. 
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Жолаушылардың айткандарын жоққа шығаруға ешқандай дәлел болмаған соң, Би оларды босатып 

жібереді де: 

—        Енді түйенді өзін іздеп тауып ал,— дейді түйе іздеген кісіге. 

 

195 - Бөлім: АҚСАҚ ҚҰЛАН 
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Ертеде Алаша хан деген қаһарымен елді қалтыратқан мейірімсіз хан болыпты. Онын жалғыз ұлы бар екен. 

Ол бір күні аң аулауға шығады да, бір үйір құланға кезігеді. Баланың атқан садағының оғы бір құланның 

аяғына тиеді. Ақсақ құлан аксандап қашады. Сөйтіп, баланы өзінің үйірінен алыстата береді. Ханның ұлы 

соңынан қалмай қуады. Ақсақ құлан қаша-қаша үйіріне келіп қайта қосылады. Сол кезде аты болдырып 

титықтаған хан баласын құландар ортаға алып тепкілеп өлтіреді. 

 

Жалғыз ұлы хабар-ошарсыз жоғалған хан іздетіп адамдар жібереді. 

 

—        Естерінде болсын, кімде-кім суык хабар естіртсе, көмейіне қорғасынды балқытып кұйғызамын,— 

деп ескертеді хан. 

 

Іздеушілер кұлан теуіп өлтірген хан баласының өлігіне тап болады. 

 

—        Ал енді мұны ханға қалай естіртеміз,— деп дал болады дүйім жұрт. Сонда қаршадай бір бала: 

 

—        Мен естіртемін,— дейді де, домбырасын ұстап ханның ордасына келеді. Ханның алдына жүгініп 

отыра қалады да, ләм деместен домбыраны сарнатып тарта жөнеледі. Күйдің қайталай берген ырғағынан 

хан: 

 

«Ақсақ кұлан шошыған, 

 

Балаң өлген осыдан»,— 

 

деген суық хабарды айқын ұғады да: 

 

  

 

— Ойбай, жалғызым, кұрыған екенсің!— деп өкіріп жібереді. 

 

Хан жарлығы екі бола ма, енді кімнің көмейіне балқыған қорғасын құю керек. Суық хабарды естірткен 

домбыра. Хан қорғасынды домбыраның шанағына құйдырған екен. Домбыра шанағының тесігі содан 

дейді. 

 

196 - Бөлім: АҚЫЛДЫ КЕЛІН 
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Ерте заманда бір байдың жалғыз ұлы болыпты. Ұлы алды-артын ойламайтын ақылсыз, келіні өте акылды 

әйел екен. Баласы жылда базарға барған сайын құмар ойнап, ақшасын, малдың бәрін ұтқызып, сымпиып 

өзі кайта беріпті. 

 

Бір күні байдың өзі базарға мал айдап барады. Ол баласынын құмарға ұтқызған дүниесінің бәрін ұтып 

алып қайтады. Орта жолда байға қарақшылар кездеседі. Сонда бай: 
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—        Мен ауылдан көп мал алдырып берейін, босатындар,—дейді. 

 

Қарақшылар бұған көнеді. Бай хат жаза бастайды: «Қырык ат, алпыс атан, үйдің екі алтын босағасын, оны 

талқандайтын балта беріп жіберіндер. Біз Ащы сай деген жердеміз». Екі қарақшы хатты алып барып, 

байдың ұлына табыстайды. 

 

—        Әкем ұтылып қалған екен,— деп,баласы мал жинастыра бастайды. 

 

Хатты келіні оқып көреді де, күйеуін оңашаға шығарып, әкесінің жау қолына түсіп қалғанын айтады. 

 

—        Қырык ат дегені — кырық каракшының саны, алпыс атаны — алпыс кісі әкелсең, жеңесің дегені. 

Екі алтын босаға және балтасы — мына келген екеуінің көзін жой дегені. 

 

Сол күні екі қарақшыны байлап тастап, алпыс адаммен барып, ұлы қарақшыларды талқандап әкесін 

босатып алады. 

 

197 - Бөлім: КІСІ БАСЫ БІР УЫС ТҰЗ 
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Бір үйге қонақ келіпті. Бәйбіше қазан көтеріп ет салыпты. Әлгі үйдің адамдары құмырсқадай қыбырлап, 

бірі кіріп, бірі шығып жатады. Қонақ қағылған қазықтай қадалып, тапжылмастан отыра береді. 

 

Қазан қайнаған кезде бәйбіше келіп қазанға бір уыс тұз салып, далаға шығып кетеді. Одан кейін тоқал 

келіп, бір уыс тұз салып кетеді. Содан кейін келіні келіп, қазанның кақпағын ашып көреді де, көбігін 

калқып тастап, бір уыс тұз салады. Ол да шығып кетеді. «Ен сөңында өсы үйдің қызы келіп қазанның 

қақпағын ашып, шымырлап қайнап жатқан етті әрі-бері ығыстырып сапырады да, бір уыс тұз салып, 

шығып кетеді. 

 

Қонак бұлардың бәрін көріп, байқап отырады да, үй иелері шығып кеткен кезде ол да орнынан тұрып 

барып қазанға бір уыс тұз салады. 

 

Үй адамдары жиналып, асты түсіріп, алдыға ала бергенде бәйбіше тамақтын тұзын татып көрсе, удай 

ашты екен. 

 

—        Ибай-ау, мынаған не болған, тұзы удай ғой? Мен бір-ақ уыс тұз салып ем. 

 

—        Шеше-ау, сіз салмаған шығар деп, мен де бір уыс тұз сағам,— дейді тоқал. 

 

Келіні айтады: 

 

—        Сіздер ұмытып кеткен шығар деп мен де бір уыс тұз салып ем. 

 

—        Сендер абыр-сабыр боп жүрген сон,— дейді қыз,— тұзы татысын деп мен бір уыс салып ем. 

 

Сонда қонақ: 

 

—        Бұл үйдін казанға кісі басы бір уыс тұз салатын салты шығар деп, мен де бір уыс тұз салып ем,— 

дейді. 
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Ертеде Қожық деген бай болыпты. Ол талайларға дүре соғып, қорлык көрсетеді. Бір күні осы байдың 

ауылына Құрыш деген қу келеді. Байдың оң көзі соқыр екенін байқаған Құрыш өзінің оң көзін қысып, 

соқыр болып алады. 

 

—       Ассалаумағалайкүм, байеке!— деп қос қолын ұсынады. 

 

—       Әликімсалам? Қай ауылдан келесің? Қайда барасың?— дейді бай. 

 

—       Ой байеке, қайдан келесің, қайда барасың деп қайтесің. Одан да бері таман жақында. Сен де, мен 

де соқыр екенбіз. Көп сөзді қойып, көзімізді ашайык. 

 

—       Ей, қалай ашасың? Ондайға ебің болса, тезірек аша гөр, не көрсем де тайынбайын,— деп бай көлбең 

қағады. Құрыш солқылдақ бір шыбықты кесіп алады да, байға: 

 

—       Ал, байеке, арқанды маған қаратып, қойып жат. Мен мына шыбықпен екі-үш соққанда-ақ көзің 

шайдай ашылады. 

 

Қөжық бай бұған сеніңкіремейді. 

 

—       Алдымен өзің жат, мен соғайын. Сонда сенің көзің ашылса, сен мені соқ!.. 

 

—       Мақұл!.. Жатсам жатайын,—деп, Құрыш жейдесін түріп, жата кетеді. 

 

Бай шыбықты алып, бір-екі сермеп үлгермей-ақ Құрыштың көзі ашылады. Атып тұрып: 

 

—       Ой, қолыңнан айналайын байеке, рақмет! Көзім шайдай ашылды ғой,— дейді ебектеп. Енді мені 

сокыр деп, еріндері жыбырлап жүрген сұмырайларға барайын. 

 

Құрыш қасақана байлаулы тұрған атына қарай беттейді. Сол заматта бай: 

 

—       Әй, өзіңнің көзіңді ашып алып, алды-артыңа қарамай қайда барасың? Кел бері, ұр мені!.. Менің де 

көзім ашылсын,— деп, Құрышқа жармасып, жалбарынады да, солқылдақ көк шыбықты қолына ұстатады. 

 

Қожық бай жейдесін түріп жіберіп, аркасын жаланаштайды. Құрыштың алдына көлденең тосып жата 

кетеді. Құрыш аспай-саспай малдасын құрып отырады да, солқылдақ көк шыбыкты жалаңаш арқаға шып-

шып еткізіп, салмақтап тұрып соға бастайды. Соқырлығына намыстанып жүрген бай қайтсем де шыдайын, 

көзім ашылып қалар деген үмітпен тілін тістеп жата береді. Бірак соқыр көзі ашылмайды. Арқасы көкала 

қойдай болып, білеуленіп қанталап кетеді. Істің мән-жайын пайымдай алмай таяқ жеп, әбден сілікпесі 

шығып, мең-зең болған бай: 

 

—         Қанша шыбық соқсан да көзімнің ашылмағаны калай?—дейді ыңырана зарлап. Сонда Құрыш: 

 

—         Дұниеге құныққан қу, зұлымдық жасаған залым адамның көзі өмірбақи су қараңғы болып өтпек 

қой,—дейді де, атына мініп, жүріп кетеді. 

 

199 - Бөлім: ҮШ ҚЫЗ 
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Баяғыда біреудің үш қызы болыпты. Үшеуі де сақау екен. Бұған әкесі қатты намыстанып жүріпті. Бір күні 

қыздарын оңаша шақырып алып, былай деп тапсырады: 

 

— Қыздарым, мен сендерге бір акыл айтайын, естерінде сақтандар,— дейді. 

 

—       Айтыңыз, ешімізде шақтаймыз!— дейді кыздары. 

 

—       Олай болса, ұғып алыңдар: бұдан былай үйге келген кісілердің көзінше ләм-мим деп, ауыз ашпандар. 

Келіп-кеткен адамдарға да сөйлемендер. Әйтпесе, сендердің сақау екендерінді жұрт біліп қояды да, былай 

шыққан соң «пәленшенің қыздары сақау екен» деп мазақтап кетеді. 

 

Қыздары әкесінің бұл ақылын құп алып,айтқанына көнеді. 

 

Бір күні бұлардың үйіне бейтаныс жолаушы келіп түседі. Қыздардың әке-шешесі бір жаққа қыдырып 

кеткен екен. Ақ үйдің көлеңкесінде үш қыз шүйіркелесіп, жүн түтіп отырыпты. Бейтаныс жолаушы 

қыздарға жақындап келіп амандасады. Қыздар үндемейді. 

 

—       Әкелерің үйде ме?—дейді жолаушы. Қыздар жұмған ауыздарын ашпайды. 

 

—       Неге үндемейсіндер, сақаусындар ма, әлде тілдерің жоқ мылқаусындар ма?— деп шұқшияды 

жолаушы. 

 

—       Мылқау емеспіз, тіліміз бай,— деп жауап береді намысқа шьдамаған бір қыз. 

 

—       Ендеше неге жөндерінді айтпайсындар? 

 

—       Әкеміз бізге бейтаныш кішінің көзінше шөйлемендер деген,— деп береді әлгі қыз. Сонда оның 

қасында отырған кыз: 

 

—       Шен шөйлеп қойдың, шен шөйлеп койдың! Әкеме айтамын,— деп орнынан ұшып тұрыпты. 

 - Шендей шөйлешендер сөйлей бейіндер, өзім шөйлемеймін,— деп отыра беріпті үшінші қыз. 
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Өз елінде даңқы шығып жұрген Тәңірберген деген бір мықты палуан күш сынасу үшін басқа бір елдегі 

Назар деген палуанды іздеп шығады. Сол палуанның ауылына жақындайды. Ауылдың алды үлкен өзен 

екен. Өзеннен аты үркіп өтпейді. Тәңірберген атынан қарғып түседі, астына кіріп, арқалап алып судан 

өткізеді. Назар палуан да мұны көріп тұрған екен. 

 

Ауылға келген Тәңірберген одан Назардың үйін сұрайды. Сонда Назар көкке өрлеп тұрған бәйтеректі бір 

қолымен жұлып алып: — Анау шеткі үй,— деп өзінің үйін нұсқапты. 

 

Осылай танысқан екі палуан достасып, өмір бойы сыйласып өткен екен. 

 

201 - Бөлім: ҚҰРМАШ, НҰРМАШ, ЖАЛҒАС 
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Ертеде Елубай деген кісінің Құрмаш, Нұрмаш, Жалғас деген үш баласы болыпты. Үшеуі де шығаннан 

шыққан жалқау, бірінің тілін бірі алмайтын кесірін, ынтымақсыз қиқарлар екен. Әкесі не шешесі біреуін 

бір жаққа жұмсай қалса сылтаулары табыла кетеді. 

— Менің басым ауырып тұр, Құрмаш барсын,—- дейді Нұрмаш Ал Құрмаш Жалғаска сілтеп: 

  

—        Менің ішім ауырып тұр. Жалғас барсын,— дейді. Сөйтіп, біріне-бірі сілтеп, ешбір жұмыс 

тындырмай күнді батырады екен. 

 

Қыстың аязды бір күнінде Елубай мен әйелі жолаушы жүрмек болады. 

—        Балаларым, біз жол жүріп бара жатырмыз. Қарындарың ашса, ана қазандағы көжеден құйып ішіңдер. 

Ертелі-кеш малды суғарып, жем-шөбін беріп, малға қарандар!— дейді де, әке-шешесі аттанып кетеді. 

 

Түс кезі болады. Үш баланың қарны ашады. Нұрмаш өзінен кіші Құрмашты жұмсайды. 

—        Құрмаш, қазандағы көжені тегенеге қотарып әкелші, ішейік. 

—        Мен құя алмаймын, төгіп алам. Жалғас, сен құйып әкелші. 

—        Мен тегенені көтере алмаймын,—дейді Жалғас,— өзің кұйып әкел. 

—        Мен, немене, сен екеуіңнің малайыңмын ба?-- деп шіренеді Нұрмаш. 

 

Сөйтіп, үшеуі күн батқанша егесіп, аш отырады. 

Күн батар кезде аштықтан бұралған үшеуі: 

—        Көжені қотармай-ақ, қазанда тұрған күйінде іше берейік,— деп келіседі. 

 

Содан үш жалқау қолдарына бір-бірден қасық ұстап, қазанның басына төніп келеді. Сөйтсе, есік ашық 

қалған екен, одан уілдеп аяз соғып тұрады. 

—        Құрмаш, есікті жаба салшы,— дейді Нұрмаш. 

—        Жалғас, сен жауып келші,— деп сілтейді. Құрмаш. 

—        Өздерің неге жаппайсындар,— деп, Жалғас тіл алмайды. 

Үшеуі осылайша тағы ерегіседі. 

—        Олай болса,— дейді іштеріндегі жасы үлкені Нұрмаш,— көжені кім бұрын ұрттаса, кімде-кім 

бұрын сөйлесе, есікті сол жапсын! 

—        Мақұл,— десіп, бұған үшеуі келіседі. 

 

Қазанды ортаға алып, үшеуі мөлиеді де отырады. Уақыт өте береді. Үй суып кетеді. Қазандағы көже 

мұздап қалады. Бірақ ешкім ләм деп тіс жармайды. Тіс жарса, барып есікті жабуы керек. 

Осылай безеріп отырған жерлерінде үшеуі де қалжырап құлай- құлай кетеді. 

 

Әке-шешесі қайта оралып келгенде қораға қараса малға жем-шөп салынбаған, аштан бүрсең қағып тұр. 

Үйге кірсе есік ашық, үйдін іші азынаған аяз. Терезе көздерін қырау басқан. Ал үш баласы қолдарына бір-

бір қасық ұстаған қалпы қазанның қасында аштан бұралып жатыр. Бұған әке-шешесі қатты қынжылыпты. 
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Бұрынғы заманда Қасен деген патшаның жалғыз ұлы болыпты. Аты Ыдырыс екен. Бала ел аралап жұріп, 

Сәтбай деген диқанның сұлу қызына ғашық болады. Қыздың аты Дүрия екен. 

 

Бір күні Ыдырыс қыздың әкесіне сөз салып, қызын сұратып кісі жібереді. Сонда Сәтбай: 

 

—        Барса да, бармаса да қызым өзі біледі,— дейді.. 
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Содан кейін Ыдырыс Сәтбай қарттын үйіне өзі барып, Дүрия қызға мақсатын айтады. Сонда Дүрия: 

 

—        Сен патшаның баласысың, мен диқаншының қызымын, соны ойладың ба?— дейді. 

 

—        Неге ойламайын, ойландым. Тіпті он ойланып, жүз толғанып келіп отырмын алдыңа. 

 

—        Олай болса, қандай өнерің бар?—деп сұрайды Дүрия. Сонда Ыдырыс шынын айтады. 

 

—        Ешқандай өнерім жоқ. 

 

—        Өнерсізге үміт арту қиын. Үмітінді үз де, өз жолынды тап! 

 

—        Дүрияжан,— дейді Ыдырыс қиылып.— Неге олай дейсің? Мен жақында патша болып, әкемнің 

тағына отырамын. Патшаға өнердің керегі қанша? 

 

—        Жоқ, жігітім, олай ойлама. Бүгін патшасың, ертең кім болатыныңа көзің жете ме? Өнерсіздің 

өкініші көп. Онерлі өрге өрлейді, өнерсіз ойға олақ, бойға қорлық, опық жейді. 

 

Қыз сөзіне намыстанған Ыдырыс патша сарайына келеді де, әкесіне болған оқиғаны айтады. Қасен патша 

қол астындағы барлық өнерпаздарды шақырып алады. 

 

—        Балама бір өнер үйреткендеріңе қанша уақыт кетеді?— деп сұрайды. Онершілердің әрқайсысы әр 

түрлі жауап береді. Біреулері бір жыл, енді біреулері алты ай, тағы біреуі үш ай керек дейді. Сөйтіп 

тұрғанда басына жүн қалпақ киген Токтыбай деген өнерпаз шал: 

 

—        Балаға он бес күнде бір өнер үйретіп шығаруға болады,— дейді. Патша баласын сол Тоқтыбайға 

тапсырады. Он бес күннің ішінде Ыдырыс шалдан қалпак басуды үйреніп шығады. Қасен патша баласына: 

 

—        Қасыңа бірнеше кісі ертіп ал да, Сәтбай қарттың үйіне бар. Қызға өнерінді көрсетіп, құда түсіп 

қайт, көңілің қош болсын,— дейді. 

 

Ыдырыс диқаншы Сәтбай қарттың үйіне барып, қызға өнерін көрсетеді. Содан кейін разы қош болып, 

Дүриямен көніл қосады да, үлкен той жасайды. Дүрия сұлулығына қоса, асқан зейінді де еді. Патша 

сарайына келін болып түскен сон, Ыдырысқа: 

 

—        Өнеріңді ұмытпай, өркендет,— дейді. Ыдырыс сайман-әбзелдерін әзірлеп, қалпақ басудан қол 

үзбейді. Жүннен бір жақсы қалпақ басып, Дүрияға әкеліп көрсетеді. 

 

—        Мұның жақсы өнер екен. Енді осыған екеуміз ешкім білмейтін тағы бір өнер косайық,— дейді. 

Сонда Ыдырыс: 

 

—        Ол қандай өнер?— деп сұрайды. 

 

—        Қалпақты басқанда,— дейді Дүрия,— жиегіне басқа түсті жүннен әріпке ұқсас өрнектер шегеміз. 

Бір әріп бір сөздің баламасы болсын. Оны екеумізден басқа ешбір адам білмейді. Сақтықта қорлық жоқ, 

түбі бұл бізге керек оқу. 

 

Сөйтіп, екеуі ортақ өнер табады. 
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Сөйтіп жүргенде науқастанып, Қасен патша дүние салады. Ыдырыс әкесінің орнына таққа отырады. Ата-

енесін бала-шағасымен қасына көшіріп алады. Ыдырыс халыққа тыныш, жұғымды патша болады. 

 

Күндерде бір күні патша халықтың хал-жайын білмек болып, үстіне жаман киім киіп, ел аралайды. Бір 

қаланы аралап келе жатса, түтін шыққан шеткері үйден қоңырсық иіс мұрнына келеді. Тәуір тамақ пісіріп 

жатса керек, не де болса кірейін деп, сол үйге қарай бұрылады. Үйге кіріп келсе, белдемшеден киінген 

төрт адам отыр екен. Ыдырыс сәлем бергеннен кейін төртеуі біріне-бірі қарайды да, оның көзінше қырын 

тұрған бір адамды зынданға салып, сыртынан тарс бекітіп тастайды. Байқаса, бұлар адамды сойып, етінен 

түрлі тамақ жасап, базарға сатады екен. Жаңағы төртеуі қайтып келіп өзара сөйлеседі де, зынданға қарай 

Ыдырысты сүйрелеп ала жөнеледі. Зынданға кірсе, екі адам отыр екен, зәре-құттары жоқ. 

 

—        Бұл не пәле?— деп сұрап еді Ыдырыс отырған адамның біреуі жылайды, біреуі күледі. Бұларға 

қайран қалған Ыдырыс,— Сен неге жылайсың, сен неге күлесің?— дейді. Жылаған адам айтады. 

 

—        Мені бүгін түнде соймақ. Ажал сағатым тақаған сайын жүрегім қалтырап, дір-дір етеді. Содан 

корыққанымнан жылаймын. 

 

Күлекеш адам айтады: 

 

—        Менің аз да болса бір күндік өмірім бар, соған қуанып күлемін. Бізден гөрі семіздеу екенсің, бәлкім, 

бізді тағы бір күн қалдырып, сені сояр. 

 

Мұны естіген Ыдырыста зәре-кұт қалмайды. Үрейленіп, бұл пәледен қалай құтылудың амалын таба алмай, 

көп ойланады да, дал болады. Сол кезде оның есіне Дүрия екеуі үйренген өнер түседі. Сойтіп тұрғанда 

төрт аспазшы келіп, Ыдырысты зынданнан шығарып алады да: 

 

—        Сені бүгін соямыз,— дейді. Жүрегі дірілдеп, зәресі ұшқан Ыдырыс: 

 

—        Сендер мені соймандар, мен сендерге одан да көп пайда келтіремін,— дейді. 

 

—        Ол қандай пайда, қайтіп келтіресің? 

 

—        Менің айтқанымды істеп, керекті құрал-жабдық тауып берсеңдер, сонан соң менің өз қолыммен 

өрнектеп басқан әдемі қалпақты патшаның әйеліне сыйласандар, ол сөз айтпастан екі мың ділда береді. 

 

Аспазшылар Ыдырыстың айтқанын орындап, жүнді де, құрал-сайманды да түгел тауып әкеліп береді. 

Үш-төрт күн өткеннен кейін бөрік те дайын болады. Бөріктің жиегіне Дүрия үйреткен әріп таңбаларынан 

өрнек салады. Қалыпқа басқан әдемі бөрікті қуана-қуана алған екі аспаз атқа мініп, патша сарайына 

барады. Сарайдың алдына аттарын байлап, уәзірлерден рұқсат алады да, патшаның әйеліне бөрікті 

ұсынады. Дүрия бөрікті қолына алып, айналдыра қарайды да, өрнектелген әріптерді ішінен оқып шығады 

да: 

 

—        Бұл бөріктің бағасына не сұрайсындар?— дейді. 

 

—        Екі мың ділда,— дейді аспаздың біреуі. 

 

—        Жарайды, мен ділда алып келгенше кідіре тұрындар,— дейді де, Дүрия сыртқа шығады да,— қырық 

нөкер қару-жарағымен дайын тұрсын!— деп жарлық береді уәзірлерге. 

 

Дүрия екі мың ділданы алып, үйге кіреді де, екі аспаздың қолына ұстатады. Олар ділданы алған соң бек 

қуанып, аттарына мінеді де, алды-арттарына қарамай үйлеріне қайтады. Дүрия да атқа мініп, нөкерлерін 
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ілестіре екі аспаздың қарасын үзбей соңынан ілесе жүріп отырады. Екі аспаз қораға кірісімен, нөкерлер 

қораны айналдыра қоршап алады. Дүрия бірнеше адаммен ішке кіріп: 

 

—        Бұл үйде тірі жан болса, түгел шықсын!— деп айқайлайды. Үй ішіндегілердің бәрі де сыртқа 

шығады. Қора маңына жиналып қалған кала адамдары да тамашалап қарап тұрады. 

 

Аспаздардың екеуі сол арада өзіне-өзі пышақ салып өледі. Қалған екеуін нөкерлер тірідей ұстайды. 

Ыдырыс шықпаған соң, Дүрия зынданның кілтін тауып алып, бір-екі нөкерін ертеді де, зынданда жатқан 

Ыдырысты аман-есен шығарып алады. Есін жиған Ыдырыс патша Дүрияны көріп қуанып, құшақтап бас 

иеді. Сонда Дүрия күліп Ыдырысқа: 

 

—        Өнердің құдыреті деген міне, осы! Бұл өнерді үйренбесең, осы үйде өлімге тап болар едің,— дейді. 

 

Үйдің ішін түгел аралап, тінтіп шыққан нөкерлер сойылған адамдардың киімдері мен аспаздардың тыққан 

ақшаларын тауып алады. 

 

Жиналған жұртгың тілегі бойынша Ыдырыс патша тірі қалған екі аспазды көп алдында сол жерде дарға 

астырады. 

 

Табылған заттарды жұртқа үлестіріп беріп, Ыдырыс патша мен Дүрия нөкерлерін ілестіріп амансау 

сарайға қайтады. 
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Бір жесір әйелдің бір ұл, бір қызы болыпты. Ішсе — тамаққа, кисе — киімге жарымапты олар. Күндердің 

бір күні баласы шешесінен: 

 

— Бақыт деген не?— деп сұрайды. Сонда шешесі: 

 

—        Е, балам-ай, кімде-кімнің тамағы тоқ, көйлегі көк, болса, уайымы жоқ болса, бақ деген сол емес 

пе! Таудай талап бергенше, бармақтай бақ берсін деген осы. Құдай сонысын бізден аяп тұр ғой,— дейді. 

 

—        Талапты ерге — нұр жауар деген сөз бар ғой,—дейді бала тағы да.— Осының мәнісі не? 

 

—        Талапты ерге нұр жауады деген рас, балам. Бірақ бізде икем болмай тұр. Мен болсам қартайдым. 

Сен болсаң — жассың,— дейді шешесі. 

 

—        Талап, жігер болса бақытты көктен емес, жерден табуға болады екен. Олай болса бақытты бөгде 

біреуден сұрағанша, өзім тауып алуым керек,— деп, бала шешесімен қоштасып, бақытты іздеп жолға 

шығады. 

 

Шешесі жол азыққа майға шылаған талқан дайындап беріп, баласын аттандырады. 

 

Бірнеше күн ұзақ жол жүріп, қарны ашып, шаршаған бала ит мұрыны өтпейтін қалың орманға кезігеді. 

Орман ішін дию-перілер мекендейді екен. 

 

—        Ей, адамзат баласы, қайда барасың, ажал айдап келді ме сені бұл араға?— деп ақырады дию-перілер. 
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—        Қайда баратынымды қайтесің? Мықты болсаң, күш сынасуға мен дайынмын, кел бері!— дейді 

бала. 

 

—        Е, сынассақ, сынасайық, өзіңді қан түртіп тұрған бала екенсің, келсең — кел!— дейді диюлар. Бала 

шартын айтады: 

 

—        Кімде-кім мына жатқан үлкен қара тасты сығып, майын шығарса, соған бағынышты болайық. 

 

—        Жарайды,— деп келіскен диюлар алма-кезек тасты сығып, тастан май шығара алмаған соң, кезекті 

балаға береді. 

 

Бала қолын уқалаған болып, койнындағы майға шылаған талқанды сығып-сығып майын алақанына 

жұқтырып алады да, дәу қара тасты қысып-қысып: 

 

—        Міне, мен тастан май шығардым, енді сендер маған бағыныштысындар,—дейді. Мұны көрген дию-

перілер баланың күші басым екен деп, ойлайды. Олар баланы үйлеріне алып барып, үлкен сый- құрмет 

көрсетеді. Сонда да дию-перілер баладан қауіптенеді. 

 

Қонак асын берген соң, баланы жеке үйге жатқызады. Олардың жүріс-тұрысынан сезіктенген бала үйдің 

ортасына жатпай, пештің ішіне кіріп жатады. Өзінің орнына ұзынша бір ағашты жатқызып, үстіне 

шапанын жауып қояды. Дию-перілер баланы өлтірмек болып, түн ортасы ауған кезде үйдің төбесіндегі 

тесіктен дәу қара тасты тастап жібереді. Бала өлген шығар деп, таңертеңгісін үйге кіріп келсе, бала тірі 

екен. Сасқандарынан: 

 

—        Е, қонақ, қалай, тыныш ұйықтап тұрдың ба?— деп сұрасады. Бала: 

 

—        Аздап бүрге шаққаны болмаса, тыныш ұйықтадым,— дейді. 

 

Үрейленген дию-перілер баладан құтылғанша асығады. Көп алтын-күміс, асыл сыйлықты тарту етіп, 

оларды диюларға артып, баланы шығарып салады. 

 

Бірнеше күн жол жүріп, ауыр жүк көтерген, диюлардың есі шығады. Жолда жатқан жуан бөренені көріп: 

 

—        Мынау менің шешемнің ұршығына сап болуға лайықты екен,— деп, бір диюға арқалатады. Ондағы 

ойы — шешесін де мықты қып корсетпек еді. 

 

Бала көп заттармен шешесіне аман-есен келіп қосылады. Дию-перілер баланы үйіне жеткізіп салысымен 

бөгелместен жөндеріне кете барады. 

 

Сөйтіп, талапкер бала өзінің ептілігінің, тапқыр айласының арқасында мұратына жетіпті. 
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Бір жалғыз басты кедей әйел үмітін артып отырған жалғыз қойын далаға жайып, қайтып келе жатады. 

Өзеннің үстіне салынған ескі көпірден өте бергенде, көпір сынып, қойы суға түсіп кетеді. 

 

Жалғыз қойынан айырылған әйел жылап отырғанда, сол елдің ханы келіп қалып: 

 

—        Неге жылап отырсың?— деп сұрайды әйелден. Сонда әйел: 
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—        Мына жаман көпірден жалғыз қойым өте алмай, суға құлап ағып кетті. Енді осы көпірден қойымның 

құнын алып бер, хансың ғой. Егер алып бермесең, қияметте екі қолым жағаңа жармасады,— дейді боздап. 

Хан ойланып тұрып: 

 

—        Апырмай, бұл адам болса, алып берер едім. Жаны жоқ көпірге қалай үкім айтамын,— дейді. Сонда 

әйел: 

 

—        Дұрысын айтсам,— дейді,— бұл көпірдің иесі өзің емеспісің? Осы елдің ханы бола тұрып, бір 

көпірді жөндетпей жүрсің. Соның салдарынан менің жалғыз қойым суға кетті. Ендеше қойымның қүнын 

өзің төле! 

 

Хан әйел сөзінің қисынына жеңіліп, қойдың құнын төлеп, әйелді разы қып жұбатады. Содан кейін көпірді 

қайтадан жасауға жарлық түсіреді. 

 

205 - Бөлім: ЖАЗАСЫН ТАРТҚАН ҚУ 
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ЖАЗАСЫН ТАРТҚАН ҚУ 

Бір ханның бас уәзірі ханға өте сенімді болыпты. Қандай жұмыс болса да, не істесе де сол уәзір арқылы 

бітіреді екен. Хан өлімге бұйырған жазалыларды жазалап, хан үкімінің орындалуын қадағалап, оны 

тексеретін де осы уәзір екен. 

 

Басқа уәзірлер оны көре алмай қызғанады. Әсіресе екінші уәзір оны не қылса да өлтірудің жолына түседі. 

Бір сылтау табылса-ақ бас уәзірді жамандайды. Бірақ хан көпке дейін оның сөзіне иланбайды. Бір күні 

екінші уәзір ханға келіп айтады: 

 

—         Бас уәзірдің жұқпалы дерті бар. Қасына жақындаған кісіге де, малға да жұғады. Соны жасырып, 

сізге айтпай жүр. Сөйтіп жүріп ол сізді дертке шалдықтырады. Өзіңіз байқаңызшы, сізге келгенде дертін 

жасыру үшін аузын қолымен қалқалап басып тұрады. Дерттің жаман иісі сіздің мұрныңызға шалынбасын 

дегені бұл. Нанбасаңыз бір күні арнайы шақырып алып, иіскеп көріңіз. Дертін жасыру үшін алдыңызға 

келгенде аузын басып тұрады. 

 

Мүны естіген соң хан шошиды. Сонда да ешқашан жамандық істемеген кісіні қалай қияды. Егер дертті 

болса, жұмысында да мән болмас деп ойлайды. Егер бас уәзір өзінің сенімін солай пайдаланып, ханнын 

өміріне қатер төндірсе, оны аяуға да болмайды, жазасын тарттыру керек. 

 

Хан сонда да ойланады. Рас па, жоқ әлде, өтірік пе? Мұндай қылғаны несі, бас уәзірді тексертіп көрейік. 

 

Екінші уәзір ханның алдынан шыққан соң, бас уәзірге барып қонаққа шақырып кетеді. Үйіне келіп, неше 

түрлі тамақ дайындатады. Сонда тамақтардың бәріне сарымсақты көп қостырады. Тамақты жеп бола 

берген кезде ханнан хабаршы келеді. 

 

—         Бас уәзірді хан шақырады,— деп хабарлайды. Бас уәзір ойға шомды. Не істемек керек, аузынан 

сарымсақ иісі мүңкіп тұр?.. Сонда да амал жоқ, бармауға болмайды. 

 

Ханға келгеннен кейін ханға тақап тұрмайды. Қолымен ауызын баса береді. Хан қасына тақап келіп: 

 

—         Қолынды тарт,— дейді. Қолын тартып еді, аузынан жаман иіс шығады. Содан кейін хан екінші 

уәзірдің айтқаны рас екен деп ойлап, жазаға тартатын жерге бұйрық жаза бастады. «Бұл уәзірді бұйрықты 
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алысымен өлтір!» деді. Мұндағы «өлтір» деп жазылғанды бас уәзір білмейді. Неге десеңіз, ханның мұндай 

жарлығын жазаға тартатын жерге бас уәзірдің өзі алып баратын еді. Сондай ғой деп алып кете барады. 

Келе жатып екінші уәзірге жолығады. Ол: 

 

—         Қайда барасың?— деп сұрайды. Сонда бас уәзір қолындағы қағазды көрсетеді. Екінші уәзір: 

 

—        Бұл қағазды мен апарайын, маған бер,— деп, бас уәзірден сұрайды. Бас уәзір ойлайды: 

 

—        Мені сыйлап қонаққа шақырып еді ғой, бұл да мәртебе көріп тұр,— деп, қағазды беріп жібереді. 

Екінші уәзір қағазды жаза тартқызатын жерге алып кеп берген соң, ханның:. «Осы уәзірді бұйрықты 

алысымен өлтір»,- деген сөзі ақысымен, жендет оның басын шауып тастайды. Ешбір сөзін тындамайды. 

 

Ертеңіне бас уәзір ханға келеді. Хан оны көріп қайран қалады. Бұл қалай тірі келді дегендей аңтаң, менің 

бұйрығымды орындамаған екен деп ойлайды. 

 

Артынан анықтай келгенде екінші уәзірдің өтірік айтқанын біледі. Құдай жақтап, өзінің сенімді адамы 

қалады да, өсекшіл уәзір өледі. «Біреуге ор қазба — өзің түсесің», -деген сөз содан қалған екен. 

 

206 - Бөлім: ЖҰМБАҚШЫЛ ПАТША ҚЫЗ БЕН ҚАРАҚҰЛ 
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ЖҰМБАҚШЫЛ ПАТША ҚЫЗ БЕН ҚАРАҚҰЛ 

 

  

Бұрынғы өткен заманда бір ірі елдің патшасы болыпты, аты Сұлтаншын екен. Үлкен уәзірінің аты 

 

Мерәлі екен. Күндердің бірінде патша аң аулау үшін саятқа шығады. Жүріп келе жатып, патша қыздың 

шарбағына кезігеді. Шарбақты жағалай жүріп, қызды көреді. Әйелдікке алуға қызығып, патша қызға елші 

жібереді. 

 

—       Маған қыз патша тисін,— дейді. Оған патша қыз айтады: 

 

—       Егер патшаңыз мені жұбайлыққа алам десе, менің ол патшадан сұрайтын сауалым бар. Сол сауалыма 

толық жауап берсе, қалауы орындалады. Жауабы дұрыс болмаса, маңыма жолатпаймын. Менің сауалым 

мынау: 

 

«Бір бағланым бар, сол бағланымның майы көп пе, еті көп пе? Соны айырып берсін». 

 

Сонда патша бұл сауалдың жауабын өзі таба алмайтын болған соң, қыздан: 

 

—       Рұқсат етсін, бұл сауалға жауап қайтара алатын адамды іздеп табайын,— деп, қызға тағы елші 

жібереді. Қыз жауап қайыратын адам іздеу үшін патшаға рұқсат етеді. 

 

Патша еліндегі барлық ақылман адамдарды жинап, қыздың сауалын айтады. Сонда жақсылардың 

ешқайсысы жауап бере алмайды. Енді патша жасауылдарына бұйырады. 

 

—       Адамның, шөптің, құстың жаманын тауып келіндер. Соны айырған кісіден сұраймын. 

 

Жасауылдар өздерінің білгенінше шөптің жаманы деп, Құсқонбас деген шөпті, құстың жаманы деп, 

Байғызды алады. Адамның жаманын іздеп ас болып жатқан, көп адам жиналған жерге келеді. Мал көп 
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сойылған екен. Жиналғандардың бәрі тойған кезде, тамақ асқан жерошақтың басында жүрген бір қара 

құлды көреді. Бастан құлақ, сирақтан тұяқ тимей жүрген Қарақұлды тауып, жасауылдар өз ойларынша 

«адамның жаманы осы болар» деп ойлап, Қарақұлды патшаға алып кетеді. Жолда келе жатқанда Қарақұл 

жасауылдардан сұрайды: 

 

—       Мені қайда апарасындар?— деп. Сонда патшаның жасауылдары айтады: 

 

—       Сені патшаға апарамыз. Патша бізге шөптің, құстың, адамның жаманын тауып әкеліндер деп 

бұйырған. Шөптің жаманы — Құсқонбас, құстың жаманы — Байғыз екен. Ал адамның жаманы — сенсің. 

 

—       Жоқ, олай емес,— дейді Қарақұл сонда,— шөптің жаманы — ебелек. Себебі ол жанса  жалыны жоқ, 

сөнсе шоғы жоқ. Құстын жаманы Байғыз емес, сауысқан. Адамның жаманы мен емес, күшік күйеу. Бірақ 

бұлардың ешқайсысы патша қыздың сауалына жауап қайтара алмайды. Ал мен жауабын табамын. Мен 

бір байдың құлымын. Құным мың ділдә. Сол құнымды қожайынға беріп, мені құтқарса, мен жауабын 

тауып беремін. 

 

Жасауылдар бұл сөзді патшаға жеткізеді. Патша ести сала жылдам Қарақұлды сатып алған кісіге мың 

ділдә беріп, сатып алып келуге бұйырады. 

 

Патшаның өмірін жылдам орындауға тырысып, Қарақұлды қожасынан мың ділдаға алады да, патшаға 

жеткізеді. Келген соң патша Қарақұлдан сұрайды: 

 

—       Бір бағланым бар, еті коп пе, майы көп пе?— деп. Қарақұл: 

 

—       Қыздың барлық сұраған сауалына қарсы алдында жауап беремін,— дейді. Содан кейін патша уәзірін 

қасына ертіп, Қарақұлды қыздың алдына жеткізеді. Қыз патша әуелі патшадан сұрайды: 

 

—       Бір бағланым бар, еті көп пе, майы көп пе? 

 

—       Қозының еті көп,— деп жауап қайырады патша. 

 

Бұдан кейін патша басқа бөлмеге шығарылады да, уәзірінен сұрайды. Ол да еті көп деп жауап береді. 

Содан соң уәзірді де басқа бөлмеге шығарады да, Қарақұлдан сұрайды. Сонда Қарақұл: 

 

—       Майы көп,— деп жауап береді. Қыз патша сұрайды: 

 

—       Майы көптігінің себебін айт. 

 

—       Семіз бағлан дегеніңіз, тақсыр, өзіңізсіз,— дейді Қарақұл — Майы сіздің бұқара халқыңызға істеген 

адалдығыңыз бен жақсылығыңыз деп ойлаймын. Жақсы дағдылы патшаның, халқына жақсылығы көп 

болады деп, өзіңізді бағланға балағанда, бұқараға жасаған жақсылығыңызды майға ұқсаттым. 

 

Содан кейін патша қыз Қарақұлды бір үйге кіргізіп, алдына жайпақ табақ қойып, оның үстіне бір қарбыз 

бен пышақ қояды. Қарақұл пышақты қарбызға шаншады да, үйден шығып кетеді. Сыртқа шыққан соң 

патша мен уәзір сұрайды: 

 

—       Қыз патшаның сауалына не деп жауап таптың?— деп. Қарақұл айтады: 

 

—       Мен ешнәрсе білмеймін, менен ештеңе сұраған жоқ. 
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Өзінің тапқанын жасырған соң, патша ашуланып, Қарақұлды дарға асуға әмір береді. Сонда да Қарақұл 

ештеңе айтпайды. Қарақұлды асу үшін дар ағашының түбіне алып келгенде, Қарақұлдың дарға асылғалы 

жатқан хабары патша қызға жетеді. Қыз патша әлгі қарбызбен пышақты көтеріп келіп, дар ағашының 

түбіне пышақпен қарбызды қақ бөледі де, үн-түнсіз жүре береді. Сонда барып Қарақұл айтады: 

 

—       Мені босатып, енді патшаға алып барыңдар,— барлық шын сөзімді айтамын. 

 

Жасауылдар Қарақұлды патшаның алдына алып барады. Сонда Қарақұл: 

 

—       Мен қыз патшаның сауалына былай жауап бердім,— дейді — Бағлан қозы — өзіңіз, май дегеніңіз 

бұқара халқыңызға жасаған жақсылығыңыз дедім. Әрине, патшаның бұқара халыққа жасаған жақсылығы 

көп болар деп ойлаймын дедім. Сонан соң қыз патша маған бір қарбыз бен пышақ әкеліп берді. Оның 

мәнісі — осы қарбыз жарылмай шыныңды айтпа дегені. Мен бұған түсініп, пышақты қарбызға шаншып 

кеттім. Өйткені — осы пышақпен бауыздаса 

да айтпаймын дегенім. Сондықтан бұл сөзді айтпаған едім. Өлсем де айтпас едім. Қыз патша бүгін 

қарбызды дар ағашының түбіне әкеліп жарып кетті. Қыз паптшаның сауалына жауап тапқанымның бір 

мәнісі тағы былай: егерде маған жақсылық қылмай қарбызды жармаса, мен өлер едім. Міне, менің 

ойымша, майы көп деп айтқандағымның дұрыстығы осы. 

 

Содан кейін қыз патша сауалына жауап тауып берген Қарақұлға тиіп, барша мұратына жеткен екен. 
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ТОЛАРСАҚ 

 

  

 

Баяғыда Қаһһар деген хан болыпты. Дүниеге көзі тоймайтын ашқарақ, адамға жаны ашымайтын қанішер 

жауыз екен. 

 

Ханнын Шомбал ноян деген күшіне даңғойлығы сай ызақор, морт мінезді қолбасысы болыпты. 

 

Қаһһар хан кезекті жорықтарынын бірінде женіске жетіп, ұлан-асыр той жасапты. Сол замандағы елдің 

ғұрып-әдеті бойынша мұндай ұлан-асыр тойда өнерпаздар елдің ерлерін, айбынды батырларын, жақсы 

кісілерін мадақтап өлең айтып, би билейді екен. Әлгі төйда елдің жақсы кісілерін мақтап өлең айтқан 

Тулақ жырау Толарсак деген жас жігіттің мергендігін, мейірімділігін, жомарттығын, мәрттігін, ерлігін 

дәріптеп жырлайды. 

 

Бұрынғы тойларда өз аты ғана аталып жүрген Шомбал Тулақ жыраудың бұл сөзіне ыза болады. 

 

— Тоқтат! Жетер зарлауық!— деп ақырады ол. 

 

Той-думан ортасындағы тұғырда санқылдап отырған қырандай Тулақ жырау жыр нөсерін бұрынғыдан 

бетер төпелейді: 

Батыр да батыр, батыр көп, 

Шоқпары бар, күші бар. 

Сол жігітті айт батыр деп, 

Ел сүйсінер ісі бар, 

Қазан бұзар, үй тентек, 
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Кімге тірек болар жар. 

Даңғаза, даңғой, құр селтек, 

Болар ма батыр іші тар. 

Сыпайы болса, сыйымды, 

Сыйласа кепті, жиынды, 

Батыр деп соны біледі ел, 

Ондай ердін тілегі — ел... 

 

Ашу кернеген Шомбал ноян ұртын шайнап, аш бұрадай шабынады. Сол бетімен Қаһһар ханға барып, той-

жиынын тараттырады. Қол шокпары Шомбалдын сөзін жерге тастасын ба, хан дереу Толарсақты 

шақыртады. 

 

Хан шабарманы келсе, Толарсақ қарт әкесі Тобышаққа ұсақтап ет турап, мипалау жасап беріп отыр екен. 

Тепсіне келген шабарман аптыға сөйлеп, Хан жарлығын жариялайды. 

 

—       Хан иемнің жарлығы, бір алланың құдыреті! Толарсақ, итке кемік болар жерін келді, иманынды 

айта бергейсің!— дейді. 

 

—       Хан жарлығына қарсылық жоқ. Бірақ мына қарт әкемнің тамағын беріп, төсегін жайлап салған соң 

барамын. Хан иеге солай деп айт. 

 

Қанша зарласа да әкесінің тамағын беріп, төсегін жайламай, Толарсақтың келмейтініне көзі жеткен 

шабарман ханға келіп, Толарсақтың жауабын жеткізеді. Хан одан бетер ашуланады. 

 

Біраздан сон Толарсақ келіп, хан алдына тағзым етеді де: 

 

—       Алдияр тақсыр, жетпіске келген қарт әкеме тамақ беріп, төсегін саламын деп кешіккенімді кешірініз. 

Әміріңізге құлдык!— дейді. 

 

—       Әкеңе қандай тамак бересің?— деп, мысқылдай сұрайды хан. 

 

—       Мипалау жасап, жіліктердің майын шағып беремін. Ол кісі өте кәрі еді, тақсыр, жылы-жұмсақтан 

баскаға тісі өтпейді. 

 

Хан касында отырған молдаға қарап: 

 

—       «Кәрісі бардың пәлесі бар» дегенім осы. Әкежанды жігіт, қазір бардағы сол әкенді өз қолыңмен 

өлтір. Сөйтіп құтыл ол пәледен! Молда, сен жаз: Менің ұлы жарлығым бойынша алпыс жастан бір күн 

асқан кәрілердің түгел басы алынсын! Бұл жарлықты хан жендеггері орындасын!— дейді. 

 

Хан жарлығына қарсы тұрар хал жоқ. Ел-жұрт жендеттердің қолында өлімге кетіп бара жаткан ата-

аналарымен қош айтысып, жылап-сықтап жатады. 

 

—       Е, балам,мен асарымды асадым, жасарымды жасадым. ¥л өсірдім, қыз өсірдім., Жастық шағым 

жайсыз өтсе де, сендерге разымын. Мен үшін бейнет көрмендер. Бер мені хан жендетінін қолына,—дейді 

Тобышақ қарт. 

 

—       Жоқ, әке! Жастық шағыңыздың ен қызық кезін бізге, балаларынызға арнадыңыз! Бала үшін қандай 

қиындыққа болса да шыдадыныз! Сондай ғана ата-ананы қартайған кезде күту, ардақтап ұстау-ұрпақтың 

парызы. Мен сіз үшін, өзімнің ата-анам үшін нендей қиындық көрсем де бейілмін. 
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Бұл сез шын ықылас, берік серті еді. Қарт әкені ешкімге сездірмей, жасырып сақтау, тамақ, киімінің бабын 

тауып күту күн асқан сайын қиындай түседі. Ай өтеді, жыл өтеді. Бір күндері озбыр хан тағы да обығады. 

Ол Кердала деген шөлде, Құлантау деген таудың үнгірінде ат басындай кесек алтын бар деген лақап сөзді 

естиді. Содан кейін жаны тыныштық таппайды. Сол Кердалаға барып, Кұлантаудағы кесек алтынды 

алмақ болып аттанады. 

 

Айлар етіп, жылға жақындағанда Кердала жазығының шетіне ілігеді. Шілде. Кұмды боран. Сусыз шол. 

Ат болдырады, азық тау- сылады. Адамдар мен мал шөлден қырыла бастайды. Қанша құдық қазғанмен, 

ауыз шаюға су шықпайды. Қалың топ қойша маңырап, қозыдай шулайды. Жер қайысқан қалың кол 

ажалдың ауызына түскен ақ қайрандай топырлап, жер соғады. 

 

—         Балам, бұл неғылған шу, кандай заман болды?— деп сұрайды Тобышақ қарт сандықтың 

ауызындағы кұлыптың тесігінен сығалап, сыбырлай сөйлеп, Толарсақтың қасына келгенін сезген соң. 

 

—         Әке, апат болды. Кердаланың шөлінен адам да, мал да сусап қырылып жатыр. Қазған құдықтан да 

су шықпайды. Алып келе жатқан ауыз су таусылды. 

 

—         Саспа, балам! Қайратынды жина, менің айтқанымды тында. Қосыңа бар да, барлық сиырды босатып 

жібер, соңынан ере бер. Сиыр шұбап барып, бір жерге тоқтайды. Мұрындарын шүйіріп, кездерін алартады 

да, жерді иіскелеп жата-жата кетеді. Сол жерді казсаң, су шығады. 

 

Толарсақ әкесінің сөзін ұғып алады да, сандықты ашып, ең соңғы бір кұты суды қасына қояды. 

 

—         Шөл басып жата беріңіз. 

 

—         Балам, жер қазасың, шөлдейсің, суды өзің ала кет. Ең болмаса тына-тына жұтып, сусынынды 

қандырып ал,— деген әке сөзіне: 

 

—         Мен суды өзім қазып шығарып ішем ғой, әке,— дейді де, санарға аттанады. Батар күннің астындағы 

қызғылт-қоныр көлеңкеге қарай шұбаған сиыр бір шоғыр кұм сағыздыңтүбін иіскеп, өкірігі- бақырып 

үйіріледі де қалады. 

 

Толарсақ сол жерден құдық қазады. Суы мол, тастай суык әрі тұщы. Елдің де, малдың да шөлі қанады. 

Ата сыйлап, оның ақылын тыңдаған бала мал мен жанды ажалдан құтқарады. 

 

Кердалада сусындап, күйленіп алған хан қосыны Құлантауға жетеді. Обығып келген озбыр хан ат 

басындай алтынды кесегімен құшақтағанша асығады. Үңгірдің ауызына келеді. Ауызы тар, іш жағы кең, 

түбі терең, үңірейген караңғы үңгір тасты да талғамай жұта салатын аждаһаның көмейі секілді. 

 

Ханнын әмірі бойынша он жігітті ертіп, үңгірді бойлап Шомбал кетеді. Біраздан соң дауыс та, сыбыс та 

естілмейді. Тағы он адам, одан кейін он алты адам кетеді. Бірақ ешкім қайтпайды. Хан адамдарды арты-

артынан айдап жібере береді, жібере береді. Үңгірге кіргендердін бірде-бірі қайта оралмайды. 

 

—         Балам, бұл неғылған шу, қандай заман болды?— деп, тағы да сыбырлап сұрайды Тобышак сандық 

ішінде жатып. 

 

—         Әке, апатқа ұшырадық. Құлантаудың үңгіріне кірген адамдар әлі қайтпай жатыр. Кезек маған да 

таяп қалды. Сіздің тамағыңызды сайлап берейін деп келдім. Кім біледі, мені қайта көре аласыз ба, жоқ па, 

тойып алыңыз,— дейді де, Толарсақ әкесіне жылы- жұмсақ ұсынады. 
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—       Балам,— дейді сонда Тобышак,— саспа! Мені тыңда. Тілімді алсаң — өлмейсің. Ол үңғірдің түбі 

терең әрі қараңғы. Іші толған кісі жейтін құмырсқа. Олардың үлкендігі иттей. Барған адамдарды солар 

жеп жатыр. Сен ер-тұрманынды, киім-кешегінді қара маймен майлап ал. Оның иісіне құмырсқалар 

жоламайды. Астыңа қулық құлындаған құлынды бие мін. Құлынын үңгірдің аузына байлап кет. Ат 

басындай алтын өзінің жарығымен көрініп тұрады. Соны ал да, биенің басын бос қой да, тебіне бер. Бие 

сені адастырмайды. Тұп-тура өзінің кұлыны тұрған жерге алып келеді. 

 

Әке сөзін ұғып алады да, Толарсақ Құлантаудың үңгіріне кетуге ыңғайланады. 

 

—       Ал, мен кетейін, әке!.. 

 

—                  Жолын болсын, балам! Мына тамақтан бір күндік азық ала кет. 

 

—       Жоқ, әке. Мен азық алмаймын, сіз жеңіз. Карныңыз ашып қалмасын. «Қарт адамның арқауы — 

азық» деуші еді әжем. 

 

—       Алтынды алмай, оралмайсың!— деп бұйырады Каһһар хан. 

 

Толарсақ әкесінің айтқаны бойынша әзірленеді де, үңгірге беттейді. Жиналған топыр үңгірге кірген 

адамдардың қайтып келуінен күдер үзсе де: «Кешегі көзіміз көрген Төбышақтың жалғызы еді, тоса 

тұрайық, тілеуін тілейік»,— деп, Толарсақты тосады. 

 

Кұн бата үңгірдің ауызыңда байлаулы тұрған құлын ышқына кісінеп жібереді. Сол кезде үңгірдің түбінен 

биенің кісінеген дауысы естіледі. Жұрт қуанысып, үміттене бастайды. Әлден уақытта үнгірден Толарсақ 

аман-есен шыға келеді де, алдындағы ат басындай алтынды Қаһһар ханның алдына тастай салады. Хан 

ес-тұсы шыға алтынды құшақтап ботадай боздайды. 

 

—       Уа, менің ең сүйікті батырым! Елді, малды шөлден құтқардың, өлімнен арашаладың. Ажал тұнған 

шыңыраудың түбіне түсіп, ат басындай алтынды алып шықтың. Ал менен тілеген, сұрағаныңды. Не 

тілесең де беремін!..—дейді әбден қуанған хан. 

 

—       Мархабатыңызға құлдық, тақсыр. Менің сұрайтыным: жетпіс бір жасқа келген әкемді тірі 

қалдырсаңыз екен. 

 

—       Әкең өлтірілмеп пе еді?.. 

 

—       Әкем тірі. Елді шөлден кұткарған, мені ажалдан қаққан, ат басындай алтынды алудың жөлын тапқан 

сөл кісі еді. 

 

Қаһһар хан ақылға келіп, сол күннен бастап қарт кісілерді өлтіріндер деген жарлығын күшінен қалдырады 

да, адамдар қамсыз өмір сүре бастайды. 
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Ертеде бір тақыр кедей болыпты. Кедей болғанымен өнерлі, тапқыр адам екен. Өнерінің ішінде атбегілік, 

құсбегілік, саятшылық та бар екен. 

Қолына бірегей жүйрік ат ұстапты. Сол жел жетпес жүйріктерді ел ішін аралап жүріп өзі сынап тауып, өзі 

мәпелеп баптапты. 
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Жігіт жаз шыққан кезде байларға жалданып, мал тауып, жұмыс істейді. Қыста жапан далада, сай-сайда, 

орман мен тау ішін сүзіп жүріп қасқыр, елік қуып, қарсақ пен түлкі қағыпты. Суыр, қоян аулап, тиын мен 

күзен алып кәсіп етіпті. 

 

Күндердің күнінде басқа елдің бау кеспе бес ұрысы осы жігіттің жел жетпес жүйрігін естиді. Олар қалай 

ебін тауып, сол жүйрікті қолға түсірудін амалын ойласады. Бірақ тақымына басқан жалғыз атын жігіт көз 

алдынан таса етпейді. 

 

Ұрылар күндіз-түні торыса да жүйріқ атты қолдарына түсіре алмайды. Амалы таусылып, мысы құрыған 

ұрылар жігітке өшігіп, ерегіседі. 

 

Сөйтіп, жігіттің аң аулап, дала кезетін кезін андиды. Ақыр аяғында қарақшылар ізін анднды. Иек артпадан 

кезектесе, ұтылай қуып, абайсызда ұрып жығып, атын олжалап кетпек болады. 

Қыстың қиыршық қары борап, қызыл шұнақ аязы шандатып тұрады. Тоқал ешкі мүйізіндей Едірей дейтін 

төбелердің ішінен жүйрік ат мінген жігітті ұрылардың көзі шалады. Айтылған уәделері, байласқан сөздері 

бойынша Едірейдің иек артпа кезеңінен бесеуі кезек-кезек ұтылап ізін бағып, жігітті өз еліне беттетпей, 

бірінен соң бірі қуа береді, қуа береді. 

 

Жігіт андыған жаулардың астындағы атын алмай қоймайтынын біледі. Жасанған адамдарға жалғыз өзі 

көзсіздікпен қарсы тұра да алмайды. Аттың жалы, қылыштың жұзіндей қысталаң жерде жұрт есінде, ел 

аузында, бала санасында қаларлық бір сөз айтып қалуды ойлайды. Сонда ол қары бораған құба төбелерді 

айнала шауып жүріп: «Құнти кедей, Құнти! Құнти, кедей, құнти!» деп айқайлап қашады. Ұрылар 

жабылып жүріп, жігітгі сойылға жығады да, жүйрік атын олжалап кетеді... 

 

Жаз шығып, жайлауда ет жеп, қымыз ішіп еліріп отырғандарында ұрылар өздері ұрып кеткен жігітті мазақ 

етіп күліседі. 

—       Сол жігіттің, тегінде,акыл-есі дұрыс па өзі?.. 

—       Иә, өзі мертігіп, атынан айырылатынымен ісі жоқ, «Құнти, кедей, құнти!» деп, беталды айқайлай 

бергені несі?.. 

 

Қарақшылардың бұл сөзі ауыл балаларының құлағына шалынады да, олар бірін-бірі қуалап, алысып 

ойнағанда, қашақтағаны: «Құнти, кедей, кұнти!» деп зымырайды. Қуалағаны: «Құнтыйды ұста!» деп 

жүгіреді. Балалар бұл сөзді ұмытпай қысы-жазы ойнағанда айтып жүреді. 

 

Арада жыл өтеді. Жігіттің жарақаты жазылып, ел жинайды. Жүйрік атынан айырылғанына қатты күйінеді. 

Ақыры намысы қозып, жаяу ел аралайды. Табанын тоздырып жүріп сұрау салады. 

 

Бірақ ешбір сыбыс, хабар біле алмайды. Ұры-қарысы көп дейтін алыстағы бөтен елдің ішін шарлайды. 

 

Күндердің күнінде жылқысы көп, желісі ұзын бір ауылдың ту сыртында ойнап жүрген бір төп балаға 

кезігеді. Байқап тұрса, балалардың қуғаны да, кашқаны да: «Құнти, кедей, құнти!» деп жүгіріседі. Жігіт 

сол арада балалардан бұл ауыл кімнің ауылы екенін, әлгі сөздің қайдан шыққанын және осындағы елдің 

өте әділ, сөз қадірін білетін ақсақалының кім екенін сұрап, жай-жапсарды біліп алады. 

 

Содан кейін жасы сексеннен асқан Отарбай деген ауыл ақсақалына барып сәлем береді де, өзінің басынан 

кешірген оқиғаны айтады. Төрінен гөрі көрі жуық ақсақалдан тендік, әділдік тілейді. 

 

Отарбай ойланып, толғанады. Әрі кедей жалғыз жігітті аяйды. Әрі істің анығына, жігіт сөзінің растығына 

көзі жетіп, көңілі сезеді. 

Сөйтіп, бес ұрыны шакыртып алады да: 

—       Адам өлсе де, сөз өлмейді,— дейді Отарбай қарт,— Мал жоғалса да, сөз жөғалмайды. 
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Қашан да арам жеңіледі, адал жеңеді. Адамға адалдық, әділдік керек. Жас бала үйренбесе өтірік айтпайды. 

Олар үлкендерден естігенін айтып, ылғи да көргенін істейді. Балалы үйдің ұрлығы жатпайды. Мына 

жігіттің табан ақы, мандай терімен тапқан жалғыз атын қазір өзіне кайтарындар. Ақылды жігіт пен жақсы 

аттын айыбы үшін бесеуің бес бесті мойнына қосак, соңына тіркеу етіп беріңдер!.. 

 

Мойындарына су кетіп, бұлтара алмаған қарақшылар: 

— Сөз тапқанға қолқа жок, қылша мойнымыз мұнша!—дейді.— Атың да, айыбың да дайын. «Кұнти, 

кедей, құнти!» деген сөзді текке айтпаған екенсің. Оны енді білдік... 

Сөйтіп, кедей жігіт бір атына бес бесті ат қосып алып, еліне қайтқан екен. 
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ЕСТІ ҚЫЗ 

  

Баяғыда байдың қолында бір жетім қыз болыпты. Әке-шешесі ерте өліп, жалғыз қалған екен. Орімдей жас 

бала байдың отын-суын тасып, тамағын асырапты. Күндердің күнінде сол ауылдың қыздары жиналып, 

шөпшек теруге шығыпты. Терген шөпшектерін буып, арқалап алыпты. Үйлеріне қайтып келе жатқанда 

жолда жаңбыр құйып кетеді. Қыздар отындарын арқалап үйлеріне қарай жүгіріпті. 

Жетім қыз қырық жамау жаман шапанын шешіп алып, отынның үстіне жауып, жаңбырдың басылуын 

тосып отырыпты. 

Алыстан келе жатқан салт атты жолаушы мұны көріп, кыздың қасына келеді де: 

—        Шырағым, ана балалар ауылға кетіп калды ғой. Сенің бұл отырысың не?—деп сұрайды. Сонда қыз 

былай дейді. 

—        Барса, бара берсін, менің нем кетеді? Олардын отындары да, киімдері де су болады. 

Атты кісі ауылға барса, айтқанындай-ақ елдің көбісі отындары су болып, шай қайната алмай отыр екен. 

—        Жәміш деген қыз бала тұратын үй кайсы?— дейді жолаушы. 

—        Анау жотаның үстіндегі үй,— деп көрсетіп жібереді. 

Жолаушы сол үйге барып түседі: Шайы қайнап, тамағы пісіп тұр екен. Бір-екі кісі келіп, құрғақ отыннан 

тамызық та сұрап алып жатады. Мұны көріп отырған қонақ жетім баланы шақырып алып: 

—        Қызым, сен ақылды бала екенсің, алдыннан жарылкасын!— деп батасын беріпті. 
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Жар дегенде жалғыз ұлы бар бір жарлы кемпір болыпты. Бір күні кемпір науқастанып қалып, ұлын су 

әкелуге жұмсайды. Бала хан ордасының жанындағы құдықтан су алуға келеді. Су тартып болып, хан 

сарайының сәулетіне қызыға қарап тұрғанда, үстіңгі қабаттағы әйнектелген сарайды, оның терезесінен 

сыртқа қарап тұрған бір қызды көреді. Қыздың сұлулығы сонша, күнмен жарысып, жүзінен нұр төгіледі. 

Бала бұл қызға ғашық болып қалады да, үйіне келіп: 

 

—        Сол қызды айттырып алып бер,— деп, шешесінің мазасын алады. Шешесі бұл істің жөні 

келмейтінін қанша айтса да, балаға қона қоймапты. 

 

—        Олай болса,— дейді шешесі баласының көңілін қимай.— Сен үйдегі отын-суды жабды. Мен ханның 

үйіне барып, жөнін айтып құдалық сөйлесейін... 
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Кемпір «Құдалық сөйлесіп жүрмін» деген сылтаумен таң атпай, ел орнынан тұрмай кетеді де, хан 

сарайына барып, сарай алдын сыпырады. Ханның дәрет суын жылытып беріп, бір жылды өткізеді. 

 

—        Бұл істерді кім істеп жүр?— деп, байыбына бара алмай, ары ойлап, бері ойлап, ханның басы қатады. 

Бұған көз жеткізбек болып, таң атпай тұрып далаға шықса, кемпірдің істі тындырып жүргенін көріп, 

қайран калады. Содан кейін кемпірден не үшін ұйқысын бөліп, ақысыз-пұлсыз жұмыс істеп жүргенінің 

себебін сұрайды. 

 

Ханның кішіпейілмен мән-жайды сұрағанына разы болған, кемпір мүлде іске аспайтынын біле тұра 

ұлының көңіліне бола осылай істеп жүргенін айтады. Кемпірдің мұңын ұққан хан ары ойлап, бері ойлап: 

 

—         Айтқаныңыз да жөн. Егер балаңыз Түрленбайдың түрленуін үйреніп келіп, қызымды аламын десе, 

қарсылығым жоқ. Өнерден, білімнен артық емеспін,— дейді. 

 

Хан кішіпейіл, білімді адам екен, кемпірге ашу шақырмайды. Кемпір үйіне келіп, баласына ханның 

шартын айтады. Ұлы бұл сөзді естіген соң, шешесіне үш жылға жететін азық-түлігін дайындап беріп, өзі 

Түрленбайдың түрленуін үйренуге аттанады. 

 

Бала өнер үйренетін жерге жетіп, Түрленбайдың сиқыр өнерін үйренуге кіріседі. Үйрену ісіне жанілімен 

кіріскендіктен өнердің бәрін жетік игере бастайды. Үйренудің мерзімі бітіп, баланың кайтатын уағы 

таяғанда, ұстазы: 

 

—         Сенен емтихан аламын. Содан өтсең, өнерді үйренгенің,— деп, емтихан алмақ болады әрі былай 

дейді:— Мен бір тал сіріңке шағамын. Саған бес кез бұл беремін. Мына бір тал сіріңке шырпы жанып 

біткенше сол бұлды бояп боласың. Мұны орындасаң — өнерді игергенің. 

 

Бала ұстазы айтқан уағында берген бұлын бояп шығады. 

 

—         Қалай, болды ма?— дейді бала. 

 

—         Иә, сен көрім үйренген екенсің,— деп, Түрленбай балаға рұқсат етеді. Түрленбайдың бір қызы 

баламен сабақтас досы еді. Сол кыз: 

 

—         Сені енді әкем тегін жібермейді. Өйткені ол өнеріңнің өзінен асып кеткенін байқады. Сен енді 

өзіннің өмірінді сақтап қалуың керек,—дейді де, балаға тез кетіп қалуды айтады. Бала мұны естіген соң, 

үйіне қашып келеді. Шешесіне өнерін көрсетіп, әр жолда өзі бір түрлі хайуан болып, базарға сатқызып, 

шешесіне ақша тауып береді. Шешесі баласының тапсыруы бойынша сатқан малының бұйдасын алып 

кетіп отырады. Кемпір үйіне келсе, баласы өзінен бұрын келіп, тосып отырады. 

 

Бір күні бала атан түйеге айналады да, шешесіне жетектеттіріп, көшеге шығады. Бұлар малбазарға 

келгенде Түрленбай да кезіге кетеді. Түйенің өз шәкірті екенін таниды. «Енді қолға түсіріп, көзін жоюдың 

ыңғайы келді» деп ойлап, түйені жетелеп жүрген кемпірмен саудаласады. Кемпір сұраған мың ділдәні 

беріп, түйені сатып алады да, жетелей жөнеледі. Кемпір де асып-сасып: 

 

—         Ей, бұйдамды беріп кет!— деп жармасады. Бірақ маңайындағы жамағат: 

 

—         Бұйдасын бермесең, асау түйені ол қайтіп жеткізіп алады?— деп жазғырып, кемпірге ырық 

бермейді. Осы орайда Түрленбай да асығып жолға түседі. Кемпір лажсыз қалады. 

 

Түрленбай түйені жетелеп үйіне әкеліп, қызын дауыстап шақырады да: 
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—         Мына түйені соямын, үлкен пышақты алып шық,— дейді. 

 

Қызы жүгіріп шығып, түйеге түрленіп тұрған өзінің сабақтасы екенін таниды да, құтқаруды ойлап, амал 

қарастырады. Қыз үйге жүгіріп кіріп, қайта шығады да, әкесіне: 

 

—        Пышақты таба алмадым. Қойған жеріңізден өзіңіз тауып алып шығыңызшы,— дейді. 

 

Сиқыр түйенің бұйдасынан біреу ұстап тұрмаса, қашып кететінін білетін әкесі түйені қызына бұйдасынан 

ұстата салып, өзі үйге кіріп кетеді. 

 

—        Сен енді құтылмасаң, қазір өлесің,— дейді қыз.— Бар даусыңмен бақырып, менің үстіме шынынды 

ақтара шаш. Мен қорыққан болайын да, қоя бере салайын. Әкем маған сонда сенеді. 

 

Қыздың айтуы бойынша түйе бақырып, жынын шашып жібереді. Қыз қоя бере салып, корыққан адамша 

қалшиып тұрып қалады. Түйе қаша жөнеледі. 

 

Түрленбай үйден жүгіріп шығып, түйенің қашып бара жатқанын кореді де, жолбарысқа түрленіп, соңынан 

қуады. Жолбарыс жете бергенде, түйе қырғауыл болып ұшады. Жолбарыс енді қаршыға болып қуады. 

Қаршыға енді жетіп іле бергенде, қырғауыл торғай болып зымырайды. Қаршыға қырғи болып, торғайды 

бастырмалата қуады. Қырғи қуып жетіп, енді іле бергенде торғай кептерге айналып қашады. Қырғи 

сұңқар боп қуады. Ақыры болмаған кептер бір үйдің шаңырағына қонып, жапырақ болып үйдің ішіне 

түседі. Түрленбай адам кейпіне келіп, үйдің есігінен қараса, торт- бес адам шай ішіп отыр екен. Есіктен 

сығалаған Түрленбай: 

 

—        Менің жапырағым ұшып келіп, жандарыңызға қонып еді, алып бере салыңыздаршы,— дейді 

үйдегілерге. Үйде отырған бір жігіт ұмтылып, жапырақты ала бергенде, жапырақ құбылып, тары боп 

шашылады. Түрленбай түрленіп, тауық боп тарыны теріп жей бастағанда, бір түйір тары ыршып мысық 

болады да, тауықтың басын жұлып алады. 

 

Әсілі тарының бір түйірі баланың өзі, қалғаны үйренген енері екен. Түрленбай баланың дәл қайсы тары 

екенін айыра алмай, «онерді» шоқып жатқанда бала Түрленбайдың түрленуіне мүрша бермей, оның басын 

жұлып алыпты. 

 

Сөйтіп, баланың өнері Түрленбайдан артып, оның кызғанышпен істеген әрекеті үшін көзін жояды да, 

аман-есен үйіне қайтып келеді. Бұл кезде хан үлкен той жасап жатыр екен. Бала шешесіне былай дейді: 

 

—        Мен келіскен қара арғымақ боламын. Өзіңіз мініңіз де, ханның тойына барып, өрлі-қырлы 

жорғалатыңыз. Атқа ханның көзі түсіп, сұрауы мүмкін. Сол кезде сіз: «Бұл атты қызыңыз мініп көрсін, ат 

ханшаға жақса, аямай-ақ берейін» деңіз. 

 

Кемпір баласының айтқанын істейді. Қара жорғаға қатты қызыққан хан кемпірден қара арғымақты 

сұрайды. 

 

—        Бұл атты ханша мініп көрсін, балаға ұнаса, алыңыз,— дейді кемпір. 

 

Хан қызын шақырып, атқа мінгізіп, қызына жақса бұл атты алатынын айтады. Қыз атқа мініп, жорғалата 

жөнелгенде ат алып қашып кетеді. Оны бүкіл ел болып қуып ұстай алмайды. Осы кезде хан: «Бұл ғарып 

кемпірдің ұлы болды. Түрленбайдың түрленуін үйреніп келіп, өнерін асырып, қызымды алған екен» деп 

ойлайды да, уәзірлерін жинап алып: 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              304 bet 

— Сөзімнен қайта алмаймын. Қызымды осы балаға қосып, тойын жасаймын,— дейді. Бұған уәзірлері де 

мақұл болады. 

 

Сөйтіп, хан дүйім елді шақырып, той жасайды. Отыз күн ойын, қырық күн тойын өткізіп, қызын өнерлі 

балаға қосады. Зерделі бала өнерімен осылайша мұратына жеткен екен. 

 

211 - Бөлім: АҚЫЛ КҮШІ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1908 

 

 

Ертеде кісікиік деген, жыртқыш киіктер болыпты. Ол киіктер аң аулап, шыққан адамдарды иығымен 

соғып өлтіре береді екен. Киік аулаған адамдардың көбі сол кісікиіктерден қорқып, аң аулауға сирек 

шығады екен. 

 

Бір күні бір кедей кісі баласына: 

—       Екеуміз аң аулауға шықсақ қайтеді?— дейді. Сонда баласы: 

—       Әке, бізді кісікиік өлтіріп тастамай ма?— деп сұрайды. 

—       Жоқ, балам. Мен бір амал ойлап тауып отырмын. Осы жолы кісікиіктен аман кұтылып кетеміз,— 

деп, әкесі аңға баласын ертіп шығады. Олар көп аң атып алады. Содан күн кешкіріп, қараңғылық түсе 

бастайды. 

Әкесі: 

—       Балам, сен мына жерге отын жинап қой,— дейді. 

 

Үстеріне кигендері қой терісінен тігілген тон мен шалбар екен. 

 

Әкесі атып алған бір анның майлы жерінен кесіп алып, әлгі тықыр тонның үстіне жағады, баласына да 

соны істетеді. 

 

Мұны көріп отырған кісікиіктер де бұлардың істегенін істегісі келіп, ымдап сұрайды. Майдың сырына 

түсінбеген кісікиіктер майды алады да, үстілеріне жағады. Сол кезде аңшы әлгі тонның үстіне от қойған 

құсайды. Ал тақыр тон мен шалбар жанбайды. Кісікиіктер де денелеріне май жағып болып, отқа 

жақындайды. Бір кезде майлы денелеріне от тиіп, жана бастайды. Енді олар отты сөндірмек болып, біріне-

бірі сүйкеніседі. От одан сайын қаулап, бәрі бірдей өртеніп өледі. 

 

Сөйтіп, аңшы кісікиіктен аман қалады. 

 

212 - Бөлім: ШАЛ МЕН КЕМПІР 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1909 

 

 

Бір шал мен кемпірдің күйеуге шықпаған үш қызы бар екен. Бір күні шал кемпіріне айтады: 

 

— Біз қартайдық, бұларды асырай алмаймыз, өздері жан бақсын тастап қашып кетейік. 

 

Сөйтіп, қыздардың үшеуіне үш шелек беріп, су алып келуге жібереді. Шелектердің түбі тесік екен, қыздар 

күні бойына шелекті толтырып су ала алмай әуре болады. Кеш бата үйге қайтып келсе, әке-шешесі жоқ. 

Сонда үлкен қыз айтады: 

 

— Шешем мені жақсы көрмейді екен, маған басымды тарап жүретін тарақ тастамапты. 

 

Ортаншы қыз айтады: 
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—        Шешем мені жақсы көрмейді екен, маған айна қалдырмапты. 

 

Кіші қыз айтады: 

 

—        Апам мені жақсы көрмейді екен, маған нан тастап кетпепті. 

 

Бір қыз барып дуалды қараса, үш нан тұр екен. Үшеуі нанды 

 

жеп алып, беттері ауған жаққа жүре береді. 

 

Айдалада келе жатқан қыздардың алдынан хан жолығады. 

 

—        Қайда бара жатырсындар?— деп сұрайды хан. 

 

—        Бізді қартайған әке-шешеміз тастап қашып кетті. Енді өз бетімізбен күн көру үшін келе 

жатырмыз,— дейді қыздар. Хан тағы сұрайды: 

 

—        Қандай өнерлерің бар? 

 

—        Мен ат аяғын көтергенше,— дейді үлкен қыз,— тақия тігіп бітіремін. 

 

—        Мен ат аяғын көтергенше шапан тігіп үлгеремін,— дейді ортаншы қыз. Сонда кіші қыз: 

 

—        Мен басы алтын, аяғы күміс ұл табамын,— дейді. 

 

Хан бұл қыздарды үйіне алып барады. Содан кейін кіші қызға үйленеді. Ханның бұл қеліншегі жүкті 

болып, ай-күні толған соң ұл табады. Баланың басы алтын, бөксесі күміс болады. Ханның басқа әйелдері 

күндеп, қатынның баласын алып, орнына жаңа туған иттің күшігін салып қояды да, баланы суға тастап 

жібереді. Содан кейін күндес қатындар ханға: 

 

—        Сенің өліп-өшіп жүретін сүйікті қатының күшік тапты,— дейді табалап. Хан ашуланып: 

 

—        Қатынды күшігімен құдыққа тастандар,— деп бұйырады нөкерлеріне. Олар әйелді күшігімен 

құдыққа тастап жібереді. 

 

Қатын құдықтың ішінде егіліп жылап отырғанда бір қарт келіп: 

 

—        Ей, ханның қосағы, жылама, шық құдықтан!— дейді. Қатын айтады: 

 

—        Қайтып шығамын бұл шыңыраудан? 

 

Сонда қарт арқан тастап суырып алады. Иесіз бір қуысқа орналастырады. Күн сайын тамақ әкеліп, 

қатынды асырайды... Бірнеше жыл өтеді. Бірде шал келіп: 

 

—        Осы жерде отыр, бүгін ауылдан асық ойнауға он бала келеді. Он баланың артынан бір бала жеке 

келеді. Сол сенің балаң,— дейді. 

 

Түс болғанда ауылдан он бала, олардың соңынан жеке бір бала келді. Қатын тұрып барып, әлгі баланы 

құшақтап сүйіп жылай бастайды. Бала: 
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—        Сенің балаңның қандай белгісі бар еді?— деп сұрайды. 

 

—        Менің баламның басы алтын, аяқ жағы күміс еді,— дейді қатын. Соны айтқанда бала басы мен 

аяғын көрсетеді. Расында баланың басы алтын, аяқ жағы күміс екен. 

 

Сонда шал: 

 

—        Табыстындар ғой, енді қош, сау болындар,— дейді де, ғайып болады. 

 

Қатын баласын ертіп, баяғы ханның үйіне барады. Бұларды ешкім танымайды. Қатын от жағуға 

жалданады. Баласына айтады: 

 

—        Сен ханның қасына барып отыр — деп. Бала ханның қасына барайын десе, хан ұрсып қуып жібереді. 

Сонда малай қатын айтады: 

 

—        О тақсыр хан, ол бала сенің қасында отыруға тиіс. Не үшін десең, ол менің балам емес, ханның 

баласы. Оның басы — алтын, аяқ жағы — күміс. 

 

Хан сол жерде баланың басын аштырып, шалбарын шештіріп қарайды. Баланың алтын басы мен күміс 

бөксесін көреді. Есікте отырған қатынды хан қасына шақырады. Әйел басынан кешкен оқиғаны айтып 

береді. Хан төбесі көкке жеткендей қуанады. Ел- жұртын жинап, отыз күн ойын, кырык күн тойын 

жасайды. Кіші қатынды қайтадан некелеп алады... Осылайша мұраттарына жетеді. 

 

213 - Бөлім: ЗЕРДЕЛІ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1910 

 

 

Зерделі дейтін шешен, білгір адам болыпты. Бір күні Зерделі бір топ жолдасымен жиһан кезіп келе жатады 

да, бір карияға кездеседі. Сәлемдесіп, жөн сұрасқаннан кейін қария Зерделіден: 

 

— Әкең Қазақбайды білуші едім. Үш түрлі бала туады: біреуі әкесінен өте туады, біреуі жете туады, енді 

біреуі кері кете туады. Сен қайсысы болдың?— деп сұрайды. 

 

—        Ата,— дейді Зерделі,— өте туған бала боларымды алдағы өнерім көрсетер, кері кете тудым десем, 

сізге де, сіздің алдыңызда мына жолдастарыма да өкінішті реніш болар. Әзірше, өз ойым, жете тудым ғой 

деп ойлаймын. 

 

Сонда қария тағы бір сұрақ береді: 

 

—        Балам, өтірік пен шындықтың арасын өлшедің бе? 

 

—        Өлшедім, өтірік пен шындықтың арасы төрт-ақ елі екен,— деп, Зерделі оқ колының төрт саусағымен 

көз бен құлақтың арасын басады. 

 

—        Балам, ақыл кімнен, асыл неден шығады? Қанат неден, жанат неден, санат неден, ағат неден шығады? 

Оны білдің бе? 

 

—        Білдім ата. Ақыл жастан, асыл тастан шығады. Тату болса ағайын бірі — құйрық, бірі — жал, қанат 

содан шығады. Қой терісін қорлама, жанат содан шығады. Халқы үшін қарттар қам жесе, са- нат содан 

шығады. Өнерсіз болса бозбала — ағат содан шығады,— дейді Зерделі. Қария оған разы болып, аттан 

түсіп, дәм татуға шақырады. Қымыз ішіп отырып Зерделі: 
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—        Ата, екеуіңіз қалай?— деп сұрайды. Шал айтады: 

 

—        Екеуім үшеу болды. 

 

—        Алысыңызбен қалайсыз? Жақыныңызбен қалайсыз? 

 

—        Жақыныммен жауша жағаласып, жамандарша найзаласамын. Алысым араздасты. 

 

—        Тәттіңізбен қалайсыз? 

 

—        Балам-ай, тәттінің де дәмі азая бастады ғой, - дейді карт. 

 

—        Несиеңіз тие ме, ата?— деп сүрайды Зерделі. Сонда қария: 

 

—        Жасымда берген несием, қартайғандағы несібем екен. Үй тігіп, қымыз сапырып отырғаным соның 

арқасы,— дейді. 

 

Қариямен қош айтысып, атқа қонған соң, былай шыға Зерделінің жолдастары: 

 

—        Қариямен екеуіңнің соңғы сөздеріңді біз ұқпадық, соны түсіндірші,— деп өтінеді. Зерделі сөздің 

шешуін айтады: 

 

—        Екеуіңіз қалай дегенім — екі аяғыңыз қалай, өздігіңізден жүре аласыз ба дегенім еді. Қария екі 

аяққа бір таяқ қосылып, үшеу болды деді. Алысыңызбен қалайсыз дегенім — алыстағыны көре аласыз ба 

дегенім еді. Қария алысты көрмейтін болдым деді. Жақыныңызбен қалайсыз дегенім — тамақ ішіп-

жеуіңіз қалай дегенім еді. Қария әр жерде бірден ғана тісім қалды, сонымен арпалысып күн көрем деді. 

Тәттіңізбен қалайсыз дегенім — ұйқыңыз қалай дегенім еді. Қария ұйқым азайды деп жауап берді. 

Несиеңіз тие ме дегенім — балаларыңыз күте ме, оларды сіз бағып-қағып өсіріп едіңіз, енді олар сол 

еңбегіңізді өтей ме дегенім еді. Қария дұрыс тәрбиелеп, жақсы өсірген бала адамға қартайғанда бақыт 

екен. Балаларымның қызығын көріп отырмын деді. 

 

Зерделінің жолдастары бұған өте разы болады да: 

 

—        Сен бізбен құрдассың, екі жастың біріне келмей жатып, қариядан асыра білімділік көрсеткеніңе 

таң қаламыз,— деседі. Сонда Зерделі: 

 

—        Мен жас болғаныммен әкем Қазекең көп жасады ғой,— дейді. 

 

214 - Бөлім: ҚЫЗҒАНШАҚ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1911 

 

 

Не болса соны қызғана беретін кісінің үйіне бір жолаушы келіп қоныпты. Қызғаншақ жолаушыдан көз 

айырмай қарап: «не қылып жүрген адам» деген оймен, таң атып, жолаушы аттанып кеткенше аңдумен 

болады. 

 

Кетер кезінде жолаушы жөтеліп қалған екен, қызғаншақтың әйелі де жөтеледі. Сол арада жолаушы 

түшкірген екен, әйел де түшкіріп жіберіпті. Жолаушы аттанып кеткен соң қызғаншақ: 
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— Е, сенің бұл жолаушымен бір шатысың бар екен ғой, әйтпесе тегіннен тегін ол жөтелсе-жөтеліп, 

түшкірсе-түшкіріп несі бар еді. Бұл жұмбақтасқаны жәй емес. Бұл қорлыққа көнгенше қаңғып кетейін,— 

деп, әйелін тастайды да, қаңғырған бойы бір елге барып қонады. 

 

Жолда тұмау тиген екен, қонып отырған үйінде жөтеліп қалғанда, бұл үйдің әйелі де жөтеліпті. Одан 

кейін түшкіріп жібергенде, әдейі андып отырғандай әйел де түшкіреді. 

 

«Бұл қалай?» деп, танданған қызғаншақ байқап отырса, өзі сықылды әйел де тұмауратып жүр екен. Сонда 

барып, сол күні әйелінің тұмауратып жүргені есіне түседі де: «Мен әйелімді бостан бос қызғанған 

екенмін» деген ақыл есіне кіріп, әйеліне қайта оралыпты. Сөйтіп, қызғаншақтық қылығын қоюға ант 

беріпті. 

 

215 - Бөлім: СҰМЫРАЙ ХАН 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1912 

 

 

Ертеде бір хан болыпты, аты Сұмырай екен. Ол: «Елде жоқ зат менде болса екен, мендегі бар зат басқа 

ешкімде болмаса екен» деп ойлайды. Осы ойын орындау үшін Сұмырай хан кімнің жақсы аты, асыл заты, 

қымбатты мүлкі болса, тартып ала беріпті, өзінің қазынасын осылай толтыра беріпті. Сонда көзі тойып, 

көңілі көншімепті. 

 

Бір күні жалғыз өзі отырып қиял шегеді: 

 

—        Мен мал мен мүлікті, қазына-байлықты қанша ала берсем де халықтың малы да, мүлкі де, қазынасы 

да азаяр емес, таусылмайды. Құлаққа естілген жердегі жақсы ат, асыл кілем, қыран құс, жүйрік тазы, асыл 

жиһаздын бәрін де жинадым. Енді мұндай асыл қазына жалғыз менде ғана бар деп талай ойладым. Бірақ 

жақсы ат та, асыл зат та таусылар емес. Менде бар заттар халықта да бар болып шығады. Мен құралайды 

құрықтап ұстайтын бәйге атын алып қойсам да, оның орнына тағы да сондай бір қарапайым адам ұшқан 

құсты құтқармайтын тұлпар өсіріп мінеді. Қысқа күнде қырық үйрек ілетін сұңқарды тартып алсам, оның 

орнына тағы бір қарапайым адам қыска күнде қырық емес, жүз үйрек ілетін қаршыға баулып салады. Мен 

алтынын алып қойсам, гауһары шығады. Қысқасы мен әлі де кедеймін. Менде бардың бәрі халықта бар, 

ешкімнен асып кете алмадым. 

 

Хан өз ойының осы тұсына келгенде ызаланғаны сонша окіріп-бақырып, өзінің шашын өзі жұлып, 

алдындағы алтын тұғырға маңдайын соққылайды да, сарт етіп құлап түскенін аңғармай қалады. 

 

Халық қазынасының азаю орнына молая беруі, ханда бар заттың халықта да болуы, қайдағы бір белгісіз 

күштің оны әдейі мазақ етіп тұрған қорлығы болып сезіледі. 

 

Хан сол жығылып жатқаннан ұзаққа дейін тұрмайды. Сарай маңына, ханның алдына ешбір пенде аяқ 

басып, жақындап келе алмайды. Ханның қырық уәзірі: 

 

—        Хан ойланып жатыр, сарай маңына жан баласы жоламасын,— деп, хабар таратады. Бұл хабарды 

естігенде кйбіреулер тілеу тілейді: 

-       Қорқар құдайынан, 

Қайтар райынан. 

Зорлық-зомбылығын қояр, 

Бір жақсылык болар. 

 

Осы үмітке қосылып, халықтың көпшілігі жақсылық күтеді. 

-       Ханнан лақ дәметкенше, 
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Қаскырдан құлақ дәмет. 

Ел жыламай, хан күлмес, 

Хан құламай, ел күлмес. 

Құста сүт жоқ, 

Жылқыда өт жоқ, 

Ханда қайғы жоқ. 

 

Ханның оңаша ойлануынан жақсылық та күтпейді. Тағы қандай сұмдық ойлап, лаң соғар екен деп, 

күйзеледі жұрт. 

 

Отыз күн ойланып, қырық күн қырланған хан ақыры бір күні ой түбіне жеткендей болыпты. 

— Қан сасыған қара ағаш, 

Хан жарлығы дара ағаш. 

Кісі өлтіргіш жендеттер, 

Бас шабатын дөңбектер,— 

 

деп, барлық елді майданға жинатады. Халық жиналып болған соң хан жарлығы жарияланады: 

 

— Көкте құдай бұйрығы, жерде хан бұйрығы,— деп бастайды хан жарлығын оқыған уәзір,— Жер 

бетіндегі барлық теңіздер, көлдер, өзендер, құдықтар, бұлақтар — ұлы мәртебелі ризық иесі Сұмырай 

ханнын меншігі. Кімде-кім ханның рұқсатынсыз бір тамшы су алатын болса, басы кесіледі. 

 

Хан жарлығы екі емес. Сусыздықтан адам да, аң да, мал да, құс та қырыла бастайды. Өліп бара жатқан 

баласына бір тостаған су алып ішкізген талай ана сәбиімен қоса дарға асылады. Талай ердің басы балтамен 

шабылады. Қара ағаш қан сасиды. Дардың түбінде өлген адамдардың денелері мая-мая болып үйіліп 

жатады. 

 

Жер бетіндегі судан дәм тату еркінен айырылған Халық мал сойып, құрбан шалып, көктегі тәңірден 

жаңбыр тілейді. Қалжыраған халық, қыбырлаған жан иелері қанша жылап, зар илесе де, қиыла тіленсе де 

көктегі тәңірден қайыр болмайды, жәрдем ала алмайды. 

 

Көзі ашылмаған бұлақ, түбі тазартылмаған құдық, балығы тулап, батпағы шайқалмаған көл, дариялардың 

көзі бітеліп, құри бастайды. Жан-жануарлар қырғынға ұшырайды. Жер беті тозаңға толады. Өсімдіктердің 

тамыры тартылады. «Сұмырай келсе — су құриды» деген осы қасіреттің қайғылы ызасынан қалыпты. 

 

* * * 

Тартылған көлдің жағасында, 

Тарыққан елдің арасында, 

Сұлулығы ай мен күндей, 

Адамгершілігі баршаға бірдей, 

Он беске келген жасы бар, 

Он бұрым өрген шашы бар, 

Әрі шешен, әрі шебер 

Райхан деген қыз бар екен. 

Сұмырай ханға барайын, 

Бар өнерді салайын, 

Он саусақты ойнатып, 

Тіл семсерін бойлатып, 

Керегіне елімнің 

Құрбаны болып жарайын,— 
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депті де, Райхан ару Сұмырай ханның ордасына барады. Келгенде бос келмейді, асыл таспен тұймелеп, 

атласпенен әріптеп, құндызбенен жұрындап, тамаша бір қамқа тон тігіп ала келеді де, ханның иығына 

жабады. 

 

Дүние құмар озбыр хан сұлу қыз бен қамқа тонды көргенде есінен тана қуанады, жас балаша жұбанады. 

 

—        Бұл өнерің үшін не тілегің болса да аласың. Бірақ алдымен менің үш түрлі сұрағым бар, соған 

жауап бересің,—дейді хан. Райхан: 

 

—        Алдияр, тақсыр, алайда сұракқа жауап болған соң, сынның да болғаны ғой. Сынға түсер болған 

соң, шынның да болғаны ғой. Сіз бен мен екеуміздің сынымыз бен шынымызды тындап отыратын бір 

қария қоса отырсын,— деп өтініш етеді. 

 

Хан қыздың шартына көніп, сол елдегі екі жүз елу жасқа келген бір қарт бар еді, соны алдырып, 

сұрақтарын айтады. 

 

—        Әкем айтушы еді: «адамның алдынан қара мысық кесіп өтсе — жаман ырым» деп. Кеше дардан 

қайтып келе жатқанымда бір қара мысық жолымды кесіп өтті. Бұл қандай ырым? 

 

—        Тақсыр, мысықтың алдынан не артынан өткені адам үшін ешбір ырым емес. Бірақ каптесер мен 

тарақ құйрық үшін жаман-ақ ырым. 

 

—        Өзің тігінші екенсің, менің денемнің ауыр, етімнің семіз екенін көріп те отырсың. Маған қандай 

түсті киім кисем жарасады деп ойлайсың? 

 

—        Мысалы, қоянға ақ, түлкіге қызыл, құндызға күрең жарасады. Семізде шошқа семіз, олардың 

қарасы да, ағы да, ала-құла теңбілі де өздеріне жарасып тұрады ғой. «Байға тай мінсе де жарасады» 

дегендей, тақсыр, сізге қандай түсті киім кисеңіз де ханды- ғыңызға ұнасып тұрады, деп айтар едім. 

 

—        Әкемнің тағы бір сөзі есіме түсті. «Ер адамның алдынан бос шелек ұстаған әйел кездессе, жаман 

ырым» деуші еді. Біраздан бері қайда барсам да, алдымнан бос шелек көтерген әйелдер кездесетін болып 

жүр, ол қандай ырым. 

 

—         Менің әкем: «Надан адам ырымшыл болар, жаман жылқы үйіршіл болар» деуші еді. Бірақ қазіргі 

жағдайда сіздің әкеңіз білгір адам екен, тақсыр! Ол шелектерді кептірген өзіңізсіз ғой. 

 

Дәл осы араға келгенде манадан бері үндемей тындап отырған қария күліп жібереді. Бұған ашуланған хан: 

 

—         Сен қақпас, неге күлесің, өзім мазақ па, сөзім мазақ па саған?— дейді долырып. 

 

Сонда қария:       

 

—         Сабыр сақта, хан ием,— дейді,— Сен хан болсаң, мен — қариямын, Сен зындан болсаң, мен — 

дариямын. «Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады»,- дейді ата-бабаларымыз. Өзің қойған 

сұрақ та, қызым қайтарған жауап та қайырымсыз, қанішер ханды тез құртудың ырымнышаны екен. Мен 

соған қуанып күлдім. Бұл да жақсы ырым. Көп ұзамай көзінді жоғалтып, халқым күлкіге бөленеді екен. 

 

Қатты ашуланған хан қарияның басын шауып тастайды да, Райханның оң қолын білегінен кеседі. 

 

* * * 
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Қарияның өнер іздеп, жолаушылап кеткен жүз ұлы, жүз қызы, олардан өрбіген немере, шөберелері, 

жиендері бар екен, халқының басына төнген қайғылы хабарды естіп, хан сарайына келіп түссе, қан жоса 

қырғынды көреді. Қарияның ұрпақтары ханды өлтіріп, сарайын өртейді де, өздері барып бітеліп қалған 

бұлақ көзін ашады, құлап қалған құдықты жөндейді, батпақ басып, тартылып қалған өзен-көлдерді аршып, 

көздерін, арнасын тазартады. 

 

Ел де, жер де, мал мен аң да жауыз ханнан құтылып, суға қанып құлпырады. 

 

Сонда жер-ана асыл қызының халқы үшін шабылған білегін жер бетіне бес күлтелі гүл етіп өсіріпті. 

 

Жер-ана мұндай мирас-белгі жасағанда ел анамыз да қарап қалмайды. Ол жауыз ханға қарсы су үшін 

болған қырғынды ризық үшін қантөгіс деп халықтың ою-өрнек,әшекей өнерін де «су» деген өрнекпен 

мәңгі үлгі қып қалдырыпты. 

 

Қаптаған судан, қаулаған өсімдіктен неше түрлі дәрі жасап, басы кесілген қарияны тірілтіп, Райханның 

шабылған қолын орнына жабыстырып, халық мұратына жетіпті. 
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Реуаят — аңызда былай айтылады: ертеде Мәлік деген патша балаға зар екен. Кағбаға барып, қырық 

түйені құрбандыққа шалады да, аллатағаладан: «маған бір перзент бер!» деп жалбарынып, тілеу тілейді. 

Дұғасы қабыл болып, әйелі бала көтеріп, бір қыз табады. Патша қызының атын Мәліке қояды. 

 

Қыз өте зерек, ақылды болып өседі. Әкесі небір ғұламаларды жинап, қызын жиырма жасқа дейін оқытады. 

Қыз білімнің барлық асылдарын игереді. Сонан кейін әкесі қызына сөз салады: 

 

—         Неке — сүндет, мұны пайғамбардың үмбеттері өтеуге тиіс,— деп, жөнін сұрайды. Сонда қызы: 

 

—         Кімде-кім өзімдей білімді білгір болса, соған қосылып, сүндетті орындайын,—деп жауап қайырады. 

Қызының сөзін естіген әкесі: 

 

—         Бұл бір шешімі қиын іс болды,—деп мұңаяды. Содан қыздың әкесі дүниеден өтеді де, патшалық 

тағына қызы отырады. 

 

Таққа отырған соң Мәліке қыз ғалымдар мен ғұламаларды жинап алып, өзінің үкімін айтады: 

 

—         Кімде-кім менің сұрақтарыма жаңылмай жауап берсе, соған некеленемін. Патша болсын, пақыр 

болсын, бәрібір. Дұрыс жауап берген кісіге тиемін. 

 

Бұл сөз төңіректің төрт бұрышына тарайды. Қалалар мен алыс аймақтардан Мәлікенің сауалына жауап 

беруге талаптанушылар ағылып келе бастайды. Шарт бойынша дұрыс жауап қайтара алмағандар дарға 

асылады не басы кесіледі. Әлін білмегендерді ажал құшып жатады. 

 

Арада бірнеше жыл өтеді. Бұл қауесет Түркістан өңіріне де жетеді. Түркістан қаласында бір оқымысты 

жігіт бар еді. Аты — Әбдіғалым. Ол Мәліке патшаның алдына барады. Мәлікеге: 

 

—         Түркістаннан бір данышпан келіпті,—деп хабарлайды. Мәліке сарайға шығып, жігіттен жөн 

сұрайды. 
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—         Не жұмыспен келдің? 

 

—         Сенің сауалыңа жауап берейін деп келдім. 

 

—         Сен секілді талай жігіт өлді. Сен де өлесің. Одан да кері қайт. 

 

—         Алланың бұйырғанына көндім. 

 

—         Қайдан келдің? 

 

—         Аталардың белінен, аналардың рахманынан келдім. 

 

—         Қайда барасың? 

 

—         Ламқанға барамын. 

 

—         Қайда тұрасың? 

 

—         Тұрағым — Көрістан. 

 

—         Аллатағала ең алдымен нені жаратты? 

 

—        Каф пен нұнды. 

 

—        Каф пен нұн не бітіреді? 

 

—        Күн — каф, күн істеуші солар. 

 

—        Нені жұп қып жаратқан? 

 

—        Таблит, Жаблит дегендерді. Біреуінің құйрығы жылан секілді, екіншісінің құйрығы қоян секілді. 

Екеуін де жұп етті. 

 

—        Сайтанның ата-анасы кім? 

 

—        Таблит пен Жаблит. 

 

—        Көкте өніп, жерге тамған қай намаз? 

 

—        Жаназа намазы. 

 

—        Дариялардың басы қайда? 

 

—        Нұхтың топан суында. 

 

—        Басы жоқ, жаны жоқ болса да, бұл дүниеде шөп жейді,су ішеді, ол не? 

 

—        Мұса пайғамбардың аса таяғы. 

 

—        Аспаннан неше кітап түсті? 
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—        Төрт жүз төрт кітап. 

 

—        Қаншасы әйгілі болды, нешеуі мансұқ етілді? 

 

—        Төрт кітап әйгілі болды. 

 

—        Әйгілі болған қандай кітаптар? 

 

—        Таурат — Мұсаға, Інжіл — Айсаға, Забур — Дәуітке, Құран — Мұхаммед ғалайһиссаламға түскен. 

 

—        Адам атадан Мұхаммедке дейін қанша пайғамбар өтті? 

 

—        Жүз жиырма төрт мың пайғамбар өтті. 

 

—        Нешеуі мәрсал, нешеуі нәби еді? 

 

—        Үш мың үш жүз он үші мәрсал, өңгесі нәби. 

 

—        Мәрсалі қайсы, нәбиі қайсы? 

 

—        Жебірейіл періштенің өзі кітап әкеп бергендер — мәрсал, ал мұны түсінде көргендер Нәби болды. 

 

—        Неше пайғамбар қастерлі? 

 

—        Жиырма пайғамбар қастерлі саналады. 

 

—        Олар кімдер? 

 

—                   Бірінші — Адам, екінші — Нұх, үшінші — Ыбраһим, төртінші -  Смағүл, бесінші — Жүніс, 

алтыншы — Ыдырыс, жетінші —Лұт, сегізінші — Һуд, тоғызыншы — Якия, оныншы — Жүсіп, он 

бірінші -  Зікірия, он екінші — Салих, он үшінші — Айса, он төртінші — Сүлеймен, он бесінші — Дәуіт, 

он алтыншы — Ілияс, он жетінші — Қыдыр, он сегізінші — Мұса, он тоғызыншы — Жақып, 

жиырмасыншы — Мұхаммед Мұстафа. 

 

—        Бұлардың ішінде неше пайғамбар ерекше қастерлі? 

 

—        Төрт пайғамбар. Олар: Ибраһим, Мүса, Айса және Мұхаммед Мұстафа сәли алла ғалайһи уәссалам. 

 

—        Сопылық кімнен қалған? 

 

—        Ыдырыстан. 

 

—        Ғалым кім? 

 

—        Қызыр. 

 

—        Разы кім? 

 

—        Смағұл. 

 

—        Сабырлылық кімнен қалған? 
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—        Аюптан. 

 

—        Нағым әл Абад кім? 

 

—        Біреуі Аюп, біреуі Дәуіт. 

 

—        Не үшін нағым әл абад атанды? 

 

—        Аюп басына түскен қиындыққа сабырмен төзді де, нағым әл Абад атанды. Дәуіт барына шүкіршілік 

етті де, нағым әл абад атанды. 

 

—        Заһиттік кімнен қалды? 

 

—        Айсадан. 

 

—        Шәкірттік кімнен қалды? 

 

—        Нұхтан. 

 

—        Пақырлық кімнен қалды? 

 

—        Яһиядан. 

 

—        Мұхаммед ғалайһиссалам қанша жыл өмір сүрді? 

 

—        Алпыс үш жыл. 

 

—        Неше жасында Құран келді? 

 

—        Қырық жасында. 

 

—        Неше пайғамбар патша болды? 

 

—        Бес пайғамбар патшалық та етті. 

 

—        Олар қай пайғамбарлар? 

 

—        Бірінші — Жүсіп, екінші — Дәуіт, үшінші — Сүлеймен, төртінші — Зұлқарнайын, бесінші — 

Мұхаммед Мұстафа сали алла ғалайһи уәссалам. 

 

—        Машырықтан мағырыпқа дейін қанша кісі патша болды? 

 

—        Төрт кісі патшалық етті. Оның екеуі мұсылман, екеуі кәпір. Мұсылманның біреуі — Сүлеймен, 

екіншісі — Зұлқарнайын. Кәпірдің біреуі — Намурд, екіншісі — Шазда. 

 

—        Жәннат нешеу? 

 

—        Сегіз. 

 

—        Аттарын атаңыз? 
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—        Бірінші — Дарәл-салам, екінші — Дал әл-иқрар, үшінші — Дар әл-наһаз, төртінші — Жәннәт әл-

нағим, бесінші — жәннәт әл-Фардос, алтыншы — жәннәт әл-мәуи, жетінші — жәннат Адан, сегізінші — 

жәннат ила Әли. 

 

—        Тамұқ нешеу? 

 

—        Жетеу. 

 

—        Аттарын атаңыз? 

 

—        Бірінші — Һәуия, екінші — Хатма, үшінші — Сақар, төртінші — Саайр, бесінші — Ләза, алтыншы 

— Жәхим, жетінші — Жаһам. 

 

—        Неше пайғамбар тірі. 

 

—        Төрт пайғамбар тірі. 

 

—        Олар қайсы пайғамбарлар? 

 

—        Айса, Ыдырыс, Қызыр, Ілияс. Бұлардың ішінде Ыдырыс пен Айса көктің төртінші қабатында 

періштелермен бірге. Қызыр жол жүргендер шөлдеп, сусаса оларға су береді. Ілияс кемелері суға 

батқандарды жебейді. 

 

—        Неше және қандай құстарды өлтірсе күнә болады? 

 

—        Төрт құсты өлтіргендер күнәға батады. Ол құстар: көкқарға, қарлығаш, алакөкек (бәбісек) және 

байғыз. Көк қарға адам атаның бір баласы екен. Қарлығаш Ибраһим пайғамбардың отына су сепкен. Нұх 

пайғамбардың топандағы кемесіне отырған адам балаларына қамқор болған. Байғыз Сүлейменге насихат 

айтып, бетінен қайырған. Алакөкек — Сүлеймен пайғамбардың биі екен. Сүлеймен Байғыздан: «Сен не 

үшін түн ішінде зарланып әндетесің?» деп сұрайды. Байғыз: «Адам баласы жүрген жол өте алыс, жүгі 

ауыр. Сонда да ақырет шарасын жасандар» деймін. Сүлеймен: «Біреуді көрсең неге басынды 

бүлғалақтатасың?» дейді. Байғыз: «Ерте туғандар өлді, тумағандай болды. Сендер де өлесіндер» дегенім. 

Сүлеймен: «Не себептен бидай жемейсің?» деді. Байғыз: «Атаңыз Адам бидай жеп пейіштен шығарылды. 

Сол үшін жемеймін». Сүлеймен: «Неге су ішпейсің?». Байғыз: «Нұх пайғамбар су шашқан. Сол үшін 

ішпеймін» дейді. 

 

—        Пайғамбардың денесі жерде шіріді ме? 

 

—        Жүсіп пайғамбардың денесі жерде шіріді. 

 

—        Атасыз туған кім? 

 

—        Шиш пайғамбар. 

 

—        Оның себебі не? 

 

—        Күндердің бір күнінде Адам ата мен Хауа ана таласып қалады. Хауа ана: «Перзент менен» дейді. 

Оған адам ата: «Жоқ, менен» деп дау айтады. Екеуінен екеніне келіспейді. Жыныстық қатынастан кейін 

енді бір шишаға құйып қояды. Сонан тоғыз ай, он күн өткенде шишадан бір ұл шығады. Атын Шиш 

қойыпты. 
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—        Бірінші оқылған аят қандай? 

 

—        Әууел иқрар сүресі. 

 

—        Яжүж-мәжүждің негізі не? 

 

—        Бұл Нұх пайғамбардың нәжісінен жаратылған. Ит секілді. Бірақ бойы екі аршын, сақалы жеті 

аршын. 

 

—        Періштелерде еркек-ұрғашы бола ма? 

 

—        Еркек-ұрғашы деу күпірлік. Оны алланың өзі біледі. Періштелердің ішіп-жемегі — алланың зікірі. 

 

—        Он сегіз мың ғалам деген не? 

 

—        Жеті қабат көк. Алтауы әуеде. Құстармен он сегіз мың әлем болады. Тағы бір аңызда былай 

айтылады: Алты мың түрлі тірі жан және алты мың түрлі хайуан. Оған күллі тіршілік иесі қосылады. 

 

—        Дүниеге не жан атасыз келіп-кетті? 

 

—       Бесеу. Бірінші — Адам ата, екінші — Хауа-ана,  үшінші — Смағұл пайғамбардың қошқары, төртінші 

— Салих пайғамбардын түйесі, бесінші — Мұса пайғамбардың аса таяғы.Дариядағы балықтың қарнында 

қырық күн ғибадат еткен кім? 

 

—        Ол Жүніс пайғамбар. 

 

—        Жер мен көктің арасында намаз оқыған кім? 

 

—        Сүлеймен пайғамбар. 

 

—        Қырық жасында сақалы қара, жүз жиырма жасында сақалы ағарған кім? 

 

—        Ол Ғазыр пайғамбар. Аллатағала қырық жасында оның жанын алды. Сексен жылдан кейін қайта 

тірілтті. 

 

—        Қандай рахмет нұрынан ел қашады? 

 

—        Жаңбырдан. 

 

—        Елдің өте жақсы көретіні қандай тұқым? 

 

—        Қазына-мал және ұл мен қыз. 

 

—        Көзге көрінбесе де бар боп тұратын не? 

 

—        Иман. 

 

—        Көктен жоғары не бар? 

 

—        Күфір сөздер. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              317 bet 

 

—        Қиямет күніне дейін бірінен-бірі қалмайтын қандай құс? 

 

—        Ол күндіз бен түн. 

 

—        Он екі бұтағы бар қандай ағаш? Әр бұтақта отыз жапырақ, әр жапырақтың екі беті бар. Бір беті ақ, 

бір беті қара. 

 

—        Ол ағаш — жыл, он екі ай — он екі бұтағы. Отыз жапырағы — отыз күн. Бетінің ағы — күндіз, 

қарасы — түн. 

 

—        Дүниеде не ащы? 

 

—        Жоқшылық. 

 

—        Дүниедегі қатты не? 

 

—        Байлық. 

 

—        Дүниенің кеңдігі не? 

 

—        Патшаның әділдігі, ғалымдардың ілімі, байлардың жомарттығы, дәруіштердің дұғасы. 

 

—        Ғимарат көп пе, ойрандау көп пе? 

 

—        Ойрандау көп. Сондықтан барлық ғимарат күйрейді. 

 

—        Дүниеде өлі көп пе, тірі көп пе? 

 

—        Өлі көп. Өйткені тірілердің бәрі өледі. 

 

—        Мө, минсің бе, мұсылмансың ба? 

 

—        Иман келтіруім арқылы мө, минмін. Пайғамбар шариғатын орындауым арқылы мұсылманмын. 

 

—        Дүниеде неше нәрсе азды? 

 

—        Жиырма үш нәрсе оз пиғылынан азды. 

 

—        Ол кімдер? 

 

—        Қоян адам болатын. Ел ішінде қулық жасайтын. Күйе де адам еді. Пайғамбардан безді де, жүннің 

арасына тығылды. Аю да адамтын. Бәни исраил құмында арам істермен шұғылданған. Маймыл да адам 

екен. Айса ғалайһиссаламға иланбады. Доңыз да адам еді, өте жалақор болды. Түлкі де адамтын, баукеспе 

ұры болды. Өрмекші де адам еді, аса қу, мекер, қанағатсыз әйел болатын. Сырттан да адам еді. Мал 

сойғыш аяр болған. Қашыр да адам. Артық алып, кем беретін. Тасбақа да адам. Кем өлшеп, таразыдан 

жейтін. Тоты құс та адам. Шуылдап елді мазалайтын. тышқан да адам. Ауыз жаппай көп сөйлейтін. 

Жарқанат та адам, достарының айыбын бетіне басатын. Піл де адам, надан бай болатын. Осылардың бәрі 

өздерінің пиғылынан тауып, азды. 

 

—        Ғылым абзал ма, мал абзал ма? 
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—        Ғылым абзал. Білім үйренген кісі ғылымға дос, мал иесіне қас саналады. Ғылымға арқа сүйесең, 

беделің артады. Малға арқа сүйесең — зияның артады. Ғылым иесіне қиямет күнінде де шапағат нұры 

себіледі. 

 

—        Хауа ананы Адам атаның ішінен жаратты ма, сыртынан жаратты ма? 

 

—        Ішінен жаратты. Егер сыртынан жаратса — еркек секілді тік, ашық, жалаң жүрер еді. 

 

—        Еркектен ұрғашы, ұрғашыдан еркек болған кім? 

 

—        Адамнан Хауа болды. Мәриямнан Иса болды. 

 

—        Жеті нәрсе бірінен-бірі өткен тоймас. Ол не? 

 

—        Көз қараудан тоймайды. Еркек әйелге, от отынға, ғалым білімге, бай малға, адам өмір сүруге 

тоймайды. 

 

—        Жан қайдан кіріп, қайдан шығады? 

 

—        Танаудан кіріп, ауыздан шығады. 

 

—        Қандай жайлардан адам зиян шегеді? 

 

—        Бірінші — өтірік айтудан. Екінші — өтірік ант ішуден. Қылмыс жасап тағам жесе, шөппен тіс 

шұқыса, нанның қоқымын жерге шашса, қолын жумай тамақ жесе, ата-анасын қорласа, дәретке отырған 

жерге намаз оқыса, дамбалын аяғының басына түсіріп, шамды үрлеп сөндірсе, етегімен бетін сүртсе... 

Бұлар адамды жамандыққа ұрындырады. 

 

—        Әйелдердің неше қилы пиғылы бар? Ол қандай? 

 

—        Бір пиғылы ажарына дандайсу, опасы жоқ. Тағы бір пиғылы — ақ ниетке қиянат жасауы. Бір 

пиғылы — қосағының адалдығына қанағат етпеуі. Намаз оқымауы. Қоныз секілді бір бұтадан бір бұтаға 

секектеуі. Маймыл секілді әркімге бір қол артып, ыржақтауы. Есек секілді айтқан сөзге ден қоймауы. 

Сайтан секілді көршілерді шағыстырып, ұрыс-керіс тудыруы. Бұл қылықтарға аллатағала теріс қарайды. 

 

—        Ұжмақ кімдерге лайық? 

 

—        Ораза ұстағандарға, иман сөздерін көңілінде сақтағандарға, құран оқығандарға, аштарды 

тойындырғандарға, жігіттікке тәубе еткендерге, сахарада қиындық көргендерге, өзі нені сағынса, басқа 

кісілер де сағынышқа душар болса, соларға ұжмақтың есігі ашық тұрады. 

 

—         Төрт сауал сұрап, тағы төрт сауал ойлаған кім? 

 

—         Мұса пайғамбар. Ол айтты: «Ей, жаратқан құдай, саулық бердің, енді мұңға батырмасаң етті!». 

Аллатағала айтты: «Ей, Мұса, мұң бермесем, сені ешкім де есіне алмас еді». Мұса айтты: «Ей, құдай, 

тіршілік бердің, өлімді бермесең етті». Аллатағала: «Өлім бермесем халық менен именбес еді»,— деді. 

Мұса айтты: «Ей құдай, ұжмақ жаратқан соң, тамұқ жаратпасаң етті». Хақ тағала: «Ей Мұса, егер тамұқ 

жаратпасам, менің рахметімнен ешкім де үміт етпес еді»,— деді. 

 

—         Үш нәрсенің азы көп болады, ол не? 
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—         Бірі — қайыр, екіншісі — сауап, үшіншісі — дәруіш. 

 

—         Кімдермен дос болу қатерлі? 

 

—         Бірі әйелмен, екінші сұлтанмен. 

 

—         Төрт нәрсе біріне-бірі қызмет етуге арланбайды, ол не? 

 

—         Ұл мен кыз ата-анасына қызмет етуге арланбайды. Үй иесі қонаққа қызмет етуге арланбайды. 

Бұған арланғандар мұратына жете алмайды. 

 

—         Жетекті кімнен үйрендің? 

 

—         Түйеден. Оның бұйдасы есектің құйрығына байланса — ілесе береді, арланбайды. 

 

—         Неден сақтану керек? 

 

—         Үш нәрседен: арыстаннан, рақымсыз патшадан, ақымақ әкімнен сақтану керек. 

 

—         Екі нәрсеге көңіл бөліне бермейді, ол не? 

 

—         Бірі ұл бала, екіншісі дауыл. 

 

—         Ақыл деген не? 

 

—         Ақыл — ұдайы өлімді есінде ұстаса, залымдармен бірге отырмаса, албаты сөйлемесе — сол ақыл. 

 

—         Адам баласына қанша жерде қорлық кездеседі? 

 

—         Төрт жерде. Бірінші — шақырмаған жерге барса. Екінші — өсек айтса. Үшінші — дұшпаннан 

қаражат сұраса. Төртінші — сараңнан қажетін өтеуді өтінсе. 

 

—         Төрт нәрсе қатты, ол не? 

 

—         Бірінші — ғарыптықтан қалжыраса. Екінші — сүйікті достар бірі-бірінен айырылса. Үшінші — 

қатыгез кісімен бірге өмір сүрсе. Төртінші — пендеге пенденің кіріптар болуы. 

 

—         Үш нәрсенің нәтижесі жоқ, ол не? 

 

—         Мақұл деп бас изей беру — ақылсыздық. Екінші — ғылымы бар, шарасы жоқтық. Үшінші бай 

болғанымен, қайыры жоқтық. 

 

—         Үш нәрсені ұстазсыз-ақ біледі, ол не? 

 

—         Үйректің балапаны суға жүзуді үйретусіз-ақ біледі. Екінші — ғаурат, ұландар үйретусіз-ақ біледі. 

Үшінші — құрт, ешкім үйретпей-ақ қойдың қарнын тесуді біледі. 

 

—         Екі кісіні сұрамайды, ол кімдер? 

 

—         Сараң мен залым кісілер. 
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—        Адамдардың көңілін ақ, жүзін жарқын еткен не? 

 

—        Мұсылманның ұлдары мен қыздары. 

 

—        Шекерден тәтті не? 

 

—        Мо, миндермен сұхбаттасып отыру. 

 

—        Халықтың ұдайы іздейтіні не? 

 

—        Денсаулық. 

 

—        Қасиеттілердің жаратылысы қандай? 

 

—        Оларға нұр себілген. 

 

—        Перілер неден жаралған? 

 

—        Оттан. 

 

—        Адам баласының жақсы досы кім, жаман дұшпаны кім? 

 

—        Ұлдары мен қыздары және малы. 

 

—        Халық кашқанымен кімдерден құтыла алмайды? 

 

—        Тыныс пен сенім. Бұл екеуінен айырылған кісі өледі. 

 

Ару түс көреді де, оянады. Сөйтсе ештеңе жоқ. Дүниенің қызығы осы секілді. 

 

—        Адалдық — ұстаздықта,— деп, қыз орнынан ұшып тұрады. Тағзым етіп, еңкейеді. Түркістандық 

Әбдіғалым мүсәпірге бұрылады.— Мен сенің некеңе бұйырыламын. 

 

Түркістандық Әбдіғалым бұл тілекті қабыл алады. Сөйтіп, көл- көсір той жасалып, Мәліке мен Әбдіғалым 

мұраттарына жеткен екен. Аллатағала адамдардың бәрін мұраттарына жеткізсін, әумин!.. 
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Күзекке ықтаған кедей ауылдың бір уыс қойын бағып, қырлауытта тұрған жабыр тонды бала ойда жоқта 

өзіне қарай ойысқан атты кісілерге назар салады. Екінті мен ақшамның арасы, суыт жүрісті әлгі кісілер 

қойшы баланы қоршап тұра-тұра қалысады. 

 

—        Ассалаумағалайкүм, жол болсын, ағалар?— деп, бала жүргіншілердің жүдеу жүздеріне, қоңылтақ 

киімдеріне, тақымдарындағы сойылдары мен қанжығаларындағы дабылға және қолдарының қарына ілген 

айбалта мен сүңгілеріне қарап. 

 

—        Уағалайкүмассалам, балақай, жол жөнін сұрайық деп бұрылып едік. Атың кім, кімнің баласысың?— 

дейді жүргіншілердің ішіндегі бұрыл сақалды, бөрте атты адам. 
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—        Атым — Сарқыт, Оңғардың баласымын. Өздеріңіз қай жақтан қалай тарттыңыздар? 

 

—        Алыстан келеміз. Керби деген байдың ауылына кетіп барамыз. 

 

Батып бара жатқан күнге қарап ойланып қалған Сарқыт: 

 

—        Солай деңіздер, ат шалдырып, ас ішетін уақыт та таяды ғой,— дейді. Бөрте атты айтады:— Жоқ, 

шырағым, аялдамауға тиіспіз, өмір солай. Алдағы ауылдарды айтып, жол жайын ұқтырсаң болды. Межелі 

жерге қиналсақ та бүгін жетейік. 

 

Қабағы шытынап, терең ойға шомған Сарқыт жүргіншілердің тоқтамасын білген соң, таяғымен өз ауылын 

нұсқайды. 

 

—        Мынау біздің ауыл. Ел оны «Мезгілдің ауылы» дейді. Одан әрі бес белден асып, төрт сайдан 

өткеннен кейін «Әттегенайдың» ауылына жетесіздер. Содан соң суыт жүріспен тарта берсеңіздер 

«Қаптың» ауылына тап боласыздар. Одан әрі көп жүрерлік жол жоқ. Маған бәрекелді айтасыздар,— деп 

жол жайын ұғындырады. 

 

Асыққан жүргіншілер Сарқытқа алғыс айтып, дүрілдете тартып кетеді. Бірақ бес белден, төрт сайдан өтеді 

де, жол таба алмай шырғалаңға түседі. Содан түн ортасы шамасында шаршап-шалдығып Сарқыттың 

ауылына келіп түседі. 

 

Шай үстінде манағы буырыл сақалды кісі ызғарлы түспен: 

 

—        Уа, балақай, бізді осынша алдағаның не?— дейді Сарқытқа қарап. 

 

—        Мен алдаған жоқпын, сіз аңғармадыңыз,— дейді Сарқыт баптап. 

 

—        Қалайша? 

 

—        Мынау мезгілдің ауылы дегенім — қонатын мезгіл жетті дегенім еді,— дейді Сарқыт жымия күліп 

— «Әттегенайдың» ауылы дегенім — елсіз далада кеш қалып өкінетіндеріңізді ұғындырғаным еді. Одан 

арғы «Қаптың» ауылы дегенім — Кербиге жете алмай, біздің ауылдан кете алмай, «қап» деп сан 

соғатындарыңызды, «Маған бәрекелді» айтып, қайта оралатындарыңызды ескерткенім еді. 

 

Он үш жасар баланың тапқыр сөзіне жүргіншілер қайран қалысып, біріне-бірі қарайды. 

 

Шайдан кейін Сарқыт: 

 

—        Уа, ағайлар, малдан кенде болсақ та, пейілден кенже емеспіз. «Ұлы сөздің ұлтары жоқ» дейді халық. 

Бір мал жейсіздер ме, әлде екі мал жейсіздер ме?—деп сүрайды. Есік алдына мал әкеліп көлденен тартып 

бата сұраса, қонақтар қобырай күбірлесіп алады да, буырыл сақалды кісі: 

 

—        Пейіліне рақмет, шырағым. Тобымыз көп, Топанымыз мол адамдармыз. Бір мал сойғаннан гөрі екі 

мал сойғаның жөн болар,— дейді. 

 

Тамақ пісіп, қазан түсірілгеннен кейін төрдегі төбелі кісілерге бір қойдың, бір жылбысқа қозының басы 

тартылады. Мұны көрген қонақтар олқысынғандай ойлана қалғанда, кепкен етпен келістіре жондалған 

үстеме табақтар да келеді. Сонда бурыл сақалды кісі Сарқытқа тандана қарап: 
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—        Екі малыңның етіне дән ризамыз, қарағым. Егер бір мал сойсаң — не соятын едің?— деп сұрайды. 

 

—        Онда құйрығы ошақтай, үш жыл борға байлаған дөнен қойым бар еді, соны соятын едім. Амал 

қанша, талаптарыңыз бойынша оны екі басқа айырбастап жібердім,— дейді Сарқыт күлімсіреп. Сонымен 

қонақтар: «Қап, өз обалымыз өзімізге» деп, сандарын соғады. 

 

Сорпа ішіліп, аллауһуәкбар айтылғаннан кейін жамырай сөйлеген қонақтар: 

 

—        Бұл балаңыз жауға салсақ та, дауға салсақ та жарайтын, біздің бағымызға біткен бала екен. 

Кербидегі елдің кегін бір қайтарса, осы қайтарар, тобымыздың төбе басы болсын, бізге қосып беріңіз,— 

деп, Сарқытты Оңғар атадан қалап өтінеді. Кек үшін кетіп бара жатқан жолаушылардың тілегіне Онғар 

ата көп ойланбастан көнеді. 

 

Ертеңіне Сарқыттың орнына Оңғар атаға қолқанат қалдырып, ақ еділ ауылға алғыс айтады да, бала 

басшыны ортаға алып жүргіншілер жүріп кетеді. Күн жүріп, түн жүріп, екпіндете Кербидің ауылына да 

жетеді. Араға хабаршы салып, ауыл сыртына алпыс аттыны қоршай орналастырады. Сарқыттың жалғыз 

өзі Кербимен кездесуге келеді. 

 

Бойы керегенің кез көзінен сәл ғана жоғары Сарқыт есіктен кіргенде қарны салбыраған, күйек сақал 

Керби құс жастықты қостап жастанып, жамбастап жатыр екен. 

 

—        Барымтаның жоқшысы осы бала,— деп таныстырады Сарқытты Кербиге шабарман. Жастықтан 

басын жұлып алған Керби Сарқытқа отты көзімен ата қарап: 

 

—        Е, бұл хайуандардың үлкені жоқ па екен?— дейді кіжініп. 

 

—        Онда саған түйе қажет пе?— деп, Сарқыт та түйіп тастайды. 

 

—        Жоқ, сақалдыдан жұтаған елмісің?— дейді Керби ызаланып. 

 

—        Онда саған керегі теке ме? Осы топастығың кете ме? Бойың нардай, сақалың талдай, боқ қарын-

ау, ақылың маған жете ме?— деп, Сарқыт тілін қанжардай қадайды. 

 

—        Япырмай, мынау қандай тілі тас жарған бала — деп, жүкке арқасын сүйеп отыра кетіпті Керби. 

Сарқыт тебініп, Кербиді кейін ығыстырады: 

— Ойлағаным еңірегеннің қамы еді, 

Іздегенім дәл солардың малы еді. 

Санап түгел қолыма сал барлығын, 

Қайтармасаң, қалағаным қан еді. 

 

Шошығаннан қояндай бағжиған Керби: 

 

—        Жокшың қанша сонда сенің?— деп міңгірлейді. Сарқыт жал-мажан Кербидің құлағына ауызын 

тақап, айбындана түседі. 

 

—        Артында алпыс мың, алдында алпыс мың, жүн боласың тұяк астында қалып. 

 

Өзіне төнген осыншама күштен жасқанып, үрейленген Керби: — Рас па?—деп шабарманына мойын 

бұрады. Сол кезде Сарқыттың «алпыс мың» дегенін естімеген шабарман: «Солай, тақсыр» деп бас изейді. 

Сол-ақ екен, сасқалақтаған Керби:— Жаңылдым, жаздым. Қасықтай қанымды қи!..—деп жалбарынады. 
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Орынды даудан, өткір сөзден ыққан қарақшы сол күні бес жүз жылқыны жоқшылдардың алдына салып 

беріп аттандырады. 

 

218 - Бөлім: ЖАҚСЫ ҚАТЫН 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1915 

 

 

Бір ханның айдай сұлу қызы бар екен. Бір күні хан екі уәзірімен әңгімелесіп отырғанда төбелерінен екі 

қаз қаңқылдап ұшып өтеді. Хан екі уәзіріне: — Анау екі қаз не деп кетті, соның айтқанын табындар. Үш 

күн мұрсат беремін. Таппасандар, бастарынды аламын,— дейді. 

 

Уәзірлер үш күн бас қатырып, қаздардың не айтқанын таба алмай, қайғырып отырғанда қастарына хан 

қызы келіп қалады да: 

 

—        Неге қайғырып, мұңайып отырсындар?— деп сұрайды. Екі уәзір мұңын шағып, болған оқиғаны 

айтады. 

 

—        Аспаннан қаңқылдап ұшып өткен екі қаздың не айтқанын табындар деп, әкең үш күнге мұрсат 

беріп еді, таба алмадық. Енді өлеміз ғой деп, жылап отырмыз. 

 

—        Олай болса, қаздың не дегенін мен айтып берейін, ешкімге мен айтты демендер. Ол қаздар: «Жақсы 

қатын жаман еркекті хан қылады, жаман қатын жақсы еркектің басын даң қылады» деді,— деп ұқтырды 

хан қызы. 

 

Екі уәзір қуанып кетіп, жүгіріп ханға барады. 

 

—        Ал, таптындар ма?— деп сұрайды хан. 

 

—        Таптық тақсыр, қаздар: «Жақсы қатын жаман еркекті хан қылады, жаман қатын жақсы еркектің 

басын даң қылады» деп барады екен. 

 

—        Сендерге мұны кім айтты? 

 

—        Өзіміз білдік, тақсыр. 

 

—        Жоқ, сендерге мұны біреу айтты. Сол айтқан кісіні мәлімдемесеңдер, бастарыңды аламын!— деп 

шұқшияды хан. Уәзірлер айтпайды. Хан олардын біреуін дарға астырады. Қалған біреуіне: 

 

—        Сен айт, айтпасан анау уәзірдің аяғын құшасың,— деп қыстайды. Уәзір қорықканнан шынын 

айтады. 

 

—        Тақсыр, оны үйреткен сіздің қызыңыз еді. 

 

—         Ә, солай ма?.. Онда сен кете бер,— деп, уәзірді босатады.— Ал, менің қызым жақсы болса, жаман 

еркекті хан қылып көрсін... 

 

—        Хан жұртын жинатады. Ең жаман делінген, қолынан ештеңе келмейтін, надан деген бір жігітке 

қызын қосады. Мал да, үй жабдығын да, ыдыс-аяқ та, киім-кешек те бермей, жұртқа тастап көшіп кетеді. 

 

Қыз бен күйеуі қол ұстасып, бір көлдің жағасына келеді. Шөптен күрке жасап, елдің жұртында қалған 

жүн-жұрқаны, тері- терсекті теріп, үстілеріне лыпа қылады. Көлден шабақ аулап, қоректенеді. Қыз теріп 
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алған жүнді иіріп, шекпен тоқиды. Оны күйеуіне базарға саттырады. Сөйтіп жүріп қыз келіскен бір салы 

тоқиды. Күйеуіне: 

 

—         Мынаны базарға алып барып байларға сат. Бергенін алып кел,— дейді. 

 

Салыны сатуға алып бара жатқанда жолдан бір саудагер кезігеді. 

 

—         Жігітім, мына салынды мен алайын, құнына не сүрайсың?— дейді. Жігіт саудаласуды да білмейді 

екен. 

 

—         Бергенінді алайын,— дейді. Саудагер: 

 

—         Астымдағы атымды ер-тоқымымен берейін,—дейді. Жігіт соған келіседі. Жігіт қара жорғаға мініп, 

келе жатса, бір қу жігіт ұшырасады. 

 

—         Әй, атынды сатасың ба?— дейді. 

 

—         Сатамын. 

 

—         Мына текеге айырбаста. 

 

Жаман жігіт атты текеге айырбастайды. Текені алып келе жатқанда оның сырын білетін бір қу: 

 

—         Тек енді мына үйрекке айырбаста,— дейді. Текені үйрекке айырбастайды. Жолшыбай тағы біреу 

кездесіп: 

 

—         Үйрегінді қайраққа айырбаста,— дейді. Жігіт оған да мақұл болады. 

 

Қайрақты алып келе жатса, қара суда қалқып бір үйрек жүреді. Соны ұрып алайын деп дәмеленген жігіт 

қайрақты үйрекке қарай лақтырып жібереді. Үйрек ұшып кетеді. Қайрақ суға батады. Ақырында жігіт 

сымпиып өзі қалады. 

 

Жолшыбай болған істің бәрін манағы атына салыны айырбастап алған саудагер сырттай бақылап жүріп 

отырған екен. Шыдай алмай жаманның қасына келеді. 

 

—         Ей, не деген ақымақ едің, денің сау ма өзіңнің? Шынынды айтшы, мына салыны кім тоқыды? 

 

—         Менің қатыным тоқыды. 

 

—         Қатының саған ұрыспай ма, барлық еңбегін еш қылдың ғой. 

 

—         Ұрыспайды. 

 

—         Ұрысса қатынынды маған бересің бе? 

 

—         Берейін. Ұрыспаса сен не бересің? 

 

—         Бір сауда дүкенімді мүлкімен берейін. 

 

Екеуі осыған уәделеседі де, жаманның үйіне келеді. 
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—        Ал не көрдің, не істедің, сөйле,— дейді қатын. Саудагер сыртта жаманның сөзін тыңдап тұрады. 

Жаман әйеліне басынан кешіргенін бастан-аяқ баяндап береді. Сонда әйелі: 

 

—        Дұрыс істепсің,— дегеннен басқа бір ауыз сөз айтпайды. Сыртта тыңдап тұрған саудагер шыдай 

алмай, үйге кіріп келеді. 

 

—        Не деген сабаз әйелсің. Мен еріңнің қолындағы салыға ертоқымымен жорға атымды түсіп беріп 

алып ем, бұл атты текеге, текені үйрекке, үйректі қайраққа айырбастады. Ақыр-аяғында суда жүзіп 

жүрген үйректі ұрып алмақ болып, қайрақты суға батырды да, құр қол қалды. Не деген ақымақ еді. 

 

—        Оқасы жоқ, бір қайыры болар,— дей салады әйел. 

 

—        Мен күйеуіңмен бәстесіп едім, егер ұрыссаң мен сені алатын болғам. Ұрыспасан бір сауда дүкенімді 

мүлкімен беретін болғамын. Сен ұрыспадың. Жарайтын адам екенсің. Бір ақымақты аялап отыр екенсің. 

Сөзі-сөз. Дүкенімді бердім. Өткізіп алындар. 

 

Дүкенді алғаннан кейін әйелі күйеуіне ақша беріп, базардан екі мәстек сатып әкелуге жібереді. Күйеуі 

алып келеді. Әйел күйеуіне бақтырып, семіртеді. Содан кейін біреуін сойдырады да, біреуін бақтыра 

береді. 

 

Бір күні әйелі күйеуіне: 

 

—        Ертең осы ханның қосшылары киік аулайды. Мына мәстекке мініп, сен киік қу. Сен жетіп ұстайсың. 

Хан келіп: «Киігінді маған бер» дейді. Сен «әйелім біледі» де. Сонан соң хан маған келеді. Қалғанына 

өзім жауап беремін,— дейді. 

 

Содан кейінгі іс әйелдің айтқанындай болады да, хан жігітке ілесіп, оның үйіне келеді де, хан: 

 

—        Ей, әйел, мына киігіңді маған бер,— дейді. 

 

—        Сіз не бересіз? 

 

—        Нені қаласаң, соны ал. Бұл алтын жүнді киік. 

 

—        Алсаңыз — алыңыз. Бұл жолы ештеңе сұрамаймын. Алғым келетінін кейін алармын. 

 

Хан киікті алады. Сонда да: «Мұның бодауына не сұрайды? Қалай да өзі білгір адам екен» деп кете барады. 

Бірнеше күннен кейін әйелі күйеуін жақсы киіндіріп, мәстекке мінгізіп: 

 

—        Сен барып ханды қонаққа шақырып кел. Ханымы, баласы, уәзірі түгел келсін,— деп тапсырады. 

 

Хан қонаққа төрт адам болып келеді. Оларды бір сәулетті үйге кіргізіп, жақсылап күтеді. Бірақ әйел 

қонақтарға көрінбейді. Дәмді, тәтті тағам дайындап, ылғи күйеуі арқылы ханның алдына тартады. Екі күн 

қонақ болған соң, хан үшінші күні қайтпақ болады. 

 

Әйел күндегіден де дәмді тағамдарды дайындап, күйеуінен жібереді. 

 

—        Хан сенен «бұл тағамдарды кім пісірді?» деп сұрайды. Сен «әйелім пісірді» де. «Әйеліңді көрсет» 

дейді. «Көрсетсем, не бересің?» де. Оның бізден алған алтын киігі бар. «Қатынынды көрсеткеніңе не 

сұрайсың?» дейді хан. Сен: «Басындағы тәжінді, астындағы тағынды берсең — көрсетемін» де. Хан екі 

айтпай «мақұл» дейді. Сонан соң қайтып кел,— деп, әбден үйретіп жібереді. 
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Айтқанындай хан тамақты кім пісіргенін сұрап, әйелінді көрсет дейді. Әйел бетіне перде бүркеніп, 

ханның алдына келеді. 

 

—        Сіз менің күйеуіммен не деп уәде жасастыңыз?— дейді әйел. 

 

—        Сені көрсет дедім. Ол көрімдігіне тәжімді, тағымды сұрады. Мен «макұл» дедім. Сен келіпсің, 

бетінді аш, көрейін,— дейді хан. 

 

—        Хан екі айтса — қара болады. Уәдеден қайтпасаңыз, көрінейін. Ханымыңыз, балаңыз, уәзіріңіз куә 

болсын,— дейді де, әйел пердесін жұлып алады. Бәрі аң-таң. Ханның ханымы әйелді бассалып құшақтап 

жылап қоя береді. Ханның есі ауып кете жаздайды. 

 

Бұл әйел ханның жаман деп осы жігітке қосқан қызы еді. Қызының осындай күйге жеткеніне қатты 

қуанысады. 

 

—        Е, балам, жарайсың, айтқаныңа жеттің! Рас данышпан болдың. Айтқанымнан қайтпаймын. Саған 

қарыздар едім, тәжімді, тағымды, малымның жартысын бердім,— дейді де, күйеу баласы мен қызын ертіп 

үйіне келеді. Содан соң ел-жұртын жиып, үлкен той жасайды. Сөйтіп, мұраттарына жеткен екен. 

 

219 - Бөлім: АТАСЫ МЕН КЕЛІНІ 
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Жұртқа қадірлі, ақылды бір шал болыпты. Бір ұл, бір қызы бар екен. Қызын алыс жерге ұзатады. Ұлы өте 

анқау, бос белбеу болыпты. Қарт «Өлсем өлігімді де жөндеп жөнелте алмас» деп қайғырыпты. 

 

«Қалай тіршілік етер, артта қалған бар-жоқты қалай құрап, қалай тұтін тұтетер. Жұрт «Пәлен екем» деп 

құрметтеген атым өзім өлген соң өше ме?» деген қиял шегеді шал. Олай ойланып, былай ойланып, 

ағайындарына ойын айтады. Баласына бір ақылды әйел алып беруге бекиді. Өзі де сынап және жұрттың 

тәуір адам болады-ау деген сынына тоқтап, бір кедейдің қызын алып береді. 

 

Содан кейін ұлын сынамақты ойлап, қарт ұлын ертіп жолаушы жүрмек болады. 

 

—         Балам, жолаушы жүреміз, барынды алып, бақаныңды таянып, жолға әзірлен,— дейді. 

 

Ұлы кетпен, күрек, бақан алып, әкесімен жолға шығады. Әкесі ішінен кейиді. Бір талай жүргеннен кейін: 

 

—         Е, балам, жер ұзақ жолды қысқартпайсың ба?— дейді. Бала әкесінің сөзін екі етпей, аттан түседі 

де, жолды шаба бастайды. Әкесі сұрайды,— мұның не? 

 

—         Жолды шауып қысқартпаса, қалай қысқартады?— дейді баласы. Әкесі: 

 

—         Болды, атыңа мін!— деп баласын атына мінгізіп жүре береді. Баласының санасыздығына ішінен 

күйінеді. Аттарынан тер шығып, шаршай бастайды. Сонда әкесі: 

 

—         Балам, біраз төбеленіп алайық,— дейді. 

 

Баласы атынан түсіп, кетпенмен топырақты бөлек-бөлек төбешіктеп үйе бастайды.— Мұның не?— деп 

сұрайды қария. 
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—         Төбеленіп алайық дедің ғой,— деп, бала әкесіне ренжи шікірейеді. Әкесі тағы ішінен құсаланады 

да: 

 

—         Атыңа мін,— жүр,— деп жүріп кетеді. 

 

Тағы да бірталай жер жүрген сон: 

 

—         Балам, бір ағаш қазан кайнатып алсақ қайтеді?— дейді шал. Баласы: 

 

—         Жарайды,— деп тоқтап, аттан түседі де, өзінің ала шыққан бала-шотын қоржыннан алып, бір 

қураған ағашты бұтарлай бастайды. Әкесі сұрайды: 

 

—         Мұның не? 

 

—         Ағаш қазан жасаймын. 

 

Әкесі баласының санасыз аңқаулығына тас-талқан ыза болады да: 

 

—        Үйге қайтайық,— деп жүріп кетеді. Келген соң келіншегі күйеуінен: 

 

—        Бүгін атам екеуің қайда бардың?— дейді. Күйеуі: 

 

—        Әкем алжыған ғой деймін,— деп, болған оқиғаны айтады. Сонда келіншегі күйеуін мазақтап, біраз 

күліп алады.— Неге күлесің, жындандың ба?—деп дүрсе қоя береді күйеуі. Ал келіншегі күлкісін тыйып: 

 

—        Жоқ, жынданғаннан саумын. Мен сенің соншама түйсіксіз, аңқаулығыңа күлемін,— дейді. 

 

—        Неге? Ол қалай? 

 

—        Негесі сол, атам асқан ақылды адам. Ол сені баулып, адам қылмақ болған, сынаған. Сен соны 

түсінбегенсің. 

 

—        Қалайша? 

 

—        Атамның «жол қысқарта жүр» дегені — «әңгіме айта жүр» дегені. Әңгіме айтса жолдың ұзақтығы 

білінбейді. «Төбеленіп алайық» дегені — «тоқтап, демалайық» дегені. Атты тоқтатып, ат үстіндегі 

нәрселерді жерге түсіріп қойып, өздеріңнің шоғырланып отырып тыныстағандарың төбелену болмай ма? 

Тым болмаса аттың белін көтеріп, қоржын-қоланды үйсең де, атам разы болар еді ғой. Ал, «ағаш қазан 

қайнатып алайық» дегені — «нәй тартайық — темекі шегейік» дегені емес пе? Тым босбелбеусің, ойласаң 

етті. 

 

Қайтсін, күйіп кетсе керек. Ол кезде нәймен (мүштек) темекі шегу қазақта да бар дағды екен. 

 

Келінінін сөзін сыртынан естіген қарт ерекше қуанады. «Адамым табылған екен, орным құрғамайды, 

шүкір» деп қамсыз ұйықтайды. 

 

Көңілі орныққан шал: «Енді көзімнің тірісінде қызымды да бір көріп келейін. Жол ұзак, қатерлі болса да, 

қайтейін, тағдыр басқа салса, не іс болса да көрмейміз бе?» деп ойлап, келінімен ақылдасады. Келіні: 

 

—        Барсаңыз, барып қайтыңыз,— деп, жол азығын әзірлеп беріп, ұзақ жолға шығарып салады.— Аман-

сау оралыңыз!..— деп, иба көрсетіп, құрметпен аттандырады. 
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Қарт жолға шығады. Тау асып, тас басып, бірнеше күн жүреді. Бір күні иен далада қарақшыларға тап 

болып, таланға түседі. Ат- көлігін, киім-кешегін, заттарын түгел алып, жалаңаш шалды өлтірмек болады. 

Сонда қарақшылардың жартысы: 

 

—        Өлтіріп қайтеміз, жанын қияйық, өзі өлгенше жүре берсін,— дейді. Жартысы: 

 

—        Тірі коя берсек, артынан өзімізге пәле болады,—деп, екі дай боп таласады. Ақыры өлтіретін жақ 

жеңеді. Сонда шал: 

 

—        Дат, мырзалар!— дейді. 

 

—        Датың болса айт!— деп, қарақшылар тілге келеді. Шал дауын айтады: 

 

—        Мен жалғыз шалмын. Үйімде бір қауым мүліктерім бар. 

 

«Бұйрығым неден болса, соған жұмсайын» деп сақтап жүр едім. Соны алындар да тынындар!.. 

 

—        Алындар заттарын,—дейді іздегені дүние-мүлік болған қарақшылар:— Қане, жөнін айт, алып 

келудің жолын ұқтыр! 

 

Сонда шал: 

 

—        Сексен серке саным бар, соны берсін. Алты ала бас атаным бар, соны берсін. Алтын салған екі 

баспақ бар, соның біреуін алып қалып, біреуін берсін. Екі сандық бар, екеуін де бір кілт ашады, соны 

берсін, келініме айтындар. Осыларды алындар да жанымды өзіме қиындар. Егер өлтірсендер дым да жоқ. 

Уәдеме мен жетемін. Белгі үшін белбеуімді, атымды, тымағымды алып барындар. Бір ғана тілегім — осы 

заттарды алып келіп, көзіме көрсетіп өлтіріндер. 

 

Құлқын құлдары қарақшылар өзара ақылдасады да, екі пысық жігітін жібереді. Олар межелі нұсқамен 

шалдың үйіне келеді де, бұйымтайларын айтады. 

 

—        Бізді ақсақал жіберді, қызына аман-есен барды,— дейді де,— сол жерде жиеніне біреуге құда 

түсіпті,— дегенді өздері жандарынан қосады.— Сол құдалық үшін,— деп, шалдың айтқандарын түгел 

санап шығады.— Белгіге, міне, белбеуін, тымағын, атын беріп жіберді. 

 

Келіні шалға мұндай байлықтың бітіп көрмегенін біледі де, жұмбақ сөздің астарына ой жүгіртеді. Сонан 

соң: 

 

—        Жақсы болыпты. Асықпаңыздар, қона жатып жайланыңыздар,— дейді. Онан соң бұл кісілерді 

күтуді еріне тапсырады да, өзі сыртқа шығып кетеді. Ауылдың екі жігітін оңаша шақырып алады.— 

Сендер мына конақтардың атына мініп, сексен жігіт жиып келіндер. Алты ауылдың алты ақсақалын ерте 

келіндер,— деп тапсырады. Содан соң өзі үйге кіріп, қонақтарға сыр бермей, күтімін жақсарта түседі. 

 

Жұртқа беделі бар қарттың үйі шақырып жатыр деген соң, бірдеме боп қалды ма деп, бәрі де жетеді. 

Сырттағы көгалға бұларды отырғызып, келіні оларға атасының сәлемін айтады. 

 

—        Сіздерді атам шақырған екен, атам қарақшылардың қолына түсіп қалыпты. Сіздерге ет асып, тамақ 

дайындадым. Соны жеп, тезірек аттаныңыздар. Атам «сексен серке саным бар, соны жіберсін» депті. 

Онысы — сексен жігіт дегені. Тегі қарақшылар көп болса керек. «Алты ала бас атаным бар, соны 

жіберсін» депті. Онысы алты ауылдың қадірлі алты қариясын шақырғаны. «Алтын салған екі баспақ бар, 
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бірін алып қалып, біреуін жіберсін» дегені — үйде екі қарақшы отыр. Оның біреуін ұстап қалып, біреуіне 

жол бастату керек. «Екі сандық бар, екеуін бір кілт ашады» дегені — баласы мен мені айтқаны. Ашатын 

кілті менмін. Белгіге белбеу, тымақ, ат жібергені — «келмесендер өлтіреді, бәрібір тұлдайсыңдар» деп, 

атты әдейі тұлдап жіберіп отыр. Енді үйдегі екі қарақшыны байлап алып шығындар! 

 

Сексен жігіт екі қарақшыны тарпа бас салып ұстайды да, байлап тастайды. Ұрыларға дәм татырмастан 

өздері жейді де, әзірленіп сайланады да, ұрының біреуіне жол бастатып жүріп кетеді. 

 

Сөйтіп, сексен жігіт пен алты ақсақал барып, қартты ажалдан құтқарып алады. Адамды сексен деп 

межелеуі — қарақшылар қырық кісі екен. Бірге екіден болған соң, тыпыр еткізбей басып алады. 

 

Жас келін ақылымен елдің сый-құрметіне бөленеді. 

 

220 - Бөлім: ЖЕТІ ҚАРАҚШЫ МЕН ХАН 
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Бір жарлы жігіт жат жерде талай жыл жұмыс істеп, тапқан-таянғанын алып үйіне қайтады. Көптен жол 

торып жүрген жеті қарақшы кезігіп, жігітті тұттай жалаңаш қып тонап алады. Жігіт қалаға тартқан 

қарақшылардың қарасынан көз жазбай ілесіп отырады. Қалаға бірге кіреді. Тұратын үйлерін анықтап 

көріп алғаннан кейін мән-жайды ханға барып айтады. Хан жеті қарақшыны шақыртып алып: 

 

— Мына жарлының мүліктерін қайтарып беріндер,—дейді. Қала кедейлерінше жұпыны киініп алған 

қарақшылар: 

 

—Біз дәнеңесін алған жоқпыз, тақсыр. Өзіміз қалада қалт-құлт етіп, әзер жан бағып жүрміз,— деп, бет 

бақтырмайды. 

 

Хан зар илеген жарлының сөзіне нанарын немесе мізбақпай тұрған қарақшылардың сөзіне нанарын 

білмей дал болады... 

 

Содан кейін жарлы жігітті кайтарып жібереді де, жеті карақшыны қонақ үйіне алып барады. Үстілеріне 

шыт жаңа киім беріп, жақсы тамақтандырып күтіп-бағады. Қарақшылар күн сайын базар аралап келеді де, 

өздерінің ерліктері мен өткен өмірлері туралы әңгіме айтады. Бір күні сөз саралғысы етіп, хан оларға 

мынадай бір әңгіме айтады. 

 

—        Бір байдың жеті жасар қызы бір бағбанның бағындағы гүлге қызығып, бағбанның баласынан сұраса: 

 

—        Бойжеткенде маған тисең — беремін,— дейді қызға бағбанның өзі құралпы ұлы. 

 

—        Мақүл,— деп, қыз уәде береді де, гүлді алады. 

 

Арада біраз жыл өтіп, байдың қызы бойжетеді. Ата-анасы қызды біреуге ұзатпақ болып той жасайды. Қыз 

кішкене күнінде бағбанның баласына берген уәдесін айтып, өзін алмақ болып келген күйеу жігіттен 

басына бостандық беруін сұрайды. 

 

—        Ондай уәдең болса, менің киліккенім орынсыз екен,— деп жігіт қызға рұқсат береді. Қараңғы түнді 

жамылып, бағбанның баласына келе жатқан қызға жеті қарақшы кездесіп, біреуі алмақшы болады. Қыз 

оларға да өзінің түн жамылып келе жатқан жағдайын айтады. Сонда жеті қарақшы: 
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—        Ондай уәдеңе бола түн жамылып бара жатсан — рұқсат,— деп, қызды коя береді. Қыз бір бел аса 

бергенде жортып жүрген бір топ көкжал қасқыр кезігеді. Аш қасқырлар қамап, өзін жейтін болған соң, 

қыз қасқырларға да неге кетіп бара жатқанын айтады. Қыздың уәдесін орындауға кетіп бара жатқанын 

естіген соң, қасқырлар да босатып жібереді. 

 

Сөйтіп, қыз бәрінен құтылып, бағбанның баласына барған екен, 

 

ол: 

 

—        Уәденде тұрғаныңа рақмет! Мен сені қосағыңнан бөліп не мұратыма жетемін,— деп, қызға рұқсат 

беріпті. Қыз қайтып келіп, ата-анасы атастырған жігітке қосылыпты. Сонда осылардың қайсысы ер?— 

деп сұрайды әңгімесін аяқтаған хан қасында отырғандардан. 

 

—        Көкжал даланың серісі еді, бағына кезіккен қызды жей алмағаны несі? Кім тергер еді жей салса. 

 

—        Жеті қарақшы не қылған ақымақ? Бүлдіршіндей қызды көпекорнеу қоя беріп, мейірімді болғаны 

құрсын. 

 

—        Жігіт не қылған ез... 

 

—        Күйеу жігітте бір ынжыкекен!..— десіп, жатып кеп өкінісіпті! Аңғармай ойындағыларын айтып 

қалған жеті қарақшыны хан байқапты. Сөздерінен рақымсыз жандар екенін біледі. Мұндай 

тасбауырларды қарақшы емес, деп кім айтады. Сыры ашылады. Хан жендеттерін шақырып алып: 

 

—        Дарға асындар!— деп жарлық береді. 

 

—        Тақсыр, біз едік жарлы жігітті тонаған, қайтарып берейік, қасықтай канымызды қиыңыз,— деп қол 

қусырып орындарынан тұрып, ханның аяғына бас қояды. 

 

221 - Бөлім: АҚЫЛДЫ ДИХАН 
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Бір есірік хан болыпты. Ойына не келсе, соны істеп, халықты жәбірлей береді. Бір күні екі шабарманын 

шақырып алып: 

 

— Маған осы елдегі ең ақымақ адамды тауып әкеліп беріндер!— деп бұйырады. Екі шабарман ақымақ 

адамды іздеп ел аралайды. 

 

—        Ақымақ мынау деп кімді алып барамыз? Көрінген біреуді айдап барсақ, ол ақымақ болмай шықса, 

хан өзімізді жазалайды,— дейді шабарманның біреуі. Сонда екіншісі айтады: 

 

—        Сен ақымақпысың? Кімді апарамыз деген сөз бола ма? Кім нашарлау көрінсе, соны еркіне қоймай 

айдап апарамыз. Хан шақырып жатыр десек, бармасқа лажы жоқ. 

 

Екі шабарман келе жатып, шыжыған ыстықта қара тер болып, қарағай сүйреп келе жатқан бір адамға 

кезігеді де: 

 

—        Нағыз ақымақты таптық, бұл ақымақ болмаса, мынандай ыстықта тау басынан қарағай сүйрей 

ме?— дейді бір шабарман. Екіншісі: 
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—        Қарағайынды таста, сені хан шақырып жатыр,— дейді! 

 

—        Асықпандар, жігіттер! Қарағайымды үйіме жеткізіп қояйын да, барайын. Хан мені неге шақырды 

екен?— дейді ағаш тасушы. Шабарманның біреуі: 

 

—        Қарашы өзін, онда сенің не жұмысың бар. Жүр деген соң жүр! Хан сен сықылды ақымақты тауып 

кел деген, бас аяғынды!— деп, дігерлейді. 

 

—        Жоқ, жігіттер, сонша енбектеніп, қарағайды тау басынан сүйреп әкеліп, орта жолға тастап кететін 

ақымағың мен емес,— деп, ағаш тасушы өз жолына кете барады. 

 

Лажсыз қалған екі шабарман әрі кетеді де, өрмек тоқып отырған бір әйелді көреді де: 

 

—        Жеңгей, сені хан шақырып жатыр, жүр тез,— дейді. Әйел айтады: 

 

—        Ойбай-ай, ақыл сұрайтын еркек емеспін, хан әйел кісіні неге шақырды екен? 

 

—        Хан әйел адамды қайтуші еді,— дейді екі шабарман — Бізге «ақымақ адамды тауып кел» деп 

бұйырған. Еркектермен салғылас- пай, жүр жылдам!.. 

 

—        О антұрғандар, акымақ іздесе, босқа лағып жүрген өздеріңнен артық ақымақ табылмас... 

 

Мен жұмысымды бітіре алмай, жанталасып отырмын. Ақымақты табылатын жерден іздендер! Мен бара 

алмаймын,— деп, әйел зекіріп, сес көрсетеді. Әйелдің сөзінен шошыған шабармандар тайып береді. Олар 

біріне-бірі: 

 

—        Сырымызды ашық айтсақ, көнбейді екен. Енді кім кезіксе, соны зорлап айдап әкетейік, болмаса 

ақымақты соның өзіне таптырайық,—деген байлам жасайды. Содан кейін жер суғарып жүрген диханға 

жолығады. 

 

—        Ей, егінші, жүр ханға,— дейді. Дихан шабармандарға бажырая қарайды. 

 

—        Мына жұмысты сендер істейсіндер ме, әлде, хан істей ме? Мұны тастап бара алмаймын!.. 

 

—        Көп сөзді қой да, жүр деген соң, жүр! Хан «ақымақты тауып кел» деген.Сенің ақымақ екенін көрініп 

тұр. 

 

—        Сендерге ақымакты әзірлеп отырған ешкім жоқ,— дейді дихан ашу шақырып.— Көзіме көрінбей 

жоғалындар!.. 

 

Екі шабарман диханды қыса бастайды: 

 

—        Олай болса, ақымақты тауып бер!.. 

 

—        Мен ақымақ емеспін, ақымақты іздеуге де мұршам жоқ. Жұмысымнан қалдырып, әурелемендер!.. 

 

—        Жоқ, сен өзің ханға жүр. Әйтпесе, бізге ақымақтың кім екенін айт. Бәрің ақымақ емеспіз дейсіндер. 

Сендердің араларында кім ақымақ, оны біз кайдан білеміз. 

 

—        Жарайды онда, ақымақты айтып берейін, бірақ мені әурелемендер,— дейді өзіне жабысқан 

шабармандардан құтылу үшін. Сәл ойланып тұрып былай дейді.— «Ақымақты тауып кел» деген ханның 
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өзі ақымақ немесе ақымақты іздеп, таба алмай жүрген сен екеуің ақымақсың. Бұдан басқа ақымақты дүние 

жүзінен таппай- сындар! 

 

—        Сен ханға тіл тигіздің, ханға барып айтамыз!— деп жабысады шабармандар. 

 

—        Мейлі, айта беріндер, тіпті осыны ханға ұқтырып айтындар. 

 

Екі шабарман ханға шауып барады да, диханның сөзін жеткізеді. 

 

—        Ендеше, сол диханның кол-аяғын байлап алып келіндер!— деп бұйырады хан. 

 

Шабармандар диханды дедектетіп, ханның алдына алып барады. Хан мысқылдап диханға: 

 

—        Сен мені ақымақ дегісің. Ақылың тасып тұрса, айтшы қане, құдай қай жерде тұрады?— дейді. 

Сонда дихан айтады: 

 

—        Тақсыр, мына кейпіммен ханға ақыл айтпақ боп, құдайдын қайда тұратынын айтсам, сөзімде дауа 

бола ма? Сондықтан сіз менің кимімді киіп, бейне мен құсап, кешірім сұраған әлпетте алдыма бас иіп 

тұрыңыз. Мен сіздің киіміңізді киіп, тағыңызға отырайын да, хан болып тұрып айтайын. 

 

Хан бұл шартқа келіседі. Дихан ханның киімін киіп, хан тағына отырады да, нөкерлерді шақырады. 

 

— Осы уақытқа дейін ақымакты таба алмай, босқа сабылып жүр екенсіндер, мынадан артық ақымақ жоқ. 

Сыртқа алып шығып, басын кесіндер! 

 

Нөкерлер сөзғе келместен ханды желкелеп ала жөнеледі де, дар алдына апарып басын кеседі де тастайды. 

 

Халық зұлым ханның жойылғанына хош болады. 

 

222 - Бөлім: ЫНТЫМАҚ 
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Ертеде Нығмет, Үсен деген ағайынды екі бала болады. Нығмет он жасқа, Үсен бес жасқа келгенде әке-

шешелері қайтыс болып, екеуі жетім қалады. 

 

Осы кезде бұрын әкелерінің қожайыны болған Шаһимардан деген бай: «Екі жетімді қолыма алып, 

ержеткенше үй жұмысына салайын. Ержеткен соң екеуі әкесінің орнын басып, бір керекке жарап қалар» 

деп ойлайды. 

 

Сөйтіп, Шаһимардан бұғанасы қатпаған Нығмет пен Үсенге су тасытып, отын жақтырады. Ержеткен соң 

Нығметке жылқысын, Үсенге қойын бақтырады. Содан Нығмет пен Үсен кисе — киімге, ішсе — тамаққа 

жарымай, Шаһимарданның малын бағып, табаны күректей жиырма бес жылды откізеді. Байдың қойы 

мыңға, жылқысы үш мыңға, сиыры екі мыңға жетіп, барған сайын дәулеті таси береді. Соншама еңбек 

істеп, тер төксе де бай екі жетімнің басына үй тігіп, бауырына қазан асып, басын құрасын деп ойламапты. 

 

Нығмет отыз беске,Үсен отызға шыққан жылы бай жеті жастағы ұлына келіншек айттырып, сән-салтанат 

құрады. Мұны көрген Нығмет пен Үсен ақылдасып, бұл бай әкемізге де жақсылық қылмаған еді, малын 

осынша өсірген бізге де жақсылық қылмайды. Бүйтіп, қорлық көріп жүргенше ақымызды алайық та, оз 

бетімізбен күнелтейік деген байламға келіседі. Шаһимарданнан ақы талап етеді. Зорласа да малын бақпай 

кететініне көзі жеткен бай амалсыз қалып, жиырма бес жылдық еңбек ақыларына бір ат, бір бұзаулы сиыр 
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беріп, екеуін жолға салады. Екеуі берген ақысына разы болмаса да қолдан келер қайраны жоқ еді. Байға 

қарғыс жаудырып, жапан далаға қаңғып кете барады. 

 

Нығмет пен Үсен жүре-жүре бір күні көкорай шалғынды көк өзеннің жағасына келіп, шөптен күрке жасап 

демалады. Кеш батып ымырт үйірілген кезде Нығмет пен Үсен жалғыз сиырды сауып алған бір баспақ 

сүтті қорек кып отырғанда, аттың дүбірі шығып, күркенін сырт жағынан біреу: 

 

—        Құдайы қонақпын!— деп дауыстайды. Үйде отырғандар: 

 

—        Атыңыз кім болады!— дейді. 

 

—        Атым — Қызыр. 

 

—        Қызыр болсаңыз, қонатын жерге қоныңыз, біз қондыра алмаймыз,— дейді үйдегілер. Мұны естіген 

қызыр кетіп қалады. 

 

Нығмет мен Үсен бұл түнді осылай өткізеді. Ертеңіне біреуі сиырды, біреуі ат пен бұзауды бағып, бір 

күнді тағы өткізеді. Кеш батып, ымырт үйіріледі. Кешкі ас үстінде отырғанда, тағы да ат дүбірі естіледі. 

Келген кісі сырттан: 

 

—        Құдайы қонақпын!— деп дауыстайды. Екі жігіт: 

 

—        Атыңыз кім?— деп сұрайды. Сырттағы кісі: 

 

—        Атым Бақ,— дейді. 

 

—        Бақ болсаңыз, орныңызды тауып қоныңыз,— дейді жігіттер. Сонымен бақ та кетіп калады. 

 

Үшінші күні кешкі тамаққа отырғанда тағы біреу келіп: 

 

—        Құдайы қонақпын,— дейді. 

 

—        Аты-жөніңіз кім? 

 

—        Атым — Дәулет,— дейді сырттағы кісі. 

 

—        Ендеше дәулетті жерге барып қоныңыз,— дейді екі жігіт — Бізде ішетін тамақ жоқ, жатарға орын 

жоқ. 

 

Сонымен Дәулет те кетіп қалады. 

 

Нығмет пен Үсен ылғи да: «А, кұдай, ынтымақтан айырма, бас аман болсын!— деп тілеу тілеп, қалт-кұлт 

күн өткізе береді. Бір күні кешкі асқа отыра бергенде үйдің сыртынан ат дүбірі естіледі де, бір кісі: 

 

—        Құдайы қонақпын!— деп дауыстайды. Екі жігіт: 

 

—        Атыңыз кім болады?— деп сұрайды. 

 

—        Атым — Ынтымақ,— дейді жолаушы. Нығмет пен Үсен сыртқа жүгіріп шығады: 

 

—                   Ынтымақ сіз болсаңыз, қонақ болыңыз,— деп, атын ұстайды. 
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Ынтымақ — ақ көңіл, ашық-жарқын қарапайым кісі екен. Екеуінің пейіліне разы болады. Қонақ үйге кіріп, 

төрге отырғаннан кейін Нығмет пен Үсен: «Ынтымақтын қонақ болуы — үлкен бақыт. Сондықтан 

қонақты разы қылып аттандырайық» деп ақылдасады. Қонақасыға аттарын көлденең тартып, «Аумин!» 

деп бата сұрайды. Ынтымақ отырып: 

 

—        Жан баққан жалғыз аттарыңды маған сойсаңдар, қалай күнелтесіндер?— дейді жігіттерге. 

 

—        Қане, қонақ сіз болсаңыз, бәрі де орнын табады, ықыласыңызды беріңіз,— дейді екі жігіт өтініп. 

Шын пейілдеріне көзі жеткен Ынтымақ дастарқанға бар пейілін төгіп: 

 

—        Құдай ондасын, Қызыр қолдасын! Бақ қосылып, Дәулет дарысын, аллаһу әкбар?— деп бата береді. 

Нығмет мен Үсен дереу атты сойып, етті казанға салады. 

 

Үсен ет пісіріп, Нығмет Ынтымақпен әңгімелесіп отырғанда, сәлем беріп үйге Қызыр кіреді. Оның 

артынан іле-шала Бақ пен Дәулет кіреді. Ынтымақтың үстіне Қызырдың, Бақтын, Дәулеттің келуі үлкен 

қуанышқа айналады. Екі жігіт жігі-жапар болып күтеді. Ет түсіріліп, тамақ желініп болған соң, Нығмет 

пен Үсен алғашқы үш қонақты қондырмағандары үшін кешірім сұрайды. Сонда Қызыр қарт айтады: 

 

—        Балаларым, оған қысылмаңдар, Ынтымақ болмаса Қызыр қонбайды, Бақ қарамайды, Дәулет 

дарымайды. Біз Ынтымақтың бастауымен келдік. Көсегелерің көгеріп, өркендерің өссін!—деп ықылас 

білдіреді. 

 

Тамақ ішіп болған соң, төрт қонақ екі жігітке алғыс айтып аттанып кетеді. Осыдан кейін Нығмет пен 

Үсеннің істері өне бастайды. Оларды Қызыр қолдайды, Бақ қонып, Дәулет дариды да, бақытты жандарға 

айналады. 

 

Әйел алып, бала сүйіп, мұраттарына жеткен ағайынды екі жігіт: «Ынтымақтан биік, ынтымақтан күшті 

ештеңе жоқ» деп, үрім-бұтағына өсиет айтқан екен. 

 

223 - Бөлім: ДОЛЫДАН ПЕРІ БЕЗІПТІ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1920 

 

 

Биік таудың етегіне орналасқан үлкен қаланың сыртында Монтай деген кедей жігіттін үйі бар екен.     

Монтай           таудан            отын   жинап,            соны   калаға 

 

арқалап әкеп сатып күн көреді. Күн сайын отын сатқаннан түскен кірісін әйеліне бере береді. 

 

Монтай отынға кеткенде әйелі қалаға барып, ақшаны көр-жерге жұмсап, жоғалтып қайтып жүреді. Содан 

Монтайдың үйіне де ештеңе құтаймайды. Бір күні Монтай шапанының бой-бой боп тозып кеткенін айтып: 

 

—        Жинаған ақшаға маған шапан алайық,— деп, әйелімен кеңеседі. Сонда әйелі баж ете қалады. 

 

—        Қайдағы ақша, күндегісін күнде ішіп-жеп жүргеміз жоқ па?— дейді бет қаратпай. 

 

Монтай үнсіз отырады да, ендігі тапқан ақшасынан өзі алып қалып, шапанының жыртығына тығып жия 

бастайды. Содан кейін әйелі күйеуінің тапқан ақшасының азайып кеткенінен күмәнданады. 

 

—        Әкелші, шапанынды жамап берейін,—деп шапанды алады да, жамаған болып отырып, 

жыртықтарындағы ақшаны тауып алады. Содан қиғылықты салады. Қой дегенге қоймай долданған әйелі 
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күйеуінің жағасынан алып, киімдерінің дода-додасын шығарады. Долы әйелдің қылығынан мезі болған 

Монтай одан құтылуды ойлайды да, тауға қарай қашады. Әйелі тұра қуады. Монтай қашып, әйелі қуып 

отырыпты. Монтай сол қашқаннан қашып, бір биік жалама тасқа шығып кетеді, әйелі шыға алмай 

бажылдайды. Көкбет долы тебіне айқайлап: 

 

—        Қайтып келсең — келдің, келмесең — өзімді шыңырауға тастаймын!—дейді. Монтай артына 

бұрылып: 

 

—        Сен енді не болсаң, ол бол! Мен әйтеуір сенен құтылсам болды,— дейді. 

 

Бұған бұрынғыдан бетер булыққан әйел өзін терең шыңырауға тастап жібереді. Монтай үйіне оралады. 

Долы әйелден құтылғанына қуанып, құдайға сиынады. 

 

Арада біраз уақыт өтеді. Монтайдың есіне әйелі түседі. 

 

—        Бейшара не де болса әйелім еді ғой, сорлы шынымен өлді ме екен, әлде тірі ме екен?— Барып арқан 

тастап көрейін,— деп, әйелі түсіп кеткен шыңырауға келеді. Ұзын арқанды тастаса — бір ауыр нәрсе 

ілінеді. 

 

—        Е, байқұс тірі екен ғой, долылығына тәубе қылар, шығарып алайын,— деп Монтай арқанды күшпен 

зорға тартып шығарса, әйелі емес, басы дудар-дудар бір нәрсе шыға келеді. Шошып кеткен Монтай оны 

тастай салып, тұра қашады. Сонда әлгі дудар бас: 

 

—        Ей, адамзат, сен неге қашасын? Тоқтай тұр!— деп, артынан қуып келіп, алдын кес-кестей тұра 

қалады.— Мен перімін. Сен маған дүниеде тендесі жоқ жақсылық жасадың. Бұл шыңырау менің мекенім 

еді. Бір аптадан артық уақыттан бері осында бір көк бет, долы әйел пайда болды да, құтылмас бәлеге 

ұшырап, сыртқа шыға алмай қалдым. Мені долы әйелден құтқардың, қалағаның берейін. Қашан басыңа 

күн туса, қиналсаң — мына шашымды тұтат. Мен сол заматта қасында боламын, сені құтқарамын. 

 

Пері бір тал шашын Монтайға береді де, ғайып болады. 

 

Арада біраз күндер өтеді. Бір күні патшаның жалғыз қызы қатты ауырады. Патша талай білікті 

дәрігерлерге көрсетсе де, ештеңе шипа болмайды. Шарасыз қалған патша қызына жаны ашып: «Кімде-

кім қызымды емдеп жазса, соған қосамын. Әрі ол менің оң қол уәзірім болады» деп жарлық жариялайды. 

 

Бұған ешкімнің батылы бармайды. Сонда Монтайдың есіне пері түседі. Әлгі бір тал шаштың бір шетін 

тұтатқан екен, пері жетіп келіп, Монтайға: 

 

—        Не талабың бар?— дейді. 

 

—                   Патшаның қызын қалай емдеуге болады?—деп сұрайды Монтай. 

 

—        Жарайды, тілегінді орындайын. Патшаның қызын соққан пері мен едім. Сен патшаға қызынды мен 

жазамын деп, уәденді бер де, таңертең ерте патша қызы тұратын сарайға кір де, үш дүркін «сүф, сүф, 

сүф!» деп, қыздың оң иығын қағып-қағып қой, мен ұшып кетемін,— дейді де, ғайып болады. 

 

Монтай перінің айтқанындай істейді. Патшаның қызына қосылып, оң қол уәзірі болады. Сөйтіп, ырғын 

тұрмыс өткізе бастайды. 

 

Бір күні көрші патшаның қызы сондай науқасқа ұшырайды. Оған да шипа қонбайды. Ол патша 

Монтайдың атағын естіп, патшаға адам жіберіп Монтайды сұратады. 
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—        Монтай менің қызымды да жазатын болса, қызымды қосамын және өзімнің оң қол уәзірім етемін,— 

дейді. Бұған Монтайдың патшасы көнбейді. Сонда қызы ауыру патша: 

 

—        Монтайды жібермейтін болса, соғыс жариялаймын!— деп жар салыпты сестеніп. 

 

Бұл Монтайдың патшасынан күштірек екен, мұны естіген соң, амалсыз Монтайды жібереді. Монтай 

қайтерін білмей кетіп бара жатып, әлгі перінің шашынан азырақ тұтатады. Пері жетіп келеді. Монтай 

шаруасын айтады. 

 

—        Бұл ақырғы талабың болсын, орындайын,— дейді де, ғайып болады. 

 

Монтай ауыру қыздың сарайына кіріп барып, үш дүркін «сүф, сүф, сүф!» дейді де, қыздың оң иығынан 

қағып-қағып жібереді. Пері ұшып кетеді, қыз жазылады. Монтай бұл патшаның да қызын алып, оң қол 

уәзірі болады. 

 

Күндердін бірінде бұл екі патшадан да құдыретті бір патшаның қызы тура сол ауырумен ауырады. 

Монтайдың атағын естіген бұл патша екі патшаға арнайы адам жіберіп, сәлем жолдайды да, Мон- тайды 

сұратады. 

 

—        Жібере алмаймыз,— дейді екі патша бірдей. Ана патша: 

 

—        Соғыс жариялаймын!— деп күш көрсетеді. Сонда әлсіз екі патша амалсыз Монтайды жібереді. 

Монтай жолға шығады. Періні шақырайын десе, шашы таусылған. Сонан соң тәуекел етіп, бара көрмек 

боп Монтай ауыру қыздың үйіне кіріп барса, әлгі пері қыздың оң иығында отыр екен. Көре сала Монтайға 

тұра ұмтылады. 

 

—        Ей, адамзат, сенен қашан құтыламын? Тағы келіпсің. Енді өзінді соғамын,— дейді пері. Монтай: 

 

—        Тұра тұр, әлгі долы әйел шыңыраудан шығып алып, періні тауып бер деп, мені қуды. Содан қашып 

келдім,— дейді. 

 

—        Олай болса, сен есікті мықтап жаба тұр, мен терезеден шығып, алты тауды асып кетейін. Оған 

дейін есікті ашпа!— деп, пері ғайып болады. 

 

«Долыдан пері безіпті» деген сөз содан қалған екен. 

 

  

 

елін шақырып, ұлан асыр той жасайды. 

 

224 - Бөлім: ЕШКІ ҚОТЫР 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1921 

 

 

Өр Алтайдағы бір бидің шабарманы өте пысық жігіт екен. Ел кезіп, көпті көреді. Қартайған шағында бір 

байдың ауылына түсіп, қонақ болады. Сонда қонақ кәде ретінде ауыл адамдары өлең айтқызады. Оның 

артынан әңгіме айт деп қолқалайды. 

 

—        Естігенімді айтайын ба, көргенімді айтайын ба?—дейді қонақ. 
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—        Алдымен көргенінді айт. 

 

Сонда шабарман әңгімесін бастайды: 

 

—        Жас кезім, би мені қазан-алман жинауға жіберді. Қасыма ерткен атқосшым жолда ауырып қалып, 

өзім бір бай ауылға барып қондым. Байдың екі отауы, төрт-бес көрші үйлері бар екен. Бойында ешкі 

қотырым бар еді, түнде бір рет отқа қыздырынбасам, жата алмаушы едім. Ас ішіп, жатар уақыт болғанда 

денем қызып отырды да, мен далаға жатайын дедім. Сыртқа текемет төсеп, төсек салып берді. Ел 

ұйықтады-ау дегенде тұрып, жейдемді шешіп, басыма жастадым да, үйге кіріп отты көсем қарнымды 

қыздырдым. Қайтып төсегіме келсем, бір сиыр ағарандаған бірдеңені жалмап тұр. Тым болмаса 

жейдемнің жағасын алып қалайын, кеңірдегім сорайып жүрмесін деп, ойладым да, сиырға тап бердім. 

Сиыр жейдемді ала қашты. Құйрығынан ұстап, қуып келемін, қашып барады, иттер де қоса жүгіріп, ауыл 

даңғаза шу болды да кетті. Бір көлеңке жерден сиыр қарғып кеткенде мен де қарғып едім, ауылдың су 

алатын құдығы екен, соған барып түстім де кеттім. 

 

Күздің қоңыр салқын түні еді. Бұтымда дамбалым ғана бар. Таң атқанша тырбанып шыға алмай, 

селкілдедім де тұрдым. Ақыры таң әбден атқан соң, су алуға бір әйел келіп, шелегін тастай беріп, 

құдықтағы тыржалаңаш мені көрді де, шошынып қашуға ыңғайланды. Мен де айқайлап, өзімді 

таныстырдым. Әйел жөнімді ұққан соң, қайырылып келіп, арқан тастады. Құдық онша терең болмағанмен, 

сыртқы ауызы кеңдеу кемеш екен. Әйел арқанды тартты, мен шығуға талпынып, ұмтыла бергенімде, аяғы 

тайып кетіп, менің үстіме былш ете түсті. Екеуміз белуардан келетін судың ішінде тұрып қалдық. Мен 

өзімнің қырсығыммен өзім ғана болмай, байдың келінін құдыққа қоса түсіргеніме қатты абыржыдым. 

Әлден уақытта байдың үлкен баласы, әлгі әйелдің күйеуі ат суғаруға құдыққа келді. Ол да бастабында 

сескеніп қалды. Артынан мен зарымды айтып жалынғаннан кейін әйелін боқтап зықысын шығарды да, 

қайтып барып екі жігіт жіберіп, бізді шығарып алды. 

 

Елге қарар бетім жоқ. Төсегіме барып киімімді кидім. Ауыл адамдары жиналып келіп біз «арамдаған» 

суды төкті. Байдың ұлы намыстанып, әйелін сабап жатты. «Байқұстың обалына қалдым- ау» деп іштей 

өкіндім. Амал қанша, қолымнан келері жоқ. Өзім де жазықты адам саналдым. Байдың ұлы зіркілдеп, мені 

сабамақ болып еді, ауыл адамдары араға түсіп, арашалап алды. Биге алмансалық жинамақ тұрмақ, осы 

арадан тез кетуге асықтым. Бірақ олар аяғыма кісен салып, байлап тастады: ертеңіне жақын жердегі биге 

алып барып, маған айып тартқызбақ болды. Сол түні байдың кіші ұлы кісеннің кілтін ұрлап әкелді де, 

мені босатып жіберді. «Менің ағам жауыз адам. Сіздікі оқыстан болған іс. Қылмысыңыз жоқ. Қашып кетіп, 

еліңізді табыңыз. Тәуекел, қалған істі өзім көрейін» деді. Оның жасы менен гөрі кішілеу. Не айтарымды 

білмей, «мені мүсопірліктен құтқардың, рақымет!» дедім де, елді бетке алып, таң атқанша жүрдім. 

Ертеңінде қоналқаға қой бағып отырған жалғыз үйге келдім. Сол күні көшіп келген екен. Иті көне 

жұртына қайта қашқан да, жігіті соны қуып кетіпті. Үйде енесі мен жас келіншек. Барғаннан күтіп, төр 

алдына төсек салып берді. Үйықтады-ау дегенде, түрегеліп, қидың шоғын көсеп жібердім де, оттың үстіне 

төрт аяқтап тұра қалып, қарнымды қыздыра бастадым. Міне, қызық, от жарқ ете қалғанда төсекте жатқан 

келіншек шымылдықты ашып, бір қарады да, «Ойбай, апа!» деп бір айқайлады да, дыбысы шықпай қалды. 

Мен ыршып барып, көрпеме кірдім. Кемпір де түрегеліп, төсектегі келінін құшақтай алып, ойбай салды. 

Келіні шошығаннан талып қалыпты. «Қарағым, қонақ бала-ай, түрегелші, бұл не деген сұмдық, а құдай, 

ақ сарыбас!» деп кемпір шұбыртып жатыр. Мен де ұшып тұрдым. Тамырын ұстадым да: «Түсі суық 

бірдеңеден шошыған екен» деп, ұшықтап аптадым. Біраздан кейін есін жиды. 

 

—        От жарқ ете түскенде қарасам, оттың үстінде бір жалаңаш нәрсе талтайып тұр. Бауыры түгел емшек 

екен,— деді. Мен күліп жібердім. Екеуі маған қарады. 

 

—        Ол келіп жүрген менің жыным. Сіздер оңаша отырған соң, албасты-сайтан маңайласа қуып жібер 

деп жүргізіп қойып ем. Келініңіз содан шошыған екен,— дедім. 
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Сол-ақ екен, келіншек те ада-күде жазылып кетті. Ойламаған жерден қисынын тауып кеткеніме өзім де 

қуанып қалдым. Таңертең ерте тұрып, мені әулие санап күте бастады. Әйелдің күйеуі де келді. Ол: 

 

—        Бүгін жатып кетіңіз,— деп жігі-жапар болды. Ақыры кетуім керек деп, көнбеген соң, шапан кигізіп, 

жөніме жіберді. Ешкі қотырдың маған тигізген бір пайдасы осы. 

 

Қонақ әңгімені доғарып еді, жұрт: 

 

—        Қонак, әңгімеңіз дәмді екен, енді естігеніңізді айтыңызшы,— деп қолкалады. Қонақ естігенін айтуға 

кірісті. 

 

—        Бір кедей жігіт құржа арасында отырып еңбек етіп, ұрлық қып жан бағады екен. Ол өзінін басынан 

кешірген оқиғаны былай баяндап берді. 

 

—        Бір күні,— деді жігіт — түнде қауын ұрлайын деп барып, бір қауынды арқалап жүре бергенімде, 

«да» деген дауыс шықты. Адамдар қаптап кетті. Құржаға қарай қаштым, қуып келеді. Ай жарық еді, 

құтылмайтын болған соң, жолдағы диірменге кіріп кеттім. Диірменші ат диірменнің елегін теуіп тұр. Мені 

байқаған жоқ, ұн салған дағарлардың арасына отыра қалып, екі қалтама ұн сала бердім. Қуғыншылар да 

диірменге кірді. 

 

—        Жаңа осында кірген ұры қайда?— деп, диірменшіден сұрап еді, ол: 

 

—        Көргем жоқ,— деді. 

 

—        Ұрыны сен жасырдың,—деп, біреуі ақырды. Басқалары шамды ала сап, қасыма жетіп келгенде, 

ұнмен көздеріне періп-періп жібердім. Олар көздерін уқалап жатқанда зытып кеттім. Қашқан бойы тауға 

бардым. Тоңған соң, іші қуыс қарағайдың кеуегіне кіріп отырдым, ұйықтап оянсам, таң атып келеді. Енді 

шыға бергенімде сөйлеген дауыс естілді. Қуғыншы келіп қалған екен деп, қайта отырдым. Сөйтсем, бұлар 

отын алуға келгендер екен. Ағашты тақылдатып ұрып жүріп, бір уақытта қуысында мен отырған ағашқа 

келді. Бірдеңе айтып сөйлесті де, арамен кесе бастады. Енді ажалым келді, араға туралып өлетін болдым-

ау деп, қорқып отыра бердім. Бір кезде араның жүзі ыпстық болып жетіп келді. Бақытыма қарай араны 

түбінен биіктеу салған екен, бұға қалдым. Төбемнен тымағымды кесіп өте шықты. Бір кезде ағаш күрс 

етіп құлап түсті де, мен аман қалдым. 

 

Үйдегілер мені ұстап алып өлтіріп тастады. Енді бізді де өлтіреді деп, түн ішінде көшіп кетіпті. Өгізді 

көштің ізіне түстім де, екі етегімді беліме қыстырып алып жүре бердім. Қарным ашты. Бір қарайған 

көрінген соң, баспалап, бардым. Түнеп жатқан кірекештер екен. Тақай бергенімде аспанға қара бұлт 

үйірілді де, жауын сіркіреді. Жауын басылған соң, таяп барып, тоғанақтардың арасынан пана іздедім. Бәрі 

ұйықтап қалған. Бір шатырдың астына кіріп қисая кеттім. Дабырлаған дауыстан оянсам, күн шығыпты. 

Кірекештер жүк тией бастағанда тұрып, тұра қаштым. Ұры деп тұра қуды. Екі аяғым шалынып, көзім 

қарауытып қаша алмадым. Әудем жерге жеткізбей ұстап алды да, итше тепкіледі. Қайда барсам да 

алдымнан қырсық шығады, өлетін болдым деп, өзімді-өзім байқаймын, тірі жіберер емес. Бір бөшкеге 

салды да, қақпағын жауып, шегеледі. Өздері кетіп қалды. Мұнысы азап шегіп, аштан өлсін дегені екен. 

Содан шыға алмай жатырмын. Бір кезде осы араға келген қаскыр ұлыды. Бөшкенің саңлауынан қарасам, 

желке жүні бір қарыс көкжал. Аш сияқты, бөшкені иіскеп-иіскеп алады да, қыңсылап айналып жүрді. Бір 

кезде бұтын көтеріп сари бергенде, құйрығынан шап беріп ұстай алдым. Бөшкені сүйретіп қаша жонелді. 

Құйрықтан айырылмадым. Мұндай күшті болар ма, бөшке анда бір, мұнда бір тиеді. Бір тасқа соққанда 

қасқырдың құйрығы жұлынып қолымда қалды, бөшкенің күл-паршасы шықты. Қуанып бөшкеден 

шықтым да, құдайға тәубе дедім. Енді өлсем де ұрлық қылмасқа бекідім. Аман-есен үйімді тауып алдым. 

Содан кейін еңбек етіп, жан бақтым. Ақырын мал жинап, көп-көрім байып калдым... 
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— Естігенім осы,— деді қонақ. 

 

225 - Бөлім: ӘКЕСІ МЕН БАЛАСЫ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1922 

 

 

Бір кісі өмірінде өтірікке ешкімді алдына салмаған суайт екен. Бұл кісі баласын баулып, өзіндей өтірікші 

қылыпты. Баласы әкесінен де өтірікке астам болыпты. Әкесі баласының асқандығын барлайын деп бір 

күні дөңге тұрғызып баласына жорта: 

 

—        Балам, көзім жетіңкіремей тұр, анау қабақтағы бұлдыраған киік пе, немене, десе, баласы: 

 

—        Е, ананы айтасын ба? Ол арқар емес пе, баурында егіз қозысы еміп тұрған,— депті. 

 

Әкесі тағы: 

 

—        Шырағым, сол арқарға қай жағынан барсақ, жақындап көргендейміз?— десе, баласы: 

 

—        Ай, әке-ай! Әбден-ақ көзіңіздің жанары кеткен екен. Осы тұрған арыстандай арқарды көре 

алмадыңыз ба? Арғы қырқаның берісінен, бергі қырқаның арысынан бас баға барсақ, қақ желкесінен 

сығалаймыз,— депті де, әкесін жіберіпті. Әкесі шын нанып, айтқан жерімен барып қараса, арқар түгіл түк 

те жоқ екен. Артынан келген баласына әкесі: 

 

—        Қане, балам, арқарын?— десе, баласы: 

 

—        Арбандап қашқанын да көрмей қалған екенсіз, көзіңіз әбден бұлдыраған екен,— депті. 

 

Сонда әкесі: 

 

—        Балам, өтірікке баулуым әбден жеткен екен, өзімнен асқан екенсің,— деп батасын беріпті. 

 

226 - Бөлім: ЖЕР АСТЫНДАҒЫ АДАМДАР 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1923 

 

 

Баяғыда байлығы жаннан асқан бай болыпты. Ол бір күні науқастанып, өлім халіне жетеді. Мұратбек 

деген жалғыз ұлын шақырып алып: 

 

— Қарағым, о дүниеге сапар шеккелі жатырмын. Ақтық демім бітер алдында үш ауыз ақыл айтып кетейін. 

Бірінші — сезікті жерде сергек бол. Екінші — адам баласын мынау жақсы, мынау жаман деп бөлме. 

Үшінші — тас жұтсаң да, тәуекелге бел байла,— дейді де, бай үзіліп кетеді. Жылдар жылжып өтеді. 

Мұратбек байлыққа ие бола алмай, күйзеліске ұшырайды. Содан шешесін жетелеп, қалаға келеді. Бір 

асхананың иесіне: 

 

—        Жетім-жесір едік. Мен сізге жұмыс істейін, шешем екеуімізге тамақ беріп тұрсаңыз болды,— дейді. 

Аспаз оны жұмысқа алады. Сөйтіп, аш қалмай тұра береді. Бір күні жарлық шығып: 

 

—        Жора деген бай бес мың ділдәға жалшы жалдайды. Жалданушы байға жиырма жыл жұмыс істеуі 

тиіс,— дейді. 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              340 bet 

Мұратбек жалданбақ болады. Шешесімен ақылдасқан соң, жалшы алатын байға барады. Жиырма жылға 

шарттасып, бес мың ділдә алады. Әлгі аспаздын қасынан екі мың ділдәға үй салдырады да, шешесін 

орналастырады. Үш мың ділдәға шешесіне жиырма жылға жететін азық-түлік, киім-кешек әзірлеп береді. 

Үйдің сыртына: «Талыққан адам мұнда бар, талықтырмандар» деп жазу жаздырады. Сонан сон 

шешесімен қоштасады да, байдың керуеніне еріп жолға шығады. Бір күні керуен алтын ер-тоқымды 

арғымақ мінген, сәнді киінген жігітке ұшырайды. Жігіт керуен басыға: 

 

—        Жолжомарт деген менмін,— дейді. Осы жолмен откен адамдарды қонақ етіп жіберетін әдетім. 

Үйім анау — орманда, сайдың ішінде, жүріңіздер, дәм татыңыздар! 

 

—        Менің екі жүздей адамым бар,— дейді оған керуен басы. Мұның бәрі үйіңе сыймас, тамағың да, 

төсек-орның да жетпес. 

 

—        Бәрі бар, барып қонақ болуларыңызды өтінемін,— деп, жігіт қолқалаған соң, керуен басы жігітке 

ілеседі. Орманды сайдың ішіне әсем үйлер қаз-қатар салынған, бау-бақшасы жайнап тұр. Үш жүз түйе 

жүк-мүгімен, ат-көлігімен кең қоймаға сыйып кетеді. Адамдарды мың кісілік сарайға орналастырады. 

Алуан түрлі тағаммен, арақ-шараппен сыйлайды. Керуеншілер ас ішіп, ойын-сауық көріп жырғайды. 

Жігіт керуен басыға бөлек үйге төсек салдырады. 

 

—        Мен өзіңнің үйіңе бір жігітіммен жатамын деңіз,— дейді Мұратбек керуен басына. Жігіт өз үйінің 

бір бөлмесіне екі кісілік төсек салдырады. Керуен басы мен Мұратбек соған жатады. Мұратбек осы араға 

келгенде: «Сезікті жерде сергек бол» деген әке сөзін есіне алады да, ұйықтамайды. Басқа бөлмеде 

әйелімен жатқан жігітті бақылайды. Бір мезетте жігіт әйелін ертіп, сыртқа шығып кетеді де, сәлден кейін 

бір дорба ұн әкеліп ортаңғы бөлмеге қояды да, жатып қалады. Мұратбек керуен басын оятып, көргенін 

айтады. Бұлар өздерінің ұндарынан бір дорбасын алып келеді де, әлгі ұнды ауыстырып алады. 

 

Таңертең керуен басы жігітпен қоштасып, жүрмек болады. Жолжомарт: 

 

—        Қоштасу тағамын беремін,— дейді. Түндегі ауыстырылған ұннан алуан-алуан тамақ әзірленеді. 

Сонда Мұратбек: 

 

—        Бұған сіз де тамақ беремін,— деңіз. Мен тез әзірлеп жіберейін,— дейді. Сөйтіп, керуеншілер 

Жолжомарттың сый тамағын ішіп болған сон, оның туыстарына керуен басы сый тамақ бермек болады. 

Бұл тамаққа түндегі ауыстырып алған ұн пайдаланылады. Мұратбек керуеншілерге ескертеді. 

 

—        Қонақтар ауыз тимейінше бұл тамақтан татушы болмандар!.. 

 

Жолжомарт жағы бұл асты аузына салған заматта қашырға айналып шыға келеді. Керуен басы 

Мұратбектің сезгірлігіне сүйсінеді. Сөйтіп керуеншілер сайдағы мүліктердің бәрін артып алып, жолға 

шығады. Керуен басы өзінің сыбайластарымен ақылдасады. 

 

—        Мұратбек айлалы жігіт екен. Бұл жолы бізді құтқарды. Енді өзімізге қатер төндіруі мүмкін. 

Сондықтан жолдағы бір құдыққа барған соң, көзін жояйық,— деп келіседі. 

 

Керуен күні-түні жүріп, ауызына қақпақ салынған бір құдықтың басына жетіп тоқтайды. Құдықтың 

айналасы қалың мола екен. Жүк түсіріліп, жайғасқан соң, керуен басы Мұратбекке: 

 

—        Сен мына құдыққа түсіп, бізге су әпересің. Басың құдық түбінде қалады. Денең шығады. Оны мына 

молаға көмеміз,—дейді. Сонда Мұратбектің есіне: «Тас жұтсаң да, тәуекелге бел байла» деген әке сөзі 

түседі. 
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—        Тәуекел, билік сізде, түсейін,— дейді. 

 

Сонымен Мұратбектің беліне арқан байлап, құдыққа түсіреді. Құдықтың түбі кең жазира, сарқыраған өзен, 

жайқалған бау-бақша екен. Өзен жағасында бір сұлу қыз бен өлмелі шал отыр. Қыздың бір бетінен ірің 

ағып тұр. 

 

—         Суды беріп, сырттағылардың шөлін қандыр, сонан кейін сенен сұрайтыным бар,— дейді қыз 

тәкаппар пішінмен. Мұратбек суды беріп болған соң, қызға қарайды. Қыз қолына қылыш алып, төніп 

келеді,— Мына шал екеуіміздің қайсымыз жақсымыз. Дәл жауап бермесең, басың кесіледі. 

 

Мұратбек саспайды, байсалды қалыппен жауап қайырады: 

 

—         Адамның жақсы-жаманы болмайды. Сен жассың, анау — кәрі, айырмашылық сол ғана. 

 

—         Ар жағыңа қара,— дейді қыз қылышын тастай салып. Мұратбек жалт қараса — екі сұлу қыз тұр 

екен. Қайта бұрылса — шал мен қыз жоқ. Екі қыздың біреуі қылышын жаландатып: 

 

—         Қайсысымыз сұлумыз, дұрыс айтпасаң — басың кесіледі,— дейді. Мұратбек қаймықпайды: 

 

—         Екеуің бірдейсің! 

 

—         Артыңа қара,— дейді қыздар. Жалт қараса — темір есік тұр екен. Қайта бұрылса — екі қыз жоқ. 

Мұратбек есікті ашса — үйдің іші толған алтын мен күміс. Аман қалғанын, көп алтын мен күміске тап 

болғанын, айтып жазып, арқанға байлап, сыртқа жібереді. Сырттағылар қазынаны қауғаға салып отыр, ең 

соңынан шығарып аламыз деп хат жазады. Мұратбек қазынаны қауғаға салып беріп тауысады. 

Сырттағылар ақылдасады. Керуен басы: 

 

—         Мұратбек шықса — мына қазынаға ие болады. Сондықтан құдыққа тастап кетеік. 

 

Сөйтіп сырттағылар арқанды қияды да, көшіп жүре береді. Мұратбек құдық түбінде азап шегіп, қайғы 

жұтады. Тағы да тәуекел етіп, төңірегін тінткілей береді. Сол кезде тағы бір есіктен дыбыс естіледі. 

Жүгіріп келіп, есікті қағады. Ашылған соң кіріп барса, жиһазы жайнаған үй екен. Құс төсекте шалқасынан 

түсіп, кеудесіне домбырасын көлденең қойып, ақсақалды шал жатыр. Ол: «жетпеген арман, бітпеген 

арман» деп күй шертеді. Бір мезетте шал басын көтеріп, отыр дегендей ишарат білдіреді. Көзін жұмып, 

ойға шомады да, әлден уақытта былай дейді: 

 

—         Е, балам, бір талабың сегіз, бір талабың — тоғыз болсын. Сенің қайратыңа қайран қалам. Бұл 

жерде қандай әрекет қылғанынды мен біліп жатырмын. Разы болған соң, дыбыс шығардым. Енді саған 

қауіп-қатер жоқ. Бұл жердің тажалы саған алғаш кездескен қыздар еді. Алғаш кезіккен қыздың қасындағы 

шал емес, сұлу жігіт, саған құбылып көрінген. Жауабын дәл бердің. Біреуін мақтасаң — басың кесілер еді. 

Екінші сен, тайсалмадың, ондай адамға тимейді. Ол алғаш маған да солай істеген. Қазір менің 

қызметкерлерім. Мен ән мен күйдің ғалымы едім. Жердің үстінен асты қызық. Мынау өзен, су, бау-бақша, 

үй-жай, алтын-күміс — бәрі менің ықтиярымда. Жердің астындағылар менің нөкерім. Не айтсам соны 

орындайды. Шарт бойынша жер бетінен келгендерді өлтіру-өлтірмеуді солар шешеді. Өлмей қалған адам 

маған келеді. Енді сенің тағдырың менің қолымда... 

 

—       Ата, қайырымдылық жасай көріңіз, шешем жалғыз қалып еді, қарасар кісі жоқ. 

 

Қарт ойланып барып, жанындағы бір түймені басады. Сол сәтте-ақ алуан-алуан тағам әзір болады. Қарт 

пен Мұратбек тойғанынша жейді. Содан кейін қарт былай дейді: 
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—       Сені келген ізіңмен жер бетіне шығарайын. Тағы да келем десең — өзің біл. Менің құдықтың аузына 

келген адамды көретін аспабым бар. Сен қашан келсең де, өзім түсіріп аламын. 

 

—       Ақ ниетіңізге рақмет, ата! 

 

Қарт Мұратбекке тесіле қарап отырып, мыналарды айтты: 

 

—       Сен сыртқа шыққанда үстінде көнетоз ер-тоқымы бар есек тұрады. Ол баяғы өз ұнымен өзі есек 

пен-қашырға айналған Жолжомарттың келіншегі. Өзі өлген. Бұл келіншекте жазық жоқ. Сен сол есекке 

мін де, оң жақ құлағын бұра. Құйындай ұша жөнеледі. Сайрандап жатқан керуеншілердің үстінен түсесің. 

Сол заматта мына қылышты қынабынан суыр. Бәрі саған бас иеді. Керуен басының басын қағып таста. 

Басқалары жалшылар, оларға тиме. Содан кейін мына орамалды желпі. Сонда есек пен қашыр боп жүрген 

Жолжомарттың жалшылары адам қалпына келеді. Олар сенімен достасады. Сөйтіп, барлық жалшының 

басын қос та, көрген бейнетінді баянда. Қазынаны тен бөліп бер де, әрқайсысын өз еліне қайтар. 

Жолжомарттың келіншегі саған ғашық. Некелеп ал. Орамал мен қылышты өз бойыңнан тастама. 

 

Шал осыларды айтты да, Мұратбекті құдықтан шығарып жіберді. Содан кейін Мұратбек шалдың 

айтқандарын бұлжытпай орындады да, сұлу келіншекті ертіп еліне қайтты. Шешесін тауып, ендігі 

тіршілігіне өзі қожа болды. 

 

227 - Бөлім: ТАПҚЫР БАЛА 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1924 

 

 

Бұрынғы заманда бір ханнын адам тілін білетін қырық есегі болыпты. Хан есектерін көзден таса жерде 

ұстап, сөз үйретеді екен. Содан кейін барып, еліне  жар салады: 

 

— Кімде-кім менің қырық есегімен отын әкеліп беретін болса, қызымды беремін. Отын алып келе алмаса 

— басын кесемін. 

 

Әуелде хан есектерінің сырын білмеген талай адам,есекпен отын әкеп беріп қыз алмақ болып, отын алып 

келе алмай, әуреге түседі. Талай адамның басы кесіледі. 

 

Сөйтіп, кім отын әкеліп беруге келіссе, хан есектеріне арнайы тапсырма беріп жібереді. 

 

—        Отынға барған соң, сендер айдағанға көнбендер. Біреуің орындарыннан қозғалмай тұр да, біреуің 

қозғалмай жатып ал. Бірің жүрсең, бірің жүрме. Осы айттқанды орындамасандар бәрінді қырамын! 

 

Хан осылай қорқытады. Есектер ханның жарлығын амалсыз орындайды. Таяққа да, қамауға да жан үшін 

шыдайды. 

 

Күндердің бірінде бұл хабарды сол елдегі тапқыр,амалшыл бір жетім бала естиді. Ханның аллдына келіп, 

отын әкеліп беруге әзір екенін мәлімдейді. 

 

—        Уәдеңізде тұрасыз ба, тақсыр, қырық есегіңізбен отын әкеліп беремін!— дейді бала. Хан мысқылдай 

күледі. 

 

—        Мықты болсаң, алып кел! 

 

Бала ханның қырық есегін алдына салып алып, тыпырлата айдап, отын әкелуге кетеді. Тауға барып, отын 

жинайды да, оны қырық есекке артады. Содан кейін айдаса, есектер жүрмейді. Ыңыранып жата-жата 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              343 bet 

кетеді. Бірін тұрғызса, екіншісі жатады. Бала әбден әбігерге түседі. Сөйтіп жүріп, күнді батырады. Бала 

олай ойлайды, былай ойлайды. Ақыры бір амал табады. 

 

—        Ойбай, қасқыр қаптады. Караңғы түнде сендермен әуре болып жүріп, басымды қаскырға 

мұжытпайын!— деп тұра қашады. Есектер де шоши бастайды. «Қасқырдың аузына түсіп, мылжаланып 

өлгенше, ханның өзі-ақ бауыздап өлтірсін!» деп тіл білетін есектер дүркіреп үрке жөнеледі. Табандары 

жерге тимей, жорта жөнеледі. Бәріне отын артылған. Құлақтарын қалқита, пысылдай пысқырынып, 

аулаға топырлай кіреді. 

 

— Тақсыр хан, отынды түсіріп, есектеріңізді қораға қамап қойдым,— дейді бала. Хан қара терге түскен 

есектерін, үйіліп жатқан отынды көріп шошып кетеді. 

Сөйтіп, тапқыр бала айлакер ханды отырғызыпты. 

 

228 - Бөлім: ДІЛДӘ 
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Ертеде Меңірек тауының бөктерін жайлаған, елін сүріктей сорған, бейкүнә адам қанымен кылышын 

қандаған, сән-салтанатқа мастанып, дәуірлеген бір хан өтіпті. Айтатын ақылы, көрсетер рақымы болмаған 

соң, елі оны «Залым хан» атап кетіпті. 

 

Осы елде ата-анасынан ерте жетім қалған Жекей деген жетім бала болады. Арқа сүйер ағасы, басын сүйер 

інісі болмаған соң, оның күндегі ісі де, күн көрісі де — Меңірек тауына шығып, отын жинап әкелу болады. 

Бір күні Жекей әдетінше таң рауағадағанда тұрып, тауға отынға келеді. Қарағайлы қалың орман. 

Әлдеқайда бебеулей шырылдаған бір құстың зарлы даусын естиді. 

 

Жекей жан-жағын шолып, қанша қараса да, ешнәрсе көре алмайды. Әлгі шырқыраған дауыс барған сайын 

ширығып, үдей түседі. Бұған аң-таң боп қайран қалған Жекей отынын тастай салып, дауыс шыққан жаққа 

келсе, жалама жартастың қапталын жанай өскен бір бәйтеректің басынан шығып тұрғанын біледі. «Бұл 

не қылса да басына қатер төнген бейшара болар» деп ойлайды да, жақындай түседі. Таяп барып, 

сығалайды. Жуандығы женді білектей ұзындығы екі құлаш келетін қарасұр жылан көзінен от шашып, 

ұзын айыр тілін жаландатып, ысылдай ысқырған қалпы теректін басына қарай өрмелеп бара жатыр екен. 

 

Денесі түршіге тітіркенген Жекей әлгі безілдеген құсты ажалдан құтқаруды ойлайды да, жалмажан 

жерден кеседей тасты көтеріп алып, жыланның басын дәлдеп пәрменмен жіберіп ұрады. Тас жыланның 

басына тимей, беліне тиеді. Жылан бұраландап жерге түседі. «Бәлем, сені ме?» дегендей жылан айбат 

шегіп Жекейдің өзіне ұмтылады. Жекей лып етіп, жанындағы теректің басына шығып алады. Жылан тілін 

жаландатып айбат шегіп, ысылдай ысқырған күйі Жекей шығып алған теректі бір айналады да, өрмелеп 

ұмтыла бастайды. 

 

Жоғары сырғи-сырғи ағаштың ортан беліне барып тоқтаған Жекей айбалтасын қолына алып, жыланмен 

сайысуға дайындалады. Жылан жиырыла серпіліп, жұтып жіберердей аранын ашып, тақай бергенде 

Жекей қолындағы ұзын сапты балтасын сілтеп қалады. Жыланның басы допша домалап жерге түседі. 

Жауын жамсатқаннан кейін Жекей теректен түседі де, балтасын беліне қыстырып жүре бергенде: 

 

— Әй, жігіт, тұра тұршы!— деген біреудің дауысын естиді. Сөйтсе, ол жақтағы өзі ажалдан арашалаған 

үлкендігі кептердей бір сары ала құс екен. Құс ұшып келіп Жекейдің қарсы алдына қонады — Жігітім, 

саған мың да бір рахмет! Сен менің екі балапанымды ажалдан алып қалдың. Бұл алтыншы рет шығарған 

балапандарым еді. Бұдан бұрынғылардың бәрін жыл сайын осы уақытта әлгі жылан жеп кететін. Сен 

болмасаң, бүгін де ұядағы балапанды жейтін еді. Менің саған істеген жақсылығым болсын, мә, мынаны 

ал. Қажет бола қалсам, күн шығып келе жатқанда осы жерге келіп: «Құсым, құсым, мен келдім» деп үш 
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рет дауыстасаң, мен саған ділдә беріп тұрамын. Ең бастысы тек күн шығып келе жатқанда ғана келетінінді 

және үш рет дауыстайтынынды ұмытпа! 

 

Осыны айтады да, құс бір тал мамығын жұлып береді. Сонан кейін ұша жөнеліп, кетіп қалады. Бұған 

сенерін де сенбесін де білмеген Жекей отынын арқалап алып кетіп қалады. Жекей ойға шомып, түні бойы 

көз ілмейді. «Осыны бір байқап көрейінші» де- ген оймен күн шығар алдында әлгі жерге барады да: 

«Құсым, құсым, мен келдім» деп, үш дүркін дауыстайды. Сол-ақ екен әлгі құс пайда бола кетеді де, 

сілкініп-сілкініп жібереді. қанатының астынан сылдырап алтын теңгелер түседі. Жекей рахмет айтып, 

алтын ділдәларды жинап алады да, қуана-қуана үйіне келеді. 

 

Сөйтіп, Жекейдін тұрмысы жақсара бастайды. Күндер өтіп жатады. Жекей мал-мүлік жинайды. Қора-жай 

салады. Көршілес елден ай мен күңдей ажарлы, ауызы оймақтай; көзі қарақаттай бір сұлуды айттырып, 

түтін түтетеді де, ел қатарына қосылады. 

 

Жекейдің байлығы барған сайын артып, дәулеті патшаның қазынасынан да асып кетеді. Жекейдің есепсіз 

алтыны мен ерекше сұлу әйеліне көзі түскен патша: «Осының алтыны мен әйелін қалай қолға түсіремін» 

деп ойланады да, уәзірлерімен оңаша ақылдасады. Сонда бір уәзірі тұрып былай дейді: 

 

— Мәртебелі тақсыр, оның амалы онай. Бір дорба ділдәны оның қорасына тықтырып қойыңыз. Артынан: 

«Қазынама ұры түсті!»— деп хабарлаңыз. Содан кейін жиналған елді бастап барып, оның қорасын 

тінтіріңіз де, ділдәні тауып алған болыңыз. Ел алдында масқара болып, бұлтара алмайды. Сөйтіп өзін ұры 

деп ұстап, көзін жоясыз да, барлық ділдәсі мен қазына-мүлкіне және сұлу әйеліне ие болып шыға келесіз. 

 

Бұл қулықты залым патша қолдайды да, Жекейдің ауласына алтын ділдәні көмдіріп тастаған соң, ертеңіне: 

«Қазынама ұры түсті» деп аттан салып, елдің шырқын бұзады. Өзінің алтын тонына оратып, Жекейдің 

қорасына алтын тықтырып қойған патшанын зәрінен шошыған ел ұлар-шу болып дүрлігеді. 

 

Таң атқан соң ел жиналады. Залым патша аула-ауланы тінткен болады. Содан Жөкейдің үйіне келеді де, 

тінтіп жүріп өздері тыққан ділдәні тауып алады. Содан кейін айып тағып, бар мал-мүлкін, әйелін алып, 

өзін байлап-матап айдап әкетеді. 

 

Залым патша Жекейді ордаға алып барған соң қалай байығанының сырын сұрайды. Бірақ, Жекей шын 

сырын ашпайды. Бұған кәрленген патша оны дарға асуға бұйырады. Жазықсыз өлетін болғаннан кейін 

Жекей амалсыз басынан өткен оқиғаны, баюының сырын айтады. Мұны естіген залым патша. «Мұны 

өлтірмей тұра тұрайын, әлгі жұмбақ құстың ділдәсін жинап алайын. Содан кейін көзін жоя салу қиын 

болмас» деп ойлайды. Содан кейін қасына әлгі өзіне ақыл үйреткен уәзірді алып, Жекейдегі құстың жүнін 

алады да, күн шығар алдында бәйтеректің түбіне барады. Содан кейін: «Құсым, құсым, мен келдім!» деп 

үш дүркін дауыстайды. Сол заматта алтын құс пайда бола қалады да, сілкініп-сілкініп жібереді. Сонда 

қанатынын астынан сауылдап алтын ділдә төгіле бастайды. Мұны көрген қанағатсыз, обыр патша «Құсым, 

құсым, мен келдім!»—деп толассыз дауыстай береді. Қойны мен қоншына ділдәні нығырлап тығады. 

Ақырында өзі орнынан қозғала алмай қалады. Мұны көрген алтын құс: 

 

— Ашқарақтың көзі өлгенде, бетін топырақ көмгенде тояды,— деп, бір сілкінеді. Сол сәтте алай-дүлей 

құйын соғып, патша мен уәзірді ұшырып алып кетеді. 

 

Залым патшадан құтылған ел қуанады, бастарына тыныштық орнайды. Жекей де жаладан арылып, 

қазына-мүлкін жинап алады. Жұбайымен қайта қауышып, мақсатына жетіпті. 

 

229 - Бөлім: РАҚЫМ ТАЗ 
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Бір байдың бойжеткен қызы Рақым деген салмен көңіл қосып, екеуі қашпақ болып уағдаласыпты. 

Ауылдың сыртындағы бейіттің жанында кездеспек болады. Уәделі күні түнде қыз бес атты баптап мініп, 

қасына малайын ертіп бейітке келеді. Караңғы түнде біреудің қарасы көрінеді. Қыз: 

 

—        Сен кімсің?— деп сұрайды. Сонда қарандаған кісі: 

 

—        Мен Рақыммын ғой,— дейді. Уағдаласқан жігітім екен деп ойлаған қыз: 

 

—        Мін, атқа!— деп жетек атын көлденең тартып тұра қалады. Жігіт атқа қарғып мінеді де, түн қатып 

жүріп кетеді. 

 

Жігіт бұл әрекеттің жай-жапсарын түсінбейді. Өйткені оның аты — Рақым таз, байдың қойшысы. Сол 

түні байдың таяғына шыдамай, бейітке қашып келіп, тығылып жатқан екен. Ал сал Рақым уағдалы кезден 

кешігеді де, қыз осы Рақымға тап болған екен. Түнімен жүріп, таң атқанда қараса, қыздың сал Рақым деп 

алып келгені — үсті-басы алба-жұлба, ұсқынсыз бір таз болып шығады. Қыз бұдан шошып, бойын ала 

қашса да, сымбалдаған бес атты жетектеп келе жатқан малайы ілеспей тұрып алады. 

 

—        Маған ілесіп жүр,— деген қызға атшысы жөн айтады: 

 

—        Сен байдың алақанына салып әлпештеген қызы едің. Бойжеткен соң, талай адам келіп сөйлесті. 

Көк етікті кезікпей, көң етіктіні жаратпай жүргеніңде Рақым салды таптың. Бүгінгі тиянағың сал Рақым 

болмай, таз Рақым болды. Құдайдың саған қосқаны осы шығар. «Бұлтақтасаң да бұйрықтан қашып құтыла 

алмайсың» деген осы. Бұйырғанына разы болып, тұрақтап қал! 

 

Басқаға амалы жоқ қыз, атшысының сөзіне тұрақтап, таз Рақымға пейіл білдіріп тиеді. Содан бұлар 

тоқтамай жүріп отырып, бір қаланың шетіне келеді. Сол арадан үй салып, мекен тұтып тұрып қалады. 

Уақыт өте келе қыз жүкті болады. Нәрестесінің керекжарағын алдыру үшін мың ділдә беріп, Рақымды 

базарға жібереді. Ол базардан көз тұндырған дүниелерді көреді. Бір айналып шыққаннан кейін: 

 

—        Бір сөзім бар, құны — мың ділдә!—деп айқайлап жүрген адамға кезігеді. 

 

—        Мен алайын, ол неғылған сөз?— деп Рақым қызыға қалады. 

 

—        Ақшаңды сал,— қолыма — деген соң, Рақым мың ділдәсін береді. 

 

—        Ал, айт, енді ол кандай сөз,— дейді. 

 

—        Ол: «Ажалсыз жан шықпайды» деген сөз. 

 

Рақым бұл сөзді сатып алған соң үйіне келеді. Сонда әйелі: 

 

—       Не алдың?— деп сұрайды. Рақым шынын айтады. 

 

—       Ештеңе алған жоқпын. Мың ділдалық бір ауыз сөз сатып алдым да, қайттым. 

 

Әйелі бұл істің байыбына бара алмай, үнсіз отырып қалады. Келесі күні әйелі тағы да мың ділдә беріп, 

керек-жарақ алып келуге жібереді. Бұл жолы да Рақым: «Бір сөзім бар, құны — мың ділдә!» деп айқайлап 

жүрген адамды кезіктіреді. Рақым: «Өткен жолы сатып алған мың ділдәлық сөздің пайдасы тимеді, 

мынадан бір пайда табар ма екенмін, не сөз екенін білейін» деп ойлап, әлгі адамға барады. 
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—       Сөзінді мен алайын, алдымен айтып көрші, мың ділдаға татый ма екен? 

 

—       Алдымен ақысын төле,— дейді сөз сатушы. Мың ділдәға татымайтын сөз болмаса, базарға алып 

шығып қайтейін. Бұл сөзді орнын тауып қолдансаң, өлімнен де құтқарады. 

 

Сонымен Рақым мың ділда беріп, «Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу» деген сөзді сатып алады. Үйіне қайтып 

келіп, саудасын әйеліне айтады. Әйелі ашуланарын да, күлерін де білмей отырып қалады. 

 

Үшінші күні әйелі қапшыққа тоғыз жүз тоқсан ділдәні салып, қолына ұстатады. 

 

—       Ақшаның қалғаны — осы. Басқа ешнәрсеге жұмсамай, үйге керек-жарақты ғана алып кел!— деп 

тапсырады. Рақым базарға келсе, әлгі кісінің «Бір сөзім бар, құны мың ділдә!» деп айқайлап жүргенін 

естиді де, бұған да қызығады. Бірақ әйелінің ескертіп тапсырғаны бар. Екі ойлы болып, базарды бір 

айналып шығады. Ақыры «ер кезегі үшке дейін» деген сөз бар. Өткендегі сатып алған екеуінен де пайда 

көргем жоқ, бәлкім, үшіншісінің пайдасы тиер, сатып алайын осыны деген қорытындыға келеді де, әлгі 

адамға барып: 

 

—       Мен алайын сөзінді,— дейді. 

 

—       Әкел ділдәнді. 

 

Рақым ділдәсін санап еді, мыңға жетпеді, тоғыз жүз тоқсан болып шықты. Сөз иесі: 

 

—       Болды, қапшығымен мың,— дейді де, «Мың естігеннен бір корген артық» деген сөзді Рақымға 

сатады да, кетіп қалады. 

 

Рақым әйелі берген барлық ақшаны үш ауыз сөзге төлеп, қайтерін білмей көшеде сенделіп жүргенде бір 

керуен келіп қалады. Ол бір қызметші алмақ екен, Рақым соған жалданады да, керуенмен бірге жүріп 

кетеді. Керуен бір жерге келіп, жүктерін түсіреді де, демалады. Сонан соң керуен басы жол жайын 

түсіндіріп, тапсырма береді. 

 

—       Біз баруы бір айлық, қайтуы бір айлық алыс жолға шеру тартамыз. Алдымен он бес күндік сусыз 

өлкені басып өтеміз. Сондықтан он бес күнге жететін ауыз суды ала жүруіміз керек. Сол он бес күндік 

жердегі құмның арасында бір бастау бар. Сол жерде бірнеше күн тынығып, тағы да он бес күнге жететін 

су алып, әрі қарай жүреміз. Сол он бес күндік шөлді басып өткен соң, інжу- маржан кеніне жетеміз. Содан 

тоғанағымызды толтырып алып, кері қайтамыз. 

 

Сөйтіп, жолаушылар керуен басы айтқандай он бес күн сусыз шөлді басады. Арып-ашып, қақырығы түтеп, 

бастауы бар жерге зорға жетеді. Бастаудың орнында құдықтың аузы сияқты үңірейген әңгек қана жатыр 

екен. Адам мен көлік түгел шөлдеп қырылатын болған соң, керуен басы арқан байлап, құдыққа ретімен 

екі адам түсіреді. Екі ретте де адамның басы кесіліп, құр денелері ғана шығады. Керуен басы не істерін 

білмей, қатты кейиді. 

 

—        Ей, жарандар, біз енді қалай жүрсек те қырыламыз, амалдарың бар ма? Кімде-кім бізді осы ажалдан 

құтқарса — осы дүние-мүлікті тоғанағымен беремін. 

 

Осы кезде Рақым: «Менің мың ділдаға алған сөздерімнің бірде бірінің септігі тимей ме? Тәуекел деп, осы 

шыңырауға түсейін. Ажалым жетпесе — аман қалармын» деп ойлайды да: 
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—        Рұқсат болса, құдыққа мен түсіп байқайын дейді. Керуеншілер талабын қабыл алып, белінен арқан 

байлайды да, Рақымды әңгекке жібереді. Рақым түссе құдықтың түбінен мөп-мөлдір су көрініп тұр екен. 

Судың екі жағында бір қыз, бір жігіттен төрт адам отыр. Олар Рақымнан: 

 

—        Неге келдің?— деп сұрайды. 

 

—        Су сұрай келдім,— дейді Рақым. 

 

—        Жарайды ,  - дейді құдықтағы екі жігіттің біреуі.— Сұрай келген қалағанын алады, тулай келгеннің 

басы қалады. Біз жердің астындағы судың иесі едік. Мен мына қызды сұлу деймін. Анау ана қызды сұлу 

дейді. Жер астындағылардың бәрі осы екі қызға дұрыс баға бере алмады. Содан кейін жер бетінен су іздей 

келген адамға төрелігін айтқызайық деп тостық. Бағанағы басы кесіліп, сыртқа шыққан адамнан осыны 

сұрап едік, бірі менің жанымдағы қызды сұлу деді, анау оның басын қағып түсірді. Екіншісі ана жігіттің 

қасындағы қызды сұлу деді, мен оның басын алып тастадым. Ал енді сен айтшы, осы екі қыздың қайсысы 

сұлу? 

 

—        Жөн,— дейді сонда Рақым мың ділдәлық сөзді есіне түсіріп.— Тегі бірді тең көру керек. Шабдар 

айғыр шапқан екен, шомбал бие тапқан екен. Тегінде сұлу сұлу емес — сүйген сұлу ғой. Кімнің көңілі 

кімге ауса — сол оған сұлу көрініп, ыстық сезіледі. Әркімнің өз сүйгені — өзіне. 

 

Бұл төрелікті естіген соң жердің астындағы ғашықтар да разы болып, қатты қуанады. 

 

—        Сен біздің көңіліміздегіні таптың. Осыған жауап таба алмай, біз осы жерде бір жыл сарылып 

жаттық. Сенен бұрын келген екеуі су сұрай келмеді. Бізді жазғырып, тулай келді. Сондықтан олар жер 

бетіне су алып шықпақ тұрмақ, өздерін де сақтай алмады. Сен жөн біледі екенсің, кайта бер, артыңнан біз 

суды да шығарып береміз. 

 

Рақым жер бетіне аман шығады. Іле сарқырап су да аға бастайды. Шөліркеп, қаны кеуіп қалған адамдар 

мен көліктер сусындап қарық болады. Сөйтіп, керуен басы өзінің ажалдан аман калғанына шүкір етіп, 

уәдесі бойынша тоғанақты Рақымға береді. Рақым керуенді бастап, он бес күндік шөлден өтеді де, інжу-

маржан кеніне барады. Ол жердегі маржаннан керегінше алып, кері қайтадьі. 

 

Жолшыбай Рақым жүргіншілерден әр түрлі қауесеттер естиді. Біреулер: «Рақым дегеннің әйелі кетіп 

қалыпты» дейді.  Енді біреулері: «Басқа біреуге тиіп кетіпті» дейді. Тағы біреулер: «Рақымның әйелі 

қатты науқас екен, үш күннен қалмай жетсін депті» дейді. Рақымның дүние-мүлкін қолға түсіруді ойлаған 

біреулер: «Обал-ай, Рақымнын әйелі баласын арқалап көшеде қайыр тілеп жүр екен» деген өсектерді 

таратады. 

 

Рақым бұл сөздерді естіп, іштей қатты толқиды. Керуенді тастап кетіп қалуға да оқталады. Өзінің базарға 

барып істеген саудасынан кейін әйеліне айтпай, керуен басына жалданып кеткенін ойлап: «болса болар» 

деген байламға да барады. Сөйтіп екі ай болып жүргенінде: «Мың естігеннен бір көрген артық» деген сөз 

есіне түседі. «Қой, алыпқашпа сөз бола береді, көрмей тұрып сыртынан кіжінбейін, не де болса барған 

соң көрейін» деген ойга тоқталады. 

 

Рақым керуенін шұбыртып, үйіне келеді. Қосағы оны күтіп отыр екен. Бес атқа артып келген нәрселерін 

ішіп-жеп, қиындық көрмепті. Баласын бағып, Рақымның аман-есен оралуын сағынышпен күтіпті. Рақым 

қиуадан кезіккен қимас жарымен қайта табысып, алып келген тоғанақтарын бұлдап, ырғыншылыққа 

ісенеледі. Кексеген мұратына жетіп, бақытты өмір сүріпті. 

 

230 - Бөлім: ЖАҚСЫЛЫҚҚА-ЖАҚСЫЛЫҚ 
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Жолаушылап келе жатқан шал бір кісінің жол үстінде жыланды қамшының астына алып, өлтіргелі 

жатқанын көреді де: 

 

— Ей, пенде, андағы жыланды өлтірме, ол да жан иесі ғой. Құн сұрайсың ба, мен берейін,— дейді. 

Жыланды өлтірмек болған кісі: 

 

—        Бір мысқал алтын бер,— дейді. 

 

Жолаушы шал оның сұрағанын береді де, жыланды ажалдан арашалап қалады. Ал жылан өзін өлтірмек 

болған кісі кеткен соң, ажалдан арашалаған жолаушы шалға айбат шегіп: 

 

—        Жақсылығыңа — жамандық, мен сені шағамын,— дейді. Шал дәлел айтып, дауласады. 

 

—        Жақсылыққа — жақсылық бұл әлемдік ереже. 

 

—        Жоқ, мен ондайды білмеймін!— деп, жылан көнбейді.— Жақсылыққа — жамандық. 

 

Екеуі егесе ерегесіп, қызыл кеңірдек боп айтысады. Содан кейін анадай жердегі бәйтерекке барып 

жүгініседі. Бәйтерек: 

 

—        Жақсылыққа — жамандық!— деп, жыланды жақтайды. Шал мұның себебін сұрайды: 

 

—        Дәлелін ашып айт! 

 

—        Мұның себебі сол,— деп, бәйтерек сөзін жалғайды.— Мына құла түзді басып, арлы-берлі шұбырып 

жүргендер талығып келіп менің көлеңкемді саялайды. Тамағын ішіп, ұйықтап тынығады. Бұл менің 

жақсылығым емес пе! Ал кетерінде олар шыбығымды сындырып кетеді. Бұл — жамандық қой. 

Сондықтан жақсылыққа — жамандық. 

 

Шал сөзге жығылады да, амалсыз жыланның ырқына бағынады. 

 

— Ал, ендеше, шақсаң — шақ...— деп, көнеді. Шалдың бұл мәрттігіне жылан да риза болып, райынан 

қайтады. 

 

—        Мен қате ойлаппын, сен мәрт екенсің. Дұрыс жақсылық жасағанға жақсылық жасау керек. Сені 

шақпаймын. 

 

Сөйтіп, жылан мен шал жарасады да, екеуі достасады. Бұл жылан — жыландар патшасының жалғыз 

баласы екен. Ол шалды жолынан бұрып, әкесінің алдына алып барады. Әкесі көзі шақшиып, қынабынан 

қылышын суырады да, ашуға басады. 

 

—        Адам баласын арамызға неге алып келесің. Адамдар — біздің қас жауымыз. Мұның басын аламын 

да, денесін жәркемдеп жыландарыма таратып беремін!— деп каһар шашып, ұлына ақырады. Сонда 

баласы әкесінің кезеген қылышының алдына көлденең тұра қалады.  Бұл адам мені ажалдан құтқарып 

қалды, Біреу қамшының астына алып, мені өлтіргелі жатқанда мына адам алтын беріп, аман алып қалды. 

Жақсылыққа — жамандық қылсаң — оны өлтіргенше мені өлтір! 
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Әкесі ұлының сөзінен аттап өте алмайды да, іштей қатты құсаланады. Сол құсалықтан тісінің түбіндегі 

уының қабы жарылып, уыты денесіне тарайды да, әлі кете бастайды. Сонда да күшін жинап, баласын 

құтқарған шалдан: 

 

—        Не қалайсың?— деп сұрайды. Бала жылан сыбырлап шалға: «Қапшығынды, тақиянды, сырнайынды 

аламын де»,-деп үйретеді. Шал жыланнан осы айтқандарды сұрайды. 

 

Жылан патшасының құдіреті де, өнері де, дәулеті де осы үшеуінде екен. Шал осыларды сұрағанда теріс 

қарап алып жылайды да, қайта аунап түсіп күліп жібереді. Сол арада шалдың сұрағанын береді де, жылан 

жан тапсырады. Ақыры шал да жылан баламен қоштасып, жөніне кетеді. 

 

Әкесі өлгеннен кейін шалдың жетім калған баласы азып-тозады. Ішетін асқа, оранар киімге зар болады, 

басына ауыр күндер төнеді. Қарыны ашып, айналасына қарағыштап отырып, бір күні әкесінен қалған 

қапшық есіне түседі. Енді сол қапшықты наубайға апарып, ішінде ақша бар деп алдап, нан алып жемек 

болады. Наубай балаға иланады. Бала нанға тояды. Алайда қорқып та отырады. Бір кезде Наубай: 

 

—        Ал бала, нанға тойдың ба, онда ақшанды бер!— деп тесірейе қарайды. Ақшам үйде қалыпты деп 

сылтауратып, сытылып кетпек болған бала: 

 

—        Түс ақшам, түс!— деп қапшықтың аузын төмен қаратып, қағып-қағып жібереді. Сол-ақ екен, 

капшықтан сау етіп алтын ақша төгіледі. Қапшыктың бұл сырын бала білмеуші еді, өзі де шошып калады. 

Сонда да наубайға сыр білдірмей, жеген нанының құнын төлейді де, бір қап нанды тағы алып, үйіне 

қайтады. Жерге түскен артык ақшаны қайтадан қапшығына салып қояды. Енді қарны тойып, киімі 

жаңарып, көзге түсе бастайды. 

 

Сол тұста басқа бір елдегі патшаның асқан сұлу қызы барын естиді. Сол қыздың жамалын бір көрген адам 

бір жыл артық ғұмыр кешіреді дейді. Қыз басына жамылған жаулығын ашып, сұлу дидарын бір 

көрсеткенде, бір ділдә алтын алады екен деген қауесет желдей есіп тарайды. Қапшыққа сенген бала да 

қыз дидарын көруге барады. 

 

Қыздың бетін көруге барған адамға алдымен сый көрсетіліп, күтіледі, қонақ етіп сыйланады да, содан 

кейін құмар ойналады екен. Бала ойынға айналып отырып, бірінші рет жаулығын ашқанда бетін көре 

алмай қалады. Қапшығын қағып-қағып жіберіп, тағы бір ділдә алтын береді. Бұл жолы да ойынның 

әлегімен қыздың дидарын шала көріп қалады. Қапшығын кағып тағы ділдә береді. 

 

Бұл кезде көрінетін мерзім өтіп кетеді де, тағы  көре алмай қалады. Осындай әрқилы кедергінің әлегімен 

бес-алты кезек өтеді. Баланың ақшасының көптігіне ел де, қыз да қайран қалады. «Мұның бір құпия сыры 

бар»,- деп ойлайды қыз. Сонан сон баланы әдейілеп қасына шақырып алады: 

 

—        Сенің ақшаң сонша көп пе, оның қандай сыры бар? Сол сырды жасырмай ашсаң, мен саған тиейін,— 

дейді кыз. Бұған бала масаттанып кетеді. 

 

— Мына жаман қапшық аман болса, алтыиннын өзі сауылдап төгіліп тұрады,— деп шынын айтады. 

 

Қыз сол күні жігітке арнайы қонақасы береді. Шарапқа мейлінше бөктіреді. Ес-тұсынан айырылған кезде 

жігіттің қалтасындағы қапшықты алады да, өзін түн ішінде көшеге шығартып тастайды. Мас жігіт 

тәлтіректеп жүріп, батпаққа белшесінен батады. 

 

Ертеңінде ес жиып, қапшықтан айрылғанын бір-ақ біледі. Сенделектеп үйіне жетеді. Түс ауа қарны ашады. 

Не істерін білмей, әңкі-тәңкі болып отырғанда әкесінен қалған тақия есіне түседі. Соны шешесінен сұрап 

алып, базарға апарып стпақ болады. Сол кезде басына киіп көреді. Сонда қасында тұрған шешесі: 
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—        Балам-ау, сен қайда кеттің, қайдасың?—деп тандана әрі үрейлене дауыстайды. Бала басынан 

тақияны жұлылл алады. 

 

—        Мен мұндамын, апа. Қасында тұрмын ғой. 

 

Сөйтіп, бала бұл такияны басына кисе, өзін ешкімнің көрмейтінін біледі. Содан кейін басына тақияны 

киіп, әлгі кыздың қасына барады. Қыз тамақ ішіп отырады. Қарны аш бала, қыздың тамағын бір шетінен 

жеп, опырып жібереді. Алайда, қарны тоқ қыз мұны байқамайды. Сөйтіп, көрінбейтін бала таңертең де, 

түсте де, кешке де қыздың тамағын қаусатып жей береді. Талай күндер өтеді. Қыз тоймай қалып жүреді. 

Әншейінде тамағы артылып қалушы еді. Енді үстемелеп сұрап жеуге ұялады да, күннен-күнге аштықтың 

азабын шегеді. Сонда қыздың есіне бала түседі де, адам жіберіп шақыртып алады. 

 

—        Сен неге келмей қойдын? Бізді ұмыттың ба?— деп назданады. Сонда бала тағы да шынын айтып 

қояды. 

 

—        Мен күнде келіп жүрмін. Тамағынды да ішіп жүрмін. 

 

—        Қойшы, келсең, мен неге көрмеймін? 

 

Қыз еркелей күлім қағады. Қыз назына балқыған бала: 

 

—        Мұның бар құпиясы, менің мына жаман тақиямда деп, қойнынан тақияны шығарады — Бұл тақиям 

аман болса, алдыңа әлі талай көрінбей келіп, тамағынды да жеп кетермін. 

 

Қыз тағы да қулыққа басады. Балаға сый көрсеткен сыңаймен арақ-шарап ішкізіп, ес-тұсынан айырылған 

соң, тақияны алады да, өзін көшеге шығарып тастайды. Бала тағы да аш қалады. Азып- тозады. Содан 

шешесінен әкесі қалдырған сыронайды сұрап алады да, қыз тұрған көшеге барып, сырнайды безілдете 

тартады. Сырнай үні сызыла шыққан заматта-ақ хан сарайының айналасын қылышы мен найзалары 

жарқылдаған әскерлер екі қабат қып қоршап алады. Тосыннан болған бұл құбылыстан патша қатты 

сасқалақтайды. Алайда бұл құбылыстың сыры да баланың қолындағы сырнайда екенін болжаған қыз тағы 

да жігітті алдап соғады да, сырнайды қолына түсіріп, әскерлерді таратады. Әкесінің жүрегін орнына 

түсіреді. 

 

Барлық қасиетті заттарынан айырылған бала қайыршылық жолға түседі. Алдына орамал жайып қойып, 

көше-көшенің бойында отырады. Бір күні баланың қасына ақсақалды бір адам келіп тұра қалады да, ақыл 

айтады: 

 

—         Сен қайыршылықты қой. Одан да сауда жаса! Қоржыныңның бір басына ақ алма, екінші басына 

қызыл алма толтыр. Қаланың шетіндегі көлде патшаның қызы нөкерлерімен барып, шомылып жатыр. 

Алманды көтеріп қасынан өтсең, қыздар сенен: «Алма сатасың ба?» деп сұрайды. Сен сатам де де, ақ 

алмаңды бәріне бірдей ұстат. Олар жейді де, қырқы кырық есекке айналады. Қоралап үйіңе айдап кет. 

Үйіңе барған соң, патшаның есекке айналған қызын ұстап ал да, қазыққа байлап таста. Басқасын өріске 

айдап жібер. Байлаулы есекке нәр татырма, шөп те, су да берме. Өлімші болып ашықсын. Сонда саған 

жалынады. Сен: «Қапшығымды, тақиямды, сырнайымды қайтарып бер»?- деп шарт қой. Ол амалсыздан 

бәрін береді. Сонан соң «Маған тиесің бе, жоқ па?» деп сұра. Ол: «Тиемін деп жалынып, қастандық 

істемеймін»,- деп ант-су ішеді. Сол кезде қызыл алмадан біреуін жегізсең, қалпына келеді. Әкесі бүкіл 

елін шақырып той жасап, қызын саған қосады. Патша орнынан түсіп, сені отырғызады. Сонда өріске айдап 

жіберген отыз тоғыз есекті алдыр. Олардың әрқайсысына бір-бірден қызыл алманы жегіз, бәрі де қалпына 

келіп, әйеліңнің нөкерлері болады. 
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Осыны айтады да, ақсақалды кісі, қайыр тілеп отырған баланы қолтығынан сүйеп тұрғызады. Бала 

шалдың айтқанын орындаса, бәрі айнымай келеді. Патша болған балаға қалың қауым келіп: 

 

—         Сен асқан ақылдысың, сендей данышпан жоқ,— деп мақтау- мадақ айтады. Сонда бала: 

 

—         Менің ақылдылығымнан емес, бұл жасаған жақсылыққа қайырымның жемісі,— дейді көпшілікке 

түсіндіріп. 

 

231 - Бөлім: ӨНЕР ӨРГЕ ШЫҒАРАДЫ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1928 

 

 

Бір бай саудагер бар екен. Ол малына базар іздеп, тоғанақ артқан түйе керуеніне жалғыз ұлын 

басшылыққа белгілеп, алыс жолға аттандырады. 

 

Бала керуенді бастап бір сәулетті қалаға келеді. Қаланы аралап жүріп, бір сарайдың маңдайшасынан: 

«Келсең — кетуің қиын» деген жазуды оқиды. Сарайға кірсе бір топ адам сырнай тартып, қобыз ойнап, 

ән мен күйді дүрілдетіп отыр екен. Бала осы топтың ортасынан шәкірттерге сабақ үйретіп тұрған касқа 

бас қартаң адамды көреді. Музыкаға аңсары ауған бала жақындап келіп сәлем береді. 

 

—        Менің де саз шертіп үйренуіме рұқсат етесіз бе?— деп сұрайды ұстаздан. 

 

—        Саз аспаптарын шерту тәсілін игеру үшін бірнеше жыл керек,— дейді карт.— Оқу қаражаты үшін 

тоқсан тоғанақ жүк беруге тиіссің. 

 

Бала саз шертіп үйрену үшін тоғанақтарын түгел қасқа бас адамға өткізіп береді. 

 

Бірнеше жыл өткеннен кейін саз шерту өнерін игерген бала жалаң аяқ, жалаң бас, жаяу алыс жолға 

шығады да, еліне бет бұрады. Аман-есен үйіне келеді. 

 

—        Саудаң көсет болды ма?— деп сұрайды әкесі. 

 

—        Бірнеше жыл саз шертуді үйрендім. Көсет болғанын содан білерсіз. 

 

—        Өнер үйренгенің жақсы. Бірақ саудадан зиян да тартпауың керек,— деп ескертеді әкесі. 

 

Содан біраз уақыт өткен сон екінші рет баласын тағы да керуенмен аттандырады. Бұл сапарында да жігіт 

жайнаған қалаға кіреді. Мандайшасында: «Келсең — кетуің қиын» деген жазуы бар сарай- ға кез болады. 

Керуенін тоқтатып, сарайға кіреді. Бір топ адам сурет сызып, көркем жазудың алуан түрін үйреніп отыр 

екен. Бұл өнерге құмарланған бала тоғанақтарын оқу каражаты үшін өткізеді де, оқуға кіріседі. Бірнеше 

жыл оқиды. Бұл өнерді де толық үйреніп болған соң, азып-тозып ауылына оралады. Баюды ғана ойлаған 

әкесінің қазынасы сарқылып, кедейлене бастаған екен. Үйінің халжайын көрген жігіт: 

 

—         Ендігі сауда мен болайын. Әке, мені сатыңыз!— деп өтінеді. Саудагер баласын бір керуен басыға 

сатып жібереді. Жігіт керуен басының жұмысын істеп жүреді. Жігіттің өнер үйрену үшін бар қазынасын 

беріп тауысқанын керуен басы білетін: «Өнерлі адамның сатылуы тегін емес, түбіме осы жетіп жүрмегей» 

деп күдік ойлайды да, жігітті жол бойындағы бір терең құдыққа тастатып кетеді. 

 

Жігіт суы құрғап қалған құдықтың түбінде бір күн, бір түн талып жатып, барып есін жинайды. Орнынан 

тұрып, құдықтың түбінде ары-бері жүреді. Сонда бір ағаш есікке соғылады. Есікті ашып қараса үй екен. 

Оның төрінде тағы бір есіктің тұрқы көрінеді. Жігіт бұл есікті де ашып, ішке кіреді. Үйдің іші толған 
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кітап екен. Бір төсектің үстінде сақалы белуарына түскен, көзін тарс жұмған, кеудесінде ғана жаны бар 

бір адам жатады. Шал жатқан төсектің бас жағында қабырғаға іліп қойған қобызды көреді. Жігіт соны 

қолына алады да: «Құштар досыма кезіктім» деп қуанады. Осы сәттегі көңіл-күйін қобызбен шалқыта 

жөнеледі. Сол кезде: 

 

—         Уһ, жаным-ай,— деп шал басын көтереді — Қайдан жүрген баласың? 

 

Жігіт кедейлік зардабын тартқан әкесі сатқаннан кейін керуен басының қастық ойлап, осы құдыққа тастап 

кеткенін айтады. 

 

—         Сөйтіп сорлап қалдым, ата. 

 

—         Жасым жүзден асты. Жалғыз балам, жолаушылап кетіп еді, ол кешеуілдеген соң, әлсіреп қалдым. 

Себебі, мен үш күн сайын мына қобызды балама тартқызып, шат сезіммен тындаушы едім. Сонан рухым 

өсіп, жаным жадырайтын. Нәр алатынмын. Сөйтіп жүріп тұра алатынмын. Баламның келетін уағы асып 

кетіп, әлсіреп қалғанмын. Сен келіп, қобызды шертпесең, мен өлетін едім! Рахмет, балам! Өнерің үстем 

болсын!— деп шал батасын береді. 

 

—         Жер бетіне қалай шығамын, ата? 

 

—         Мынау самұрықтың қауырсыны деп, шал бір тал ұзын қауырсынды ұсынады. Баратын жерінді 

айтсаң болды — алып ұшып жеткізеді. 

 

Жігіт қауырсынды ұстап құдықтан жер бетіне шығады. Содан керуеншілерді қуып жетеді. Керуен басы: 

«Мынау енді менің түбіме жетеді», - деп, тағы да қастық жасамақ болады. 

 

—         Сен шөлдедің, қиналып шаршадың. Ертерек менің үйіме бар да, тыныға тұр,—деп, өзі мініп жүрген 

қара арғымағына мінгізеді.— Арғымақтың басын тартпай, еркіне жібер. Үйге өзі алып барады. Мен 

әйеліме сені таныстырып, хат жазып берейін. 

 

Жігіт аттанып кетеді. Біраз ұзағаннан кейін қағазды оқып көрсе: «Барған жігітті жөнге салып қойындар» 

деп шартты тілмен жазылған сөзді оқиды. Содан кейін жігіт сол адамның жазу үлгісіне түсіріп, былайша 

өзгертіп жазады: «Жаһан кезіп жүріп, келіскен бір жігіт таптым. Мен барғанша қызымды қосып, тойын 

жасап қой». 

 

Қара арғымақ айтқанындай керуен басының үйіне алып барды. Жігіт аттан түсіп, қағазды әйелдің қолына 

ұстатады. Қағазды оқыған соң, керуен басының әйелі әй-шайға қарамай жігітті ерекше күтеді. Содан кейін 

үлкен той жасап, қызын қосады. 

 

Той өткеннен кейін бала келіншегін ертіп, қаланы аралауға шығады. Қаланың қақ ортасынан зәулім 

мұнараны, оның төбесіне салынған үйді, мұнараның айналасын күзетіп тұрған қарауылдарды көреді. 

 

—         Мынау не қылған мұнара?— деп сұрайды жігіт келіншегінен. Ол естіген-білгенін айтады. 

 

—         Мұнараның басындағы үйде хан дойбы ойнайды. Жеңсе — жеңілген адамның басын алады. 

Жеңілсе — жеңген адамға хандық тағын беретін уәдесі бар. 

 

—         Олай болса, мен барып ханмен дойбы ойнаймын. 

 

—         Кеше ғана бақытқа қолым жетіп еді, хан басынды алса — мен сорлы бақытсыз бейбақ, жесір болып 

қаламын ғой. Әкем келгенде не айтамын? 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              353 bet 

 

Жігіттің келіншегі ботадай боздайды. Жігіт жұбаныш айтады. 

 

—         Мен жеңілмеймін. Сен үйге қайта бер... 

 

Ақыры жігіт мұнараның түбіне барады да, ханмен дойбы ойнауға келгенін айтып, күзетшілер арқылы 

ханға хабарлайды. 

 

Дойбыдан жеңіліп қалғандықтан басы кесілгендер аз емес. «Өлетін бала молаға қарай жүгіреді» дегеннің 

кебін киіп тұр ғой ол бала,— деп хан қорашсынады. Сөйтсе де, жігіттің қатал талап етуімен хан өзінің 

уәдесіне кереғар шықпай, баламен дойбы ойнауға келіседі. 

 

Хан мен жігіт үш рет ойнауға келіседі. Сонда кімнің ұпайы артса — сол жеңген есептеледі. Бірінші 

тартыста хан жеңіліске ұшырайды. Одан кейінгі кезекте әр тасты жүру үшін ханға сағаттап ойлануға тура 

келеді. Қиян-кескі сайыс бес тәулікке созылады. Ақыр аяғында хан жеңіледі де, тағын беріп шетке 

шығады. 

 

Хан тағына отырған жігіт бүкіл халкын жинап алады да, өзін құдыққа тастаған керуен басын, өнерге, 

өнерліге қарсы қылмыскер деп жариялап қастандық әрекеті үшін дарға астырады. 

 

Дүниенің бір шетінде калған әкесіне кісі жіберіп, қайыр сұрап жүрген жерінен таптырып алдырады. 

 

—         Өнерге тоғанақ малды айырбастап, такырға отырғыздың деп, сені жазғырып едім. Барлық байлық 

өнерде екен ғой,— деп баласы-на риза болыпты әкесі. 

 

232 - Бөлім: КӨЛ ТҮБІНДЕГІ АЛТЫН 
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Ертеде әкесі дүние салған соң, таққа жас патша отырыпты. Сонда ол қарауындағы халықтың ішіндегі 

жасы алпысқа толған адамдарды көрсе: — Бұлар енді еңбек етуге жарамайды, өмірлері аусылған,— деп 

ойлайды екен. Ақырында осы алпыс жастағыларды өлтіріп тастауға жарлық шығарады. 

 

Сол патшаның қол астында өзі кедей, өзі жалғыз бір баланың алпыс жасқа толған әкесі бар екен, өлтіруге 

батына алмай жүреді. Мұны патша естиді де, баланы шақыртып алып: 

 

—        Әкең алпыс жасқа толыпты, енді әкенді өлтіруің керек,— деп бұйырады.— Егер әкенді өлтірмейтін 

болсаң — өзіңнің басыңды кесемін. 

 

Бала патшаның әмірінен қорқып, амалсыздан бір таудың басына әкесін алып шығыпты. Жарлық бойынша 

өлтірейін десе, қимапты. Ақыры әкесін өлтірмей төрт-бес жыл үйінде жасырып бағады. 

 

Бірде патша саяхатқа шығады да, көддің жағасына келіп демалады. Сөйтіп, жатып көлдің түбінен ат 

басындай алтын көреді. Патша алтынды алудың амалын таппайды. Сонда қол астындағы бұқараға: 

 

—        Көлдің түбінде жатқан алтынды алып беріндер, әйтпесе бәрінді қырамын!— деп, бұйырады. Бұл 

елдегі халық патшаның әмірі бойынша көлдің түбінде жатқан алтынды алуға барып ештеңе тындыра 

алмайды да, қатты қиналады. Сол көптің ішінде әкесін жасырып ұстап жүрген жігіт те бар екен. Халық 

осындай қиыншылыққа тап болғанын ол әкесіне айтады. Сонда әкесі баласына мынадай ақыл айтады: 
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—         Сен төрт қырлы етіп, бір қазық жонып ал да, соны апарып алтын жатқан жердің тұсына қағып қой. 

Сонан бақыла. Алтынның жарқылы төрт бұрышты қазықтың қай жағына шығар екен. Батысынан ба, 

шығысынан ба, немесе оңтүстігінен бе, солтүстігінен бе, сол жарқылы көрінген жақты дәл белгілеп кел. 

 

Жігіт төрт қырлы қазықты алтынның жарқылы көрінген жерге апарып қағып қояды да, тапжылмай 

бақылап отырады. Сөйтсе, алтынның жарқылы батыс жағынан көрінеді. Жігіт әкесіне келіп айтады. Сонда 

әкесі байламын ұқтырады. 

 

—         Олай болса, алтын көлдің астында емес, күнбатыс жағындағы таудың басында. Сондағы Шыңырау 

деген құстың ұясында. Сен сол жерге бар. 

 

Бала әкесі нұсқаған тауға барады. Сондағы Шыңырау құстың ұясын табады. Ұяның қасында жатқан ат 

басындай алтынды алып үйіне келеді. Содан кейін көлдегі алтын көрінбейтін болады. Сөйтсе, бұл таудың 

басындағы алтынның күнге шағылысып көлге түскен сәулесі екен. Көлдегі алтын жоғалғаннан кейін 

патша өлердей ашуланып, халықты бұрынғыдан бетер қысады. 

 

—         Алтынды кім алды? Сол алған кісіні табындар! Егер таппасандар бәрінді қырғызамын! 

 

Сол кезде бір кісі айтады: 

 

—         Бір жас жігіт осы алтын жатқан көлдің бойына қазық қағып жүр еді. Алса алтынды сол алуы 

ықтимал. 

 

Патша баланы шақыртып алып сұрайды. 

 

—         Көлдегі алтынды сен алдың ба? 

 

—         Тақсыр, мен алтынды көлден алған жоқпын. Таудың басындағы Шыңырау құстың ұясынан алдым. 

 

—         Алтынның тау басында екенін қайдан білдің? 

 

—         Өзім әрі ойлап, бері ойлап таптым. 

 

Бұған патша сенбейді: 

 

—         Шынынды айт, үйіңе барып ойланып кел. Өтірік айтсаң — басынды аламын!—дейді де, баланы 

қайтарып жібереді. Жігіт үйіне келіп, өзіне қатер төнгенін әкесіне мәлімдейді. 

 

—         Олай болса, шынынды айт!— дейді әкесі баласының қамын ойлап. 

 

—         Өлтірсе, мені өлтірсін... 

 

Әкесі мен баласы ұзақ кеңеседі. Содан кейін жігіт әкесінің үйретуі бойынша патшаға барады да, өзінің 

әкесін өлтірмей сақтағанын, сол кісінің болжамы бойынша алтынды таудың басынан тапқанын баяндайды. 

Содан кейін патша жас жігітті ілестіріп, алтын табылған ұяға барады. Сөйтсе, бұл таудағы тастың бәрі 

алтын екен. Мұны көрген патша өзінің санын бір салып өкініпті. «Ақымақтық істеген екенмін-ау. 

Қариясы бардың — қамқоры бар деген ақыл сөзді ұмытыппын, тәубаға келейін» деп, алпыс жасқа толған 

кәрілерді өлтірмей қастерлеуді, қариялардан ақыл-кеңес сұрап отыруды тапсырып, қайта жарлық 

шығарыпты. 
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Екі жаяу келе жатады да, бір жүк тиеген арбаға кезігеді. Арбаның дөңгелегі шиқылдап, кұлақтарын 

тұндырады. Сонда жаяудың біреуі жолдасынан: 

 

— Мына арба неден шиқылдайды?—деп сұрайды. Сонда жолдасы айтады: 

 

—        Арбаның дөнгелегі өрге қарай жүргенде: «Май-ла-ма-ды-ау, май-ла-ма-ды-ау»,— дейді. 

 

—        Ал тегіс жерде не дейді? 

 

—-Тегіс жерде: «Құй майла, құй майла ма, кұй майла, кұй майла ма!»— деп дөңгелейді. 

 

—        Ылдиға қарай дөңгелегенде ше? 

 

—        Ылдиға қарай жүргенде: «Майламасаң, майлама! Майламасаң майлама!» дейді. 
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Ертеде бір хан болыпты. Зұлымдығы мен жауыздығы шексіз, елді зар еңіретіпті. Тіптті, адамдар оның 

атын атаудан қорқыпты. Егер хан кошедең өтіп бара жатса, тірі пенде оның көзіне түспей тығылады. 

 

Хан озінің қызметкерлерін болымсыз айыбы үшін рақымсыздықпен жазалайды. Ханның бірде-бір досы, 

сырлас адамы болмапты. Айналасында көрші хандардың бәрі ат-тондарын ала қашып, жақындамайды. 

 

Ханның әйелі де, ерінің жауыздығынан азап шегіп,  ақыры бұл дүниеден өтеді. Хан жалғыз ұлын ғана 

жақсы көреді. Ол ақылды, келбетті жігіт екен. Жайдары, ақ жарқын жігітті халық та жақсы көреді. 

Ханзада көптеген адамдарды әкесінің жазықсыз жазалуынан құтқарады. Баланың аты — Құсайын екен. 

Ақылды, мейірімді Құсайынның аты кең тарай бастайды. Шөлдегілер де,  көлдегілер де біледі. 

 

Құсайынның дос-жарандары да өте көп екен. Солармен бірге ойнап-күледі. Солармен бірге анға шығып, 

қос көтереді, қарауыл атып жаттығады. Алайда, Құсайынның бәрінен де ұнататыны тауға барып аң аулау 

болады. Ол ылғи да үйіне мол олжамен оралып жүреді. Серіктері алған андарын артынып-тартынып алып 

келеді 

 

Хан ұлының алыс тауларға аң аулап барғанын ұнатпайды. 

 

—         Сен ерлігінді мынандай қатерлі жолға шығып, көрсетпей-ақ кой!— деп, баласын көрген сайын 

сақтандырып жүреді. Бірақ, Құсайын әкесінің сөзіне күліп қояды да, өзінше әрекет жасай береді. Күшіне 

де, қимылының жылдамдығына да сенеді. Уақыт тыныш өтіп жатады. 

 

Күндердің бірінде Құсайын аңға шығуға дайындалады. Бұл жоды ол қызметшілерінің бірде-бірін ертпей, 

өзі жалғыз кетеді. Тек өзі жақсы көретін атшысына ғана таяуда таудан көрген бір қабанды алу үшін сол 

жаққа баратынын айтады. Мұны естіген қарт аңшы; 

 

—         Құсайынжан, абайлағайсың, жабайы шошқа өзіңе зақым келтіріп жүрмесін,— деп ескертеді. Жігіт 

жанашыр қартттың қылығына күліп жібереді: 
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—         Қорықпаңыз, қария, менің аңға шығуым осы ғана  ма еді, қам жемеңіз,— деп, атын борбайға бір 

салып, шаба жөнеледі. Құсайын сол кеткеннен қайтып оралмайды. Кеш батады. Аспанда жұлдыз 

самсайды. Гүлдер мен еменнің иісі теңірекке жайылады. 

 

Қартайған хан бір күні өзінің жібек шатырынан ашуға булыға сыртқа шығады да: 

 

—         Құсайын қайда, менің ұлым неге көрінбейді?— десп сұрайдьі. 

 

Қызметкерлері басы салбырап, үн қатпай тұрысады. Құсайынның кеткен жағынан қайтпағанын айтудан 

корқады. Ұлын жалғыз жібергендері үшін бәрінің басы алынуы ықтимал. 

 

Далаға қараңғылық қаптайды. Хан ашуға булығып, өзін қоярға жер таппайды. Жер тепкілеп, жез 

қамшысын үйіреді. Қызметкерлерін айқайлап шақырғанда, тұс-тұстан жүгіріп келеді. Бастарын көтеруге 

дәттері шыдамай, төмен қарап ханның әмірін күтеді де, мелшиіп тұрады. Сонда хан ақыра бұйырады: 

 

—        Тауға, қырға, су бойларына, жан-жаққа шапқыландар! Менің баламды іздендер! Естерінде болсын, 

кімде-кім Құсайын жайында жаман хабар әкелсе, аузына қайнап тұрған су құйғызамын! Ал, тез, 

аттанындар! 

 

Хан қамшысын тағы бір үйіреді, қызметшілері шілше бытырап тарап кетеді де, дереу атты ерттеп мініп, 

ханның ұлы Құсайынды іздеуге аттанады. Ой мен кырды кезеді. Таудан тауға асады. Үзақ уақыт сабылып 

жүріп, іздей-іздей ақыры жігітті табады. Құсайын бұтақтары салбыраған үйдей талдың түбінде кеудесі 

дал-дұл бо- лып жараланып жатыр екен. Сол талдың арғы жағынан жабайы шошқа ұмтылып, істік тістерін 

жігітгің жүрегіне қадап жіберген. 

 

Қызметшілер хан ұлының өлігі алдында қасіретке батып, үн қатыспай тұрады. Әлден уақыттан кейін 

барып ес жиып: 

 

—        Енді қайттік? Бұл қайғылы хабарды ханға қалай естіртеміз?— десіпті. 

 

Қызметшілердің жігіт өліміне іштері ашыса, екінші жағынан ханға бұл қазаны естірткен соң, өздерінің 

бастарына төнетін қатерді ойлап күйзелісіпті. Сонда атшы қарт серіктеріне былай дейді: 

 

—        Қайғырмандар, сендер тау суының арғы бетіндегі кішкене үйде тұратын малшы Әліні білесіндер 

ғой. Ол ақылды да, өнерлі жігіт. Мәртебесі де жоғары, білмейтіні жоқ. Қолынан небір ғажайып істер 

келеді. Балшықтан ыдыс-аяқ жасайды. Шалма арқан да еседі. Малшылар тартып жүрген саз сырнайды да 

ойлап тапқан сол. Жүріндер, сол Әліге барып, жай-жапсарымызды айтайық, не істейтінімізді сұрайық. 

 

Малшы Әлі үйінің алдында жас шыбықтан шарбақ тоқып отыр екен. Келгендерді жарқын жүзбен қарсы 

алады. Бұлар шәй үстінде өздерінің басына төнген қатерді, хан баласының қазасын айтады. 

 

—        Жазадан қайтсек құтыламыз, соның жолын үйрет!— деп өтінеді. Біз өзіңнен көмек сұрай келдік. 

 

Әлі бұл сөздерді үнсіз тындап, ұзақ ойланады. Басын сипап, қиял шегеді. Бір уақытта: 

 

—        Болады, көмектесейін,— дейді көңілі орныққандай болып.— Таң атуға әлі талай бар, сіздер жатып 

тынығыңыздар, ұйқыларыңыз қансын. Мен сіздерді пәледен құтқарудың шарасын жасап көрейін. 

 

Бірнеше күнгі сабылыстан шаршаған қызметшілер жантая салысымен ұйқыға батады. Шебер Әлі көз 

ілмейді. Жұқа тақтайды жонып, тарамыспен мықтап байлап, әйтеуір бірдеңені жасауға кіріседі. 
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Таңертең қызметшілер мұңды, қайғы кернеген жүректерді тебіренте толғантатын музыка әуенінен оянады. 

Орындарынан тұрып, әлі ұйықтамай отырған Әлі ұстаны көреді. Әлі өмірінде ешкім көрмеген аспапты 

қолына алып, малдас құрған қалпында безілдете шертіп отыр екен. Аспаптың бетінде ұзынынан 

тартылған ішек, оның астында дөңгелек тесік бар екен. Әлі ішекті саусағымен қағып, шерте бастайды. 

Сонда бейне жанды жануардай сайрай жөнеледі. 

 

—        Енді ханның алдына барайық,— дейді ұста Әлі. Сөйтіп үрейлері ұшқан кызметшілерді ертіп, 

ханның алдына барады. 

 

—        Сен маған Құсайын жөнінде хабар әкелдің бе?— деп сұрайды хан. 

 

—        Иә, мәртебелі тақсыр!— дейді де, Әлі өткен түні жасаған аспабын шерте жөнеледі. Нәзік үн безілдей 

сарнайды. Ханның жібек шатырын орманның салқын лебі желпігендей сезіледі. Ызыңдаған желдің 

сыбысы жабайы аңның ұлығанындай ыңырсиды. Үн ырғағы кенет зорайып, жәрдем тілеген адам дауысын 

бейнелейді. Сонан соң, жабайы аңның айбарлы үні азынайды, орманның мұнды көрінісі білінеді. 

Осылайша, бүкіл оқиға саз үні арқылы баяндалғанда, тыңдап отырғандарда зәре-құт қалмайды. Зарлы 

сарын аяқталғанда хан орнынан қарғып тұрады. 

 

—        Сен Құсайынның өлгенін хабарлап отырсың ба? Мұндай хабарды жеткізген адамның көмейіне 

кайнаған су құйғызамын деген сертімді білесің бе?!. 

 

—        Тақсыр хан,— дейді Әлі байсалды қалыппен мен сізге ештеңе айтқан жоқпын ғой. Егер сіз 

ашулансаңыз, үн шығарып зарлаған мына аспапты жазалаңыз. 

 

—        Бұл аспап қалай аталады? 

 

—        Домбыра деген осы... 

 

—        Майда қоңыр үнмен жүрегімді сипалап, қайғы-шерімді таратқан домбыраны бұдан былай менің 

қол астымдағылар салмай шертіп жүретін болсын!— деп бұйырады хан. Содан кейін өзінің дара 

даналығын танытқан Әлі ұстаға разылығын білдіреді. Ақылың шеберлігіңе сай екен, елінді қуанышқа 

бөлей бер! 

 

Сөйтіп, хас шебер Әлі талай адамды ажалдан құтқарады. Оның домбырасы хан жарлығымен елге тарайды. 

Қазақ елінде домбыра алғаш осылай пайда болыпты. Содан күні бүгінге дейін қолдан қолға өтіп, үзбей 

шертіліп келеді екен. 
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Бір патша өзен бойында серуендеп жүріп, балықшы шалға кезігеді. Патша шалға сәлем берген екен, шал: 

 

— Әркім өзіне қылады,— деп кете береді. Келесі күні балықшы шалды көріп, тағы сәлем береді. Балықшы: 

 

— Әркім өзіне қылады,— деп, тағы да аялдамай кетіп қалады. Үшінші күні патша сәлем бергенде тағы да 

сол сөзді естиді. 

 

Патша ордасына келген соң, балықшы шалдың бұл сөзінің мәнісін білмек болады да, жақсы көретін екі 

уәзірін жіберігі, балықшы шалды алдырады. 
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Балықшы ордаға келген соң, өзінің терең ойлы, қызықты әңгімесімен патшаны баурап алады. Әңгіме 

айрандай ұйытқан патша балықшы шалдың «Әркім өзіне қылады» деген сөзіңің мәнісін сұрауды да 

ұмытып кетеді. 

 

Сөйтіп, патша мен балықшы шал бал жаласқандай тату болады да, бір дастарханнан ас ішіп, әңгіме 

дүкенін құрып жата береді. Күндер де зымырап өте береді. 

 

Патшаның жалбыр тонды, жыртық шақайлы балыкшы шалды ордасына алып келіп, киіндіріп баптап, 

соншама кәдірлеп жақсы көріп кеткеніне іштері күйген екі уәзір патша мен  балыкшы шалдың арасындағы 

қыл өтпес татулықты қалай ірітіп бір-бірінен алшақтатудың амалын ойлапты. Сөйтіп, оларбалықшы 

шалдың жататын бөлмесіне кіріп: 

 

—        Құрметті ақсақал,— дейді сыпайы сөйлеп_ патшамыз сіздің ауызыңыздан шықкан лептің 

сасықтығынан жиреніп «Бұдан былай менімен бір дастарқан басында тамақ ішуден тыйылсын, жаныма 

жолатпандар» деп бұйырды,— дейді. 

 

Балықшы шал жұмған аузын ашпайды. 

 

Күндер өте береді. Балықшы шалдың қасына не себептен келмей жүргенін білмек үшін патша екі уәзірін 

шақырып алып, сұрайды. Сонда бір уәзір тұрып: 

 

—        Алдияр тақсыр, ұмытып барады екенмін.Ол кісі «патшаның ауызы тым сасық екен, онымен бірге 

отырып тамақ ішпеймін» деп келмей жүр,—деп мәлімдейді. Өңі сұрланып, ашуға булыққан патша: 

 

—        Ол бетпақ, арсыз қақбасты зынданға тастаңдар!—деп бұйырады. Осы жарлықты күткен уәзірлер 

патша әмірін табанда орындайды. Екі уәзір ойлаған мақсаттарына жетеді. 

 

Ағып ай, жылжып жыл өтеді. Зындандағы күнәлілерді жылында бір тексертіп тұратын бұл патшаның 

дағдысы екен. Сондай тексеріп, үкім шығаратын уақыт жетеді. Сонда балықшы шалдың қылмысын 

тексере келгенде, оның күнәсі «патшаның аузы сасық, деген сөз екен. Тексерушілер шалды патшаның 

алдына алып барады. 

 

Патша мен балықшы шал беттесіп сөйлескенде екеуінің де мұндай сөз айтпағаны, бұл сөзді екі уәзірдің 

ойдан шығарғаны, екеуінің терең татулығын бұзбақ болғаны анықталды. 

 

Бұл ахуалды білген соң, патша қатты қаһарланды. Кәріне мініп, ашудан қалтырап кетеді. Жендеттерге екі 

уәзірдің басын табанда алдырады. Сонда балықшы шалды ордасына неге алдырғаны қалт есіне түседі. 

«Әркім өзіне қылады» деген сөздің мағнасын айқын түсінеді. Содан кейін балықшы шалды уәзірлікке 

тағайындайды. Сөйтіп, әділ билігімен даңқы жайылады. 
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Бір жарлы шалдың бір ұл, бір қызы бар екен. Ұлы мен қызы он жеті — он сегіз жасқа келгенде шалдың 

кемпірі дүниеден өтеді. Содан кейін қолындағы ірілі-ұсақты малын қалыңмалға беріп, өзі сияқты бір 

кедейдің қызына баласын үйлендіреді. Келіні асқан сұлу екен. Үйленгеннен кейін біраз уақыт өткенде 

шалдың баласы қайтыс болады да, келіні жесір қалады. Шал келіні мен қызын асырап жүре береді. Келіні 

ешкімге күйеуге шықпайды. 
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Бір күні шалдың үйіне үш кісі түсіп, қонады. Оның біреуі қарапайым киініп, ел ішін аралап жүрген көрші 

елдің ханы екен. Шалдың келініне көзі түседі де: 

 

—         Қалың малын төлейін, мына келінінді маған бер,— деп, шалға колқа салады. Сонда келіні былай 

дейді: 

 

—         Мен атама ұл орнына — ұл, қыз орнына — қыз болып отырмын. Маған үйленем десең —малдың 

керегі жоқ, атам мен қайын сіңлім үшеуімізді асырап, осы үйде тұрасың. Әйтпесе, мен саған тимеймін. 

 

Хан осыған көніп үйленеді де, шалдың үйінде үш ай тұрады. Шалдың келіні жүкті болады. Бір күні хан 

келіншегіне: 

 

—         Мен елімнен шыққалы көп болды, барып қайтайын. Егер кешігіп қалсам, ішіндегі бала мейлі ұл, 

мейлі қыз болсын, мына жүзікті белгі қып тақ,— деп өзінің аты жазылған жүзікті береді де, еліне кетеді. 

 

Хан қайта оралмайды. Келіншек босанып, ұл табады. Баланың атын — Төлепберген қояды. Ай артынан 

ай, жыл артынан жыл өтеді. Төлепберген он алты жасқа шығады. Батыр тұлғалы сымбатты жігіт боп өсе 

береді. 

 

Бір күні үлкен той болады. Басқа елден де жүйрік ат, мықты палуандар келеді. Төлепбергеннің өз елінде 

түйе палуан деген палуаны бар екен. Ол барлық палуанды жығып, ең ақырында Төлепбергенмен күреседі. 

Төлепберген оны ұршықша үйіріп, асықша атқанда кабырғасы күйреп, аяғы сынады. Баладан жығылып, 

мертіккен түйе палуан: 

 

—         Маған жұмсаған күшінді көрсетіп, баяғыда тастап кеткен әкенді неге тауып алмайсың?— дейді. 

Төлепберген үйіне келіп атасы мен шешесіне: 

 

—         Мен әкемді іздеп табамын, қайда кеткенін айтындар!— деп болмаған соң, шешесі алтын жүзікті 

қолына салып қоя береді. 

 

Төлепберген күндіз-түні тоқтамай, ұзақ жүреді де, кең далаға үлкен қорғанмен қоршалған бейіттің 

арасына түнейді. Түн ішінде қорғанның бір шетіне бір топ адам келеді де, әлденені тез көміп кетіп қалады. 

Төлепберген көмілген нәрсені ашып көреді. Алтын саңдық екен. Ішін ашып карайды, өне бойы қанға 

малынған қыз жатыр екен. Сандыққа қызбен қоса тоғыз алтын ақша, бір уыс тұз салыныпты. Қыз 

шалажансар, әлі өлмепті. Төлепберген қызды көтеріп алып, судың жағасына барады. Қанын жуып-шайып, 

су ішкізеді. Бір кезде қыз есін жияды: 

 

—        Мен сені мұратыңа жеткіземін, сендік болайын,— дейді.— Бірақ қосылғанға шейін сен менің аты-

жөнімді сұрама. Сенің аты- жөніңді мен сұрамаймын. Мына тоғыз алтын ақшамен мені емдет. 

 

Төлепберген қыздың тоғыз жерден найза тілген жарасын көреді. Қыз біраз тәуірленген соң басын көтеріп 

отырады да, хат жазады. Сонан кейін Төлепбергенге хатты ұстатады. 

 

—        Отыз шақырымдай жерде қала бар. Үлкен қораға кірсең, төрт бұрышты үйде ақ сақалды шал 

отырады. Мына хатты сол кісіге берсең, ол саған еріп осында келеді. 

 

Төлепберген шалға барып, хатты береді де, оны ертіп келеді. Шал арнайы алып барған көлікке қызды 

мінгізіп, Төлепбергенді ілестіріп үйіне келеді. Қызды емдейді. Сөйтіп қыз әбден сауығады. 

 

Төлепберген тоғыз алтынды тамаққа жұмсап тауысады. Ақша болмаған соң, жігіт торығады. Қыз мұны 

сезеді де, бір хат жазып, ұстатады. 
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—        Осы хатты ешкімге көрсетпей, қаланың қақ ортасындағы есігінің алдында адамның басы ілулі 

тұрған алтын сарайға кірсең, ақ сақалды шал отырады. Хатты сол кісіге бер. 

 

Төлепберген қыз айтқан үйді тауып, хатты ақ сақалды шалдың қолына тапсырады. Шал хатты оқыған соң, 

жігітке мың алтын ақша береді. Төлепберген ақшаны алып, қызға келеді. Бір күні Төлепберген ренжіп, 

қынжылады. 

 

—        Мен босқа әуреленіп, жолымнан қалдым,—дейді қызға. Сонда қыз тағы да хат жазып. 

 

—        Мына хатты мың алтын берген шалға тапсыр. Ол патшалық киім береді. Оны кимей маған кел,— 

дейді. Жігіт оны да алып келеді. Қыз Төлепбергеннің қолына жиырма бес алтын ақша ұстатып: 

 

— Қаланың арғы шетінде мал базар бар. Соған барып, озің таңдап бір арғымақ сатып ал,— дейді. Жігіт 

мал базардан арғымақ сатып алып келеді. Қыз Төлепбергенге патша киімін кигізіп, арғымаққа мінгізеді 

де: 

 

—        Қаланы араласаң, ат ойыны өтіп жатқан жерді көресің,— дейді.— Сол жерде екі патшаға кездесесін. 

Олар сені қонаққа шақырады. Бірақ қонбастан қайтып кел. Олардың есігінің алдында алтын діңгек бар. 

Атыңды дінгекке байламай, бос қой. Кетерінде сен де оларды қонаққа шақыр. Әсте сыр ашпа. 

 

Патшалар Төлепбергенді құрметтеп қонақ қылады. Ас-су ішіп болған соң, жігіт алғыс айтып, кетуге 

ыңғайланады. Патшаларды да өзінің қонағы болуға шақырады. Төлепберген үйіне келіп жатып, таңертен 

тұрған сон, қызға патшаларды қонаққа шақырып келгенін айтады. 

 

Қыз тағы да хат жазып, жігітті баяғы ақша берген шалға жұмсайды. Шал қырық дию ертіп келеді де, көзді 

ашып-жұмғанша қырық бөлмелі сарай салдырады. Үйдің ортасына бірінен-бірі аласа етіп, үш алтын тақ 

орнатады. Алуан түрлі тағамдар әзірленеді. Кешке жақын екі патша келеді. Төлепберген мен қыз қарсы 

алып күтеді. 

 

Сарайдың төріндегі биік алтын таққа қыз Төлепбергенді отырғызады. Одан төменгі екі таққа екі 

патшаның отыруын өтінеді. Қырык дию қонақтарға қызмет етеді. Ән шырқалып, күй шертіліп, қызық 

думан болады. Төлепберген мен қыз екі патшаны жібермей, қолқалап қондырады. Төлепберген ұйқыға 

шомғанда біреу оятады. Қараса өзінің жолдас қызы. Ол қырық диюға екі патшаны өлтірткенін айтады. 

 

—        Күнәсіз адамды неге өлтіресің, мен сенімен дос болмаймын,— деп ашуланады жігіт. Сонда қыз: 

 

—        Олардың маған істеген зұлымдығын кейін айтамын. Өздерінің істегенін алдарына келтірдім. Енді 

ұйықтай бер,— деп қыз кетіп қалады. 

 

Таңертең Төлепберген оянса қыз да жоқ, сарай да жоқ. Өзі үлкен дарияның жағасында жалғыз жатыр. 

Жігіт өзінің бұл ісіне қапаланады да, жардан қарғып, суға түсіп кетеді. Оны ағып бара жатқан жерінен 

біреу іліп алады. Қараса — баяғы қыз. Үстінде патшалық киім, құлпырып тұр. Сол арада қыз сырын 

ашады. 

 

—        Мен Әлім деген патшаның жалғыз қызы едім. Әкем өлді де, мен таққа отырдым. Әкемнің екі уәзірі 

бар еді. Олар қыз патша бола алмайды деп, менімен бақ таласты. Сөйтіп, ұйықтап жатқанда мені 

найзалады да, сандыққа салып көмді. Мен саған түсімде көріп ғашық болдым. Түс жорушыға жорытып 

едім: өліп көрге түскенде сол жігітпен жолығасың дегенді. Сол жоруы дәл келді. Әлгі мен өлтірткен екеуі 

жауыз уәзірлер. Алғашқы мені емдеген шал — әкемнің досы, ғалым адам. Ал мың алтын ақша берген 

әкемнің шаруашылығын басқарушы. Қырық дию әкемнің періден алып келген қырық жігіті. Олар аспанда 
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құсша зулап ұшады. Сенің әкеңнің патша екенін, сенің оны іздеп шыққанынды ақ сақалды кісі болжап 

біліп, маған айтты. Мен таққа отырған сон, сен далада жалғыз қалдың. Енді менің орныма сен патша бол. 

Мен періге мініп, әкенді іздеп табайын. 

 

—        Әкемді өзім бейнеттеніп, іздеп табамын,— деп Төлепберген қыздың айтқанына көнбейді. Ақыры 

қыз жігітке алтын ақша беріп, тұлпарға мінгізеді де: 

 

—        Әкенді тапқан соң, маған қайтып кел,— деп шығарып салады. Төлепберген айлап жүріп бір қалаға 

келеді. Саудагер болып, дүкен ашады. Оның өнділігіне қала халқы қайран қалысады. 

 

Бір күні үлде мен бүлдеге оранған үш қыз келіп, жігітті қонаққа шақырады. Төлепберген барып, 

қыздардың сарайында тамақ ішіп отырғанда, екі мүсәпір адам келеді. Олар тамақ ішіп, кетіп қалады. Жігіт 

қыздардың сарайында қонады. 

 

Ертенінде сол қаланың патшасы Төлепбергенді шақырып алады да, түнде қайда болғанын тергейді. 

Төлепберген жасырмай, шынын айтады. Әлгі үш қыз патшаның қыздары екен. Әлгі тамақ ішіп кеткен екі 

мүсәпір патша мен уәзірі екен. 

 

Патша әдепсіз қылық жасады деп, үш қызды да, Төлепбергенді де дарға асып өлтірмек болады. Дар 

алдына алып барғанда жігіт саусағындағы патшаның аты жазылған жүзікті патшаның алдына лақтырып 

тастайды. 

 

Мен әкемді іздеп жүрген жетім едім. Мына жүзікті кезіксе, әкеме табыс ет. Мені өлтіргенінді айт,— дейді. 

 

Патша жүзікті қолына алып, жазуды оқиды да, Төлепбергенді бассалады. Бұл патша жігіттін әкесі болып 

шығады. Сөйтіп, Төлепберген қыздарды да қүтқарады. 

 

Төлепберген әкесінің орнына патша болады. Сол кезде еліне бір патша жаулық қып, шабуыл жасайды. 

Төлепбергеннің өзі майданға шығып, жау патшасын жекпе-жекке шақырады. Ол да тайсалмай ортаға 

түседі. Екеуі үш күн ұдайы алысып, бірін-бірі ала алмайды. Сөйтіп арпалысып жүргенде жаулыққа келген 

патшаның бетіндегі пердесі түсіп кетеді. Қараса ол баяғы патша қыз екен. Екеуі бірін-бірі құшып, 

аймаласып табысады. Екі патша қосылады да, Төлепбергеннің атасы мен шешесін және әпкесін іздеп 

табады. Сөйтіп, бәрінің басы қосылып, мұраттарына жеткен екен. 

 

237 - Бөлім: ГҮЛ МЕН САМҰРЫҚ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1934 

 

 

Ертеде өзі жарлы болғанымен, ақылы жұрттан асқан бір дана кісі болыпты. Үйелмелі-сүйелмелі үш ұлы 

бар екен. Қартайған шағында науқастанып, хал үстінде жатып үш ұлын шақырып алады. 

 

— Е, көзімнің нұры, көңілімнің гүлі болған ұлдарым, өлер шағымда ақтық өсиетімді айтайын. Әуелі 

береке бірлікшіл болыңдар, біреуге қиянат жасап, қастық ойламандар, адал еңбек етіндер. Мен өлген соң, 

зиратымның басына үш апта бойы ымырт жабыла үзбей барып, үш рет еске түсіріңдер, айтқан өсиетімді 

іштеріңнен қайталап айтындар... 

 

Қарт дүниеден өтеді. Бір аптадан кейін кенже ұлы екі ағасына: 

 

—        Бүгін әкемнің зиратына баратын күн ғой. Ымырт жабылды, барып қайтайық,— дейді. Сонда екі 

ағасы сылтау айтып, барғысы келмейді. 
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—        Әй, бауырым-ай, өлген кісіден не дәметесің. Жаны қысылып жатқанда айтқан бір сөзі шығар. Соған 

әуреленіп қайтеміз. 

 

Ағалары бармайтын болған соң, кіші үл әкесінің басына өзі барады. Бір кезде мақпалдай қара ат жетіп 

келеді. Кенже ұл: 

 

—        Е, әкем жарықтықтың жібергені ғой,— деп қарғып мініп алады. Сонда атқа тіл бітіп: 

 

—        Менің саған дәл қазір қажетім жоқ. Жалымнан бір тал қыл алып қал. Керек болған кезде соны 

тұтатсаң — мен әзір боламын,— дейді де, қыл алған соң ғайып болады. 

 

Содан кенже ұл екінші мәрте тағы жалғыз өзі келеді. Бұл жолы алтын ер-тұрманды қаракөк ат, үшінші 

рет келгенде үстінде сауыт-сайманы бар ақбоз ат келіп, бұларға да тіл бітіп: «Кейін келетінін айтып, бір-

бір талдан қыддарын берген соң ғайып болып отырады. Кенже ұл көрген-білгенін екі ағасына сездірмейді. 

Қойын бағып, далада жүре береді. 

 

Сол елдегі ханның екі қызы бар екен. Үлкен қызы бойжеткен соң, тұрмысқа шығуды ойлайды. Әкесіне 

қалауын айтады. 

 

—        Жасым толды, үй ұстайтын уақытым жетті. Ұлан-асыр той жасап, бүкіл халықты жинаңыз бірінен 

бірі биік үш саты орнатыңыз. Үшіншісінің басына менің алтын сақинамды қадаңыз. Ат қарғытып келіп, 

сатыдан өткен соң, үшінші сатыдағы алтынды кім іліп әкетсе — құй төре, құй қара, құй бай не жарлы 

демей соған тиемін... 

 

Хан той жасап, халықты жинайды. Шарт та жарияланады. Үшінші сатыдағы жүзікті бірде-бір адам іліп 

ала алмайды. Бұл хабар далада қой жайып жүрген баланың құлағына да жетеді. Ол қара аттың қылын 

тұтатады да, қара атты мініп, тойға келеді. Қара атты екі сатыдан секіртіп өтеді де, үшіншіге іліне алмайды. 

Содан кейін далаға барып, атын қоя береді де үйіне келеді. Екі ағасы тойдың малын сойысып, бас-сирақ, 

ішек-қарын әкеліп, тамақ істейді. Сонда ошақ басында отырып, қара аттыны мақтап, сілекейлері 

шұбырады. 

 

Кенже ұл екінші күні қаракөк атты секіртеді. Ол да екі сатыдан өтеді де, үшіншіден өте алмайды. Үшінші 

күні батырдың сауытын киіп келіп, ақбоз атты секіртеді. Ақбоз ат үш сатыдан да іркілмей өтеді. Кенже 

ұл алтын сақинаны іліп алып кетеді. Бала сол күйінде кері оралмайды. Сақинаны сақтап, қойын бағып 

жүре береді. 

 

Хан бүкіл халықты жинап, сақинаны алған ақбоз аттыны таппайды. Сөйтіп, елдегі көрші-қолаң, еркектің 

бәрін жинайды. Қой жайып жүрген жерінен кенже ұлды да алып келеді. Сақина осы кенже ұлдан шығады. 

Кенже ұлдың аты — Ерболат екен. Хан қызын ұзатпақ болады. «Отыз күн ойын, қырық күн тойын 

жасаймын» деп жар салдырады. 

 

Ерболатты қызға көрсетеді. Жұпыны баланы қомсынған қыз серттен таяды. 

 

—        Тағы бір сертімді орында,— деген талап қояды. 

 

—        Талабынды айт,— дейді Ерболат. Қыз шартын айтады: 

 

—        Бізбен іргелес Самұрық деген хан бар. Соған барып, оның «Гүл Самұрыққа не істеді, Самұрық 

Гүлге не істеді?» деген әңгімесін тында да, маған келіп айтып бер. 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              363 bet 

Ерболат далаға барып, қара атты шақырып алып мінеді де, Самұрық ханға сапар шегеді. Жолда қара атқа 

тіл бітіп, сөйлейді. 

 

—        Көзінді жұм да, мен аш дегенде аш,— дейді. Көзін жұмып, аш деген соң ашса — үлкен бір шаһардың 

қасында тұр екен. Қара ат Ерболатқа: Ханмен сөйлесу үшін сарайға кіресің. Бірақ қайта тірі шығуың 

екіталай. Егер бір амалын тауып сыртқа шықсаң, одан кейінгісін өзім ыңғайлаймын,— дейді. Ерболат 

ханның күзетшілері арқылы сарайға енеді. Ханға келген шаруасын айтады. Ерболатты бір күн 

тынықтырған соң, хан әңгімесін бастайды. 

 

—        Менің атым — Самұрық. Әкем даңқы жер жарған хан болған. Жалғыз едім. Мен ержеткен соң әкем 

бүкіл елден тандап жүріп, Әлім деген ханның жаннан асқан сұлу қызы Гүлге сөз салды. Әкесі құда түсуге 

көнсе де, қыз мені жақтырмады. Ақыры әкем күшпен зорлап алып берді. Содан көп ұзамай әкем дүниеден 

өтті де, мен таққа отырдым. Гүл бетіме пәлен деп ештеңе айтпағанмен, шын ықыласының жоқ екенін 

сеземін. Менің үстіне өзімнен басқа жел шықпаса, жан шықпаған үш тұлпарым бар еді. Күнде таңертең 

көрсем біреуі су болып тұрады. Бір күні ат бағушыны шақырып алып сұрап едім: 

 

—        Сіз ұйықтаған соң Гүл біреуін мінеді де кетеді. Таңертең келіп жатып қалады. Тегі сізге дәрі беріп 

ұйықтатып тастайтын секілді,— дейді. 

 

Кешке жатарда Гүлдің берген сусынын ішкен болып, төгіп тастадым. Сонымен Гүлді андып, сілейген күйі 

ұйықтамай жаттым. Бір уақытта Гүл киініп сыртқа шықты. Тұлпардың біреуін мінді де, зулата жөнелді. 

Іле-шала соңынан еріп мен де бір тұлпарды зымыраттым. Гүл шытырман ну тоғайдың ішіне кірді. 

Тоғайдың ортасында ақ орда тұр. Гүл атты байлады да, соған еніп кетті. Қылышымды жаландатып, кіріп 

барсам, бір қарасұр, бір ақсұр жігіттің ортасында Гүл отыр. Бара сала қарасұр жігіттің басын шауып, 

түсірдім. Ақсұр жігіт көгершін бейнесіне ауысты да, шаңырақтан ұшып шығып кетті. Гүл шыға жөнеліп, 

тұлпарға мінді де, өзіміздің сарайға қарай тартты. Мен де соңынан қуып жеттім. Ол маған зәрін шашты. 

 

—        Ылыққан қаншықтың артынан сүмендеген төбетсің. «Төрт көз, төбет бол» деп қолын сермеп қалды. 

Мен сары аяқ төбет болдым да қалдым. Ақыл-есім дұрыс, бірақ сөйлеуге тіл жоқ. 

 

Әлгі ақсұр жігіт менің атымды жамылып, таққа отырды. Маған дәм татырмады. Өлмеу үшін нәр іздеп 

қаңғырып кеттім. 

 

Күндерде бір күні жемтік іздеп, тіміскілеп жүр едім, бір бай адам кезікті. «Мынау бір келісті төбет екен, 

асырап алайыншы» деді де, «күшік-күшік» деп шақырды. Мен бұландап қасына жетіп бардым. Бай 

еркелетіп, мандайымнан сипады да, ілгері адымдады. «Жүр» деп ымдаған сон, әлгі кісіден қалмай ілесіп 

отырдым. Бай мол тамақ бергізді. «Бұралқы ит үргенімен жағады» дегендей, түнде ұйқы көрмей, қой 

қораны күзетемін. 

 

Бір күні қораға үш ұры келді. Қыңсылап, есікті тырмалап едім, бай қару алып сыртқа шықты. Солақ мұң 

екен шарбақ қораға кірген үш ұрының кеудесіне қадалдым. Байдың малайлары қаптап келіп, үш ұрыны 

ұстап алды да, байлап-матап биге жіберді. Мен сонымен айлалы, ақылды төбет атандым. Маңайдағы елге 

танылдым. 

 

Бірде басқа бір бай келіп: «Маған итінді бер» деп қолқа салып жатқанын естідім. Әлгі байдың әйелі 

босанған сайын шілдехананың алғашқы үш күнінде жаңа туған бала жоғалып кетеді екен. Сонымен бай: 

«Итімді көзімнен таса қылмаймын» деп, мені әлгі сұраған кісінің үйіне ертіп келді. Байдың әйелі аман-

есен босанды. 

 

Шілдеханада отырғандар түн ортасы ауа, қалғып-мұлги бастады. Мен өте сақтық жасап, оң жақта көзі 

ілмей шоқиып отырмын. Бір уақытта шаңырақтан бір қарға түсіп, баланы іле бергенде, арс етіп, жабыса 
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кетіп, баланы айырып алып қалдым. Шілдеханада отырғандардың бәрі оянды. Бай менің мандайымнан, 

жонымнан сипап, тәтті тағамдарды алдыма төкті-ай келіп. 

 

Күндіз ұйқымды қандырып алып, келесі күні баланы қаршығадан, үшінші күні бүркіттен айырып алып 

қалдым. Өстіп үш күн шілдеханада баласы аман қалған бай ұлан асыр той жасады. Менің иеме көп мал-

мүлік сыйлады. Ием мені екі інісіне мақтап, көпіртіп отырды. Ақыры ағайынды үшеуі маған таласты. 

Менің иемнің бәйбішесі ағайынды үшеуіне мынадай төрелік айтты: 

 

—        Үшеуің үш жаққа бөлініп көшіп, итті үшеуің де шақырыңдар. Қайсысыңа ерсе — соның ал. 

 

Мен үшеуіне де ермей, өз бетімше жортып жүре бердім. Содан баяғы әйелім Гүл отырған сарайға келдім. 

Гүл мені көріп: 

 

—        Мына пәле тойынып алыпты ғой, сені бұл күніңе зар қылайын,— деп, мені торғай бейнесіне 

айналдырып жіберді. 

 

Бір күні торғайлармен бірге бидай шашып қойып, тұзақпен ұстап алып, пісіріп жейтін екі баласы бар 

кемпір-шалдың үйіне маңайлап келдім. 

 

Қасымыздағы торғайлар тұзаққа түсе-түсе таусылды. Мен тұзаққа түспей жалғыз қалдым. Шал қоймай 

жүріп, ақыры мені де қолына түсірді. Ол мені ұстап тұрып, қысып жібергенде жаным шығып кете жаздады: 

 

—        Мен саған не істедім?— деген сөз аузымнан шығып кетті. 

 

—        Сен ақымақ маған не істемедің? Үш рет үш түрлі құс болып барсам да, байдың баласын алдырмай 

қоймап па ең?— деді шал қаһарланып. 

 

Міне ғажап, сөйтсем баяғы байдың баласын ұрлап жүрген осы шал екен... Анау алты-жеті жастағы екі 

еркек бала сол байдың алдыңғы екі баласы екен. Шал ойланып тұрды да: 

 

—       Сен мені алты жыл асырайтын болсаң — баяғы адам кейпіңе қазір-ақ түсіремін,— деді. Мен серт 

бердім. Содан адам бейнесіне қайта оралып, азаттық алдым, азаптан айықтым. Шалды асырау үшін 

жалданып жұмыс істедім. Шал бетіме перде кигізді. Бір күні қасына шақырып алып, көп жайдың бетін 

ашты. 

 

—       Сенің әйелің Гүл, сен өлтірген қарасұр жігіт, анау Гүлді алып, сенің тағында отырған сұрша жігіт 

менің сиқыр ілімімді үйренген шәкірттерім. Үшеуі де асқан зерек еді. Сен менен алты жыл оқысаң оларға 

теңелесің. Сонан соң мұратыңа жетесің. 

 

Мен оқи жүріп, шалды алты жыл асырадым. Шал бір күні мені қасына шақырып алды: 

 

—       Балам, мені алты жыл асырадын. Сиқыр өнерін де үйреніп алдың. Енді менің өлер шағым болды. 

Мен өлген соң мына балаларды туған әке-шешесіне апарып тапсыр. Бұл екеуі талай ғылымнан хабардар 

болды. Сиқырлық жөнінде екеуіне қолқанат болып, көз қырынды сала жүр. Сарайыңа барып, тағыңа қайта 

отыр. Ол үшін сарайға бар да, Гүлден бұрын: 

 

—       Ей, Гүл, сен маған не істемедің? Енді сен тарғыл мысық бол, деп, өзің білетін сиқырлықты істе,— 

деді де, шал үзіліп кетті. Ол кісіні жерлегеннен кейін екі баланы ілестіріп сарайға келдім. Келсем Гүл 

шашын тарап отыр екен. Мен оны тарғыл мысыққа айналдырып жібердім де, өзім таққа отырдым. Анау 

даладағы итпен таласып, күжірейіп тұрған мысық сол,— деп Самұрық сөзін аяқтапты. Содан кейін 
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Ерболатқа сұстана қарады.— Иә, жігітім, енді сен өлесің, соған әзірлен,— деп бұйырды. Ерболат аспай-

саспай орнынан тұрды. 

 

—       Тақсыр, өлімнен қашпаймын. Өлер алдында дәрет сындырып келейін,— дейді Ерболат. Хан рұқсат 

береді. Ерболат қақпадан шыға бергенде, қара ат іліп алып, көзден ғайып болады. Жолда келе жатып қара 

ат сөйлей жөнеледі: 

 

—       Досым, сен енді мұратыңа жетесің. Баяғы Гүлді алған сұрша жігіт қазір сенің қалындығынды алды. 

Балалы болды. Оны қыздың әкесі білмейді. Сондықтан сұрша жігітті өлтіріп, қызды жетектеп әкесіне 

алып бар да, көрген бейнетінді айт. Әкесі жазасын өзі береді. 

 

Ерболат қыздың бөлмесіне кірсе сұрша жігіт ұйықтап жатыр екен. Қыз баласын шомылдырып отыр. 

Ерболат сұрша жігітті шауып өлтіреді. Қызға баласын көтертіп әкесінің алдына айдап апарады. Болған 

оқиғаны бастан-аяқ баяндайды. Хан қызын жазалап, бір малшыға береді. Ерболатты өзінің бас уәзірі етіп, 

кіші қызын қосады. 

 

238 - Бөлім: ӨНЕР САТЫП ЕМ 
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Бір ісмер болыпты. Теміршілік, өрімшілік, ағашшылық, тігіншілік дейсіз бе, бәрі де қолынан келеді екен. 

Білезік, жүзік, күміс түйме, сырға, түйреуіш жасағанда тіпті майын тамызады екен. Әйелі де осы 

дүниелердің әсемдігі үшін тер төгеді. Олардың қолынан шыққан заттар жылтырап атта, сылдырап білекте, 

қылпылдап қынапта жүрсе де тапқандары өздеріне жұтымнан аспайды да, тақырлау өмір кешеді. 

Еңбектерінің біразы несиеге кетіп, қоралы қой болып елде жүргенімен, «ұста пышаққа жарымайды» 

дегендей, от басында көлденең көк темірі де болмайды. 

 

Онда киіз болушы ма еді, жалпита тігілген косының іргесі белуардан қазылған жар кереге. Оң жақтағы 

өнерге қолданатын саймандарының ортасында ата мирасы жарғақ көрік жәмп-жәмп етіп, бір қолды 

ұстайды. Біреулер бір тостаған арпа, бірі бір түктем бидай не бір бөлшек шай немесе бір жілік ет әкеліп, 

бірі пыстан, бірі тоға, бірі таралғы сияқты заттар соқтырып алып кетіп жатады. 

 

Осы өнер ұясының лашығында бір күні әдемі ертоқым дайын болады. Ердің қаңқа басының өзі көздің 

жауын алады. Қасы қара сырмен сырланып, күміспен апталған. Жиегіне талауратып алтын жүргізілген. 

Арқалығы сары сырмен сырланған. Қапталы қара терімен капталған. Оқпаны жалтырауық түспен 

айшықталған. Тебінгіге сұқ саусақтай жұмыр бедер түсіріліп қойылған. Тоқымның көмкеріндісі, көпшік 

шегірен былғары. Өмілдірік пен құйысқаны қатарланған үш қырлы жиырма бір таспалы, қасқыр соғарға 

лайық сом жасалған. Үзеңгі қойшы әйтеуір, жүген-ноқта, жырым- шеттігіне дейін атқа сала саларлықтай 

сай болып шыққан. 

 

Ер-тоқым біткен күннің ертеңінде аларман да жетіп келеді. Ол бір мырза жігіт екен. 

 

—        Сауда күсет болғай, ақсақал!— деп кіреді ол үйге. 

 

—        Айтқаның келсін, балам!— деп қарсы алады Дарқан ұста. Қонақтың көкейіндегі бұйымтай оны 

карап отырғызбайды. 

 

—        Па, шіркін, мына ер-тоқымды-ай, ә! Бағасына келіспейміз бе?— дейді. 

 

—        «Алтын ерің атқа тисе, алтынын ал да, отқа жақ» дейді ғой қазақ. Жарамаса, өзімдікі. Мал танисың 

ба? Жақсы аттың басы — жүз қой. Ал мынаны мен жүз елу қойға беремін бе?—деп қояды да, артынан,— 
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қалауың білсін,— деп, аларманның еркіне береді. Саудаласа келіп, ақыры бұзаулы сиырға ер-тоқымды 

беріп, мырзаны жолға салады. 

 

Бір күні ер-тоқымымен ат аунап, ердің қасы қақ болініп қалады. Қараса, ердің қаңқа басы сиырдың 

тезегінен құйып жасалған екен. Жігіт ісмерге келіп, мән-жайды айтады. Оған қария: 

 

—       Е, ат аунағанда сынбай, қандай ер шыдасын! Бірақ мен саған ер-тоқым сатқам жоқ,— дейді. Сөзге 

түсіне алмаған мырза: 

 

—       О не дегеніңіз?..— дейді танданып. 

 

—       Мен саған өнер сатқан едім,— деп түсіндіреді де, қария тезек ерді қатқан қайыңнан шабылған ерге 

ауыстырып береді. 

 

Бұл мәрттігіне разы болған аларман ақысына бір тайынша қосады. Ісмердің де өз еңбегіне ақыны 

толығырақ алғаны осы екен. 

 

239 - Бөлім: ТАМЫРШЫ 
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Бір байдың Ермек деп ат қойып, еміренген жалғыз ұлы болады. Жасынан еркелетіп өсірген әкешешесі 

оның өмірін тілеуден бұрын: 

 

— Я, құдай, ұлым ер жетіп, осы дәулеттің иесі болса, тіпті өзімнен өткен бай болса,— деп армандайды. 

 

Сөйтіп жүргенде Ермек ауырып қалады. Әкесі дәулетін сапырып, ат жетер жердегі емші, бақсы-

балгерлерді шақырып көрсетеді. Емшілердің дәрі-дәрмегі, өсөздері балаға ем болмайды. Қиял мендетіп, 

құты қашқан әке-шешесі күндіз-түні кірпік ілмей баласының қасында отырады. Шешесі зарлап: 

 

—       А, құдай, осы жалғыздың өмірін бере гөр! Жалғыздың жаны үшін мен құрбандығы болайын, 

Ермектің орнына, құдай, мені алса разымын,— деп, ауыруы асқынған сайын өмірін тілей бастайды. 

Ермектің көңілін сұраған ауыл адамдары мен алыс-жақындағы туыстарының аяғы үзілмейді. 

 

Бір күні көрші ауылдан Сатай деген жігіт көңіл сұрай келеді. Ол Ермектің қасында отырған шешесінің 

зарын тындағаннан кейін: 

 

—       Қорықпаңыз, шеше, оңалып кетеді,— деп, көңілін аулайды. 

 

—       Қарағым-ай, кім біледі, күннен-күнге ауырлап барады. Құдай осыны қойып, мені алса екен,— деп 

қарс ұра күрсінеді. Сатай: 

 

—       Олай демеңіз, шеше. Мен тамыр айырушы едім, білегін ұстап корейінші,— дейді. 

 

—       Тілеуінді берсін, қарағым, көрші. «Қырықтың бірі — Қызыр» деген, себеп болайын десе ғажап емес. 

 

Сатай Ермектің екі қолын кезек ұстап, тамырын басып ұзақ отырады. Өзінше бірдеңені ойлаған бейне 

көрсетеді. 
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—        Ауыру салмақтырақ екен, ештеңе етпес,— деп жалпылама жауап айтады. Тамыршының қабағын 

бағып әдеттенген шешенің күмәні күшейе түседі. Сатай кеткен соң:  Ең болмаса дәрі-дәрмекті де айтпады 

ғой, әлгі тамыршы,— деп, үмітсіздене бастайды. 

 

Сатай үйден шыға бере, осы Ермектің зарлаған шешесінің Әзірейіл келе қалса, алдына өзім түсер едім, 

Ермек үшін құрбан болайын дегені рас па? Әлде, жалтара ма? Әй, жан шіркін тәтті ғой. Бір сынап көрейін 

деген ойға келеді. 

 

Түн ортасы ауып, ел шырт ұйқыға батқан кезде Сатай үстіне жалбыр тонды теріс айналдырып киеді де, 

басына жүні сабалақ тымақты шөгере киіп, байдың үйіне кіріп барады. Күндегі әдеті бойынша шешесі 

Ермектің бас жағындағы жастыққа мандайын қойып, үйықтап жатыр екен. 

 

—        Естуімше, ауыру балаң үшін өзіңді арнаған екенсің, сол үшін балаңды қалдырып, өзіңді алғалы 

келдім, мен Әзірейілмін,— дейді айбармен Сатай. Ұйқыдан шошып оянған шешенің зәре-құты қалмай, 

булығады да: 

 

—        Әй, ауыру адам әне жатыр. Алатының да сол!— дегенде, көз ілмей жатқан Ермек шешесінің сөзіне 

қатты күліп жібереді. 

 

Ермектің ауыруы — «Жүпар» деп аталатын тамақтың ішіне шығатын сыздауық екен. Шешесінің 

әншейінде өзін құрбан еткенімен, Әзірейілдің алдында ат-тонын ала қашқанына қатты күлгенде жарақаты 

жарылып, артынан оңалып кетеді. 
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Жар астынан жау шығып, тайпалы ел таусылып, аз үй қалған күйзеліс жанға батқан кез екен. 

 

Осындай бір кезеңде,арнасы кең өзенде, кісінеуік тайы бар, маңырауық ешкісі бар бір үйлі жан болыпты. 

Соның ішінде күйзелуден үпісі ұшып, күңіренуден есі ауысқан бір шал мен кемпір бар екен. Оған сай 

келте ақыл келіні болыпты. Жалғыз ұлы жан бағудың қамы үшін жалшы боп алыс отарда жүреді. 

 

Бір күні кемпір мен шал келінін жалғыз қалдырып, сол манда ас берген біреудің ауылына кетеді. Жалғыз 

қалған келін қарыны ашқан соң тоғайдан алма теріп әкеп жейді. Біраздан кейін кекіре бастайды. Ол 

кекіргенде үйдің жанында тұрған көк ешкі маңырайды. Ата-енесінен ырым-сырымды көп естіп, күпті боп 

жүрген келіншек күдіктене қалады. 

 

— Апырай, кекіргенім жақсылық па, жамандық па? Мен кекірсем көк ешкі неге маңырайды?— деп, алма 

жеуді, тоқтатады. Бірақ кекірігі үдей түседі. Соған қоса күмәні де күшейеді. Жайланып отыра алмай, 

тысқа шықса, көк ешкі одан арман маңырайды. Бұдан күдіктенген келіншек: 

 

—        Қап, мына хайуан кекіргенімді естіп, соны айтамын деп айқайлап тұр екен ғой, енді қайттім?— деп 

барып, ешкіні мойнынан құшақтайды,— жануарым, жазатайым кекіріп қалдым.Ата-енеме айта көрме!— 

деп жалынады. Оның жалбарынғанын қайдан білсін, көк ешкі мойыны жыбырлаған соң, басын шайқайды. 

Келіншек:— О жануарым, сөзімді ұғып «айтпайын деп тұр екенсің ғой басыңды шайқап» деп міңгірлейді 

де, ешкінің мойнын құшып отыра қалады. Адамға әбден үйір болып алған ешкі келіншектің омырауын 

иіскелеп, түйме-сөлкебайларын жалайды. 

 

Сөйтіп отырғанда тағы кекіреді. Ешкі тұмсығына тиген түйме танауын жыбырлатқан соң, пысқырып 

жібереді. Сонда келіншек: 
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—        Мені мазақ қып тұрсың, ә, ерніңді шығарып. Мейлі, кекіргенімді айта көрме. Сұрап тұрғаның түйме 

ме, мә, сен-ақ ал!— деп, омырауындағы сөлкебай мен сабақты түймелерін үзіп алып, ешкінің кекіліне 

байлай береді. 

 

Әлден уақытта үйдің арт жағынан жалғыз ала тайы кісінейді. Орнынан тұра бере кекіріп қалған келіншек 

қасында тұрған келіні құлатып алады. Келінің түбі тиіп, ешкінің аяғы ауырып қалады. Ешкі бүрсеңдеп, 

келіншектен алыстап қашақтайды. Сонда келіншек: 

 

—        Ала тай, айқай салып ең, көк ешкім көсіле қашты. Құдай біледі, екеуің менің кекіргенімді елге 

жаймақсындар ғой. Сендер айтқанша, өзім айтайын,— деп, жүгірген бойы тоғай жаққа кетеді. Алдынан 

атасы мен енесі шыға келеді. Әбден үйренген ала тай кісінеп, көк ешкі маңырап, екеуі қатар жүгіреді. 

Келіншек жығылып-сүріне енесіне келіп: 

 

—        Апа, мен кекіре беремін, жақсылық па, жамандық па?— деп сұрайды. Кемпір жағасын ұстап: 

 

—        Не сұмдықты айтып тұрсың, келіннің кекіргені қай жақсылық?— деп көзін алайтады. Сөйтіп 

тұрғанда келін үсті-үстіне бірнеше дүркін кекіреді. Не айтарын білмей қалған кемпір артынан жеткен 

шалына: 

 

—        Үй шал, о заманда, бұ заман келін кекіргенді көріп пе ең? Мына келінің кешке дейін кекірдім деп 

тұр. Менің алдымда тағы кекірді. Бұл не, жақсылық па, жамандық па? Бал аштырайық, әлгі балгерді ертіп 

келші,— дейді бажалақтап. Қабағы түксиіп, белі бүкшиіп, аңқия қараған шал: 

 

—        Ойпырмай, кұдай өзің сақтай гөр. Келін кекірсе, қыз секірсе — жақсылық емес деуші еді. Барсам 

барайын балгерге. 

 

Шал артына қарай-қарай бүкшеңдей жөнеледі. Күн бата балгерді ертіп келеді. Жайланып төрде отырған 

балгер ахуалды ұққан сон қызыл көрген жезқұйрықша қылмың қағады. 

 

—        Түйнек болмаса — тоқты өкірмейді, жүрек қараймаса — келін кекірмейді. Істегенім бақсылық, 

айтқандарым жақсылық. Көңілдерің жәй болсын, дастарқан май болсын. Кекірік сонда жоғалар, отбасың 

да оңалар,— деп сарнайды балгер кекіріктің мәнісін. 

 

—        Алда қарағым-ай, айтқаның келсін, дәм басып жорығаныңды қарашы. Көңіліміз хош болды,—

дейді шал. Сонымен қуаныштары қойнына симаған кемпір мен шал қонағының қонақ асына жалғыз көк 

ешкісін сойып береді де, ертесіне қонақ аттанған кезде жалғыз ала тайын жетелетіп жібереді. 

 

Арада айлар өтіп, күндердің бірінде отарға кеткен баласы арып- ашып келеді. Ауласында ешкісі, 

қорасында тайы көрінбеген соң әкесінен: 

 

—        Тай кісінемей, ешкі маңырамай қалыпты ғой, қасқыр жеп, қарақшы әкеткеннен сау ма?— деп 

сұрайды. 

 

—        Апырай, балам, соны айтсаңшы. Жануарлардың дауысы үйімізге қоңырау еді, амал қанша, бір 

сұмдық болып... Мына келін бала кекіріп қойып... Сонымен...—деп шал қомпандап, кемпір кемсендеп, 

болған істің мән-жайын айтады. Іштей қатты опық жеп, ызаланған ұл: 

 

—        Бүйтіп көрген күн құрсын... Темір таяғым тебендей болғанша тентіреп жоғалайын. Әлемнен 

сендердей ақылсыз жомарт кездессе қайтып келіп асырайын. Кездеспесе қаңғып жүріп топыраққа бетімді 

жасырайын,— деп еңіреген күйі үйінен шығып, безіп кетеді. 
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Ұл сол бетімен өзендерден өтеді, тау асады, құм басып, шөлде қақталады. Беті ауған жағына жүре береді... 

Қанша жер басқанын, қанша азап шеккенін кім білсін, әйтеуір, бір көктем мезгілінде шалқар көл жағасына 

тігілген ақ отауға келіп: 

 

—        Кеш жарып, келіп тұрмын арып,—деп дауыстайды. Сарыкідір тартқан әйел сыртқа шығып, қонақты 

үйге кіруге ілтипат етеді. Жігіт үйге кіргенде оның өсіп кеткен сақал-шашына, түте-түте боп жұлмаланған 

үсті-басына қараған екі бойжеткен кыздың бірі қиқылдап, бірі шиқылдап күліседі. Шаршап келген жігіт 

ала көзбен ата бір қарайды да, ернін жалап шөлдегенін сездіреді. Үй иесі әйел берген айраннан екі үлкен 

шараны арты-артынан сіміріп алған жігіт сәл ес жияды. 

 

—        Рақмет, осы да үлкен конақасы. Қатты шаршадым, ұйықтап, демалайын,— дейді. Әйел басына тең 

қойып, астына сеңсең төсеп төсек салып береді. Жігіт жантая кетеді де, сол жатқаннан ертеңіне түске 

таман бір-ақ оянады. 

 

Қонақ тұрған соң кіші қыз екі ағаш шелекті бақанға іліп, суға жөнеледі. Көпке дейін келмеген соң: 

 

—        Әлгі қыз нағып жоғалды барып келші,— деп, шешесі үлкен қызды жұмсайды. Ол да келмей, 

шешесінің көзін көгертеді. Қонақтан ұялған әйел енді екі қызының соңынан өзі кетеді. Жігіт үйде отыра 

береді. 

 

Ақыры үй иелері келмеген соң, тағаты таусылған жігіт сыртқа шығып, олай-бұлай қарайды. Көл жақтан 

ойбайлаған әйел дауысы естіледі. «Әкау, жазым болып, біреуі көлге түсіп кеткеннен сау ма?» деп ойлаған 

жігіт жүгіріп бір төбешікке шықса, ұмар-жұмар шұрқырасып жатқан қыз бен шешесін көреді. Жүгірген 

бойы қасына барса, бұлар түлкі алған бүркітше шеңбектесіп, озан сала жыласып жатыр: 

 

— Суға кетсем келмедің-ау, 

 

Бірде-бірің ермедің-ау. 

 

Толқын тартып кеткен, 

 

Қайран менің Ермегім-ау. 

 

Кіші қыздың құмдай егіліп айтқан жоқтауын естіген жігіт: «Мына қыздың жақсы көретін адамы суға кетсе 

керек» деп ойлайды да, алдымен шешесін айырады. Жылауларының мәнін сұрайды. Сонда қыздардың 

шешесі былай дейді. 

 

—        Не болғанын қайдан білейін, қарағым. Суға кеткен қыздарым кешіккен соң, артынан келсем, екеуі 

бірін-бірі құшақтап, тастай қатып, озандап жылап отыр. Бұған қарап көңілім босап кетті де, екеуін бас 

салып мен де жыладым. Не болғанын үлкен қыздан сұрашы. 

 

Жігіт екі қыздың қасына барып, зорға ажыратады. Одан кейін үлкен қызды оңашаға шығарып, не 

болғанын сұрайды. Қыз айтады: 

 

—        Сіңлімді іздеп келсем, бір шелекті құшақтап өкіріп отыр. Тындасам: «Ермегім-ау, Ермегім» дегенді 

айтады. Бізден жасырып жүрген ғашығы болып, сол бір сойқанға ұшыраған екен ғой деп ойлағанымда 

көзімнен жас парлап кетті. Бұл жылаған сайын менің жасым суша ақты. Ермектің кім екенін озі біледі. 

 

Жігіт енді кіші қыздың жылауын әрең тоқтатып, жөн сұрайды. 
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—        Көлбасына келсем,—дейді қыз,— толқып жатыр екен. Көлге қарап отырып толғандым, көңілім 

алабұртты. Колдің бетінде бір аққуды бір аққу куалап жүргендей көрінді. Тәтті қиял арты-артынан үйіріле 

берді. Апам мені өзіңнің теңіңе барасың деген екен деймін. Мен өз теңім Ермекке уәде байлап, осында 

келген екенмін. Ермек көлден аққудай ұшып шығып, менімен қоштасқандай болды. Сол сәтте бір үлкен 

толқын жұтып қойды. Басымды сілке көтеріп, көл бетіне қарасам, Ермектің ішінде тұншығып, 

жанталасқанын байқадым. Содан не болғанымды білмей, жылай беріппін. Артымнан тәтем келіп еді, оны 

құшақтап одан әрмен жыладым. Апам келгенде тіпті даусым қарлығып, сілем қатып еді... 

 

Мұны естіген жігіт мырс етіп күліп жібереді де, көңілімде күмән қалмасын деген оймен: 

 

—        Ермек деген жігітің бар ма еді?— деп сұрайды. Қыз: 

 

—        Қайдан болсын, еріккенде қиялдағы ермек қой, соны айтқаным да,— дейді. 

 

Жігіт жатып кеп күлсе, қыздар қосыла күледі. Шалқар көлдің айдынына көз тастаған жігіт: 

 

— Ақылсыз, ессіз менің үстімде ғана екен десем, мұнда да бар екен ғой. Сондықтан ашуға жеңдірмей, 

ақылға жүгініп, ауылыма қайтқаным, жөн екен,— деп, кері үйіне қарай бет бұрыпты. 
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Аты мұқым елге жайылған бір баукеспе ұрының Жағалбек деген жалғыз ұлы бар екен. Әкесі қартайып, 

өлетін шағына жетеді. Бір күні: 

 

— Балам, менің төрімнен көрім жуық. Өнерімді үйретіп кетейін, сол өнермен жан бағарсың,— дейді. 

Жағалбек көнеді. 

 

—        Мақұл, үйретіңіз. 

 

Шал баласын ертіп, қалың орманға барады да, биік ағаштың басында жұмыртқа басып жатқан сауысқанды 

көрсетеді. 

 

—        Сауысқан өте сақ құс. Мен сездірмей, бауырына басып жатқан жұмыртқасын ұрлап аламын. Сен 

менің өнеріме қарап тұр,— дейді де, ағашқа шығып, сауысқанның алты жұмыртқасын біреуін де 

қалдырмай ұрлап алады. Бұл кезде Жағалбек те қарап тұрмай, әкесінің кебісіне салған ұлтарағын ұрлап 

алады. 

 

Әкесі жерге тұсіп, бір ағаштың саясына жайланып отырып: 

 

—        Балам, өнерімді үйрендің, бе?— деп сұрайды. Сонда Жағалбек: 

 

—        Әке, сіз сауысқанның жұмыртқасын ұрламақ боп әуреленіп жатқаныңызда, мен сіздің бір 

затыңызды ұрлап алдым, дейді күліп. Әкесі бойындағы заттарын түгеендеп, жоғалғанын таппайды. 

 

—        Балам, менің бойымнан бірдене ұрлауға әлі жетіле қойған жоқсың,— деп, олқысынады. Сонда 

Жағалбек қойнындағы ұлтарақты әкесінің алдына тастайды. 

 

Бір күні әкесі қайтыс болады. Қонақтарды аттандыруға қолындағы аздық қылған соң, Жағалбек ұрлыққа 

аттанады. Қара жолдың бойында жасырынып отыроса, лақты ешкі жетелеп бара жатқан әйелді көреді. 
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Жағалбек сездірмей, лақты қағып әкетеді. Бір қыдыру жерге барғанда ешкі маңырайды. Лақтың жоғын 

сонда сезген әйел ешкіні бір бұтаға байлай салып, лақты іздеп кетеді. Аңдып тұрған Жағалбек ешкіні 

ұрлап алады. Сөйтіп, лақ пен ешкіні сойып, әкесінің жетісін өткізеді. 

 

Жұртқа тізесін қатты батьпрған сол елдің ханы Жағалбектің әкесіне де көрмегенді көрсеткен екен. 

Әкесінің кегін қайырмақ болған Жағалбек хан қазынасіын тап-тақыр қып ұрлап алады да, шетінен жеп 

жата береді.  Алтынынан айырылған хан әскерлері мен уәзірлеріне: 

 

—        Ұрыны аспанға шықса — аяғынан тартып түсіріндер, жерге кірсе — төбе шашынан тартып 

шығарып, алдыма алып келіндер!— деп бұйырады. Хан жарлығы бойынша бүкіл халық аттанады. Сонда 

да ұрыны таба алмайды. Дағдарған хан ұрыны алдап қолға түсірудің амалын іздейді. 

 

—        Қазынамды ұрлаған ұры мықты болса, жеті қабат сарай ішіндегі үлкен қызымның алтын білезігін 

ұрласын!— деп жар салады. Бұл хабарды естіген Жағалбек те ханға жауап берудің жолын іздейді. Кешкі 

апақ-сапақта қасапшыға келіп: 

 

—        Үйіме қонақ келіп қалды , ет сатып бере ғой,— деп қиылады. Қасапшының: 

 

—        Кеш болды, бүгін ет сатылмайды,— дегеніне қарамай қадалады. Жағалбектің ет алмай кетпейтініне 

көзі жеткен қасапшы: 

 

—        Ақшанды әкел!— деп, ет беретін тесіктен қолын шығара бергенде, Жағалбек алмас пышақпен 

қасапшының қолын кесіп алады да, тайып тұрады. Қасапшы өкіріп-бақырып, зар еңіреп қала береді. 

 

Түн ортасында Жағалбек патша қызының сарайына келеді де, қараңғы үйде жалғыз жатқан қызды табады. 

Қыздың мамықтай ұлпа тамағына еріні тиеді. Әрі-беріден соң, қыздың білегіндегі алтын білезікті де 

шығарып алады. Қыз білезікке жармаса бергенде, Жағалбек қасапшының қолын қызға ұстата салып, 

сарайдан шығып кетеді. 

 

Таңертең хан келіп: 

 

—       Балам, ұры келді ме?— деп сұрайды қызынан. 

 

—       Келді,— дейді қызы,— қараңғыда өңін көре алмадым. Алтын білезігімді сыпыра алып кетті. 

Қолынан ұстап жармасып ем, басқа шарасы болмаған соң, қолын кесіп тастап кетті. Міне, қолы. 

 

—       Қызым, ұрыға өшпес таңба салған екенсің,— деп, қызына разы болған хан төтенше қуанады. 

 

Ертеңінде қала халқын жиып, тексергенде қасапшының қолы шолақ болып шығады. Кесілген қол мен 

қасапшының сау қолының саусақтары ұқсас болады. Хан: 

 

—       Ұры табылды, басқа жұрт қайта берсін!— деп, хан жиналғандарды жайына жібереді. Елмен бірге 

Жағалбек те үйіне қайтады. 

 

Хан қасапшыны тергей бастайды. Қасапшы кеше кешкісін апақсапақта ет алуға келген біреу еттің құнын 

алуға ұсына берген қолын кесіп алып кеткенін айтып зарланады. Қанша қинаса да бұдан өзге жауап ала 

алмайды. Ақыры ақтығына көзі жетіп, қасапшыны қоя береді. 

 

Ұрыны қолға түсіру үшін хан екінші бір амал ойлап табады. 
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—       Ертең әскерлерімді қарама-қарсы екі қатар сапқа тұрғызамын да, ортасына кебек алтын төгемін. 

Нағыз ұры, сол алтынды ұрлап, өнерін танытсын!— деп жар салады. 

 

Бұл хабарды естіген Жағалбек бір жүйрік ат әзірлейді де, аттың бір қапталын қара, бір қапталын ақ 

бояумен бояйды. Аттың шашасына желім жағады. 

 

Ханның әмірі бойынша әскерлері екіге бөлініп сапқа тұрады. Сол кезде Жағалбек оқтай зулаған атпен 

әскерлердің ортасынан зымырап өте шығады. Аттың шашасына талай алтын жабысып қалады. Әскерлер 

ұрыны айқайлап қуалайды. Оң жақтағы әскерлер ақ аттыны, сол жақтағылар қара аттыны ұстандар деп 

айқайласады. Ұры ешкімге жеткізбей сытылып кетеді де, аттың бояуын кетіріп, аяғына жабысқан 

алтынды жиып алады да, баран атты түрімен ел ішіне сіңіп кетеді. Қуғыншылар өзара керісіп қала береді. 

 

Бұл амалы да іске аспаған ханның басы әңкі-тәңкі болады. Осы тұста көрші елдің ханы қыдырып, бұл елге 

келеді. Оған хан ұрының қылығын айтады. Сонда ішек-сілесі қата күлген жолаушы хан: 

 

—         Осыншама салауатты хан бола тұрып қазынанды тонатып, қызыңның алтын білезігін ұрлатыпсың. 

Онымен қоймай әскерлеріңнің ортасынан шауып өтсе де ұстай алмапсың. Мұндай ұры — біздің елде 

болса, бір күн де тірі жүрмейді. Еліңнен шыққан ұрыға амал таба алмаған сен де хан боламысың,— деп, 

мазақтайды. «Жығылған үстіне жұдырық» болып,хан бармағын шайнайды. Жолаушы хан кеткеннен кейін 

хан тағы бір жарлық шығарады: 

 

—         Менің ұрым нағыз тапқыр, епті ұры болса, көрші ханның үй мүлкінен аса бағалы бір затын ұрлап 

әкеліп берсе, мен оның барлық айыбын кешемін де, қызымды қосамын. Сонан соң уәзірім болады... 

 

Бұл хабарды естіген соң Жағалбек бір нән серкені бітеу сояды да, терісіне сірестіре қоңырау тағады. Бір 

жүйрік атқа жеңіл арба жегіп, көрші ханның еліне барады. Жағалап жүріп, күндіз хан ордасының ұңғыл-

шұңғылын әбден байқап алған Жағалбек түн ортасында хан дәретханасының жанына келіп, бұғынып 

отырады. Бір кезде хан қақырынып-түкірініп дәретханаға кіреді. Серкенің қоңыраулы терісін киіп алған 

Жағалбек сол сәтте ханның үстіне кіріп барып: 

 

—         Мен жан алғыш әзірейілмін, сенің жанынды аламын!— деп, ханның кеудесіне міне кетеді. Мұндай 

кереметгі көрмеген хан көзі бақырайып, есінен танып отырып қалады. 

 

—         Тақсыр, аманатыңызды тапсыруға дайынмын,— дейді сәлден соң есі кірген хан,— азырақ мүрсәт 

беріңіз, әйелімнің жанына барып тапсырайын. 

 

Әзірейіл көнген соң, хан сасқалақтап үйіне кіреді де: 

 

—         Ойбай қатын, жан алғыш Әзірейіл келіп тұр, жанымды сенің жанында тапсыруға рұқсат алдым,— 

дейді. Ауызын жиғанша алдыңғы үйге қоңыраулатқан Әзірейіл де кіріп келеді. 

 

—         Жасырынып қалсақ қайтеді?— дейді әйелі. 

 

—         Онда, сандықты аш!.. 

 

Әйелі сандықты ашқан замат хан сып беріп кіріп кетеді. Есіктен сығалап тұрған Жағалбек сандықтың 

ауызын бекітеді де, көтеріп шығып кетеді. Сонан соң арбасына салады да, еліне тартып кетеді. 

 

Суыт жүріп еліне жеткен Жағалбек түн ішінде хан сарайы есігінін алдына сандықты қояды да, үстіне: 

«Айтқаныңызды орындадым» деп, хат жазып кетеді. Таңертең хан есігінің алдында бір үлкен сандықтың 

тұрғанын көреді де, ел-жұртын жинап: 
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—         Міндетті орындаған адам алып келген затын атасын. Уәдем бойынша соған қызымды қосамын. 

Сонан соң уәзірлік қызмет атқарады,—деп жар салады, хан ұры өзін әшкерелеуден қорқады деп ойлаған. 

Ханның қызын алып, уәзір болғысы келген біреу: 

 

—         Ханның тоты құсын алып келдім,— десе, енді біреулер: белбеуін, құманын,қылышын алып келдім 

деседі. Бірақ ешқайсысы сандықты ашуға батына алмайды. Сөйтіп, бәрі өтірікші атанып, жазаланады. 

 

Сонан соң хан тағы да: 

 

—         Мұны істеген ұры қорықпай майданға шықсын да, алып келгенін атап, елге көрсетсін! Қылмысын 

кешіремін. Уәдем — уәде, қызымды қосамын, уәзірлікке қоямын. 

 

Осы кезде Жағалбек алға шығады да: 

 

—         Тақсыр, сіз айтқан міндетті орындаған мен едім,— дейді. 

 

—         Сен не нәрсе ұрлап алып келдің? 

 

—         Ханның өзіне қоса, әйелін ұрлап алып келдім,— деп, Жағалбек іркілмей жауап береді. 

 

—         Ой, ақымақ, ханды әйелімен қоса ұрлап алып келдім деп, міз бақпай соғасың ғой өзің!..— деп хан 

қарқ-қарқ күледі. 

 

—         Сенбесеңіз көзіңізге көрсетейін,— деп, Жағалбек сандықты ашады. Сандықтың ішінен өзін табалап, 

мазақ қылып кеткен хан және оның әйелі сүмірейіп түрегеледі. Мұны көрген бүкіл ел Жағалбектің өнеріне 

разы болып, сүйсінеді. 

 

Дұшпанының алдында еңсесі көтеріліп қалған хаң: 

 

—         Менің ұрым қандай екен? Өзінді қатыныңмен қоса ұрлап алып келіп, менің алдыма қойды. Осындай 

батыл, тапқыр, айлакер ұрың бар ма?— деп, ұрланған ханды мазақтап есесін қайырады. 

 

Сандықтан шыққан хан елдің бетіне қарай алмай, әйелін жетелеп еліне қайтады. Содан бастап ол 

«Ұрланған хан» атанып кетеді. 

 

Хан уәдесі бойынша отыз күн ойын, қырық күн тойын жасап, қызын Жағалбекке қосады да, бас уәзірлікке 

белгілейді. Жағалбек жұртқа жағымды әділ уәзір болып өткен екен. 
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Уәзірлерін шұбыртқан бір хан серуендеп келе жатады да, жаман үйдің қасында таяғына сүйеніп тұрған 

қартқа кезігеді. 

 

— Қария, жайыңыз қалай, неғып тұрсыз?— деп сұрайды хан. Қарт шешен кісі екен. 

 

—         Е, несін сұрайсың, шырағым. Жайлауымды қар басты, шұңқырыма су толды, ағайыным найзаласып 

жауласты, егізіммен үшеу боп тұрмын,— деп жауап береді қарт. Хан тіс жарып, тіл қатпай өтіп кетеді. 
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—         Әлгі шал не айтты?— деп сұрайды хан былай шыға бере уәзірлерінен. Олар әртүрлі жорамал 

жасағанымен, дөп басып таба алмайды. Бас уәзірдің үнсіз келе жатқанын байқаған хан: 

 

—         Сен үш күнге шейін әлгі шалдың сөзін шешесің. Шеше алмасаң — басынды аламын,— дейді. 

 

Қанша ойланса да үйлесімді жауап таба алмаған уәзір үшінші күні тағдырдың жазуы солай шығар,—деп, 

шарасыздан өлімге көніп отырады. Ханның әмірі екі бола ма, айтылған уағында жасауылдар келіп, бас 

уәзірді айдап алып кетеді. 

 

Уәзірдің он үш жастағы жалғыз ұлы ханның баласымен бірге оқиды екен. Ол өте зерек, ақылды бала 

саналған. Медіреседен шығып келе жатып, әкесін алып бара жатқан жасауылдарға жолығып қалады да, 

себебін сұрап, жағдайды ұғады. Сонан соң, жасауылдардан аялдай тұруды өтінеді де, жүгірген бойы 

ханның алдына барып: 

 

—        Дат, тақсыр!— дейді. 

 

—        Датың болса — айт!— дейді хан. 

 

—        Әкемді өлтірсеңіз, мен жетім қалып, қалай күн көремін? 

 

—        Әкеңнің өлімге лайық қылмысы болып тұр. 

 

—        Тақсыр, әкем білмегендігінен өлімге үкім етіліпті. Білмегеннің бәрін өлтіре беруге бола ма? 

Білмегенді үйретпеуші ме еді? Білмегенді білуге де, білдіруге де жол бермейсіз бе? 

 

Хан ойланып қалады. Ойына бас уәзірдің өзіне адалдығы мен момындығы түседі. Бала тағы сөйлейді. 

 

—        Сіздің балаңыз да, мен де жөнді ештеңе білмеуші едік. Білмегенін білсін, үйренсін деп, медіресеге 

бердіңіздер. Көп жыл оқып, дүниедегі білімнің ұшан-теңіз екенін, бір адам оның бәрін игеріп кете 

алмайтынын, әр қандай адамның білгенінен білмегені көп болатынын, сол үшін өмір бойы білімін 

терендете беруі керек екенін ұғындық. Егер бір істің жөнін білмегенді өлтіре беру керек болса, әкеммен 

бірге мені де, сіздің балаңызды да, тіпті өзіңізді де өлтіру керек болар. 

 

Сөзге жығынды болған хан амалсыздан уәзірді өлтіру жөніндегі жарлығын күшінен қалдырады да, 

«Білгендер білмегендерге үйретсін, білмегендер білгендерден үйренсін!» деген жарлық шығарады. 

 

Осылайша өлімнен құтқарылып, жаңа жарлықты естіген бас уәзір әлгі қартты іздеп барып, өзінің басынан 

кешкен оқиғаны айтып береді де, шалдың ханға айтқан сөзінің мәнісін сұрайды. 

 

—        Е, шырағым, айтайын: «Жайлауымды кар басты» дегенім — кәрілік жеңіп, шашым қудай болып 

ағарды дегенім еді. «Шұңқырыма су толды» дегенім — көзіме таған түсіп, жас тоқтамайтын болды 

дегенім еді. «Ағайыным найзаласып жауласты» дегенім — тістерім түсігі, сирек каққан қададай 

сояуланып, тамақ жегенде найзаласқан жаудай қызыл иегімді қажайды дегенім еді, «егізіммен үшеу 

болдым» дегенім — бұрын екі аяғыммен жүруші едім, енді асасыз жүре алмайтын болдым дегенім еді. 

Хан басымен сұраған соң, кара басыммен халімді айтпасам болмас деп, нақ жайымды баяндағаным еді, 

шырағым. Оған бола сенің шыбыныңның шырылдарын кім білген? «Қызыл тіл — тас жарады, тас 

жармаса — бас жарады» деген осы-ау,— дейді қарт ауыр күрсініп. 
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Ертеде бір байдың перизаттай сұлу қызы болыпты. Аты құпия сақталады. Әке-шешесінен өзге жан баласы 

білмепті. Содан ай мен күңдей толысып жетіледі. Сыланып бойжетіпті. Сонда әке- шешесі: 

 

—        Қызымыздың атын кім дәл тапса, соған береміз,— деп жар салдырыпты. Бұлай жар салдыруының 

себебі — әке-шешесі: «Адам баласы білмейтін қызымыздың атын табуға тек зерделі, тапқыр адамның 

ғана ақылы жетеді. Қызымыз сондай адаммен қосылса, бақытқа батады»,- деп ойлайды. 

 

Арада біраз уақыт өтеді, қыздың атын ешкім таба алмайды. Қыз бір күні басқа бір елдің көшіп келе жатқан 

көшіне кезігеді. Көштің жүк артқан бір түйесі жолда батпаққа батып қалған екен. Көшіп келе жатқан бай: 

 

—        Әй, қызым, мына түйемді батпақтан шығарысып жіберші!— деп көмектесуге шақырады. Қыз 

барған бойда жүкті бастыра тартқан арқанын ұстайды да, түйені батпақтан жұлып алады. Сол көтерген 

бойы анадайдағы кұрғақ жерге апарып тұрғызып қояды. Қыздың қайратына сүйсінген бай:— «Балам, 

атың кім, кімнің баласысың?» деп сұрайды. Қыз: 

 

—        Атым Бикеш,— дейді де, сонан соң әкесінің атын айтады. Мұны жол жағасындағы қалың бұтаның 

арасында көлеңкелеп бұғып жатқан қасқыр естиді. Қыздын атын біліп алғанына қуанған касқыр адам 

кейпіне ауысып, жігітше жасанады. Содан кейін қыздың ауылына барады, әкесіне: 

 

—        Қыздың атын мен таптым,— дейді. 

 

—        Тапсаң — айта койшы. 

 

—        Айтайын, қызыңыздың аты — Бикеш... 

 

Бай айтқан сөзінен танбай, қызын қасқырға бермек болады да, ұлан-асыр той жасайды. Қыз ұзатыларда 

еншісін алып кету үшін, әкесінің қалың жылқысын аралайды. Сонда бір қара тай қызды жанап, тіл катады: 

 

—        Әй, бойжеткен, мені мініп кет, серігің болып, жаныңа ес қатамын,— дейді. Қыз қара тайды алады. 

Қызды ауылынан ұзатып алып шыққан қасқыр өзінің жыныс орман ішіндегі үңгіріне қарай беттейді. Қыз 

қара тайды мініп алған. Қасқыр орманды аралап кеп, үңгірінің алдына тоқтайды. Содан кейін ары ішке 

кіре бергенде қара тай қызға: 

 

—        Мені босағаға байлап кет, қашып шықсаң дайын тұрамын да, қасқырдан құтқарамын,— дейді. 

 

Үңгірдін іші көрдей қараңғы. Адам тұрғысыз сасық. Қыз: 

 

—        Атымның тартпасын босатып келейін,— деп кері бұрылып, сыртқа шығады да, қара тайға қарғып 

мінеді. Тай құстай ұшып, зымырай жөнеледі. Қыздың қашқанын сезіп қалған қасқыр да тұра қуады. Бірі 

қашып, бірі қуып, олар орманның шетіне шығады. Қара тай қат-қабат қырқаға салады. Шөлден қаталаған 

қасқыр аузын арандай ашып, тілін салақтатып қырқада қалып қояды. Одан кейін қара тай таудың күдіріне 

қарай бұрылады. Сарқырап жатқан бір өзеннен өтеді де, сайды құлдилайды. Сондца қыздың алдынан бір 

салт атты кісі кезігеді. 

 

Бұл Қарабатыр деген асқан мерген кісі екен. Өмір бойы аңшылықпен шұғылданыпты. Қараға алғанын 

қалт жібермейтін мергендігі де бар. Қызды қуып келе жатқан мына қасқыр: 

 

—        Мені ата көрме!— деп жалынып, жыл сайын бір күшігін тарту ғып беріп тұрады екен. 
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Қарабатырды көре сала қасқыр ес-тұсынаннан айрылады да, қалт тоқтайды. Қарабатырдың бетіне тіке 

қарауға бата алмай, құйрығын борбайына қысып, езуін жаланады да, сүмендеп артына бұрылып кете 

барады. 

 

Ерлерше киініп алған қыз содан былай Қарабатырдың үйінде тұрады. Қарабатырдың қарт шешесі бар 

екен. Бір күні кемпір ұлына: 

 

—        Осы бала қыз секілді, сөйлесіп саған алып берейін,— дейді. Баласы: 

 

—        Қыз емес, ұл,— деп жеңістік бермейді. Екеуі ұзақ сөз таластырады. Ақыры шешесі бір шешім 

айтады: 

 

—        Ертеңнен бастап бұл балаға да өз алдына мылтық ұстат. Анды әрқайсысың өз беттеріңше атындар. 

Атқан андарыңды өздерің тасындар. Қыз болса, ол саған ілесе алмайды. Азырақ көтереді. 

 

Келесі күні екі аңшы аңға Қарабатырдың шешесі айтқандай қалыпта шығады. Сол күні қыз бір анды артық 

атып, бір анды артық көтеріп келеді. Қарабатыр мен шешесі тағы таласып қалады. 

 

—        Бұл — қыз. Оның құдіреті анау кара тайында секілді. Сен қара тайын одан ажырат та, содан кейін 

анға шығып сынап көр,— дейді кемпір бұйырып. 

 

Қарабатыр: 

 

—        Бір жерге барып келейін,— деп, алдап сұрап мініп, қыздың қара тайын алысқа алып барып, темір 

торға қамап тастайды. Өзі үйіне жаяу қайтады. Қызға қара тайдан айырылып қалдым деп өтірік айтпақ 

болады. Сонда темір торға қамалған қара тай жер-көкті күңіренте кісінеп, торды тарпып жыртып, тепкілеп 

тас-талқан қып бұзады да, Қарабатырдан бұрын қызға жетеді: 

 

—        Кемпір сені ұлына қоспақ. Қарабатырды ұнатасың ба, жоқ па?— деп сұрайды. 

 

—        Ұнатпаймын, сол үшін еркекше киімімді тастамай жүрмін,— дейді қыз. Сонда қара тай айтады: 

 

—        Онда мін маған, бұл жерден кетеміз. 

 

Қыз қарғып мінгенде, қара тай желше зулап, зымырай ұшады. Екпіні борандай бұркырайды. Құйындай 

кұйғытады. Сол бетімен жалпақ теңіздің жағасына келеді. Теңіздің үстінен құсша қалықтап өтеді. Сөйтіп, 

теңіздің арғы жағындағы жағалауға тоқтайды да, ұжмақтай жайнаған, бұлбұл құсы сайраған бауға 

кіргізеді. Сол жерге қара тай аунап жата кетеді. 

 

—        Енді мен өлемін. Төрт сирағымды кесіп ал да, төрт жаққа лақтыр. Ол төрт түлік мал болады. Етімді 

сылып ал да, азық қыл. Қаңқа сүйегімді тік тұрғызып қой. Ол ақ сарай болады. Ендігі өмірінді сол сарайда 

өткіз. 

 

Қара тай өледі. Қыз айтқанының бәрін өрындайды. Малы жер қайыстырып қаптайды. Ақ сарайы 

аспандағы аймен, күнмен таласып, нұр шаша жарқырап тұрады. Қыз сол сарайда аса қызықты, қамсыз 

өмір кешеді. 
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Баяғыда Асан мен Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей екен. Асан ұлтарақтай жеріне егін егіп, 

Қасен өзінің аз ғана малын бағып күн көріпті. Екеуінің де әйелі қайтыс болады. Асанның бар жұбанышы 

— айдай сұлу қызы. Қасеннің үміті — қайраты тасып тұрған баласы. 

 

Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда, Қасен жұтқа ұшырайды. Қыс аяғы қатты болып 

аз ғана малы қырылып қалады. Көзінің жасы көл болып, Асан досына жылап келеді. 

 

—        Сенімен қоштасуға келдім. Малым қырылып қалды. Енді аштан өлместің қамын жасап, бір әрекет 

табу үшін қаңғып кетейін деп тұрмын. 

 

Бұл сөзді естігенде Асанның да көңілі босайды. Көзіне жас алады. Досын құшақтап тұрып: 

 

—        Екеуіміз жан жолдас едік қой,— дейді елжіреп.— Мал-жанымыз ортақ емес пе? Менің егіндік 

жерімнің жартысы сенікі болсын. Көңіліңді тоғайтып, қолыңа кетпен ұста. Тырбанып тіршілік қыл! 

 

Сол күннен бастап, Қасен де егін салып, соны күтіп-баптауға кіріседі. Күн артынан ай өтеді. Сол 

әрекетпен біраз жыл сырғиды. Бір күні Қасен арық қазып жүріп, кетпеннің кашырлап темірге тигенін 

байқайды да, таң қалады. «Бұл не ғажап» деп, сол жерді терендете қазады. Шұңқырдан бір қазанның шеті 

көрінеді. Қасен қазанды құлағынан ұстап, сыртқа сүйреп шығарады. Қазанның іші толған алтын. Қасен 

қуанышы қойнына сыймай, досының үйіне қарай жүгіреді. 

 

—        Сүйінші, Асан!— деп айқайлайды алып-ұша жетіп келіп — Сүйінші, қазыналы бай болдың, үлкен 

олжаға баттың. Мен сенің жеріңнен алтын толтырылған қазан таптым. Енді жоқшылықтан құтылдың. 

 

Асан да қуана қарсы алады. 

 

—        Сенің адалдығыңды білем ғой, Қасен... Ол алтын менікі емес, тапқан сенікі. Оны сен өзіңе тиесілі 

жерден қазып алдың. 

 

—        Мен де сенің кең пейіл, мейірімді екенінді білемін,— дейді Қасен де оның сөзіне илікпей.— Сен 

маған жеріңді бөліп бергеніңмен, астында жатқан қазынаны берген жоқсың ғой. 

 

—        Ардақты досым, жердің асты мен үстіндегі қазынаның бәрі сол жерге мандай терін төгіп, еңбек 

еткен адамдікі болуға тиіс. 

 

Алтынды жеке иеленгісі келмей, бұл екеуі ұзақ таласады. Ақыры Асан бір байламға келеді. 

 

—        Қасен, таласты қоялық. Сенің ержеткен ұлың бар, менің бойжеткен қызым бар. Балалардың 

көңілдері жарасып жүр ғой, сол екеуінің басын қосайық та, алтынды соларға берейік. Сөйтіп, 

балаларымыз кіріптарлық көрмесін. 

 

Әкелері осы тоқтамдарын айтқанда, балаларының қуанышы қойнына сыймайды шаттанып. Сөйтіп той 

жасап, ұл мен қызды қосады. Жас жігіт жаңа түскен келіншегімен отау тігіп, жеке шығады да, Қасен 

тұрған үйге кіреді. Қасен құрдасының үйіне көшеді. 

 

Келесі күні жас жұбайлар алтын толы қазанды көтеріп, аталарының үйіне келеді. Қабақтарында кірбің 

барын көрген Қасен мен Асан: 

 

—        Не боп қалды, балалар? Ертелеп жүрулеріңнің себебі не?— деп сүрайды. Жас жұбайлар шынын 

айтады. 
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—        Аталары берген тегін қазынаны балалары иелене салған жарамас. Біз алтынсыз да байимыз. 

Жарасып қосылған көңілдерден артык қазына бар ма бұл дүниеде. 

 

Сөйтіп, қазанды үйдің ортасына қояды да, екі жас кетіп қалады. Енді алтын толы қазанға кім ие болуы 

керек? Талас қайта басталады? Ақыры елден аулақ, қулық-сұмдықты білмейтін, көпті көрген бір қарт 

кісіні тауып, соған жүгінбек болады. 

 

Бірталай күн жол үріп бұлар елсіз таудың етегінде отырған қараша үйлі қарияға келеді. Қария төрге 

төселген тозығы жеткен жұлым-жұлым киіздің үстінде отыр екен. Оң мен солында екі- екіден төрт шәкірт. 

Қарт жолаушылардың аман-сәлемін тындайды. 

 

—        Жүгініп, ақиқатқа көз жеткізу үшін алыстан арнайы келген екенсіндер, шаруаларынды айтындар. 

 

Жолаушылар қартқа өздерінің бітісе алмаған таластарының жай-жапсарын баяндайды. Бұлардың сөзін 

тындап алып, қария ойға шомып ұзақ отырады. Сонан соң өзінің жасы үлкен шәкіртіне мойын бұрады. 

 

—        Сен менің орнымда болсаң, мына кісілердің таласын қалай шешер едің?— деп сұрайды. Шәкірті 

ойланбастан жауап береді. 

 

—        Жер дүниедегі қазынаның қожасы — хан. Мен ханның қазынасына құйғызар едім. 

 

—        Ал, менің орнымда болсаң, сен қалай шешер едің?— деп, қарт екінші шәкіртінен сұрайды. Ол да 

өз шешімін айтады. 

 

—        Бұлар таласқан мүліктің иесі жоқ болғандықтан билікті болуға тиіс. Сондықтан алтынды билік 

айтқан соң, өзім алар едім. 

 

Қария іштей ренжіп, қабағы кіртиеді, жүзі сұрлана сұстанса да, сыр білдірмейді. Сонан кейін үшінші 

шәкіртінен сұрайды: 

 

—        Енді сен айтшы, қандай шешім қабылдар едің? 

 

—        Бұл алтынның иесі жоқ, оны ешқайсысы иеленгісі келмейді. Сондықтан мен алтынды қайтадан 

жерге көмдіріп тастар едім. 

 

Қария қатты қапаланып, түнеріп кетеді де, кіші шәкіртінен сұрайды. 

 

—        Қане, сен не айтар едің, қарағым? 

 

—        Артық айтсам, айып етпеңіз, ұстазым — дейді кіші шәкірті. 

 

—        Мен болсам, осы алтынды жұмсап, құлазып жатқан далаға гүлі жайнаған саялы бақ өсіртер едім. 

Арып-ашқан жолаушылар, кем-кетіктер сол бақшаның саясында тыныс алып, жемісін қорек етер еді, аз 

да болса, жандары рақат табар еді. 

 

Бұл сөзді естігенде қария көзіне жас алады. Орнынан тұрып, кіші шәкіртін бауырына басады. 

 

—        Жасы кіші болса да, ақылы артықты аға тұт деген рас екен,— дейді қарт риза болып. Сонан соң 

өзінің ұйғарымын айтады.— Сенің билігің әділ болды, балам. Енді осы алтынға сен ие бол. Базарға барып, 

ең жақсы тұқымдарды сатып алып кел де, тақырға өзің айтқан бақшанды өсір! Саған да, алтынға 

қызықпаған мына кең пейіл жандарға да кем-кетік, жарлы-жақыбай өмір бойы алғыс айтатын болар. 
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Жас жігіт алтынды дорбаға салып алып, жолға шығады. Ұзақ сапар шегіп, арып ашады. Ақыры хан 

ордасына барып тоқтайды. Ханға сәлем беріп, өзінің мақсатын ұқтырады. Хан балаға білікті бағбандарын 

қосып береді. Қала базарына барып, жеміс ағаштарының тұқымын іздейді. Қызылды-жасылды маталар 

мен түрлі- түсті әшекей заттарды тамашалап, базарды аралайды. Сөйтіп жүргенде керуеннің күңгірлеген 

қоңырауы мен біреудің айқайлаған дауысын естиді. Жігіт солай бұрылып қараса, ұзынға созылған керуен 

келе жатыр екен. Түйелердің қомына жүк орнына ой мен қырда, су мен шөлде өсетін құс атаулыны тірі 

қалпында тендеп, алған. Кейбірін аяғынан матастырып байлаған. Құстардың қанаттары қайырылып, 

сынған. Жұлынған мамықтары жерге ұшып, бұлтша қалқып жүр. Түйелер ырғала адымдаған сайын 

тұтқын құстар жанұшыра тыпырлайды, адамның сайсүйегін сырқырата шырылдайды. Мұны көрген 

жігіттің жаны у құйгандай ашиды. Сығылысқан қалың топырды жарып өтіп, керуен басының қасына 

барады да, әдеппен тағзым етеді. 

 

—        О, мырза мына жазықсыз құстарды сонша қинауыңыздың себебі не, қайда алып бара жатырсыз?— 

деп сұрайды. Керуен басы да сыпайы жауап қайырады. 

 

Хан сарайына бара жатырмыз. Бұл құстар — ханның соғымы. Бұл құстар үшін хан бізге бес жүз ділдә 

береді. 

 

—        Мен мың ділдә берсем, мына құстарды босатып жібересің бе? 

 

Керуен басы жігіттің жұпыны түріне қарап, оның сөзін елең қылмай жүре береді. Сол кезде жігіт иығына 

асқан дорбасын ашып, керуен басыға алтынын көрсетеді. Керуен басы сенер-сенбесін білмей, аңтарылады. 

Бірақ қызылшыл саудагер алтынды көрген соң, төніп түседі. Сұғанақтығы жеңіп, жігіттеріне бұйырады: 

 

—        Құстарды босатып жіберіңдер! 

 

Қамаудан босанған құстар топ-тобымен аспанға көтеріледі. Керуеннің алып келе жатқан құстары 

қисапсыз көп екен, жапырлай ұшқанда күннің көзін бүркейді. Қаққан қанаттарынан ескен леп, дауылға 

айналады. Жігіт көкке самғай ұшқан құстарға қарап тұрады. Содан құстар әбден тарап болған соң, керуен 

басыға уәделі ділдәні береді де, дорбасын иығына салып алып, кері қайтады. Қуанышы қойнына сыймай, 

аяғы жерге тимей әндетіп келе жатады. Бірақ ауылына таяған сайын, көңілін уайым торлайды. Өзі істеген 

қылығына өкініп, қайғырады. «Басқа біреудің қазынасын ойыма келген нәрсеге сарп еткенім қалай? Кем-

кетіктер үшін баубақша орнатпақ едім ғой. Ұстазыма, мені тұқым алып келеді деп тосып отырған ақ көңіл 

адамдарға не айтамын?»— деп ойға шомады. Жігіт осылай өзіне-өзі ызаланады. Бара-бара қайғысы үдеп, 

оқасы асқынып құлап түседі. Жерге сұлап жатып, өзіне-өзі өлім тілеп жылайды. Ақыры сілесі қатып, 

ұйықтап кетеді. Үйықтап жатып түс көреді. Түсінде әлдеқайдан бір бұлбұл құс ұшып келеді де, кеудесіне 

қонып, тамылжыта сайрайды. Әсем үнмен тіл қатады: «Уа, кең пейіл жігіт! Сен қатты қайғырып налыма! 

Еркін жүрген құстардың саған беретін алтыны жоқ. Бірақ, жақсылығынды қайтарады. Ұйқыдан оянып, 

жан-жағыңа қарашы! Көзіңнің жасы тыйылатын шығар...» 

 

Осылай дейді де, бұлбұл ұшып кетеді. Жігіт ояна салып, жан- жағына қарайды да, таң-тамаша қалады. 

Кең далаға қаптап, қонып отырған құстарды көреді. Құстар аяқтарымен тырнап, шұңқыр қазып, 

ауыздарындағы дәндерді сол шұңқырға салады да, қанаттарымен топырақты сырып, көміп жатады. 

 

Жігіт қозғалып қалғанда, лып етіп аспанға ұшады да, кетеді. Құстар тағы да күнді қалқалайды, қаққан 

қанаттарынан ескен жел дауылға айнаілады. Жігіт аңтарылып тұрып, айналасына көз жұгіртеді. Құстар 

қазған шұңқырлардан қылтиып жас шыбықтар өне бастайды. Көгі өрмелеп өсіп, бұтағы күлтеленеді. 

Жапырағы жайқалған ағаішқа айнала бастайды. Қақағым сәтте ағаш бұтақтарына құлпырған гүлдер өсіп, 

шешек атады. Жұпар иіс аңқиды. Содан кейін ігүлдердің желбірі ұшып түседі де, орнына нартай қызыл 

алмалар мәуілжіп тұра қалады. 
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Мұның қасында Иран бағы алақандай шоғыр гүл тәрізді болып қалады. Қабығы маржандай жалтылдаған 

алма ағаштарына сан жетпейді. Қаз-қатар тізілген сан-сан ағаш арасынан пісіп тұрған жүзім, балдай 

(балқыған өрік, жалтыр көл, көкорай шалғын, бәйшешек көрінеді. Ағаш саясындағы жолдарды жапырақ 

жауып жатыр. Жолдың екі жшегіндегі таспен өрген арықта тұнық су сылдыр қағады... Жоғарыда, ағаш 

басында пырылдап құстар ұшып, қонады. Жігіттің түсінде көрген бұлбұлы құшырлана сайрайды. 

 

Жігіт танданып, өңім бе, түсім бе деп, жан-жағына қарай береді. Өңі мен түсін айыру үшін қатты айқайлап 

жібергенде, өз даусының жаңғырығын естиді. Құлпырған бақ ғайып болмастан орнында тұрады. Өңі 

екеніне көзі жеткен соң, жігіт ұстазының үйіне қарай жүгіредіі. Келе сала болған оқиғаны баяндайды. 

Енді ұстазы, оның үш шәкірті және Асан мен Қасен бау-бақты көру үшін аттанады. Жігіт жол бастап 

келеді... 

 

Құлазыған шөл далаға ғажайып бақ орнапты деген хабар елге тарайды. Ең алдымен сәйгүлік аттарына 

мініп, бай-манаптар көруге келеді. Алайда бұлар бақтың шетіне жете бергенде алдыларынан жеті құлыш 

салынған темір қақпа мен биік дуал пайда болады. Бұдан әрі өтеалмайтын болған соң, ерлерінің үстіне 

шығып, мойындарын созып қарайды. Алмалардан үзіп алмақ болады. Алмаға қолдары тиісілиен естерінен 

танып құлай береді. Мұны көрген соң, басқаларыныңі зәрелері ұшып, аттың басын кері бұрып тұра 

қашады. 

 

Сол арада жаяу-жалпылап, кедей-кепшік, мүсәпірлер келеді. Енді қақпанынні құлпы босап, есіктің өзі 

айқара ашылады. Келгендер жіңішке соқпақпен жүріп қыдырады. Жапырақты таптап баса қалғанда да, 

солмайды. Арықтағы сулар лайланбайды. Жемістерді қанша алып жесе де азаймайды. Бау ішінде құстар 

сайрап, әсем әуен саябырламайды. 

 

Ымырт үйіріліп, қараңғылық молайған кезде алмалар шырақша жарқырап, нұр шашып тұрады. Бұлбұл 

түнімен сайрайды. Кемкетік, жарлы-жақыбайлар, мүсәпір-пақырлар шалғынды төсеніп, өмірлерінде 

аліғаш рақатқа кенеледі, тәтті ұйқыға шомады. 
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Баяғы заманда қара басы бақ-дәулетке емін-еркін болса да, дүниенің ауыр бір арманына ұшырайтын 

адамдар болған екен. Сондай бір арманды адам иен далада зар илеп жападан жалғыз келе жатады. Аты -

Мұратқан. Сонда Мұратқан «не қылам, үш жыл сандалып көк өгіздің уақиғасын біле алмадым, бұл былай 

тұрсын, іздеп шыққан қыздың да жүзін көріп ауыз екі сөйлесе алмадым, енді мұны ұшқан құс, жүгірген 

аң білмейді, қайтып кетуге ел-жұртымның қайда қалғанын тағы білмеймін. Көкте екенімді, жерде 

екенімді қазір білер жан жоқ» деп, төмен қарап аяңдап келе жатыр еді,адамша азынаған бір дауыс 

құлағына жетті. Адамзат көрмегеніне, ел жұрттың бетін көрмегеніне талай замандар өткен Мұратқанға 

мына дауыс бір түрлі қорқыныш сияқты да болады «Я, алла, бұл не ғажап, бұл жерде адам баласы 

жүрмейтін еді ғой» деп, жан-жағына көз салып қарап тұра қалды. Қараса, алдына бір үлкен дәу таяп, төніп 

келіп қалған екен. Әлгі дауыс қоймай мұны шақыра бергендей болды. Мұратқан бұл да өзімдей адам 

шығар деп тауға қарай жүрді. Биік тауға таяп келгенде, бір үлкен құс сияқты нәрсені көрді. Мұратқан, 

басы адам сияқты болған соң, бұл адамша тіл біледі екен деп ойлады. «Ей, бері келгін», — деп дауыс 

берді. Оны құс тыңдамай кетіп қалды. Мұратқан ойланып, «адам сияқты құс болады деуші еді, осы екен 

ғой, мұнан гөрі дұрыстау біреуі тағы бар шығар» деп, таудың басына қарай жүрді. Бір заманда таудың 

басына жетті. Келсе, бір биік тау, жан-жағына қарады, еш нәрсе көрінбейді. Жалғыз ақ етекте бір қара тұр. 

Онысы бейіт болып шықты. Оның ішінде бір нәрсе қараңдайды. Онан басқа еш нәрсе жоқ. Мұратқан біраз 

дамылдап отырды да, «қой, бүйткенше өлген артық, ақыр ит жемеде кетеді екем, онан да жанымды 

қинамай тастан секіріп құлап өлейін» деп, әлгі биік тасқа келіп, енді құлайын деп тұрғанда арт жағынан 
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бір дауыс: «Ей, ақымақ, құдайсыз ажалды өзің сұрама, бейітке барсаң мұратыңа жетесің», — деді. Артына 

жалт қараса, дәнеме жоқ. Сонан соң, «анау қарайған бейіт екен ғой, оған да бара кетейін» деп ойлады. 

Соған қарай жүрді, кіріп келсе ішінде үш адам отыр. «Ассалаумағалайкүм», — деді Мұратқан. 

«Ағалайкүмассалам, жоғары шық», — деді отырғандар. Біраз отырған соң үшеуі бір-бірінен жөн сұрасты. 

Отырған үшеуі Мұратқаннан халін баян етуді тілек етті. «Сонан соң бәріміз де кезекпен айтамыз», — деді. 

«Жарайды», — деп, Мұратқан сөз бастады. Бірінші дәруіш «Мен Бағдат шаһарындағы Патшаның баласы 

едім.Әкемнің патшалық дәрежесі үлкен. Қол астына бірнеше шаһар қарайды. Мен жалғыз баласымын, 

әбден кәмелетке толдым. Бір күні жалғыз өзім сарайда отыр едім, ойыма әлденелер түсті. Қой бүйтпейін, 

не қылсам да дәулет жетеді ғой, әкем бетімнен қақпайды, халық аузында жүрерлік бір іс істейін деп 

ойладым. Сол шаһарға қараған балташы, ұста барлығын жиып алып, шаһардың орта тұсын көрсетіп: «Осы 

жерден сыртын неше түрлі өрнекпен безендіріп, маған тамаша бір сарай саласыздар. Қараған адам қайтып 

көзін алмайтын болсын. Алтын,гауһар, інжуден салынсын, қараңғы түнде неше шақырымдай жерді жарық 

қылып тұратын болсын. Мен өзім сарай біткен кезде келіп бір-ақ көрермін. Және қырық есігі болсын, әр 

есік әр қабырғадан шығатын болсын. Егерде осы айтқандай болмай, сарай көңіліме ұнамаса,тегіс 

бастарыңды алам», — дедім. «Құп, тақсыр», — деп шу ете түсті. Осымен жүріп кеттім.Мен сарай 

салғызып жатырмын деп әкеме айтпадым.Сонымен аң аулап, саяхаттап жүре бердім, жарты ай аңда 

болсам, жарты ай үйде, осы сауықпен бір жыл өтті.Бір күні қасыма қырық нөкерімді ертіп алып 

сарайымның біткен-бітпегенін көруге келдім. Келсем біткен екен. Өзіме хабар етіп, көрсетуге күтініп 

отыр екен. Байқап қарасам,сарайдың сыртына адам баласының көзі тояр емес, алтын-күміс жалатыпты. 

Қайран қалып көзімді айырмадым.Бұл алтын күмбез сарайдың сұлулық тамашасын көрген адам соған 

қарап тұрумен-ақ өмірінің қалай өткенін білетін емес. Енді ішін көрейік деп, бір есігінен кіріп едім, есім 

шығып кетіпті, қайдан келіп, қайда баратынымды Ұмытып кеттім. Қырық жігіт қасымда, әлгі сарайды үш 

күн аралап зорға бітірдім. Ішінде жүріппіз де қойыппыз.Бой жазып біраз жүрген соң бір жігіт: «Мұнымыз 

қалай,түк көрмеген кісіше жан-жаққа қарап жүріп алғанымыз?»- деді. Артыма жалт қарап: «Қанша уақыт 

болды», -дедім. Жігітім: «Бүгін біз келгелі үш күн болды», — деді.«Ендеше қайтайық», — деп далаға 

қарай жүріп едік, жол таба алсақшы. Әрі-бері жүріп едік, жол таба алмадық. Сонан соң үй салған бір 

балташы есіктен шығарды. Қайтып келген соң әкеме хабар салдым. 

- Жарайды, — деп, әкем қырық уәзірін қасына ертіп сарайды көруге кетті. Аралап жүріп кайтты. «Жасым 

алпысқа келді, неше жыл патшалық дағуасын құрдым, осы уақытқа дейін артыма мұра болып қаларлық 

бір іс істемеген екенмін. Балам, қайырлы болсын», — деп әкем маған риза болды. Кешікпей мен сарайға 

кірдім. Кірген соң қырық есігіне қырық күзетші қойдым. Қайыршы келетін болса, әр есігінен бір мың 

ділдә беретін қылып қойдым, сөйтіп салтанатпен бірнеше уақыт өмір сүрдім.Бір күні нөкерім қасымда, 

көңілім шаттанып, әңгіме-дүкен құрып отырып: «Осы дүниеде менен де салтанатты патшазадалар бар ма 

екен, шіркін бақ мынау, дәулет мынау, жомарттық, сән-салтанат мынау, енді осыларыма лайық ай мен 

күндей бір сұлу жарым болса», — дедім. Нөкерлерім үндемей отырды да: «Тақсыр, олай демеңіз кім жоқ 

дейсіз, дүниеге кім келіп, кім кетпеді осы күнде. Мысыр шаһарінің Ыбырайым атты патшасының, 

Шамшибану деген қызы бар, оның сұлулығына теңдесетін жан жоқ, он төртінен туған айдай, көзі түскен 

адамды еріксіз елжіретіп әкетеді. Оның қазіргі патшалығы және жомарттығы сізден он есе артық, оның 

да осы секілді сарайы бар. Мың жерден есік шығарған, келген қайыршы болса,сол есіктің бәрінен қайыр 

алады, бір алғанда қайыршы басы он мың ділдә алады. Оның бұл жалғанда теңдесі жоқ және сол жерге 

келген қонақты қандай асығыс шаруаң бар болса да, үш күн қондырмай жібермейді. Сол қыз келсе, әрине 

бұл сарайыңыз мұнан да артық гүлденер еді. Бірақ ол келмейді ғой», — деді. Мына сөз маған мейлінше 

ауыр тиді. Қатты қаһарым келіп: 

- Сен, лағнат, аузыңа келгеніңді оттап не деп былжырап отырсың, осынша халықтың алдында 

масқараладың, — деп әлгі нөкерімді жазалайтын болып, екі жендет шақырып алып: «Мынаны дарға 

тарт!» — дедім. Енді жендет тартып жөнелгенде: «Тақсыр, дат», — деді. Көз көрген жолдас қой, «айта 

қой, датыңды» дедім. Көзінен жасы ағып: «Тақсыр, мен сізге айтқанда сізді кемітейін деп, болмаса 

қорлайын деп ойлаған жоқ едім. Көп қызмет істегенімен, сізге тәуір әйел керектігін ойлап не қылса да 

соны алсын деп едім, сізге еш қастығым жоқ, енді менің сізден сұрайтыным, хан әмірің екі емес қой,мені 

қазіргі өлімнен босатып, қашан Шамшибану қыздың сондай екенін білгеніңізше зынданға сала тұрыңыз, 

егер менің осы сөзім өтірік болса, ризамын, басымды алыңыз, болмаса, рас болса, қайтесіз, нақақ қанымды 
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төгесіз бе?»- деп, еңіреп қоя берді. Мен бұл сөзге тоқтадым да:«Ашу үстінде жаза бердім, қанша жазасы 

болса да кештім», — дедім. Ол: «Жоқ, тақсыр, хан әмірі біреу, мені зынданға салыңыз, қыздың хабарын 

білген соң босатарсыз», — деді. «Жарайды», — деп, оны салдырып тастап қанша сауыт-сайманмен 

Шамшибануды іздеп жүріп кеттім. Шамшибануды іздеп көп қайғырдым. Арып-ашып шаршадым. Өзім 

жаяумын. Әлдеқандай заман болады деп істетіп, киіп шыққан темір етік таусылып оймақтай қалғанда, 

темір таяқ таусылып тебендей қалғанда екі көзіме көк шыбын ұялап, қыбырлап қана келе жатыр едім, бір 

мезгілде алыстан ызылдаған дауыс шықты. Дауыс шыққан жаққа қарап байқасам, ат үстіндегі адамдай 

біреу алдында бір нәрселер салып айдап жүрген секілді. Азырақ тұрдым да, «қой, неде болса бұған 

барайын» деп ойлап, ептеп аяңдап жүріп келе жаттым. Өмірден күдер үзгендей таяп келсем, адамзат екен. 

Келе амандасып жөн сұрастық. Мен шалға Мысыр шаһарының қызы, Шамшибануды іздеп келе 

жатқанымды баяндадым. Қойшы шал менің сөзімді тыңдады да: «Ой, байғұс,оған жолығып амандасам 

деп әуре болма, өзі осы күні ауру, адамзатқа көрінбейді, не себептен болғанын білмеймін. Үстіне әкесі де 

кірмейді дейді. Сыртынан барған сен бір мүсәпір адамсың, жолығам дегенге болар ма екен. Ал, барам 

десең сол Мысыр шаһары осы арадан түстік жерде, мен сол ханның отардағы қойын бағып жүрген 

кісімін», — деді. Қойшының жөнімен шаһарға қарай жүріп кеттім, күн бата шаһарға жеттім.Шаһардың 

сән-салтанаты адам қарап тоймайтын сұлу екен. Жолыққаннан патшаның сарайын сұрайын деп, 

тамашалап бір көшемен жүріп келе жатыр едім,бүйір жақтан «тоқта» деген дауыс шықты, қарасам бір 

адам жаныма келіп: «Қайда барасыз, тоқтаңыз, бүгін мынау үйде қонақ боласыз», — деді. — 

Патшамыздың әмірі бар: «Қонақ қылмай адам баласын өткізбе», — деген, үш күн мұнда боласыз да, 

баратын жеріңізге сонан соң барасыз», — деді.Тоқтағым келмей, не болса да патша сарайына барып 

жетейін деп едім босатпады. Амал бар ма еріп үйіне келдім. Кіріп келсем, сол үйдің өзін қонаққа деп 

арнап салдырған екен. Қарап отырдым, осы қонақ үйдің өзі сарайыма таяу бар екен. Отырысымен тамақ 

әкелді. Жасаған сайманы көрмеген қымбатты нәрселерден екен. Ішіп болған соң ыдыс-аяқты апарды да, 

енді біздің мүліктен шықты деп, бір бұрышка үйіп тастады. Аздан соң ет әкелді, оған да жасаған 

нәрселерді анадан артық, көзді тайдыратын, қалай адам баласының қолына түсті екен, бұл нәрсе тек 

періде ғана болуы мүмкін ғой деп ойладым. Сонымен үш күн жаттым, тамаққа жасаған нәрселердің бірін-

біріне қоспады, бірінің артынан бірін бағанағы бұрышқа үйе берді. Мерзімді уақытым толған соң жүруге 

ұлықсат сұрадым. Енді ұлықсат берді, бірақ сізге айтатын сөз мынау: «Үйілген нәрсе біздің мүліктен 

шыққан, тағам берген соң сіздің мүлкіңіз болып қалған, бірге ала кетіңіз», — деді. «Жоқ, рахмет, көлігім 

жоқ,алып жүре алмаймын, керегі жоқ», — деп едім: «Жоқ болмайды, патша білсе басымызды алады, мұны 

алмай кете алмайсыз», — деді даяшы. Алмаймын деп едім еріксіз берді, амал бар ма, алып шығып арқалап 

келе жатыр едім, жолда бір қайыршы кездесіп, құдай алдында қарыздығым жоқ деп нәрселерді әлгіге 

беріп, патшаның сарайының жөнін сұрап алып жүріп кеттім, енді көшенің ортасына жете бергенде және 

біреу ұстап алып қонасын деп жібермей тағы қондырды. Байлаудағы адамдай қонбайым десем болмайды. 

Бұл да әлгіні істеді, сонымен қыздың сарайына жеткенше тоғыз қондырды. Сол арада берген нәрсе бір 

шаһардың мүлкіне тұрады деуге болар. Бұдан құтылып өтіп қыздың сарайына келдім. Бір адам жүгіріп 

шығып, үйге кіргізді. Кірген соң жөн сұрасып отырдық. Әлде уақытта бір бәйбіше адам келіп жайымды 

білген соң, бір жендетін шақырып менің шаруамды айтты. Жаңағы келген кісі қыз, Шамшибанудың 

даяшысы екен де, бәйбіше шешесі екен. Ол отырды да: «Ой, шырағым, сенің қолыңнан келмейді ғой, — 

деді. — Себеп, осы күні Оңтүстік жақта бір патшаның баласы бір көк өгізге жылында бір дүре салып, 

артынан өзі зарлап жылайды екен. Өмірі осымен өтіп келе жатса керек. Сол не себептен сөйтеді, соның 

кінәсін біле алмай, Шамши қазір қайғы үстінде, кімде кім соны біліп келсе, мейлі кайыршы болсын, мен 

соған тиемін дейді», — деді. «Жарайды, оны мен табам», — дедім де, соны іздеймін деп жүріп 

кеттім.Сонымен айлар, жылдар жүріп отырып, айтқан жөнмен, іздеп, арып-шаршап бір шаһарға келіп 

жеттім-ау. Бір көшенің бойын өрлеп жүріп келе жатыр едім, бір шал адам ұшырасты. Шалдан: 

- Ата, бұл шаһар не деген шаһар, — дедім. Шал тоқтап: 

- Балам, өз жолың болсын, қайдан келесің, — деді. 

- Айтқаның келсін, мен бір мүсәпір баламын, баласы жоққа бала болам, — дедім. 

- Ой, қарағым, перзент көре алмай өмірім жылаумен келе жатыр еді, маған бала боласың ба? — деді қарт. 

- Жарайды, ата, болам, — дедім. Шал қошеметтеп бетімнен сүйіп, үйіне ертіп алып келді. Бір кемпірі бар 

екен, ол да қуанып жылап көріскендей болып жатыр. Сол уақытта күн сәске еді. Шал мен кемпір айтты: 
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«Балам, біз мына халықпен бірге баратын жеріміз бар», деді. Жөнін сұрап едім, «көк өгізді жігітке 

барамыз» деді. «Ата, мен де барайын, сізге бала болдым ғой, осы бастан ел таниын», — дедім. Менің 

көңлімді қия алмай екеуі: «Жүрсең жүре ғой», — деді. Қуанып кеттім, Өне бойларына қара киіп алды, 

маған да кигізді. Далаға шықсақ бүкіл шаһардың халқы қара киген, батысқа қарай шұбырып кетіп бара 

жатыр екен. Барлық халық шаһардан үш шақырымдай бір тоғайдың жанына барып, қаз қатар тізіліп 

отырды. Бұлар біраз отырғаннан кейін бір көк өгіз мінген жігіт келді, артына мінгескен бір жігіті бар, 

жарты шақырым жерге келіп түсіп, артына мініп келген жігіттің қолындағы қоржынынан бір кесені алып, 

мінгескен жігітке берді.Ол отырған топқа жүгірді, халықтың бәріне, басынан аяғына дейін кесені көрсетіп 

өтіп, қайтып жолдасына келді. Кесені қолына алды да жар салып, үш бөліп,қылышпен жігіттің басын 

қағып тастап, көк өгізді жігіт зарлап кеп жылады. Жылаған уақытта шыққан даусына адамның сай-сүйегі 

сырқырады. Тыңдаған халықтың бәрі төмен қарап жыласып отыр, біреуі жоғары қарамайды. Бағанағы 

жігіт жылап-жылап өгізіне мініп ап жөнеле бергенде мен соңынан тұра жүгірдім. Кетіп бара жатқанда 

жанымда отырған шал: «Қайда барасың, қарағым, өлтіреді», — деп, жылап қоя берді. Оған болайын ба, 

іздеп келген шаруамның өзі сол еді. Жүгіріп бара жатқанымда бір жігіт, «мынау адамды жын соққан ба, 

ұстаңдар, жібермеңдер, ажал түртіп жүр ме, өзінің дені сау адам емес, босатпаңдар» деп, ұстап, жібермей-

ақ қойғаны. Енді қайтерімді білмедім, онан босап баруға тұратын мекенін пенде білмейді, адасып қалдым. 

Ызаланып енді екінші жылға қалдым. Сол баяғы алғашқы келген шалдың қолында мен бала, ол әке болып 

жүре бердім. Жыл он екі ай өткен уақытта көк өгіздің келер уақыты жетті, әке-шешем қал деді, мен барам 

деп,ақырында менің көңілімді қимады, ертіп жүрді. «Бірақ ана жылдағыдай тағы жүгіріп жүрме, өлтіріп 

тастайды,ол жігіттің алдына ешкім барған емес», — деді әкем. Мен «жарайды» деп алдап жүріп топқа 

келдім. Отырғаннан кейін әрі-беріден соң көк өгізді жігіт келді. Баяғысындай кесе беріп, жігітті жіберді. 

Жігіт елге көрсетіп болып қайтып барған соң кесені сындырып, жігітті өлтіріп, ой, зарлап жылады дейсің. 

Сонан соң өгізіне мініп жүре бергенде артынан тағы жүгірдім. Отырғандар: ой, мына жітіттің дені сау 

емес, ұста деп, тағы жібермей қалды. Досым, замандасым, қайғысына ортақ едім, жібер деп халыққа 

жалынып едім, әке-шешем өтірік айтады деп,ешкім мені босатпады. Сонан сорым қайнап жылай-жылай 

үшінші жылға тағы шал мен кемпірдің қолында тұра бердім. Ол екі байғұс өз баламыз деп мені жақсы 

күтеді, жанын үзеді. Кейде: «Қарағым, сен неге күліп-ойнап жүрмейсің, әрқашанда ренжіп жүресің, не 

ойың бар, айтшы? Әлде тамағың аш па? Болмаса киімің жаман ба?» -деп сұрайды. «Жоқ, ата, өзімнің 

мінезім солай», — деп айтпаймын, тек жүрем де қоям. Сонымен тағы бір жыл өткен соң елдің баратын 

уақыты болды. Дәл ертең барамыз дегенде: «Әке, мен бір жерге барып келем», — деп, кешке жақын кетіп 

қалдым. Жігіттің келетін жолындағы белгілі бір тоғайға келіп, жасырынып, бұғып елге көрінбедім. 

Ертеңінде дәл түсте жігіт шаңды бұрқыратып келе жатыр екен. Алдынан жүгіріп шығайын дедім де, «қой, 

оным асығыс болар қайтқан бетінде жолығайын» деп тұрдым. Баяғыдай өгізінен түсіп, елге кесені 

көрсетіп, қайтып барғаннан кейін кесені сындырып, жігітті өлтіріп, жылап-жылап зарлап болып, бір 

ақырып қалды. Отырған ел ағытқан қозыдай шаһарға қарай жөнелді. Олар кеткен соң жігіт те жөніне 

қарай қайтты. Жүре бергенде артынан жүгірдім. Тақай бергенде артына жалт қарап, қылышын суырып 

ала ақырып, маған тұра ұмтылды. Мен «бәрібір өлетін адаммын, онан да осы менің қаныма сіз ортақ 

болып, басымды алып тастаңыз» деп, басымды ұсына бердім. Таяу келіп, қылышын қынына салды да: 

«Бұдан былай жүрме, егер жүрсең басыңды алам», — деді де жүріп кетті. Мен қарап тұрмадым, артынан 

тағы жүгірдім. 

Барлық қаһарын тігіп алып маған қарсы шапты. «Басымды алып тастаңыз, ақыр өлем» деп, басымды 

ұсындым. Басымды шаппады, қайрылып жүріп кетті, мен де жүрдім, енді қайрылып қараған жоқ, жүре 

берді, мен де жүре бердім. Әлден уақытта бір үлкен күмбезге келіп кірді, артынан мен де келіп кірдім, 

келсем көк өгізді бір бағанаға байлап қойыпты. Үлкен сарайдың жан-жағы есік, төрдегі бір есіктен дауыс 

шығады, соған қарай аяңдап келдім, бұрынғыдай емес, бойым үйренді, қорқу кетті. Барлық мұратыма 

жеткен болып жүрмін. Әлгі үйге келіп кірсем, жігітім зарлап, жылап отыр, өзінен басқа адам жоқ. Есік 

аузында садақ ұстап бір адам тұр, түрінен адам шошитын. Сарайдың кірер аузында қорқып тұрдым. Жігіт 

жылап болып бір ақырып қалып еді, бір есіктен өңкей қара киген біркелкі жігіт кіріп, бәрі де төмен қараған 

күйі, өң жоқ, түс жоқ айнала отырысты. Оң жақта бір шымылдық құрулы тұр, оның ішінде бір қыз жатыр, 

әлден уақытта бір ақырып калып еді, бағанағы отырғандар қасқырдан үріккен қойдай топырлап кірген 

есіктен шығып кетті. Олар кеткен соң жігіт шымылдықтың ішіне кіріп, ой, зарлап жылап еді дейсің, 
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даусының зары қара тасты жібіткендей. Мен үйдің ішіне кіріп отырдым. Мұның қалай деген ол жоқ, өз 

ісімен әуре. Жылап, зарлап болып, көзін сүртіп, қыздың іргесінен бір жуан таяқты алып шығып, бір 

ысқырып қалып еді, қылыш асынған бір-екі жендет жетіп келді. Көк өгіздің төрт аяғына төрт қазық қағып, 

мықтап байлап қойып дүрені салды. Кейін өз қолынан жонына жүз таяқ және салды. Ол жарамай сынған 

соң, өгізді шалқасынан салып қойып және бір таяқпен бауырын тілгілеп, екі бүйіріне екі жүз таяқ салды. 

Өгіз өкіргенде құлындағы даусы құраққа шықты. Әрі-беріден соң өгіз шала-жансар қалды. Төрт жүз 

таяқты салып болып өгіздің ауыз-басын торғын орамалмен сүртіп жіберіп, кілемнің үстіне құс төсек 

салып, жатқызып койды. Қайтып үйіне келіп отырды, аздан соң тамақ әкелді,оны ішіп болды да, мені 

қасына шақырып алып: «Кәне,шырағым, бейнет көрген адамға ұқсамайсың, өлімге жаныңды қиғандай 

тірліктен үлкен не арманың бар, айтшы?»- деді. Айтшы дегенде қуанғанынан жылап қоя бердім. Мен 

өзімнің кім екенімді басымнан кешкен уақиғамды бастан-аяқ қалдырмай баян қылдым. Көк өгізді жігіт: 

«Ой, сіздікі ештеңе емес, құдай сені ертең-ақ жарылқайды, себеп менің уақиғамды біліп алып қайтасың, 

өмірі өлгенше қайғы жайлап кететін мені айтсаңшы», — деп сөз бастады. — Мен де бір патшаның баласы 

едім, әкемнің ешбір перзенті болмай үш қатын алған екен. Ең кіші қатыны, менің анам, екі қабат болған 

уақытында әкем: «Баламның өміріне кітап ашып бер, бақытты бола ма, жасы ұзақ бола ма, қыз бола ма?» 

— деп шаһардағы барлық бақсы-балгерлерді жиып алып сұрапты. Бақсылар кітаптарына қарап, балдарын 

ашып-ашып, бәрі де үндемейді, патша: «Неге айтпайсыңдар, не көрдіңіздер», — деген екен, сонда бір 

ішіндегі ғұлама үлкені: «Әйеліңіз ер бала табады. Атын Әшім қойыңыз, — депті. — Онан соң он екі жасқа 

келгенше жер астына сақтаңыз, әйтпесе өмірі қысқа болады, өзінің көргені бейнет,» — деген екен. Әкем 

еркек бала деген соң қуанып, бірнеше жұмыскер жиып алып,жерден сарай жасатқан. Оны болған соң он 

екі жылға жететін азық үйдіріп, шешемнің айы-күні толған уақытында қанша даяршымен, мені оқытатын 

молдамен бәрімізді жер астына түсіреді, шешем сол жер астында босанып, сонда асырап, сонда тәрбиелеп 

жүріп жатады. Мен ештеме білмеймін, кәдімгідей сейіл құратын жері бар, жақсы оқып жүрдім. Сонымен 

жасым он бірге келді, бір күні сейіл құратын жерге барып қыдырып әрі-бері жүр едім, жоғарғы жақтан 

бір болымсыз жарқыраған саңылау көрінді, әлгіні тамаша қылып қарап тұр едім, әрі-беріден соң алтын 

таққа мінген дүниеде тендесі жоқ бір сұлу қыз әлгі тесіктен түсіп қасыма келіп, мені алдына алып 

құшақтап, қысып-қысып оң бетімнен бір, сол бетімнен бір сүйді де қайтадан ғайып болып жоқ боп кетті. 

Ешбір тұрағын білдірмей кетіп қалды. Ол кетісімен әлгі жерде талып қалыппын. Әрі-беріден соң көзімді 

ашсам шешемнің екі көзі бұлаудай, молда дем салып отыр, ғашық оты ішімді күйдіріп әкетіп барады. Не 

болды деп молда мен шешем сұрайды, айтуға аузым жоқ секілді.Әкеме хабар салып, жер үстіне алып 

шықты. Ат жетер жерден бақсы іздеп, ешбір ем қыла алмай қойды. Ақыры шаһарымыздағы бір ғұлама 

қарап: «Бұл бала жазылмайды, бұл ғашық болған болу керек, пәлен шаһарда бір дәрігер бар, соның бір 

қарағанынан қалмайды, баланы сонда жіберіңіз, бәрібір шақырғанмен ол келмейді, мен өзім бастап 

апарайын, дәрігерге қанша тарту сыйлықпен жіберіңіз», — деді молда. Мұны есітіп әкем пақыр мен 

жазылғандай болып қуанып, ырғап-жырғап жүргізді. Арада бірнеше күн жол жүріп дәрігерге келдік. Әлгі 

дәрігердің әдеті халқын жылында бір қарайды екен. Елінде жөнді ауру болмайды, адамды ажалға да 

талғап қана құдайдан қорыққаннан береді екен. Сонымен мен барған кезде елінің жиылып көрінетін уағы 

болып қалыпты. Шаһардан бес шақырым шамасындай жерде сарайы бар екен, соның алдына елі жиылып 

қаз қатар отырады екен. Өзі жалаңаш келіп, елді қарайды. Сол елмен бірге мен де келіп отырдым, дәрігер 

келіп, басынан төмен қарап-қарап, қайсы біріне ауруың жоқ деді, әлде қайсына бір жапырақ қағаз берді, 

қайсыбіріне дәрі берді, бәрі де оңдалып тарап кетіп қалды. Маған келді де бетіме қарап өтіп кетті, өзімнің 

түсім сарғайып, өңім бұзылып кеткен болуым керек. Анау қарамаған соң жаннан күдер үзіп, өледі екем 

ғой деп ойлап отырдым. Әбден ел тарап болған соң шал келіп, мені ертіп өз сарайына алып келді. Үйіне 

келіп бір үлкен сандыққа алып келіп, аузын ашып, астыма орындық қойды. Сандық толған кітап. 

«Мынаны оқи бер» деді де, өзі кетіп қалды. Оқып отырмын, еш нәрседе шаруам жоқ, күн сайын тәуір 

болып келе жатқан секілдімін. Шүкір жаман емеспін, кітаптардың бәрін алты ай ішінде оқып бітірдім. Бір 

күні бір кітапты оқып отыр едім, ұстазым бір аурулы шалды алып келіп шалқасынан жатқызып қойыпты. 

Кітапты оқып отырсам кітапта: «Көсеу темірді отқа қыздырып, «бісміллә» деп аурудың басына таяп 

апарсаң мойнына жабысып тұрған кенедей дерт темірдің басына жабысып шығады, темір ыстық болса, 

шал өліп кетеді» делінген екен. Әлгі өзімнің ұстазым шалды осылай емдегелі жүр екен. Ұстазым темірді 

ысытып алып кетті. Байқасам темірыстық. Таяп, тиіп кетсе өліп кететін. Ауруға жаным ашып, «ата, өліп 
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кетеді» дедім. Сол-ак екен темірді лақтырып жіберіп, шашын, сақалын жұлып, ойбай салып, үйден шығып 

безіп кетті де қалды. Онда жұмысым болған жоқ. Жүгіріп келіп, темірді суытыңқырап жіберіп далаға 

шықсам, ұстазым жарылып өліп қалыпты. Бұл не деген ғажап болып кетті деп жүрсем, ол кісі мынау 

өзімнен қалай асып отыр деп, күншілік етіп жарылып кетіпті. Сонымен шалды ақ жауып, арулап қойып, 

сарайларын аралап жүрсем бір бөлмеде кішкене ғана бір сандық тұр. Ашып қарасам ылғи дұғалық, 

ісмиағзам дұғасы. Әлгілерді қолыма алып, оқып көрсем, пері байлау шарттары бар екен, алып оқып ойлап 

отырдым. Баяғы қыз осы періден шығар, бұларды байлайын деп, бір дұғалықты алып оқыдым. Әлден 

уақытта: «Жаным, бұл не қылғаның қырасын ба мұнша», — деп, жиылып келіп тұрған ылғи перілер. 

«Сендерде менің шаруам жоқ, патшаларыңның қызын әкелсеңдер босатам, болмаса бәріңді қырам», — 

деп едім, Жымыр деген бір ұшқын жіберіп патшаның қызын алдырды. Өзімнің неше жыл зарығып сал 

ауру болған, Шахинорды есіктен алып келгенде, есімді білмей талып кеттім. Әлдене уақытта көзімді 

ашсам баяғысындай алдына алып, су бүркіп отыр екен. Құшақтап көрісіп, жә, құдай, тілекті бердің деп, 

мауқымды бастым. Байлаған перілерді босатып, некемді қидырып, осы сарайымды өзіме бөлек етіп 

салдырып, өзіме арнаған үйге кіріп сәт күні екеуміз қосылып жатқан едік,сырт жағымнан бір дауыс: «Ой, 

ақымақ, тозаққа кетесің,қойныңдағы ісмиағзам дұғасын бері әкел», — деді.Байқағам жоқ, суырып бере 

салдым, қолына түскен соң таптыра ма, алды да кетті. Сөйтсем мені перілер алдап, аңдып жүреді екен. 

Өздерін байлайтын дұға қолдан кетіп қалды. Ана шымылдықтың ішінде жатқан қыз не өлі емес, не тірі 

емес шала-жансар. Көк өгіз сол дұғалықты сұрап алған пері. Ұстап алып, жылында кегімді бір алам.Зарлап 

жылайтыным ана қыздың күйігі, сол пері тірілмейді, бұл дүниеде осымен қосыла алмай кеткенім-ау деп 

жылаймын. Халықты иіріп алатыным, бәрі де менің осындай болғаныма қайғылы. Өзім барып жылап, 

зарлайтыным халыққа ашықтығымды білдіремін. Өлтіретін жігітім сол ұстап қалған перілерім. Жылында 

біреуін ел көзіне көрсетіп өлтіріп қайтамын. Қайтып келіп дүре салатыным, шыдай алмай кек алам. 

Торғын орамалмен ауыз-мұрнын сүртетінім жаным ашиды. Осы уақиғаға міне бес жыл болды. Содан бері 

тартқаным қасірет, — деп сөзін бітірді. «Енді ұлықсат беріңіз, ісмиағзамды мен іздеймін», — дедім. «Жоқ, 

осы өнермен мен де неше жыл таба алмай зарлап отырмын. Қор боласың, елге бар да ғашығыңды қуантып, 

мақсатыңа жет», — деді ол. «Жоқ, іздеймін,өлсем сізден артықпын ба?» — ден, дұғалықты іздеп жолға 

түстім. Қайда екенін ешкім білмейді, әйтеуір бетім ауған жаққа қаңғып жүріп кеттім. Бет алды сандалып 

жүріп, қаңғып, еш дерегін білмей, «қой, таба алмай барғанша, өлгенім артық» деп, бір тауға шығып, 

жартастан құлап өлем деп тұрғанда, бір дауыс:«Ей, ақымақ, неге кетесің, ана бейітке бар, үш дәруіш отыр, 

соған барсаң мұратың хасыл болады», — деді. Мұнда келіп едім, сіздерді көрдім», — деді Мұратқан. 

Екінші дәруіш — Енді сіз сөйлеңіз, — деді үш дәруіштің әуелгі екеуі. Мұратқанның алдында келген адам 

сөзін бастады. «Мен Жазира шаһарының патшасының баласы едім,әкем сонша жақсы, ақыл иесі адам 

болды, мен еркемін,жасым кәмелетке толып, сейіл-серуен құрып жүрмін,қасыма ерген қырық нөкерім бар, 

бұл жалғанда теңдесім жоқ деп ойлаймын. Еш нәрсе ойыма кіріп шықпайды, бір күні серуенге шығып аң 

аулап келе жатыр едім, алдымыздан бір басы алтын, бөксесі күміс киік ойнақтап шыға келді. Құдай берді 

деп, алды-артымызға қарағаным жоқ, бет-бетімізбен қуып жөнелдік, киік қашып келеді, біз қуып, айқай 

салып келеміз, ештемемен жұмыс жоқ, есі-дертіміз киікке жету, ол жарқ-жұрқ етеді. Аттары шаршаған 

жігіттер бірте-бірте қалып жатыр, онда шаруам жоқ, есі-дертім киікті ұстасам деймін. Киік сонша 

қызықты, шіркін-ай, ұстай алып сарайымнын ішіндегі бақшаға қоя берсем деймін. Атым жүйрік, 

болдырар емес, неше түрлі болып аспанға ұшып кетеді. Біз мезгілде артыма қарасам адам көрінбейді, 

бәрінің аты болдырып, қалып қойыпты, мен оны керек қылғам жоқ, қызумен киікке қызыға-қызыға қуып 

жүре беріппін, күн батуға таянған мезгіл еді. Киік те болдырды, менің атым да болдырып келе жатқанда, 

алдымыздан бір үлкен су кездесті. Бұған киік те келді, мен де келдім. Қайда барарын біле алмай секіріп 

суға түсіп жүзіп жөнелді, шыдап тұра алғаным жоқ, мен де түстім, әлден уақытта ол да шықты ар жағына, 

мен де шықтым. Және қашып жөнелді, беті таяу тұрған бір тау бар екен, соған қарай тартты, мен де 

қалғаным жоқ. Таудың бір үлкен терең сайына қарап қашып келеді, мен де қуып келем, сайдың төр 

жағында бір көк күмбез тұр, киік келді де соған кіріп кетті.Артынан келіп, атымды байлап тастап мен де 

кірдім.Келсем дәнеме жоқ. Екінші бір есіктен қарадым, іш жағын неше түрлі етіп безеген екен, кірсең 

шыққысыз бір сарай. Соның дәл төрінде киік сұлап жатыр, оның басында ақсақалды бір шал жылап отыр. 

«Сені кім осындай қылды, жануарым, құдай, оны да сендей азапқа салсын» деп отыр екен. Екінші бөлмеге 

қарасам оң жақ қабырғада бір шымылдық құрулы тұр. Аржағында, ай десе аузы, күн десе көзі бар, қара 
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қасы қиылып бір қыз отыр. Көзім түскен кезде, бойымнан тағат кетіп жан-тәніммен ғашық болып: «Ей, 

сен не қылған адамсың?» -дедім. Үндемейді, жымия қарап көрген сайын сабырымды алып барады. Жақын 

келіп: «Ой, сен не деген жансың, неғып отырсың?» — дедім, үн жоқ бедірейіп отыр.Үндемегеніне 

ызаланып: «Жаным-ау, неткен жансың, жөніңді айтсаңшы», — деп, дәл қасына жетіп келсем сурет екен. 

Не болып кеткенімді білгенім жоқ, сурет болса да есім шығып талып кетіппін. Суретті құшақтап, зарлап, 

жылап отыр едім, жасы алпыс-жетпіс мөлшерінде бір қарт адам кіріп келді де: «Әттеген-ай, жас басына 

мына дертке қайдан душар болып қалды, сорлы бала,мұнда не шаруаң бар», — деді. 

- Бәрібір ол сенің қолыңа түспейді, ғашықтық дертінен өлгеннен басқаң жоқ, — деді ақсақал қасыма келіп, 

жылап отырып: 

- Ата, — дедім, — құдай үшін маған жөн-жобасын,қай түрі екенін айтып көрсетіңіз, — дедім шалға. 

- Шырағым, мен шал емеспін. Биыл жасым жиырма сегізге шығады, осы қыздың әуресімен шашым, 

сақалым ағарды. Менің балалау кезім еді, жиырмаға жетер-жетпес уағым. Ром шаһарына барып келе 

жатқанда, бір сәнді, салтанатты үлкен шаһарға кез келдім. Шаһарға таяп келіп қасына қондым. Күн ыстық, 

түс мезгілі еді. Шатырды тігіп тастап жатыр едік, аздан соң бір жігіт келді, сол шаһардікі екен, әдемі, 

еркек затқа бітпеген пішіні бар, періште десең болады. Ат үстінде тұрып: 

«Жолдарыңыз болсын, қай жердікісіз», — деді. «Айтқаныңыз келсін, Ром шаһарына барып келе жатқан 

керуенбіз», — дедім. Үш-төрт жас менен кіші ол: «Ағай,бері келіңізші, сізде бір шаруам бар еді», — деді. 

Бұрын көріп-білген кісім емес, бірдеме істегелі жүр ме деп қорқақтап, бөгежектеп едім, «қорықпаңыз, мен 

де адам баласымын, не қылам дейсіз» деді мұңайып, жіңішке дауыспен майдалап қана. Қасына бардым. 

«Ажарыңыз тәуір болған соң сізге бір іс тапсырайын деп келдім. Бармасаңыз айтпаймын», — деді. 

«Айтыңыз, түріне қарай барамын», — деп едім, ол: «Мойныңызға алсаңыз айтам, әйтпесе айтпаймын, 

нәсіліңізді көргесін сіз орындай алады деп келіп отырмын», — деді. «Жарайды, енді айта ғой, тәуекел, 

барайын», дедім. Қалтасынан бір сөз жазған қағаз алды да: «Мына хатты сонау ақ мұнараның ішінде, сегіз 

патшаның санаты отырады, сол күмбезге барыңыз, күн батыс жақтағы есіктен кірсеңіз кішкене көше бар, 

соның жан-жағында бөлек-бөлек есігі болады, аузында күзетші, кісі көрсе атады, сіз соларды көргеннен 

қолыңызды көтеріп барыңыз, қасына барған соң хатты көрсет, сізді нұсқап жібереді, сонан оң жақ 

қабырғада үш есік болады, сіз соның екеуінен өтіп, үшінші есікті ашып тұрсаңыз төрінде аяқ-қолы 

шынжырлаулы бір арық жігіт отырады, мына хатты сол жігітке беріңіз, беріп қолына тиген соң жарты 

ауыз сөзге келмеңіз, тез кейін қайтыңыз. Осыны істегенде, шапшаң тез барыңыз, егер жауапқа келемін 

деп бір сәт кешіксеңіз сіз бұл дүниелік адам болмайсыз. Басыңыздың қалай кесіліп қалғанын біле алмай 

қаласыз», — деді. «Мен — қызбын, әкем бермеймін деп, ұстап отырған менің ғашық жігітім еді», — деді. 

Мен қызбын деп айту мұң екен, жан-тәніммен ғашық болдым. Жүрегімде сабырлық қалмады. Мен 

осындай халге душар болдым деп ішкі сырымды айтқым келіп еді, бірақ мұның хатын апарып, әуелі оның 

ішкі сырларын біліп алайын деп ойлап «қүп болады» ден, хатын алып жүріп кеттім. Айтқанындай ақ 

күмбезге келін, керсеткен есіктен кірдім. Мен кіріп келсем, үш есік түр. Төргісінің аузын ашып қарасам, 

бір жігіт отыр, аяк қолы шынжырлы. Нұсқасына қарасам, адам баласының жаны ашитын, арықтығы ар 

жағынан сүйектері көрініп тұр, бір түрлі мехнат көріп отырған адам. Түрін қарап тұрсам, құр қу сүйекті 

құрап қойған секілді. Не қыларымды білмей, осыны істеген адамды, шамам келсе, отқа итергім келіп 

қаным қайнап, жөнін сұрайын деген оймен хатты қолына беріп, «жаным-ау, мұнша саған не болды» деуім-

ақ сол екен, дүние жүзі қозғалғандай шатыр-шұтыр етіп, зілзала орнағандай болды. Не екенін білмеймін, 

өліппін де калыппын, сонан кейін көкте екенімді, жерде екенімді білмеймін. Бір уақытта кішкене есім 

кірейін депті, қозғалуға дәрмен жоқ, өне бойым ұсатылып қалған, қимылдатпайды, басым зеңеді. 

Байқасам мүшелерім өзімдікі емес секілді. Жан-жағыма көз жіберсем өзімді табытқа салып, көтеріп жүр. 

Өне бойымды қызыл қан жауып кеткен, жатқан жерімде қара құрттай кісі каптап жүр, басым быт-шыт 

болып жарылып қалыпты. Бұл қалай деп сұрайын десем, шамам келетін емес, көтеріп жүрген адамдарға 

«мені бір оңашалау жерге апарыңыздар» дедім. Іздеп келіп алатын жолдастарым қайда екенімді білмей 

жүр ғой, әлде мынадан қорқып қашып кетті ме екен деп те ойлаймын. Әйтеуір топтан шеткері бір жерге 

алып келіп, табытыммен қойды, ептеп байқасам бұрынғыдан көрі есімді жиып қалыппын. Топтың 

ортасында биік  құрылған табыт тұр, үстінде бір өлген адам жатыр. Астында бір еңгезердей әдемі жігіт, 

басында айыр қалпақ, қолында қос желек найза, үстіне киінгені торқа сауыт, мойнында садақ, екі көзінен 

жас ағып, бауырым-ай, тыянағым-ай, жүзіңді көріп, ауыз екі қоштаспадым-ау» деп зарлап, найзасына 
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сүйеніп жылап тұр. Сонша көп халық табытты айналып жылап олар да тұр. Тұруға шама жоқ, бір кісіні 

шақырып алып, «мынау не уақиға» деп сұрадым. Ол адам жайланып, жаныма отырып, мұны сұрасаң 

айтайын деп, бетіме қарады да: «анау табытта тұрған жігіт, бағанағы өзің хат апарған жігіт еді. Сен 

сөйлеспей бере салып, кейін қайтқанда адам білмейтін еді. Ешкімді сөйлестірмеуге, ешкімге көрсетпеуге 

патшаның қойған адамдары сенің даусың шыққанда соғып кетті. Қыздың дұғасы бар деп айтуы да сол еді. 

Анау өлген жігіт патшаның баласы. Және оның інісі де патша. Бірақ бұл патша болғанда арық жігіттің 

әкесіне қарайды. Қыз сол кіші патшаның қызы. Інісі ағасын өлтіріп, орнына үлкен патша болсам-ау деп 

жүреді екен. Бір мезгілдер болғанда, ол есебін адамға сездірмей, бір мыстан кемпірге ақы беріп, ағасын 

өлтіріп, мұра менікі деп, баласына бермей ағасының орнына патша болды. Сонымен ол жүріп жатты. 

Екеуінің әкесі бір туысқан кісілер болса да қыз жігітке ғашық, жігіт қызға ғашық. Мұны бір күні қыз әкесі 

сезіп қойып, «екі тозақы, бұлар шариғатқа қисық іс істеді және мені халыққа масқаралады, патша қызы 

інісіне ғашық деген әңгіме елге жайылды, мұны жөншілікпен өлтірмей масқаралап өлтірейін» деп ойлады. 

Ақыры жігітті шынжырлап қысып ұстады.Сөйтіп ешбір адам айла таба алмай қыз жүре беріп,ешкім 

білмейді, сырттың адамы деп, сені жіберген еді. Өзің сөйлесем деп мына бейнетке ұшырап 

жатқаның,жаңа сенің сөйлескеніңді қыз әкесі патша біліп, жігітті дарға тартып жіберді. Сол екі ортада, 

арық жігіттің бір апасынан туған жиені болушы еді, бетіне жан келмейтін мықты батыр болған еді. Бір 

күні түс көреді де, халқына қару-жарақтарыңды алыңдар, менің нағашым бір пәлеге кездесті, соны біліп 

қайтам» деп, іздеп келген еді, мынау арық жігіттің өлген үстінен шықты, келе айғай салып араласып берді. 

Сол жерде дар басына жиылып тұрған халықтан біліп, патшаның басын алып, нағашысын анау мұнараға 

салып, өзі астында жылап, зарлап тұр. Қыз Күләнда әлгі батырдың қасында бір талып, бір тіріліп отыр», 

— деді бөтен адам.Сөйтіп отырғанымызда баяғы өзімнің көрген жолдастарым жылап, шулап, мені тірі 

тауып алғанға өздері қуанып, мені сол табытыммен көтеріп қосқа алып келді. «Кәне, енді біз жүрейік, 

өстіп отырып осылардың бірдемесіне ілініп кетерміз, кайтайық», — деді жолдастарым. Менің онда 

жұмысым жоқ, есі-дертім Күләнда, енді бір көріп сонымен сөйлессем деймін. Күләндамен сөйлессем бе 

деген оймен ақырында жігіттерді тоқтаттым. Екі-үш күн өткізіп, жараларым тәуір болды. Соның жүзін 

көрейін деп, шаһарға таман аяңдап келдім. Сұрастырып білсем, батыр жиен бір бөлек алтын сарай 

салдырып, соған қызды бөлек күттіріпті. Жан-жағын қоршаған әскер. Мүнан күдер үзген соң қайтерімді 

біле алмай, сандалып келе жатып, енді әуре болмайын,себеп — ол менің қолыма енді түспейді, мұның 

суретін алсам да болар деп ойладым. Күләнда қыз күймелі пәуескемен келе жатыр екен, күн ыстық, 

пердесін ашып, мені көріп, атын тоқтатып тұрып: «Әй, жігіт, сен сөйлеспегенде өлмейтін еді гой, бірақ та 

жазу осылай шығар, сен де қас қылған жоқ шығарсың», — деді. Сонсоң мен жылай бердім. Ол «неге 

жылайсың» деп сұрады. Өз халымды айтып ем: «Ой, бейшара, әуре болма, батыр білсе,екеумізді де 

өлтіреді, онан да өзің бар да еліңді тап», -деді. «Ең болмаса суретіңді берсеңші», — дедім. «Ендеше,алтын 

сарайдың батыс жағына бар да тұр, қазір мен де барамын», — деді қыз.Келіп тұрдым, әлден уақытта, күн 

батар мезгілде қыз келді. Көрді де бір нөкерін шығарып алып, «үйдегі менің суретімді әкеп берші» деді. 

Нөкері алып келіп маған берді. Сонсын Күлән қош айтысып, сарайға кіріп кетті. Жылай-жылай мен 

қайттым. Ана тұрған сол қыздың суреті, деді шал. — Ол үшін әуреленбе, ала алмайсың, өзің жазым 

боласың, қайт», — деді. Мұны естіп, тағы жалынып, зарлап: «Ататай-ау, рақым қылсайшы, мендей 

құлыңа жөніңді айтсаңшы, барайын», — деп шалдың аяғын құшақтап жалындым. 

- Тоқта, — деді бір уақытта, — сенің зарың менің сүйегімді сырқыратты, енді айтайын. Шал мені ертіп 

биік таудың басына алып шығып, жөнін көрсетіп: «Осымен тоқтамай жүре бер, алдыңнан бір үлкен көл, 

жайқын су кездеседі, сонан аман өтсең еліне барасың, — деді. — Егер де осы жолмен жүріп отырып суды 

тапсаң сол суда менің астылы-үстілі байлап қойған кемем бар. Соған мін, және батысқа қарай аға бер, 

басқа жаққа бұрылсаң ғұмырыңда табу жоқ», — деді. Мен бәрін сұрап алып, «құдай, енді өзің оңғар» деп, 

жолға түсіп, жүріп кеттім. Шалдың көрсеткен жолымен тура аман-есен суға келдім. Суды жағалап жүріп 

кемені тауып, біраз осы жерде тынығайын деп үш күн жаттым. Төртінші күні жүрмек болып, кемені 

дайындап, суға түсіп кете бардым. Күн батысқа жүріп, кемені айдап келе жатыр едім, күн бұлттанып жел 

тұра бастады. Дауыл соқты, мен кеменің астындағы қабатына түсіп алып жаттым. Әлдене уақытта жел 

шығып судың жүзі боранша көпіріп, толқын таудай болып, кемені айдап жөнелді. Біресе аударып, біресе 

домалатып жүріп келеді. Менде ес жоқ. Кемесімен суға кетем ғой деп жылап қорқып, жанымменен қош 

айтысып жүріп келемін. Бір мезгілде жел басылғандай болды. Кеменің үстіңгі қабатына шығып қарасам 
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қалай кетіп бара жатқаным білінбейді.Дүние жүзі көкпеңбек су, дүниенің ол шеті мен бұл шетіне көз 

жетпейді. Мен жылап-еңіреп, «мына судан енді шыға алмай өлгенім ғой, Күләндам жүзіңді бір көре алмай 

кеткенім бе» деп, ботадай боздап жылай бердім. Бір уақытта жел қайта көтеріліп, таудай толқындар 

кемені аударып-төңкере бастады. Мен сорлы тағы кеменің астыңғы қабатына кіріп жатып алдым. Кемені 

толқын тербеп айдап, сырғытып келеді. Осымен судың бетінде жеті күн жүрдім. Әлдене уақытта кемені 

жел айдап жағаға алып келді. Қуанып, секіріп түсіп, кемені байлап тастап, қырға шығып, жүгіріп келе 

жатырмын. Көздің ұшында шаһар көрінеді. Биік ақ мұнарасы бар. Жүгіріп шаһарға келдім. Келсем адам 

жоқ, бір түрлі сәнді шаһар. Бұл не шаһар деп, аралап келе жатып ортасында күнше зейнеттеп салған 

сарайды көрдім.Айналып жүріп бір жақ есігінен ішіне кірдім, сарайдың асты-үстінде адам айтқысыз 

алтындаған құрулы тақ бар екен. «Е, тәңірім, бұл шаһардың адамдары, малы, жан иесі қайда кеткен, апат 

келіп қырылды ма екен, болмаса қалпымен жолаушылап кетті ме екен» деп тұрып, тақтың үстіне шығып, 

өз елімдегі патшалық өмірім ойыма түсіп, масаттанып отыр едім, әлдене уақытта даладан дауыс шықты. 

Не дауыс екен деп есім шығып, далаға шықсам шаһардың іші толған маймыл. Мен есімнен айрылып 

талып кеттім. Менің үніммен маймылдардың жұмысы жоқ. Мені көріп қалып, шуласып, «құдай берді, 

мынаны патша қылып аламыз, жезтырнақ бізге тимейді» деп шырқырасып жатыр. Бір мезгілде көзімді 

ашсам бетіме су сеуіп отырған ылғи маймыл, тағы не пәлеге жолықтым деп зарлап мен жылап отырсам, 

маймылдар бізге өсиет айтып отыр деп ойлапты. Мен зарлап, жылап болған кезде бір үлкен тақтайды екі 

маймыл көтеріп алып келді. Тақтайда жазу бар екен, әкелді де менің қарсы алдыма қойды. Бұл не нәрсе 

деп тамашалап қарап тұр едім, жазылған сөз мынау екен: «Бұл шаһарға келген адам баласы осындағы 

жазу бойынша, маймылдарға патша болып тұра береді. Егер кетем деп ойласа, өмірін қорлықпен шірітеді. 

Шыдамай, кетем деп күн шығысқа қарай жүрген адам жезтырнаққа кез болады, оңтүстікке жүрген адам 

кісі етін жейтін адамға кез болады, солтүстікке жүрген адам — шеті жоқ су болады,осы маймылдарға 

патша болып тұрса, ақиретте ақ жүзді иманды болады», — деген. Ақырында «мұны жазған мен, Сүлеймен 

пайғамбармын» деп қол қойған. Мына жазуды оқып мен тағы да талып кеттім. Өліп кетті ме деп 

маймылдардың есі шығып, шуылдап, су сеуіп тағы тірілтіп алды. Бір уақытта маймылдар өзі сойып жесін 

деп бір семіз қой берді. Неше күн су бетінде жүріп, қарным ашып қалған екен. Маймылдардың енді қастық 

қылмайтынына көзім жетіп, қойды өз қолыммен сойып, бұзып, қазанға асып жедім. Сөйтіп мен 

маймылдарға патшалық өмір ете бердім. Түн болса маймылдар, жатсам да маймылдар айналамды қоршап 

ұйықтайды, қашып құтылу қиын-ақ. Таң атып тамақтанып болған соң бір итті ерттеп, мені мінгізіп алып, 

ертіп жүрді. Күн шығысқа қарай келе жатырмыз,сәске мезгілде бір үлкен дарияға келдік. Сол күні 

жезтырнақтар маймылға шабуыл жасайтын күні екен, әлдене уақытта қара құрттай қыбырлап келе жатыр. 

Маймылдар мені шыр айналып, тығылып, шулап тұрды. Жезтырнақтар таяп келіп, мені көріп, 

маймылдарға тие алмай, иіріліп тұрып қалды. Маймылдар қуанып, адамзаттан патшамыз бар деп, 

жезтырнаққа көрсетіп, жүгірісіп жүр. Егер адамзаттан патша қойса, жезтырнақ тимейді екен. Олар иіріліп 

тұрып-тұрып тарап кетті. Түс болған соң біз де шаһарға қайтып келдік. Күндіз-түні уайым-қайғы, қалай 

кету есебін таба алмай жылаймын да отырамын. Бір күні ойланып отырып, «қой, бүйтпейін, халқымды 

аралайын деп бұларға әмір қылайын. Сонан соң өздерімен өздері әуре болып кеткен кезде қашайын» деген 

ойды ойладым да халқымды жиып алып, «мен алыста жатқан елімді аралаймын» деп, жүйрік итті ерттетіп, 

міне салып, ел аралауға жүріп кеттім. Құмырсқа жақтағы бір маймылдың ауылына келіп қондық. Патша 

келген соң есі қала ма, арақ-шарапты жинап, малды сойып, естері шығып шуласып жүр.Сөйтіп отырғанда 

мен барлық жұртты жинап алып,арақ-шарапты ішкізіп, түгел мас болған кезде итке мініп алып, қашып 

жүріп кеттім. Мастықтары қайтып естерін жиған кезде, олар тұрып мені іздейді. Кетіп қалғанымды біліп, 

барлығы жиылып, ойбайлап, жыласып, енді өлдік деп шулап, иттеріне мініп алып, менің кеткен ізіме түсіп 

алып, қуып береді. Олар қуып, жақындап келе жатқанда мен де жаңа ғана құмырсқаның жұртынан өттім. 

Құмырсқалар жалғыз мені байқамай таң алдында шырт ұйықтап жатқан еді.Мына қуған маймылдардың 

дүбірімен оянып, көріп әдейі өз жұртына іздеп келген жауды аясын ба, қарсы шығып соғыс салды. Мұны 

көріп, маймылдар мені қууға шамасы келмей құмырсқалармен соғысып қала берді. Мен сол жүргеннен 

жүріп, тоқтамай үш күн, үш түн жүрдім.Тынымсыз жүрген ит онан ары жүруге жарамай болдырып, өлім 

халіне келді. Берейін десем түк тамақ жоқ,енді қайтерімді білмей, я құдай мен ғаріпті осынша неге 

аямадың деп уайымдап отырдым да «қой, бүйтпейін, мұнымен отырып өліп қалармын, жүріп тіршілік 
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қылайын» деп, итті тастап, жаяу қаңғып жүріп кеттім. Көп жүрдім. Ел-жұртымның бетін көре алмадым. 

Ылғи шөл. 

Жапан дүз дала. Әбден халім бітіп өлудің аз-ақ алдында болып келе жатыр едім, алдымнан бір биік тау 

көрінді. Соған аяңдап келдім. Басына шығып қарайын, жан-жақтан не көрінер екен деп ойлаған едім, әлім 

бітіп, шаршап қалай шығарымды біле алмай тұрдым. Дәл тұрған жерімнен бір биік тас көрінді. «Қой, 

бүйтіп ит жемеде өлгенше, мына тастан құлап өлейін» деп, енді секіргелі тұрғанымда, арт жағымнан бір 

дауыс: «Ей, ақымақ, имансыз неге өлесің, онан да анау бейіттің ішінде екі дәруіш отыр, соған барсаң 

мұрадың хасыл болады», -деді.Мұнда келіп едім, мына екеуіңді көрдім», — деді. 

Үшінші дәруіш Мен де бір патшаның баласы едім, әкем сонша қаһарлы, алдына еш адам келмейтін түсі 

суық адам еді. Сол кісіден мен жалғызбын. Және бір қарындасым бар. Басқа ұл туысым жоқ. Сайран етіп, 

сауық құрып жатамыз.Еш уайым жоқ. Қасыма ерген нөкерлерім бар. Күнде сауық. Әкемнің қартайған 

уағы еді, бір уәзірі бар, ол да халыққа қадірлі, бірақ қатаң мінезді еді. Бір күні әкем ауырып, үш күн жатып, 

дүниеден қайтты. Өзім жас, әкем өлген, уайым-қайғымен қараланып мен жүрмін. Шешем тәуір кісі еді. 

Бір күні: «Балам,өлгеннің соңынан өлмейсің, осы елдің түрі жаман,түбінде ертерек мына әкеңнің орнына 

отыр, өйтпесең ана уәзірдің мінезі жаман, қан ұртты адам еді, іштен жүріп бір күні халықты өзіне аударып 

алып, таққа отырар да сені қаңғытып жіберер, онан бұл ұялатын кісі емес. Саған менің айтқан ақылым», 

— деді шешем. Мына сөзді түсініп, елімді жинап алып: 

- Ай, халқым, әке өлсе балаға мұра деген еді. Мынау әкемнің орны бос тұрмасын, — дедім елге. Анау-

мынау деп отырғанда уәзір сөз бастап еді, отырған ел соны мақтады. «Патшаны енді көп болып тас салып 

сайлаймыз, мен болам деген кісінің бәрі де патша бола берсе, елдің бәрі де патша болар», — деді ол. Анау-

мынау деп едім, елдің беті ауып кеткен екен, сол жерде табан аудармай уәзірді патша қойды. Уәзір мені 

сол сарайдан шығарудың қамына кірісті. Жас болсам да жөншілікпен шығам ба, тартыса кеттім. 

Ақырында уәзір қойған жоқ, өзімді қорлықпен масқаралап айдап шықты. Сонымен не қыларымды білмей, 

сандалып жүрдім. Сол әкем патша болып тұрғанда бір досы бар еді. Бір күні жылап соған келдім. Ол мені 

көріп жылап, «қайран, шырағым Зейнел-ай» деп, құшақтап,біраз тұрып, шешем, қарындасым — бәрімізді 

үйіне ертіп келді. Отырып: 

- Ей, Зейнел, әкеңмен құдай дескен дос едім. Сен мына халге ұшырап қалған екенсің. Әкең тірі уағында 

бір перінің патшасымен дос еді, соған жылда бір барушы еді, қолқасына бір маймылдың суретін әкелуші 

еді, сол сурет отыз тоғыз болып еді, барғанда мені қалдырмай алып барушы еді, сонда пері айтушы еді, 

осы сурет қырыққа толса не болам десең боласың, кімде кандайлық кегің болса, соны қалайда аласың деп 

еді, сен соған барып мына болған халіңді айт, әкеңмен достығын айт,сонан соң анау қалған маймылдың 

суретін сұрасаң берер, мен соған ертіп барайын, — деді.Әкемнің досы екеуміз жүріп отырып, бір күндерде 

періге келдік. Күтіп алды. Сонан соң болған халді айттым, әлгі пері патшасы отырып, басын шайқап: 

-Балам, сені қайдан білейін, ешбір сырыңды алғаным жоқ, әкең адал достыққа жарайтын жақсы кісі еді, -

деп отырды да, — жарайды, жарайды, әкеңмен дәмдес болып едім, бір рет сынап берейін. Мен адамзат 

патшасы Онзила шаһарының қызына ғашық едім, мен соны тартып алам деп барғанымды біліп еді, 

ісмиағзам дұғасын оқып жолатпай қойып еді, сонан не істерімді білмей отырмын. Не ықтиярымен 

бермейді, соны қас қылмай әкеп берсең маймылдың суретін берейін, — деді. Пері патшасы соны айтып, 

қолымызға «мынаумен іздейсіңдер» деп, бір қыздың суретін берді. Қарасақ көрген адам жолында өлетін. 

Суретті алып, патшаның ғашық қызын іздеп кеттік. Көрсеткен жөнімен іздеп, неше күн жүріп келе жатыр 

едім, елсіз далада иығына қоржын салған бір қайыршы шал кезіге кетті. Сәлем беріп жөн сұрады: 

- Балалар, мен сол шаһардікімін, — деді. Қайыршыдан мына жақсылық хабарды естіген соң, мен тұрып: 

- Е, ақсақал, қайырсыз мың теңге аласыз ба, жоқ қайырлы бір теңге аласыз ба, — дедім. Қайыршы: 

- Қайырсызды не қылайын, қайырлы бір теңге беріндер, шырақтарым, — деді. Сол жерде қайыршыға бір 

ділда беріп жүріп кеттік. Жөнін сұрап, бір мезгілде шаһарды тауып алып, күн кешкірген уақыт, шаһарды 

аралап келе жатыр едім, шаһардың орта тұсында бір үлкен алтын сарай тұр екен. Бір жағы құлаған, ішінде 

бір шал, бір қыз отыр. Келсек бағанағы қойнымыздағы суреттегі қыз. Көңіл шат болып, осында қонайық 

деп келе жатсақ, отырған шал бағанағы өзіміздің қайыр берген шалымыз. Аттарымызды байлап тастап, 

ассалаумағалайкүм деп кіріп келдік. Көргеннен-ақ тани кетті. Бәрі де жылап отыр. Шал қалбалақтап: 

-Жоғары шығыңдар, балалар. Жолдарың болсын,қарақтарым, сендердің бір теңгелерің, қайырлы, берекелі 

болып, бүгін соған да көп нәрсе алдым. Мына балам қуанып көп алғыс айтып отыр, — деді. — Алла 
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сендердің жолдарыңды қылар, біз де мүсәпір адам едік, — деді. Сонда қуанып отырып, қасымдағы досым 

сөз бастап, пері патшасы жібергенін айтып, қызды сұрады. Шал мынау сөзді естіп, жылап сөз бастады: 

- Балалар, мен заманында патша едім. Қапыда құдай тағала мына күйге салды, сол пері лағнат келіп, 

соғысып, мал-мүлкімді талауға салып, көп қинау көрсетті. Мен де патшамын, жөншілікпен қызды 

бермедім. Енді күллі елді бүлдіретін болды. Сонан соң молдалар жиып, періге ем мынау болады деп, бөрі 

ісмиағзамның дұғасын оқыды. Әрі-беріден соң албасты секілді басып отырған пері әскері бір сағатта кетіп 

бітті. Кетсе де тыныш кеткен жоқ. Осылайша өзімізді ғарып қып, мына сарайдың бір жағын бұзып, барлық 

адамдарымызды жылатып кетті. Сонан бері осы халмен күн көріп жатырмыз. Сіздердің кешегі берген 

ақшаларыңыз өзім осы халге келгеннен бері көрген қайырлы нәрсем болды. Енді, балалар, сендерге не 

айтам, өзім мына халде отырмын, заттарың тәуір көрінеді, періге осы баламды бермеймін деп түсіп 

отырмын ғой, қалай қып аласыздар,өстіп отырып бұл баламды енді жылата бермейін, құдай алдынан 

жарылқасын, — деді шал. Осы күні сол сарайда болып, ертеңіне қызды алып келе жатырмыз. Мен қызға 

жан-тәніммен ғашықпын. Жоқ жерде өзімнің ғашық екенімді қызға айттым. Қыз — Шарбану: 

- Мен қайдан білейін, менде не ерік бар, мені не қылғалы алып келесіздер, — деп, ауыр күрсініп жылады. 

- Жаным, Шарбану, мен сендік, енді ешкімгебермеймін, ықтиярмысың, — дедім. 

- Ондай күн болатын болса, өз нәсілімнен қайда барам? Амал жоқ, ерік кетіп келе жатырмын. Онда да мен 

қанша баянды болып тұрар дейсін. Құса болып өлем. Нәсілің адам, пері емессіз ғой, сізге мен де 

ғашықпын, не қылсаң да ықтиярмын, — деді. Шарбану сөйтіп тұрғанда бағанағы досым келіп: 

- Ой, ақымақ, былай жүр, естіп пе ең патшаның айтқан сөзін. Қастық қылма дегені қайда. Бұған қатысып 

алып берсең, сен де, қыз да, мен де бұл жаһанда болмаймыз. Есің жоқ, біз ана қалаған маймылдың суретін 

алсақ барлық мұратқа жетеміз, жолаушы болма, — деп ұрсып, қуып жіберді. Енді таң атып бұл қонған 

жерден жүріп кеттік. Ертең мен қыздың қасына келіп, әр түрлі сөз айтып отыр едім, досым және келіп 

ұрысты. Мен әрібері көнбей: 

- Маған енді маймылдың суретінің керегі жоқ, осы Шарбануды өзім алайын, — деп айтып едім, досым 

маңға отырғызбады. 

- Бұл жерде әзір ақымақтық қылма, суретті алсақ, осы мұраттың бәрі де болады. Мен өзім бәрін де 

орындаймын, — деп қызға жолатпады. Осымен келе жаттық. Енді екеумізді аңдып жақындастырмады. 

Ішімнен қан өтіп мен жүрдім. Ақырында аңдушыны алдаушы жеңеді деген ғой, бір қапысын тауып, 

Шарбанумен қосылып қалдым. Оны досым біліп қалып, ойбай салып, «сен бүлдірдің енді бізге түк жоқ» 

деп, жер теуіп ұрысты. Мен досыма жалынып: «Ей, ағатай, маған жаныңыз ашыса, осы Шарбануды өзім 

алайын, енді маймылдың суретінің керегі жоқ», — деп зарлап жыладым. Олай-бұлай айтып едім болмады. 

Зарығып жылап жалындым, болмады. Ақыры менің көңілімді қимай айтты: 

- Жарайды, енді тұра-тұр, осы перілердің мұрнына исі келсе, жоламайтын бір дәрі болушы еді, кінә өзінен 

болсын, оның исі мұрнына келсе, Шарбанудан безіп кетеді, тастайды. Сонан кейін қызды да аламыз, 

маймылдың суретін де аламыз, — деді. Сонымен қыз Шарбанудың қолына дәрі жақты. Бірнеше күн жол 

жүріп алып келді. Сонан соң бізді бір бөлек үйге әкеліп кіргізді, қызды оңаша бір үйге апартты. Тамақ 

ішіп болған соң, досымыз екеумізді қыз отырған үйге әкелді. Әр-беріден соң, Шарбанудың қасына барып 

еді, иіскелеп тұрып шошып секіріп шықты. Сүйтіп біздің қасымызға келіп, ақырып: 

- Батшағар, сен неше келіп, менің неше түрлі сырымның бәрін білгенсің. Антұрған, саған мен көрсетейін, 

-деді. Маған келіп: «Ей, оңбаған, дос болам дейсің, адамзат опасыз келеді», — деп, екеумізді жаққа екі 

тартып еді, дүние жүзі зілзала орнағандай шақыр-шұқыр етіп астан-кестен болды. Мен өліппін де 

қалыппын. Сонан кейінгі халдің не болғанын білмеймін. Бір уақыттар болғанда көзімді ашсам ел жоқ, күн 

жоқ бір меңіреу сар далада жатырмын. Досым да жоқ, қыз да жоқ, перінің шаһары да жоқ, не жер екенін 

біле алмай естен танып, жынды кісіше біраз отырыппын. Аздан соң есімді жиып, алып, бір таныс жер 

табылар ма екен деп едім, жердің бәрі жат, әкеден, таж-тақтан, ел-жұрттан айрылған былай тұрсын, 

бәрінен мынау өтіп кетті. Ыза мен дерт ішке симай жылап. «Я, құдай, неңді алдым, осынша жас басымнан 

ғаріп қылғандай, енді мынау күйікті тарттырғанша, ал, құдай», — деп, ызаланып, жылап жатып,ұйықтап 

кеткен екенмін. Түсімде әкем келіп айтады:«Шырағым, ренжіме, алланың жазуы осы, осыдан аумай, 

бетіңді күн батысқа қойып жүре бер. Алдыңнан бір биік заңғар тау көрінеді. Соның батыс жақ етегінде 

бір бейіт бар, соған барсаң барлық тілеуің қабыл болады», — деді. 
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Сонан еш нәрседе жұмысым жоқ, қатты қуандым. Түсімдегі аян бойынша жобалап жүріп келсем, бейіт 

тұр екен. Ішіне кірсем мына кісі жалғыз отыр екен», — деп,сол жақтағы біреуін көрсетті. Өзге отырғандар: 

- Жарайды, бұл осымен тоқтасын. Енді сіз айтыңыз, — деді бәрі ең алғашқы келген біреуіне. Ол сөзін 

бастады. 

Төртінші дәруіш отырып: 

-Мен бір уәзірдің баласы едім. Әкем ағалы-інілі немере еді. Екеуі де уәзір еді. Екеуі өлердей дос, сонша 

жолдас, бір-біріне жанын қиятын еді. Екеуінде де бала болмапты. Сүйтіп жүргенде аруақ жар болып, 

екеуінің де кейінгі алған қатыны жүкті болыпты. Өте қуанышты, шаттанып жүріпті. Менің әкемнің аты 

Фазыл еді, анау уәзірдің аты Қамза еді. Бір күні менің әкем Қамзаны қонаққа шақырып, кеңесіп отырып, 

екеуміздің де әйеліміз жүкті болды, екеуі бірдей ұл тапса нұр үстіне нұр, екеуі бірдей қыз тапса онда 

керегі жоқ, егерде екеуміздің әйелміз бірі ұл, бірі қыз тапса, қосайық, — дейді. «Ата-ененің жоралғысы, 

менің әйелім ұл табады, сенің әйелің қыз табады деген сөз емес қой», — дейді,менің әкем отырып, Қамза 

отырып айтады: «Бұл дұрыс сөз, осы сөз менің де ойымда бар еді, бір айтайын деп жүр едім», — дейді. 

Осыған екеуі де сөз байласып қояды.Бір күндер болғанда, ай-күндері жетіп екеуі босанады.Менің шешем 

ұл табады, Қамзаның әйелі қыз табады.Ол қыз тапты деп ренжімейді, әйтеуір перзентке зар боп жүргенде 

адамдар қатты қуанып, неше күндей ұдайы той қылады. Сонымен екеумізді тәрбиелеп жүрді. Екеуміз де 

сұлу, көркем болыппыз. Менің атымды Хасен ойыпты, қыздың атын Күлзайра қояды. Сонымен екеумізді 

бір жерге күтіп, бір жерге асырайды. Көз тиеді деп жасырып асырайды. Осымен бірнеше уақыт өтіп, бес 

жасқа толған соң молдаға береді. Оқып жүрдік, тәуір ғылым иесі болдық. Бір күні менің әкем отырады да: 

- Ұлы жоқ адам сорлы, мал-мүлкі иесіз тұрған бір нәрсе емес пе. Қызды балам деуге бола ма, ертең өскен 

соң біреумен кетеді. Ақыры жиған-тергені сол қызды кім алса, соныкі болады. Менің артыма ие болады, 

мұра болады деуге болмайды. Біздің Қамза да сорлы адам ғой, жасы болса келіп қалды. Мирасқоры жоқ. 

Күлзайра да біреу үшін асырап отырған балапан емес пе, — депті.Бұл сөзді Қамза естіп, ботадай боздап 

жылап: 

- Мына сөзді Фазылдан естігенше өлейін. Мен Күлзайраны ұлдан артық көріп жүргенде Фазыл мынаны 

айтты. Ертең біреу мұнан да жаман сөз айтар. Онан да мына Фазылдың сөзін естімей, құлақ естімеске 

кетейін, — деп Қамза бір түнде қашып кетеді де қалады. Оны ешкім білмейді. Жалғыз-ақ жапырақ қағазды 

жазып, төрт бүктеп, есіктің маңдайына қыстырып кетеді. Бұл мұнымен бара тұрсын. Әкем ертең ертемен 

тұрып, уақытында қызметіне кетеді. Ол күні Қамза уәзір бармайды. Менің әкем «бұл кеше кешке аман 

еді, ауырып қалды ғой, көңілін сұрайын» деп, есіктен шығып келе жатса, есіктің маңдайында төрт 

бүктеулі қағаз қыстырулы тұр. «Мұны кім қыстырды екен, бұрын бұл жерде еш нәрсе болмаушы еді» 

деп,тамашалап келіп алады. Қараса, жазылған қағаз, жазған сөз мынау: «Қош, досым Фазыл, ақиретте 

көрісерміз,бұл жалғанда енді екеумізге бір тұрып, бір жүруге нәсіп етпеген, енді көз көрмес, құлақ 

естімеске кеттім, менің қалған дүниемді сен жиып аларсың, ақыр менде ұл бала жоқ, иесіз дүние ғой», — 

деп, аяғына атын қойыпты. Әкем мына сөзді оқып, «дүниеде мен жазым басқан екем, сөзімді естіген екен 

ғой, қайран досым-ай» деп, есінен танып қалады. Есіктің алдында бұл кісінің талып жатқанын шешем 

көріп, «не болып қалды» деп, есі шығып қорқып, «әлде, Хасеніме бірдеме болып қалды ма» деп ойлап, 

оған қарамай жүгіріп үйге келді. Мен жаспын, ештемені парықтаған уағым емес. Артынан мен де шықтым. 

Келсем әкем әлі талып жатыр. Әкемді көргең соң мен шырқырап бас салып, жылап жатырмын. Шешем 

енді қайтерін білмей, әкемнің бетіне су бүрікті, әкем аздан соң есін жиып, көзін ашты. Зарлап жылап, не 

болды, не көрдің, біреу ұрды ма, болмаса бір нәрсе көрдің бе, неге бүйтесің деп шешем сұрап еді, әкем 

ештеме емес деп айтпады. Сол уайымдаған бетімен үйге келді. Келген соң: «Қайран досым-ай!» — деп 

және жылады. Досым деген соң шешемің түсі бұзылып: «Не болыпты, Қамза еліп пе?» — деп сұрап еді: 

«Қашып, көшіп кетіпті, маған тастап кеткен хаты мынау», — деді. Шешем қағазды алып оқыса, жазылған 

сөз әлгі. Бұл хаттағы сөзді естіген соң мен де ботадай боздап жылап, баршамызға бір үлкен қайғы болып, 

не қыларды білмей құр жылаумен отырдық та қойдық. Осы қайғымен әкем уәзірліктен шықты. «Іздеймін», 

— деді. Ешбір дерегін біле алмады. Осы уайымда жүріп әкем өзінің айтқан арманын қылып ауып кетті. 

Мен дәулеттен айрылдым, жай кетуге айналды. Сонымен бір уақыттар болғанда, әкем дүниеден қайтты. 

Жетім бала, жесір қатын болып калдық. Әкеден онша дәулет болмады. Мен сол уақытта он үш жасқа 

келдім. Бір күні «бүйтіп отырмайық, бір кәсіп істейік» деп, мен келіп базардан бір балаған жасап алып, 

ылғи халуа пісіріп сататын болдым. Жұрт халуамды тәтті деп, екінші өзімді де тамашалап келді. Халуам 
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өтімді болды, осымен пайда қылып жақсы болып тұрдым. Иә, бұл осымен тұра тұрсын. Сонымен Қамза 

сол кеткеннен мол кетті. Басқа патшаның қол астына барып уәзір болды. Күлзайра тамаша болып өсті. 

Адам баласы қарап тұрғандай, он төртінен туған айдай толықсыды. Сонысынан қауіптеніп Қамза 

Күлзайраны ешкімге көрсетпеді. Сонымен ол да жата тұрсын. Енді екі періден сөйлейік. Пері патшасының, 

Шымыр, Әмір деген екі жол қараушысы жаңа дүние жүзін түгел кезіп жүріп, бір жерде кездесіп, көрген-

білгендерін әңгіме қып отырып, Шымыр айтады: 

-        Ей, Әмір, мен бір нәрсе көрдім. Дүние жүзінде бір адамзаттың қызы бар. Аты — Күлзайра. Шіркін-

ай, мұнша да көрік біте береді екен. Кез келіп сол шаһардың ішін аралап жүрдім. Бір қараңғы үйден өтіп 

келе жатсам, терезеден жарық көрініп тұр екен. Ептеп бақылап қарасам, жаңағы қыз қараңғы үйді 

нұрымен жарық қып тұр екен. Қайран болып соны патшаға айтайын деп келе жатыр едім, — деді Шымыр 

Әмірге. Сонда: 

- Ей, сенің оның өтірік. Мен бір жігіт көрдім. Аты -Хасен. Құдай тағала бұл секілді адамды да жарата 

береді екен. Сенің мына айтқаныңнан он есе артық. Бір күні сол уәзірдің тұрған шаһарында келе жатыр 

едім, анадайдан бір сәуле бетіме түсті. Әлгі сәулеге қарап келдім, келсем бір нашар ғана үйдің ішінен 

жарық шығып тұр, ақырын ғана келсем, сол үйдің іші айналасымен жап-жарық болып тұр. Кірсем, үйдің 

ішінде бір нашар ғана жігіт жатыр. Тікелеп қарасаң көзіңді шыдатпайды. Біраз тұрып кайттым. Өзіміздің 

перілерде осы секілді жан бар ма екен деп байқайын деп келе жатыр едім, — дейді Әмір пері. Шымыр 

айтты: «Сен өтірік айтасың, қыз әдемі болу керек», — деп. Әмір айтты: «Хасен жігіт әдемі», — деп. 

Шымыр: «Ендеше, мен қызды әкелейін, сен жігітті әкел,сонан соң қатар салып қарайық, қайсы әдемі екен, 

әйтпесе біле алмаймыз», — деді. Әмір «жарайды» деп, екеуі қыз бен Хасенді алып келуге жүріп кетті. 

Әрі-беріден соң Әмір Хасенді тауып алып, қыздың үйіне алып келе жатты. Бұл екі арада Күлзайра қыздың 

басында бір хал болып қалды.Бір күні хан аңнан келе жатып, уәзірдің қызын көріп қалып, жан-тәнімен 

ғашық болады. Үйіне келіп отырып, тағына мінген соң уәзірін шақырып алады да: «Сенің қызың бар ма?» 

— деп сұрайды. Уәзір сасыңқырап: «Жоқ еді, тақсыр», — деді. Патша долданып: «Бар қызын жоқ деуін 

қарашы, әлде маған бермейін деп отырмысың, бермеген өнеріңді көрейін», — деп, жендетті шақыртып 

алады. Сол кезде патшаның қаһарына шыдамай: «Тақсыр-ай,биттей тұра тұршы, айтайын, қызым бар, 

жасым болса келіп қалды, өзіңіз көріп отырсыз, жалғыз бала болған соң, әзір ешкімге бермеймін деген 

антым бар еді, сол уәде бойынша айтып салдым, ғапу етіңіз, «не қыл дейсіз», -депті. Мына сөзді естіп, 

патша қаһарынан қайтып,«қызыңды маған бер, әйтпесе басыңды алам» дейді. Уәзір «жарайды» деп, 

ренжіп үйіне келеді. Түсі өзгерген. Екі көзінде жас бар. Қатыны: «Неге бүйтесің, не болды», -деп сұрап 

еді, Қамза жылап: «Осынша жасқа келгенде көзімнің ағы мен қарасындай бала еді, соны патша бер деді, 

бермесең үй-ішіңмен түгел қырам», — деді деп, Қамза көзінің жасын тыя алмай өкіріп қоя береді. Әкесін 

көріп Күлзайра шыдай алмай: «Әке, жылама, патшаға жауабын өзім беремін» — дейді. «Қарағым-ай, сен 

не жауап бере аласың», — деп, әкесі мұңайды. «Жоқ, әке, қызымның өзі біледі деңіз, сонан патшаның өзі 

келеді, болмаса кісі жібереді», — депті Күлзайра. Әкесі «жарайды» дейді. Патша әрі-беріден соң шақырып 

алып: «қалың малыңды алып қызыңды кешіктірмей бер», — депті. «Жарайды, тақсыр, қызымның өзіне 

өзің барып сөйлес, болмаса кісі жібер,менің де көзімнің ағындай жалғыз кызым еді, бір ауыз сөз салмай 

бара салуға көнбес, болмаса бірдеме етіп өліп кетіп жүрер, туғалы беті қайтпаған бала еді», — депті. Мына 

сөзге патша ойысып, бір уәзірін жіберді. Уәзір кеп айтқан екен, қыз: «Мен патша екенмін деп 

масаттанбасын, менің теңім емес, қу түбірді құшақтап жата алмаймын, өз теңім керек, кім болса да жас 

керек», -депті. Уәзір мына сөзді естіп, патшаға айтып келеді. Бұл сөз патшаның өңменіне салған найзадан 

кем тиген жоқ.«Патшаға қыз тимепті» деген сұмдық сөз ә дегенше-ақ ел арасына жайылып кетті. Патша 

дереу «осы шаһардан өзі жынды бір жас адам тауып әкел» деп бұйрық қылды. Уәзір сол жерде шаһарды 

кезіп жүріп бір жынды бала тауып алды. Жасы сол кезде он бес, он алты шамасында еді. Алып келіп 

патшаға берді. Уәзір ызаланып, қорланып, терісіне сыймай отыр. Хан қаһарына мініп: «Дереу екеуіне 

бүгін қалыңдық ойнат, мына жынды бала күйеу болады. Күлзайраны осы жындыға берсін, болмаймын 

десе қыз да, әкесі де бетін айтсын, қарсылыққа қаһарымды көрсетіп, түгел дарға тартам», — деп, әмір 

қылды. 

Уәзіріне «тез қайтып кел» деп жіберді. Уәзір келіп, патша осылай айтады деп айтып еді, Қамза ойланып, 

төмен қарап отырып, қорланып, «патша не қылса да әміріндемін» деді. Уәзір осылай деп айтты деді. Сол 

күні патшаның әмірі бойынша, Күлзайраны жындыға қоспақ. Кеш болған соң жындыны күйеушілетіп 
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алып келді. Бір оңаша үйді босаттырды. Төсекті салып жындыға ұқтырып, не қылсаң да Күлзайраның 

қасына жат деп, уәзірлері қайтып кетті. Бірақ жынды не білсін, баруға бата алмай, Күлзайраның 

қарсысында тұрады да алады. Бұлар бүйтіп түрғанда, Әмір, Шымыр — екі пері мені алып жетіп келді. 

Шымыр: «Үйде кім бар екен, мен біліп шығайын», — деп ішке, қыздың жатқан үйіне кірді. Келсе, адам 

сиқы жок біреу тұр, қыз ызаланып бетін бүркеп алған екен. Сол жерде Шымыр осылай да осылай екен 

деп Әмірге айтып келді. Сонан екеуін сыналық деді. Әмір, Шымыр қайта жүріп, жындыны алып шығып, 

далаға апарып, жасыра салып, мені үйге алып кірді. Кірсем қыз кішкене тыныштанып ұйықтап қалыпты. 

Перілер мені қасына әкеп жатқызды. Енді өздері кейінірек барып тұрды. Мынау жақсы деп айта алмай, 

енді былай қылайық деп, Әмір пері айтты: «Бірі ұйықтағанда бірін оятайық, қайсысы бетінен бұрын сүйсе 

сол сұлу», — деді. Сөйтіп келіп мені оятады. Сонан соң көзімді ашып қарасам, бір түрлі қош иісті, таза 

ауалы, жібек пен торғыннан басқа ештеңе төселмеген үйде жатырмын. Қасымда бір қыз жатыр. Мына 

халді өзіме сыйғыза алмай қайран болып, Күлзайраға қарап отырдым. Өне бойым балқып, денем 

шымырлап, құдай мына халді маган көрсетеді екен-ау деп, ыстық жас көзімнен шығып кетті. Не 

қыларымды білмей, басқаға қарауға дәрменім жоқ, ештеңе дей алмай жалтақтап, өңім бе, түсім бе деп 

қарадым да отырдым.Оятайын деп едім пері соғып кете ме деп қорқып, оята алмадым. Сөйтіп отыр едім 

бар бойым балқып, ұйқым кеп,еріксізден еріксіз ұйықтап қалдым. Мен ұйықтаған соң Күлзайраны оятады. 

Ол оянып, шошынып, әлде ұйықтаған соң қасыма келіп жатқан жынды ма деп ойлап, мұнымен бүйтіп 

өмір өткізгенше, өлейін деп өңі бұзылып ұшып тұра келеді. Қарап, бір тамаша, адамға ұқсамаған, өзіне 

теңдес бір жігітті көреді. Мен ұйықтап жатырмын. Сол жерде Күлзайра қуанып, өзін-өзі ұстай алмай 

менің бетімнен сүйіп алады. Онан мен сескеніп оянып тұра келдім. Екеуміз сол жерде құшақтасып, бастан 

өткен оқиға халді айттық. Сол уақыт таңға жақындап қалған уақыт еді. Пешпетім, бөркім бар, киімнің 

бәрін шешіп қойғам. Екеуміз амандасқан соң басқа сөзді қойып, көңілдің несібесін тойғыздық. Содан соң 

екеуміз бірдей маужырап, сол құшақтасқан бойымызбен ұйықтап қалыппыз. Бір уақытта оянып көзімді 

ашсам, не онда емес, не мұнда емес, бір көріп-білмеген, сыртын шыр айнала қорған соққан шаһардың 

сыртында жатырмын. Есім кетіп, не болғанымды білмей басым шыр айналды. Сөйтсем, біз Ұйықтағаннан 

кейін екі пері мені алыпты да кетіпті. Таң атыпты, басымды көтеріп қарасам білмеген жер, енді Күлзайра 

естен кете ме, көзімнен жас аға берді. Не қыларымды білмей, қорғанды жағалап жүріп келе жатыр едім, 

қойнымда бір нәрсе сыртылдайды. Алып қарасам, төрт бүктелген қағаз екен. Ашып қарасам барлық 

болған уақиғаны жазып кеткен. Есім шығып, мынаны көрген соң қайғы басып, енді ешкімге өлімтігімді 

көрсетпейін, бәрібір Күлзайра табылмаса, менде тіршілік жоқ деп ойладым. Бірақ Күлзайраның тұрған 

жерін жазбапты. Осымен не қыларымды білмей қаңғып жүріп кеттім. Бірнеше уақыт жол жүріп, қарным 

ашып, есім кетіп, жүдеп келе жатып ойладым. «Қой, бүйтіп өлгенше, тез өлейін деп, бір үлкен дарияға 

келіп, секіріп өлейін», -деп тұрғанда жоғарыдан бір дауыс:«Ей, бейшара, түспе, неге кетесің. Ана тұрған 

бейітке барсаң мұрадың хасыл болады», — деді. Мұнда келіп, сандалып» мұрадымды қалай хасыл болады 

деп ойланып отыр едім, мына кісі келді, — деп, өзінен кейін келген бір дәруішті керсетті. Бұл төрт дәруіш 

әңгімелерін аяқтап болып отырғанда сырттан бір адам: 

- Ассалаумағалайкүм, — деп кіріп келді. Бұған бәрі де қарап қалды. — Жоғары шығыңыз, — деді отырған 

дәруіштер. Келген кісі: 

- Жоқ, отыра беріңдер, менің айтатын бір сөзім бар. Ол қайсы десеңіздер, мен өзім патша едім, жасым 

мынау, орта жасқа келдім. Бір күні түсімде әкем: «Қара әулиенің бейітіне барсаң ішінде төрт дәруіш 

отырады, сөйлесіп, соның сөзін әбден бітірген соң қатының ұл тауып, мұрадың хасыл болады», — деді. 

Міне, менің келгеніме бүгін бір жыл болды. Сіздер де сөздеріңізді бітірдіңіздер. Жаңа ғана бір кісі: 

«Әйеліңіз ұл тапты», — деп сүйінші сұрап келді. Сіздердің арқаңызда құдай мұрадымды хасыл қылды. 

Енді жүріп біздікіне қонақ болыңыздар. Жайларыңызды білдім, шама келсе, көмек қылайын, көптен ел 

көрмей жүрген шығарсыздар, — деді. Патшаның сөзін естіп, қалай қыламыз деп, дәруіштер ақылдасқан 

кісіше, бірінің бетіне бірі қарады. «Бұл қалай, әруақ өтірік айта ма, мұрадымыз қане хасыл болғаны?» -

деп, көздерімен ишараттап сөйлесті. Сонда біреуі отырып: 

- Көзім әлі ештеңеге жеткен жоқ, жүріңдер, барайық, — деді. Барлығы да: «Барсақ барайық», — 

деп,патшаның үйіне келді. Келсе, елінің бәрі қуанышты.Оның үстіне бұлар келді. Патша үйіне кіргізді. 

Баланы орап қойыпты. Той қылып жатыр. Сөйтіп отырғанда «бала жоқ» деп біреу келді. Бәрінің де есі 

шығып кетті. Жүгіріп қатынына келсе, бала жоқ. Қатынының көзі бұлаудай. Патшаның есі шығып, талып 
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кетті. Біраздан соң су бүркіп тұрғызып алды. Патшаның көзі күндіз-түні жылаумен болды. Осымен үш 

күн етті. Патша «я, құдай өзің алдың ба, не ғажап болғанын білмедім, алла» деп жылап алды. Сөйтіп 

отырғанда біреу тағы жүгіріп келді, «бала табылды» деп. Патша қуанып, баласын әкелдіріп көрді. Сөйтіп 

қуанысып отырғанда біреу баланы ораған кілемді жайды. Баланы әкеліп тастаған да осы кілем екен. Жұрт 

кілемді тамашалап, қарап отырса, бір өзі қаншама дүние-малға тұратындай. Жұрт кілемді жайып қойып 

үстіне отырысты. Үстіне патша, терт дәруіш бесеуі отыруы мұң екен, кілем алып ұшып жөнелді. Ұшырып 

отырып бір қиын құздың, таудың арасына салған шаһарға алып келіп, алтын сарайдың алдына түсірді. 

Әрі-беріден соң перілер каптап шығып, құрметтеп, бұларды қарсы алды. Сарайға келсе, алтын тақтың 

үстінде патша отыр екен. Ортасынан орын берді. Бұлар отырған соң пері патшасы сөз бастады: 

- Менің сіздерді алдырып отырғаным, менің әйелім босанып қыз тауып еді. Сонан бір шабарманды 

дүниежүзін аралап бүгін осы менің қатыным босанған күні кімнің қатыны босанып ұл тапса, соны алып 

кел деп едім, сол күні сенің қатының босанып ұл тапқан екен.Сонан соң екі баланың біріне-бірінің көзі 

үйренсін деп үш күн мұнда, үш күн онда апарып тастайтыным сол, -деді. Перінің патшасы: «Енді 

асықпаңдар, құдай қосқан құда болдық», — деді. Пері патшасы осыны айтты да адам көрмеген ойын-

сауық істеп көрсетті. Бірімен-бірі күрескенде, ойнап, қылыш шабысқанда, құдай мыналардың қасына 

жолата көрме дегендейсің. Себеп, екі пері алыса кеткенде бірін-бірі жығып салып, қылышпен екі бөліп, 

қанын ағызып тастайды. Әрі-беріден соң «бісміллә, ұйықтап кетіппін» деп, тұра келіп және алысады. 

Осындай ойындармен екі күн өтті. Ертеңіне тұрған соң пері патшасы: «Саяхатқа шығайық, жер аралайық, 

сіз келген соң біздің бәрімізді көріп кетіңіз», — деп, төрт дәруіш, және патша бесеуін бір кілемге мінгізіп 

ұшып жөнелді. Зуылдатып келе жатты. Бұлар өздерінен-өздері жандарынан күдер үзіп, болмаса ана 

жолдастарымызбен қоштаса алмадық десіп келеді. Әрқайсысы іштеріненсүйтіп ұшып келе жатыр еді, пері 

патшасы тұра қалып: «Ей, құдалар, мына адамзаттың бәрі жиналып, неге бүйтіп күңіреніп жатыр», — деп 

сұрады. Дәруіштер:«Білмейміз, біздің көзіміз жетпейді», — деді. Енді шетінен барып көрейік деп, таяп 

келіп, пері патшасы төмен қараған уақытта, Мұратқан боздап қоя берді. Әлден уақытта есінен танып 

құлап кетті. Пері патшасы «бұған не болды» деп, бір дәріні мұрнына иіскетіп еді, Мұратқан ұшып тұра 

келді. «Ей, шырағым, саған не болды, мұның қалай, неге бүйттің?» — деп еді, ол халін айтуға аузы келмей, 

кемсеңдеп жылай берді. Қасындағы дәруіштің біреуі: «Тақсыр, мұның жылайтыны мынау болу керек», 

— дей бергенде, Мұратқан өксігін басып, «мен өзім айтайын» деп, сол жерде бастан-аяқ халін айтты. 

- Анау тұрған сол көк өгіздің иесі, жылап отырған сол, ғашығы осы күнге дейін шала-жансар, соны 

қайтерін білмей, өмірін жылаумен алып келе жатыр.Анау жатыр. Анау жиналған сол жігіттің елі, ананың 

қайғысына әлі де күйзеледі, — деді. Мұратқан мұны айтқанда пері патшасы: «Келгеннен бері халіңді неге 

айтпағансың», — деп, ызаланып: «Ол жігіттің ісмиағзамын әкеткен перінің атын білмейсің бе?» — деп 

сұрады. 

- Жоқ, білмеймін, бірақ сол пері Жауһарнегінің шаһарынан деп еді, — деді Мұратқан. Мұны естіп алып, 

пері патшасы алып кел деп бұйрық қылды. Баяғы Шымыр тоқтамай сабап кетті. Ол келгенше қалған үш 

дәруіш: Қайдархан, Зейнел, Хасен үшеуі де жылап қоя берді. 

- Я, енді сіздер халдеріңізді айтыңыздаршы, — деді пері патшасы. «Мен айтам, мен айтам» деп, үшеуі 

таласа бергенде оң жағында отырған Зейнелге: «Сен айтшы», — деді. Ол да әкесінің өлгенін, уәзір оның 

орнына патша болғанын, онан оны қуып шыққанын, онан пері патшасына барып, маймыл суретін алмақ 

болып, өзін қызға жұмсағанын, ол қызға ғашық болғанын, ақырында пері патшасы соның бірін де бермей 

қуып жібергенін бастан-аяқ айтып берді. «Өңкей нәлет» деп долданып, пері патшасы Әмір деген 

шабарманын шақырып алып: «Сен Қылымда шаһарының патшасын тез барып алып кел», -деп, бұйрық 

қылды. 

- Екінші кімде қандай арыз бар, — деді. Пері патшасы тағы да оң жағына қарап, Қайдарханға айтты. 

Қайдархан тұрып: 

- Мен де бір сорлы болып жүріп сізге кез келдім.Аруақтың түсімде берген аяны әлде сіз 

шығарсыз.Оқиғаңды біреуге айтып тамамдасаң, мұрадыңажетерсің деген еді, тамам етіп айтып болған 

соң сізге кез болып отырмын, — деді. Бұл Қайдархан аң аулап шыққанын, онан киік кезігіп оны қуғанын, 

онан ұлы судан өтіп сарайға келгенін, онан Күләнданың суретін көргенін, шалдан барлық оқиғаның 

жайын естігенін, онан кемеге мініп, онан қашып құтылғанын, онан бейітке келгенін, сонан осы патшаның 
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өзіне жолыққанына дейін айтып өтті. Сонан соң пері патшасы бір шабарманын тағы шақыртып алып: «Тез 

барып, адамзат Ұрмая шаһарының қызы Күләнданы алып кел», — деп жібереді. 

 

246 - Бөлім: Мыстан кемпір 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1943 

 

 

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 іздеп 

таба алмаған соң, бір өнерпаздан оқып, аспанға ұшу өнерін үйренеді. Сол өнері бойынша аспанға ұшып, 

қызды отыз жыл іздеп, қолына түсіре алмайды. Қыздың 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 бала өзіне ешбір теңдесі 

жоқ, мықты батыр болады, мықтылығы сондай, оны отырған орнынан жетпіс кісі тұрғыза алмайтын 

болады. Бір күні Жандыбатырға ой түседі: «Осы мен әкемнің үлкен қорғанының сарайларын ашып, не 

заттары бар екен, бәрін көріп, 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. 

- Шырағым, міне, менің 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, - деді. Әкесі қатты ұйықтап жатыр екен, бала әкесінің тес қалтасынан кілтті 

алды. Сонан барып бала есікті ашып жіберсе, бала өмірінде көрмеген, сезбеген, үйдің төрінде ілулі тұрған 

сұлу қыздың суретін көреді. Қыздың сұлулығына қайран қалып, бала талып жығылады. Әкесі ұйқысынан 

оянып, орнынан тұрып, кілтін қараса, кілті жоқ. Баласы Жандыбатырдың қалтасына түскенін сезеді де, 

жүгіріп сарайға келеді. Келсе, баласы талып жатыр екен. 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 ұшқанмын, сонда да ұстай 

алмағанмын, ақыры таба алмаған 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 тастап, кетті де қалды. «Сол қызды іздеп қаңғырып жүріп өлсем де 

арманым жоқ!» - деп елінен безіп кетеді. Күндер өтеді, бала бір шаһарға қарай жол тартып жүріп келе 

жатса, 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 жыққаныңыз, 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 қан кетеді дір-дір етіп. Сонан кейін дәу шошынып 

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 
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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 

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: 

- Тіліңіз күрмелген мылқаусыз ба? - дейді. Сонда дәу ашуланып: 

- Тарт тіліңді, мен мылқау емеспін. Жандыбатыр деген дәумен күресуге бара жатқан дәумін, - дейді. Бала 

бұл дәуге де: 

- Алдымен мені жықсаң, Жандыбатырды да жығасың, ол үшін тәуекелге бел байлап, менімен күрес, -дейді. 

- Мен саған ұқсаған қаңбақтай адамдармен күреспейтін дәумін, сендермен күресу маған ұят, соған бола 

атымнан түсіп, әуре болар жайым жоқ! - дейді дәу. Сонда бала тұрып: 

- Сорлы дәуім, артық бейнет көріп, аяғыңның басы ұстараның жүзіндей болып кайтқың келсе, жолың 

болсын! - дейді. 

- Олай болса, сені бір өлім түртіп тұрған шығат кел! - деп дәу атынан түседі. Бірінші кезек тағы да балаға 

тиеді. Бала маңызданып тұрған дәуді көкке үш рет лақтырып жіберіп, үш рет қағып алды да, жерге қойды. 

Ендігі кезек дәуге тиді. Дәу баланың белінен ұстап, әрі тартып, бері тартып, баланы орнынан қозғалта 

алмай, екі мұрнынан шүмектеп қаны сорғалайды. Сонан соң 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 Жандыбатырмен 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 қарай 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. 

- 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 қаңбақпен күресіп уақыт өткізбеймін, - деп жауабын бір-ақ қайырды да жүре берді. 

- Күшіңді 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 

алмады. Кезек балаға келгенде, бала ашумен дәудің белінен ұстап жерге соққанда, дәу тізесінен жерге 

кіреді. Дәуді суырып алғанда, дәу есеңгіреп қалды. Өмірінде мұндай соққы көрмеген дәу баланың күшіне 

риза болып, қол беріп дос болуды сұрайды. Бала ашуын басып, дәудің кім екенін, қай шаһардан келе 

жатқанын, қандай өнерінің барлығын сұрайды. Дәу басынан кешкен өмірбаянын тегіс айтып шықты және 

өзінің суға түсіп кеткен нәрсені тауып аларлық өнері 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 келеді. 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. 
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- Олай деп айтушы болмаңдар, айдаһардың аузына түсіп кетесіңдер, өйткені мынау берілейін деп отырған 

заттар 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 боранда-ып, дауылдатып келе жатқан айдаһардың дауысы естілді, артынша айдаһар да келіп 

жетті. Сол кезде Жандыбатыр ұлтарағының астына салып сақтайтын қырық кұлаш семсерді суырып алып, 

қарама-қарсы айдаһардың алдына шықты, айдаһар да аранын 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 

қолдарындағы 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 жар салып, халық жиды. Айдаһарды өлтірген адамда қандай белгісі барлығын 

сұрағанда, біреу қаруын, біреу қанданған киімін көрсетті. Бірақ ешкімнің 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, шақырыңдар! - деді хан. Шайханадағы кісілер шақырылды. 

Жандыбатыр патшаның өзіне: 

- Тақсыр, айдаһарды өлтірген адам мен едім, - деп айдаһардың бір тілім таспасын ұстатады. Патша: 

- Мен хан емес екем, сен хан екенсің! - деп халқының алдында тағынан түсіп, өзі уәзір болып, бір қызын 

Жандыбатырға 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 мал-жанның 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 уәзірлері естісе, мынау болып жатқан топалаңға салып жібереді. Бұл топалаңның жайы мынау 

деп, шайханашы әңгімесін бастады. «Осы жерде, үш патшалық елдің ортасында, бір тажал жылан бар, 

ұзындығы қырық құлаш, аузының үлкендігі сондай, көшкен ел қалай болса, солай сыйып кетеді. Міне, 

сол жыланның бүгін бізден алым алатын кезегі келіп, соган дайындап жатқан 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. Алпыс-жетпіс кісі орнынан тұрғыза алмайтын 

Жандыбатырды тай шаптырымдай жерден-ақ жыланның демі орнынан қозғалтып қояды. Қырық құлаш 

семсерін қолына алып, жыланның 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 екінші дәукітапшы досына беріп, қалған дәумен екеуі тағы 
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да жолға түсті. Бұлар сапар шегіп тағы бір шаһарға кез болды. Бұл шаһардың халқы баска шаһардың 

халқына қарағанда өзгеше болып шықты. Шаһардары 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 қойып 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 сап-сары 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 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 халқын тегіс жинап: «Қалада қалған ешкім 

бар ма?» - деп сұрағанда: «Шайханада 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 болып 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 ақылды шалға 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 қиыншылық азапты басынан кешірген бала жаңағы сәулеге бас салады. Бір уақытта сәуле 

жоқ болып барып, судың шетіне түсті. Бала судан шығып, 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 шалқалып жатқан баланың үстінен шықты. Бала есін жиды.Өзінің іздеп келе 

жатқан қол жетпесінің дерегі шыққан соң, бала атасына былай деді: 

- 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, тыңда 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 

бұрышыңда 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 ұстатады. Міне, сол кезде 

қолыңды босат, қыздың өнері де, өмірі де сол кітапқа байланысты. Мұны қолға түсірсең, қызға үйленгенің, 

- 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 бас қойғанда, бала 
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шалдың айтқанын істей салды. 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 мықты екенін сезген соң: «Мә!» - деп кітапты 

қойнынан алып, балаға ұстата берді. 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 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, түріне адам қарағысыз сұмпайы, қарға тұмсық, қара аяқ бір мыстан: «Мен білем, маған бір желмая 

бер, қызды алып келем», - дейді. Сосын желмаяға мініп, Жандыбатырдың жатқан жерін іздеп келеді. 

Кемпір бір-екі күн батырдың жолын тосып жатады. Үшінші күннің кешінде желмаяның төрт аяғын 

байлап тастап, бақыртып ұрып жатқан мыстанға Жандыбатыр кез болады. 

- О, шеше, неге әлек болып, желмаяңызды тұрғызбай, әуреленіп жатырсыз? - дейді Жандыбатыр. 

- Шырағым, мынау бір жатқан келе жатыр едім, мына түйесі құрғыр шаршап, орнынан тұра алмай жатыр. 

Күн болса батып барады не істерімді білмей, сергелдеңге түсіп отырмын, - 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. Кемпір бір-екі күн 

тынықты. Жандыбатырдың жайларымен 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 Жандыбатыр. Зәмзәмір, мыстан айтқандай, теріс қарап, 

ыза болып, еді, Жандыбатыр «батыр аңқаудың» кебін келтіріп,сүйген әйелін қимай мынаны айтып салды. 

- Оң етігімнің 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 қолына 

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. 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 бауырымдап» 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, қара тұмсық, қара аяқ мыстанның 
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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 көрінгендей 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 түсті. Енді ол: «Сол мыстан Зәузәмірді алып кеткен екен ғой», - 

деді де, тездетіп аттанып, мыстанның, Залым ханның шаһарына тартты. Бұлар Зәузәмірдің тойы аяқталып, 

дәл сол күні кешке Залым ханның тырнағына түсейін деп отырған үстінен шықты. Бұлар келісімен бесікке 

бөлеген мыстанды бесігінен алып, жеті қырдың ар жағына асыра лақтырды. Залым ханның басын кесіп, 

орнына Жандыбатырдың баяғы өгей атасын хан қояды. Жандыбатыр езі ел қайда, жұрт қайда деп, бүкіл 

достарын 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. Сейтіп, Жандыбатыр барша 

мұратына жетіп, алған сұлу әйелімен бала-шағалы болып, дүниеден армансыз болып өткен екен. 
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Ерте-ерте ертеде, ешкі құйрығы келтеде, Қаратаудың ойында, Қарасудың бойында Қазанқап деген бір 

кедей болыпты. Қазанқап құс атып күн көреді екен, әйелі ау тоқып, жамау жамайды екен, осылай өз 

күндерін өздері көріп, жүре беріпті. Күндерде бір күн Қазанқаптың әйелі жүкті болыпты, ай-күні 

жақындап, күн өткен сайын әйелдің аяғы ауырлай беріпті. Тоғыз ай, тоғыз күн болғанда, әйел толғатып, 

босаныпты. Торсық шеке, аппақ ұл тауыпты. Ата-анасы қуанып, төбелері көкке жетіпті, баласына 

Кендебай деп ат қойыпты. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіпті, алты күнде күліпті, алпыс күнде 

жүріпті, алты жылда жігіт болыпты. Сондай күшті болыпты, алысқанын алып ұра беріпті, күрескенін 

жыға беріпті, шыңырау құдыққа құлаған атандарды жалғыз тартып шығара беріпті. Аң аулап, әкесіне 

жәрдемдесіпті, бара-бара құлан алыпты, құралайдың көзінен тигізген мерген болыпты, арқар мен киікті 

құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлер қарқ болыпты да 

қалыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында 

арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып, жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, 

көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап-бұлғап лақтырып кеп жіберіпті. Қасқыр арс етіп, аузын 

қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие 

жанталасып, өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжарымен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын 

суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты, оны құланның 

сүтімен асырапты. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. Алты айдың ішінде алты кез ат болып 

шығыпты. Аттың түсі керқұла болыпты. Кендебай Керқұланы үйретіп мініп, түн қатып жүріп, аң аулапты. 

Керқұла қуса жетіп, қашса құтылатын, аузымен құс тістеген ерен жүйрік болыпты. Кендебай Керқұланы 

құстай ұшырып, алты қырдың ар жағынан қаша жөнелген құланды көзді ашып-жұмғанша қуып жетіп, 

құйрығынан ұстайтын болыпты. Кендебай осылай аң аулап, ел аралап жүре беріпті. Ол мейлінше 

қайырымды болыпты, жылағанды жұбатыпты жатсынуды сүймепті, табысына бүкіл ел ортақ болыпты. 

Керқұла атты Кендебай батыр атанып, әлемге аян болыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап, алысқа 
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ұзап кетіпті. Кетіп бара жатып, қозысын бағып жүрген бір балаға кездеседі. Бала еңіреп жылап жүр екен. 

Кендебай жетіп келіп: 

-        Көзің жасты, көкірегің қайғылы не еткен жансың? - деп сұрапты. 

Баланың басы таз, киімі өрім-өрім екен. 

-        Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың. Асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрысын! - 

деп қоя беріпті бала. 

-        Не болды? Жөндеп айтшы? - деп сұрапты Кендебай. Бала көзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп 

алып, былай деп жауап беріпті: 

-        Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір алтыға шықтым. Биыл төртінші жыл, 

елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен тігерге тұяқ қалдырмай айдап кетіпті. Әкем алып ұйқылы батыр еді. 

Ұзақ жортуылдан келгенде алты күн қатарынан ұйықтайтын. Осы ұйқыда жатқанда әкемді жау әскері 

байлап әкетті. Әкемді арашаламақшы болып жетіп барған шешемді қайырымсыз жау алдына өңгеріп 

жөнеп берді. Мен жетім қалдым. Ішерге асым, киерге киімім болмаған соң, амалсыздан Тасқара байдың 

қозысын бағып жүрмін. Арыдым, тоздым. Ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, 

көңілімде қайғы. Мен әке-шешеме жылаймын, бай жылқысына жылайды. 

-        Олай болса, жылама. Мен әке-шешеңді іздеп тауып берейін, - дейді Кендебай. Бала қуанып кетеді. 

-        Ағай, онда біздің қойшылардың қасына екі-үш күн жатып тынығыңыз, содан кейін жүрерсіз, - деп 

өтінеді. Кендебей «мақұл» деп, қойшылардың касына барып түседі. Атып алған құландарын асып, тамақ 

пісіреді. Кешке басқа қойшылар келеді де, манағы бала қозышы келмейді, әрі күтеді, бері күтеді. 

Кендебайдың көзі ұйқыға бара бергенде уһілеп-аһылап қозышы келеді. 

-        Неге кешіктің? - деп сұрайды Кендебай. 

-        Жәй, ішім ауырып қалды, - дейді бала. Бала таңертең ойнап-күліп қозысын өріске айдап кетеді. 

Кешке басқа қойшылар келгенде, манағы қозышы тағы да келмейді. Кендебай іздеп барып, талып жатқан 

баланы тауып алады. Бала есін жинағаннан кейін Кендебай мән-жайды сұрайды. Бала жөнін айтпайды. 

Содан кейін Кендебай балаға ашуланады. Сонда қозышы бала айтады: 

-        Кешеден бері күн батқан кезде алты аққу төбемнен айналып ұшады да: 

Кендебай сал мұнда ма? 

Керқұла аты қолда ма? 

Бауда нұры балқи ма? 

Балақ жүні шалқи ма? - 

деп сұрайды. Мен тұрып: 

Кендебай сал мен едім, 

Керқұла атым қолда еді. 

Бауда нұрым балқиды, 

Балақ жүнім шалқиды, - деп жауап беремін. Олар мені қанаттарымен қағып, жығып кетеді. Мен талып 

түсем, - деп жауап береді. Үшінші күні қозышы баланың киімін киіп, қозыны бағуға Кендебай өзі шығады. 

Күн батып, қас қарайған кезде баяғы алты аққу Кендебайдың төбесінен алты айналып ұшып, жақындап 

келеді де: 

Кендебай сал мұнда ма? 

Керқұла аты қолда ма? 

Бауда нұры балқи ма? 

Балақ жүні шалқи ма? - деп сұрайды. 

Керқүла атты Кендебай қозышы бала болып: 

Бауда нұрым балқиды, 

Балақ жүнім шалқиды, - деп жауап береді. 

Сонда аққулар ашуланып, Кендебайды қанаттарымен қағып, сабай бастайды. Кендебай біреуінің аяғынан 

шап беріп ұстай алады. Аққулар ұша жөнеледі. Кендебайдың қолында біреуінің алтын кебісі қалып қояды. 

Байқап қараса, кебістің бетінде жазу бар екен. Кендебай басқа аққуларды бірнеше күн күтеді. Бірақ олар 

келмейді. Содан кейін Кендебай қойшылармен қоштасып, үйіне қайтады. Ата-анасына бір жылдық азық 

дайындап беріп, сауыт-сайманын киініп, жау-жарағын асынып, азығына алпыс құлынның қазысын алып, 

баяғы жетім баланың әке-шешесін іздеуге шығады. Керқүла ат құстай ұшып, құйғытып барады, айлық 
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жерді алты-ақ аттайды. Көз ұшындағы құс қанатын жазып, жерден көтерілгенше Керқұла ат үстінен аттап 

өтіп кетеді. Теңізді көл, дарияны шалшық, тауды қырат құрлы көрмейді. Сонымен, Кендебай күн жүреді, 

түн жүреді, ай жүреді, апта жүреді, бір жерлерге келгенде аспанмен тірескен бір биік тау көрінеді. Таудың 

етегіне келгенде Керқұла атқа тіл бітіп сөйлейді: «Достым Кендебай, іздеген жоғың алыста емес. Біреуі 

емес, екеуі де осыдан табылады. Мына таудан әрі ассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында 

бір арал бар. Ол аралда адам перісінің ханы тұрады. Сенің қолтығыңдағы алтын кебіс осы хан қызының 

кебісі. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі де осы ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. 

Зынданның аузы 

құлыпты. Оның кілті қолға түспейді. Ол кілт алпыс өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам 

баласы оның түбіне жете алмайды. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денелі бір адам бар. 

Ол жорықта қолға түскен адам, қазір ханның құлы. Сен сол адамға бар да жолына жетерлік пұл бер. Оның 

киімін өзің ки де, өзіңнің киіміңді оған кигіз. Сөйтіп, әлгі адамды азат ет те, өзің сиырды бағып қал. Қазір 

құйрығымнан бір тал қыл ал да, мені қоя бер, сауыт-сайман, құрал-жабдықтарыңды менің үстіме сал. 

Әзірге саған менің де, құралдың да керегі жоқ. Егер керек бола қалсам, құйрығымнан алған қылды тұтат. 

Сонда мен дайын боламын. Ендігі әңгімені барған соң көрерсің», - дейді. Кендебай Керқұла аттың 

құйрығынан бір тал қыл жұлып алды да, қоя берді. Оның айтқанының барлығын істеді. Малшыны азат 

етеді. Жолына пұл береді. Оның киімін киіп, сиырды өзі бағып қалады. Кешке жақын өзеннен айдап 

өткізейін десе, сиырлар суға түспейді. Кендебай, ашуланып кетіп, сиырларды сирағынан ұстап алып, бір-

бірлеп лақтыра бастайды. Лақтырған сиырлар өзеннің ортасындағы аралға томпылдап  түсіп жатады. Сол 

кезде ханның кіші қызы судың арғы жиегінде көріп тұр екен. 

-        Ой, оңбаған-ау, кырасың ғой малды. Неге күндегідей: «Айрылғырдың суы айрыл!» деп айтпайсың? 

- деп айғай салады. Кендебай: «Айырылғырдың суы айырыл» - деп еді, өзеннің суы екіге айырылып, 

ортадан жол ашылады. Сөйтіп, Кендебай мал бағып жүре береді. Күндерде бір күн хан өзінің екі баласын 

шақырып алып: 

-        Бүгін қара бие құлындайды. Бұл тоғызыншы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ боп 

кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер. Не болғанын көздеріңмен көріңдер, - дейді. Мұны Кендебай 

естіп тұрады. Кешке ханның екі баласы биені күзетуге барғанда, Кендебай да жасырынып барып отырады. 

Біраздан кейін ханның екі баласы қорылдап ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң 

біліне берген кезде, бие алтын құйрықты, құндыз жүнді арғымақ құлын туады. Бір кезде аспаннан бір бұлт 

түйіліп келеді де, құлынды көтеріп ап жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың 

қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып, ұйықтап қалады. 

Ертеңіне таңсәріден хан екі баласын 

шақырып алып, не көргендерін сұрады. Балалары тұрып: 

- Бие құлындаған да жоқ, ешнәрсе болған да жоқ, - деп жауап береді. 

Хан тағы да таңқалып отырғанда, Кендебай есіктен кіріп келіп: 

- Дат, тақсыр! - дейді. 

- Датың болса, айт! - дейді хан ақырып. 

-        Мен айтсам, бұлардың айтып отырғаны өтірік. Бұларға көрінбей мен де күзеттім. Түн ортасы кезінде 

екі балаңыз ұйықтап қалды. Таң алдында бие бір алтын құйрықты, құндыз жүнді құлын туды. Аспаннан 

бір бұлт түйіліп келді де, оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен 

араласқан үлкен құс құлынды алып кетті де, құйрық менің қолымда қала берді, - дегенде, сөздің аяғын 

күтпей: 

-        Құйрық қайда? - деді хан. 

-        Тақсыр, сабыр етіңіз. Мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе, сізге айтпаймын ғой, міне, құйрық, 

- деп Кендебай құйрықты қойнынан суырып алғанда, үйдің іші жап-жарық болып кетеді. Ханның 

балалары ұялып жерге қарайды. 

-        Қазір үшеуің іздеп шығып, құсты да, құлынды да тауып келіңдер. Таба алмасаңдар, менің маңымды 

көрмеңдер! - дейді хан. Кендебай өзеннен өтіп алып, құйрықтың қылын тұтатқан кезде Керқұла ат жетіп 

келеді. Құла атты мініп алып, қару-жарақты іліп алып, сауыт-саймандарды киіп алып, Кендебай жөнеп 

береді. Бір жерлерге келгенде ат тағы тоқтайды да, Кендебайға: «Анау жалыны аспанға шығып жатқан от 

дариясы. Сенің баратын жерің сол дарияның ар жағында. Қазір көзіңді жұм. Мен аш дегенше ашпа. 
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Көзіңді ашсаң, екеуміз де өлеміз», - дейді. Кендебай көзін жұмады. Сонымен ұша береді, ұша береді. Бір 

кезде ең әуелі ыстық лепті, одан кейін ысылдаған желді сезді. Талай уақыт өткеннен кейін: «Аш көзіңді!» 

- дейді Керқұла ат. Кендебай көзін ашып жіберсе, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп түскен екен. 

Аралда алтын құйрықты сегіз құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын науадан су ішіп тұр екен. Керқұла 

атқа тағы да тіл бітіп: «Аспанмен тірескен анау бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Ол алты 

айда бір рет азық іздеп кетеді де, он бес күнде кері айналады. Қазір ол азық іздеуге кетіпті, оның қайтып 

келуіне әлі алты күн бар. Біз оның қолына түспес үшін алты сағатта алты айлық жол алуыңыз керек. Менің 

үстіме мін де, алтын науаны алдыңа өңгер. Құлындар, алтын науадан қалмай, біздің соңымызға ереді де 

отырады. Біз құлындарды соңымыздан ертіп отырып манағы от дариясынан тікелей өте алмаймыз, 

айналып жүруіміз керек. Біздің келердегі қысқа жолымыздың кетерде алыс болып отырғаны да сол. Бұл 

жолымызда үш бөгет бар. Ең әуелі жеті басты дәу кездеседі, ақырған арыстанға жолығамыз, содан кейін 

жәдігөй кемпір байланысады. Ал, уақыт оздырмай жүрейік», - дейді. Кендебай алтын науаны Керқұла 

атқа өңгеріп алып, жөнеліп береді. Барлық құлын оның соңынан ереді. Бір уақытта алдарынан бір үлкен 

тау көрінеді. Тау теңселіп, қозғалып бұларға қарай жақындап келеді. Бұл жеті басты дәу еді. Кендебай 

алтын науаны жерге қояды. Құлындар науаға иіріліп тұра қалады. Кендебай қолына жүз батпан шоқпарын 

алып, Керқұла аттың барлық шабысымен дәуге қарсы шаба жөнеледі. Көзді ашып-жұмғанша ағып өтіп 

бара жатып, салып кетеді. Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін қарай шауып, тағы соғып өткенде, екінші 

басы ұшып кетеді. Осылай ерсілі-қарсылы жеті өтіп, жеті рет соққанда жеті басы бірдей ұшып кетіп, дәу 

төңкеріле құлайды. Кендебай дәудің көзін ойып, қоржынға салып алады. Кендебай қайтып келіп, алтын 

науаны өңгеріп, құлындарын ертіп, жүріп кетеді. Екпініне шаң ілеспей, әйт дегенде, алты қырдан бір-ақ 

асып, Керқұла ат зымырап келеді. Бір кезде алыстан арыстанның ақырған дауысы естіледі. Кендебай бұл 

жолы Керқұла атты құлындардың қасына қаңтарып тастап, дауыс шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері 

екі-үш аттағанда, бір леп Кендебайды тартып ала жөнеледі. Бір уақытта Кендебай арыстанның апандай 

аузын көреді. Кендебайды тартып жатқан соның лебі екен. Кендебай алты құлаш алмас қылышын 

көлденең ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды екі бөліп, Кендебайды ар жағына бір-ақ түсіреді. 

Кендебай арыстанның азуын қағып алып, тағы жүріп кетеді. талай белестер, талай таулар бұлдырап артта 

қалып барады. Бір кезде жер дүниені қап-қара тұман басып кеп кетеді. Тек алтын құйрықтардың сәулесі 

ғана бұлардың жолын жарық қылып көрсетіп тұрады. Сол екі арада қараңғылық серпіліп жүре бергенде, 

сылаңдаған бір сұлу қыз шыға келеді. Кендебай атынан түсіп қызға қарсы жүреді. Қыз мұның бетіне ұзақ 

қарайды да: 

-        Ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз, ордама жүріп, тынығып кетіңіз, - дейді. Жәдігөй кемпірдің қыз 

болып қарсы алатынын, оның ордасына кірген кісі кері шықпайтынын Керқұла ат айтқан болатын. 

-        Шаршағаным рас. Демалуға қарсы емеспін, бастаңыз, - дейді Кендебай. Қыз алға түсіп аяңдай 

бергенде, Кендебай алмасын сермеп кеп қалады, алмас қылыштан от жарқ ете түседі де, дүниені тағы да 

тұман басып кеп кетеді. Тұман ашылғанда қыздың орнында екі бөлінген кемпір жатады. Кендебай 

кемпірдің басын кесіп қоржынға салып алады. «Бұл кемпірдің қарамағындағы жерден ұшқан құс, 

жүгірген аң өте алмайтын. Кемпірдің өлгенін қазір ешкім білмейді. Сондықтан бұл жерге самұрық 

келмейді. Осы жерде бір үш-төрт күн демалайық», - дейді Керқұла ат. Кендебай сол арада үш-төрт күн 

тынығып, кемпірдің асыл казынасын жинап алып, Керқұла аттың алдына алтын науаны өңгеріп, алтын 

құйрықты құлындарды ертіп, аман-есен ханның үйіне жетеді. Хан қуанып үлкен той жасайды. Той үстінде 

түк таба алмай, сандалып мойындары ырғайдай, сирақтары шидей болып, азып-тозып, ханның екі баласы 

келеді. Хан Кендебайды төрге отырғызып, оның аты-жөнін сұрайды. 

-        Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өз атым - Кендебай, ел мені Керқұла атты Кендебай деп 

атайды. Сіздің еліңізге ерігіп келгенім жоқ, жұмыспен келдім. Екі бірдей жоқ іздеп жүрмін... Намыс іздеп 

жүрмін, рұқсат болса айтайын, - дейді Кендебай. 

-        Айт, айт, балам! - дейді хан. 

-        Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып кетіпті, малымызды айдап, қолға 

түскен батырымызды байлап алып кетіпті. Міне, сол батырды босатып әкетпек болып келдім. Бұл - 

бірінші. Екінші жоғым мынау: бір күні малда жүргенімде аспандап ұшқан алты аққудың алтын кебісі 

менің қолымда қалды. Сол алтын кебіс сіздің елдікі дейді. Соны табыс еткелі келдім, - деп, Кендебай 

алтын кебісті ханға ұсынады. Хан: - Дұрыс, балам! Сіздің елдің малын айдатып, батырын байлатып 
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алдырғаным рас. Мергенбай батыр әйелімен екеуі біздің қолда. Зынданда жатқан Мергенбай батырға: 

«Маған қызмет етсең босатам», - деп елші жіберіп едім, қарысқан батыр екен. «Жауыма қызмет 

істемеймін. Бірақ, қол-аяғымды босатсаң, содан кейін сөйлесем», - деп, қарысып жатып алды. Босатуға 

корықтық. Ондағы мақсат: сені қолға түсіру еді. Сенің атағың бізге де мәлім еді. Сені алдыртып, 

құлынымды қоймайтын қара құсқа жұмсамақ едім. Өзім іздеп таба алмаған сон, намысы болса, іздеп келер 

деп елінді шаптырып, батырыңды байлатып алдыртқан едім. Одан кейін де екі жылдай келмедің, содан 

соң алты қызым сені іздеп барған болатын. Бұл менің кіші қызымның кебісі. Енді сенің алдыңа қоятын 

тағы бір шартым бар. Ол мынау: дүниеде жеті басты дәу бар, ақырған арыстан бар, жалмауыз кемпір бар. 

Осы үшеуін өлтіріп, бастарын алып кел. Осыны орындасаң, батырыңды босатып, беремін, малыңды өзіңе 

қайтарамын. Кіші қызымды беріп күйеу етемін, - деді. Кендебай Керқұла аттың қанжығасындағы 

қоржынын алып келіп, арыстанның азуын, кемпірдің басын, жеті басты дәудің көздерін ханның алдына 

төгіп тастайды. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа 

адамдарды азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші қызын Кендебайға қосып, отыз күн ойын, 

қырық күн тойын істеп, көп сыйлықтар беріп, Кендебайды еліне аттандырады. Кендебай елдің малын 

айдап келіп, иелеріне табыс етеді. Ата-анасына қосылып, бала қуанады. Баласына қосылып, ата-ана 

қуанады. Ұлы думан, үлкен той істейді. Кендебай тұрғанда елге батып ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп, 

бұл ел Керқұла атты Кендебай батырдың елі болып атаныпты. 

 

248 - Бөлім: Сыбызғы сыры 
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Ерте заманда Асан деген баланың жеті жасында әкесі өліп, жетім қалыпты. Өздері өте кедей екен. Ішерге 

асы, киерге киімдері болмаған соң Асанның шешесі Жаңыл, баласын жетелеп жүріп, ел қыдырып 

күнелтетін болыпты. Күндердің бір күні Жаңыл апа Асанды жетелеп Таһир ханның сарайына келіп, 

жәрдем сұрап, мұңын айтыпты. Хан жаны ашып, жәрдем берудің орнына Жаңылға қарап былай депті: 

 

- Менің аңға қосатын тазы иттеріме күтуші бол. Иттермен бірге жат, тамағың да солармен бірге болады. 

Балаң ақсақ-тоқсақ қойларды бақсын. Ерте тұрып, кеш жатасыңдар, тамақты аз ішіп, жұмысты көп 

істейтін боласыңдар. Қысқасы өзің - күң, балаң - құл болады. Ойымдағыдай жақсы істемесеңдер бастарың 

алынады, - депті. Жанашыр жақыны, жалтарар өрісі жоқ Жаңыл мен Асан сол күннен бастап ханның 

кіріптар күңі мен құлы болды. Иттермен бірге жатып, бірге тамақтанды. Айдан ай, жылдан жыл өтті. 

Ауыр еңбек, итқорлық тұрмыс Жаңылды да, Асанды да әбден жүдетті. Панасыз екі сорлы егіле жылап, 

шыдай берді. Аңшы иттердің үстін жуып, жүндерін тарап, тамақтарын беріп жатқызған соң, итқораның 

есігін ішінен бекітіп алады да, сорлы ана Асанын бауырына қысып жатып, түні бойы зарлайды. Қайғы-

қасіреттің зары өткен шерлі ана мұңын айтып күңіренеді: 

 

Ит өмірде итшімін, 

 

Итпен бірге үйшігім, 

 

Иттің де бар иесі, 

 

Иттен де жаман біздің күн. 

 

деген мұңлы зарымен басталды да: 

 

Ит өмірден құтылып, 

 

Жарылқайтын күн туып, 
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Жақсылық көрер ел бар ма, 

 

Бәйшешегі құлпырып, - 

 

деген үнді саз қалықтай самғап шарықтай жөнелді. Күй сарыны кейде күмілжи күбірлеп барып ашына 

түсіп, аспанға өрлегендей, кейде зулап қияға ұшқан қырандай шығындайды да, сазы, алдағы мұрат, 

тамылжыған тәтті үн, асқақ әуенге қосыла келіп Асанды сергіте желпіп жетелегендей, шыңырау түбінен 

шыңға қарай, қараңғы тұманнан күн шуақты жарық нұрға қарай алып бара жатқан сияқты. Сарай ашылып, 

тынысы кеңіп, көз жанары жайнайды оның. Міне, Асанның тап алдында ақ бауыр киіктің ала таңдақ екі 

лағы «Арман» күйінің әуеніне билеп жүр. Олар би қызығына еліге елтіп, өздерінің адамнан безер аң екенін 

де ұмытып кеткен. Сыбызғы сазы сызыла шырқаған сайын лақтар Асанға жақындай түседі. Сөйте, сөйте 

енесі мен екі лақ Асанды орталарына алып, айнала шапқылап, асыр салып ойнақтай, билеп жүретін болды. 

Өз өнері өмір қасіретін серпілте сейілткендей болған Асан егіз екі лақты өзінің бірге туған бауырындай, 

екеуінің енесін өз анасы Жаңылдай жақын сезініп, жақсы көретін еді. Асанға көңіл көтерер ермек те көңіл 

күйін, арман-шерін бөлісер дос та табылды. Күнде ақсақ-тоқсақтарын ілбітіп айдап келеді де, ақ 

бастаудың жағасына жусатып қойып, Асан Сандықтастың басына шығып, сыбызғысын тартады екен. Егіз 

лағын емізе шұбатып ақ бауыр киік те келіп, Асанның күйін тыңдап, билейді екен. Күндерде бір күн, Асан 

сыбызғы тартып, киіктер би билеп, ешбір қапа, қайғысы жоқтай, мәз-мейрам болып отыр еді, кенеттен 

тарс еткен мылтық даусы бар тыныштықты бұзды да жіберді. Мылтық даусы мен көк жалын ащы түтіннің 

астында қалған Асан не болып қалғанын біраз ес жиған соң ғана білді. Аузынан шыққан оқтың жалыны 

әлі арылып болмаған жезді ауыз шитісін оң қолымен көтере ұстаған Таһир ханның жалғыз баласы келе 

Асанды қамшының астына алды. 

 

-        Анау асыранды киіктеріңді маған ұстап бер. Әйтпесе өлтіремін, қазір! 

 

-        Мырза-ау, мен сияқты өз тамағын әрең асырап жүрген жалаңаш кедей киік асырай ма? Сіз ұстай 

алмаған киікті мен қайтып ұстармын,- деді де Асан хан баласының тепкісіне жонын бере домаланып жата 

берді. Асанды өзі шаршағанша ұрып, тепкіледі де хан баласы арғымағына мініп әкесіне келіп айтты. 

 

-        Итшінің баласының биші киігі бар екен, соны ұстатып бер. «Аузы қисық болса да хан баласы 

сөйлеген заман» деп халық айтқандай, хан баласының айтқанын орындапты. Жаңыл мен Асанды 

шақыртып алыпты да: 

 

-        Биші киікті ертең осы уақытқа дейін менің алдыма әкеліп бермесеңдер, сен қатынды ішіңді жарғызып 

итке салғызам, сен балаға көзіңе қорғасын ерітіп құйғызамын. Жарлық бір. Орындаңдар! - депті. Амалы 

құрыған аналы-балалы екі сорлы күн жылап, түн жылап, ақыры аңбауыр киіктің бір лағын сұрап алуға 

сөз байлапты. Өзі үшін емес анасын аяған Асан ертеңіне Ақбастаудың басына келіп дос киіктерін 

шақырды. Көкірегі шерлі қойшының сыбызғыдан шыққан мұңы күндегіден зарлы да қайғылы еді. Билеп 

жүрген киіктер қайтар кезінде бірлағын қалдырып, өзгесі Асанмен қош айтысқандай ишарат білдірді де 

кетіп қалды. Қалған лақты Асан ханға әкеліп берді де, аз күнге болса да анасы мен екеуі өлім азабынан 

аман қалды. 

 

-        Таһир ханның алдында адам түгіл аң да қызмет істегендігін жұрт білсін, тарт сыбызғыңды! - деп 

бұйырды хан сыбызғышысына. Хан алдына құрдай жорғалап, бөденедей қорғалап, жағымпаздықтың 

жәдігөйлігіне әбден төселіп алған сарай сыбызғышысы бар өнерін аямастан-ақ ойнап көрді. Бірақ киіктің 

лағы мелшиіп тұрып алды. Бұған әбден ашуланып, ыза кернеген хан сарай сыбызғышысының басын 

шауып алды да екінші біреуін алдырып ойнатты. Лақ тағы билемеді. Хан бұл сыбызғышыны да өлтіріпті. 

Үшінші сызғышыға кезек жеткенде: 

 

-        Тақсыр, дәт! - деді сыбызғышы. 
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-        Дәтің болса айт! - деді хан. 

 

-        Алдияр ханым, барлық керемет осы лақты билеткен қойшының сыбызғысында. Ол сыбызғының 

сыры бар. Сол сиқырлы сыбызғыны алдырып берсеңіз, мен лақты билетер едім, - депті сыбызғышы. Хан 

жендетіне сыбызғыны алып келуге жарлық етіпті. Жендет қой бағып жүрген Асанды басқа бір салды да 

сыбызғысын алып келді. Сыбызғышы олай тартты, былай тартты лақты билете алмады. Ақырында хан 

оның да басын алды. Сол елде екі жүз елу жыл жасаған бір сыбызғышы қария бар еді. Хан жазықсыз елді 

зар жылатып, көзіне көрінген сыбызғышының басын алып жатыр дегенді естіп, сол қария ханға келіпті 

де: 

 

-        Тақсыр хан, бұл лақ ханның жарлығына да, сыбызғының сиқырына да билемейді. Кеп сыбызғының 

сиқырлығында емес, сырында. Ел мұңын шағып, жүрек қылын шерткен шындығында. Сыбызғының 

сазды сыры қойшы баланың нәзік саусақ, шебер қолына тигенде ғана ашылады, сырымен бірге жыры да 

төгіледі сонда қойшының. Елді бекер қырмаңыз, сыбызғышы қойшының өзін алдырып ойнатсаңыз лақ та 

билейді, сіз бен біз де сазды әуенге кенеліп, жадыраймыз депті. Қария сөзіне еріксіз тоқтаған хан Асанды 

алдырып ойнатқан екен, лақ бұрынғысынан да тамаша билепті. Асанның өнеріне риза болған хан: 

 

-        Мен көр етсем құртамын, рақым етсем жарылқаймын. Не тілегің бар, сұра! - депті. 

 

-        Менің бар тілегім анам мен екеумізге бостандық беріңіз, киіктің лағын өзінің тауына жібертіңіз, - 

депті Асан. Хан айтқан сөзінен қайта алмай Асанның тілегін орындапты. Сол күннен бастап, Жаңыл мен 

Асан ақбауыр киіктің екі лағымен бірге елден елге, таудан тауға барып жүрін «Арман» күйін әлемге 

жайыпты. 

 

249 - Бөлім: Ақыл, ғылым, бақыт 
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Ақыл, Ғылым, Бақыт - үшеуі бір-бірінен артықшылығын салыстырып таласып сарапқа түсіпті. 

Сарапшылар оларға былай депті: Бірінші Бақытқа: сен, тұрақсыз, опасызсың, орныңды таңдамай қонасың, 

қонғаныңды ісінтесің, тасытасың, ақырында бір күні лақтырып тастап кетесің. Ақылмен тізе қос, сонда 

көп жасайсың, - депті. Екінші Ғылымға: дүниеде сенен күшті нәрсе жоқ, қара тасты қайнатасың, дүние 

жүзін жайнатасың, сақауды сайратасың, жоқты бар, бардан жоқ жасайсың, бар ғаламды өзіңе 

бағындырғың келеді, бағынбағанды демде әлек қыласың. Түзеу де, бұзу да сенен шығады. Ақылмен бірік, 

сонда абыроймен ұзақ жасайсың, - депті. Үшінші Ақылға: дүниеде адамзатқа сенен артық дос жоқ, бірақ 

Ашу үстіңе кіріп келгенде, орныңды беріп шығасың да кетесің. Ашу бүлдіріп-бүлдіріп кеткен соң, кіресің 

де ашудың бүлдіргенін оңдайсың. Әуелден орныңнан тұрмай отырсаң, Ашу сенің үстіңе кірмеген болар 

еді. 

   - Барыңдар, Ақыл, сен адам бол, Ғылым, сен ат бол, Бақыт сен қамшы бол. Үшеуің біріксең ешбір 

мұңмұқтаждарың болмайды, - депті. 

 

250 - Бөлім: Ай астындағы Айбарша сұлу 
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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, не істесем де абыздан рұқсат алушы едім ғой. 
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Қате болған екен, абыздан бата, 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 тыныштық, әділдік орнатқалы аттандым, - дейді. Сонда абыз отырып: «Ә, 

балам, тыныштық па, әділдік пе, ә, тыныштық, әділдік орнатам деп соғысқа аттандым де», - деген екен де, 

үндемей отырған екен. Сонда Баяуханның тыныштық 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 абыз 

«Өлмес» деп қойыпты. Өлмес он беске келген соң, қасына нөкер ертіп, аңға шығатын болады. Жүйрік 

аттармен киік қуғанды жақсы көреді екен. 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 кетіпті. 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 қалдырмай қамайды, содан сон 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 қайтерін білмей жүріп, 

әбден қысылған кезде ханның 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 шынжырлап 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 қамап 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 берігі сатып алмак болыпты. Жиылған жұрт: «Алсаңыз ал, бірақ қол-аяғын босатқан 

соң, біз міндетті емеспіз. Бұл бәрібір сізді де алдайды, тұлпар тұрсын құсқа да жеткізбейді», - дейді. Оған 

болмай «қайтсе де ризамын» деп ханның баласы Қыран қарақшыны босатып алыпты. Қол-аяғы босауы-

ақ мұң екен, Қыран қарақшы алдындағы тауға қарай бір-ак 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. Не болса да соған жетейін 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, қорықпа, мен өзің 

босатқан Қыран қаракшымын», - депті. Сонда ханның баласы қуанып, аттан түсіп, құшақтасып, Қыран 

карақшымен қияметтік дос болысады. Екеуі тамақтанып, тұлпарларды аунатып сол жерде қоныпты. 

Қыран қарақшы отырып: «Ал, достым, мен жайымды айтайын, тыңда», - депті. Ханның баласы тындады. 

Қыран жайын айтады. 

-        Мен үлкен адам, ғалым адамның қолына түсіп, ес білгенше оқыдым. Әке-шешемнің кім екенін де 

білмеймін. Содан жер үстіндегі ғылымды тауысқан соң жер астына түсіп, жер асты ғылымын оқи 

бастадым. Бір күні ұстазымның қызына көңілім ауып, ұстазым оны біліп қалды да, жер үстіне шығартып 

жіберді. Бұрын кәсіп қылып көргем жоқ, сондықтан дүниенің төрт бұрышын кезіп, көрінгенді алып 

қашып күн көрдім. Менің үйі-күйім осы таудың іші. Егерде сіз кездеспегенде бағанағы жұрт мені 

өлтіретін еді. Сен мені ажалдан құтқардың, кәне, достым, не мұңың бар, айт, қолымнан келгенше 

аянбаймын, - депті. Сонда ханның баласы бастан-аяқ іздеп шыққан киіктің оқиғасын баяндайды. Қыран 
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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 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. Ханнын баласы Қыран қарақшы 

айтқанындай, тезектің бірін жағады. Қыран қарақшы екі етегін түріп алып жоқ болады. Құддыс ханның 

шаһарына келеді, айнала күзет екен, әзер дегенде ұрланып кіреді. Тоғыз есіктен өтіп келсе, Айбарша сүлу 

алтын тақтың үстінде ұйықтап жатыр екен. Қыран қарақшы Айбаршаны колтығына қысып ала жөнеліпті. 

Мыстан кемпір қолын 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 отырғанда, Қыран карақшы айдай Айбарша сұлуды қолтығына қысып, 

бұрқ етіп жетіп келеді. Ханнын баласы шаттанып, бұрынғысынан да артық нұрына келіпті. Сонда Қыран 

қарақшы айтыпты: «Ендігі міндет өзінде, мен міндеттен құтылдым, жалғыз-ақ айтатыным мынау, бүгін 

түнде қалай да болса ұйықтама, күн шығып тан әбден атқан соң ұйықтарсың, әйтпесе 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 қарақшыны 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. 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 батуға 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 оғынан жараланбаған жерім жоқ, енді айрылсаң, өз обалың өзіңе, - деп Қыран қарақшы қош 

айтпастан шаңды аспанға шығарып жоқ болды дейді. Ханның баласы досы Кыран 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 
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қарап 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 калпыңнан 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 шаһарын қатырып койды. Менің 

әкемнің інісі де пері оқуын оқыған еді. Барлық шамасы келгені, осы күнде сол қатып қалған шаһардың 

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 

тұрғантұрған жерлеріңде қатып қалыпты. Біреу жүріп бара жатып, біреулері сөйлеп тұрып, тағы 

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. Онда 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 болыңыздар, 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 берместен 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. Қақпаны ашса, екі қара 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. Ханның 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 қалады. Содан кейін баяғы күзетші шал келіпті. 

- Өзгенің бәрін араласаң да, осы сарайдың маңына келмеңдер дегенім қайда, осы шаһарды қатырған екі 

дәу еді, ол дәулерді қапылыста суға түсіп жүрген жерінен арғымақ суретіне түсіріп байлаған мен едім. 

Сол екі арғымақ аштан бұралып өлген күні осы шаһардың барлық адамына жан бітетін еді. Енді бұл 

дәулердің қолға түсетін дауасын мен таба алмаймын, - дейді. 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 карақшы Айбарша мен ханның ұлына 

қуанып келіп, айтып береді. Үшеуі сол бетімен тоқтаусыз жүріп, дарияға келген екен, келіп қарап жүрсе, 
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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 шаһардын 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, алдияр, не қыл дейсіз?» - деп екі дәу жалыныпты. Ханның баласы айтыпты: «Менің әкемнің 

шаһарын және Айбаршаның шаһарын сол қалпында тез осы жерге орнат», - дегенде бір түннің ішінде 

орнатыпты. Таңертең ханның баласы далаға шықса, әкесінің және қайын жұртының 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 өлтіргенде қаны сыртына шығып, екі 

дәу жерге түсіпті. Өлмес қарындасы Қаламқасты Қыран қарақшыға беріп, әкесі Күлмесханның орнына 

хан болады. Үш шаһардың ханы Өлмес, оның бас уәзірі Қыран қарақшы болып, екеуі барша мұратына 

жеткен екен. 

 

251 - Бөлім: Алты жасар Алпамыс 
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Ілгергі бір замандарда Жүзбай деген бір бай болыпты. Оның Алпамыс деген бір ұлы бар еді. Бір күндерде 

Жүзбайға телі жылқысына жау шабады. Жүзбай тұрып сонда баласына ақыл салып: 

- Ау, балам, мен болсам қартайдым, сен жылқыны қуып барып, жаудан кек алуға шамаң бар ма? - дейді. 

Сонда алты жасар Алпамыс бала да болса батыр болған соң, жылқысын шауып кеткеніне шамданып, 

өзінің Байшұбарын ұстап мініп, Байшұбарды қамшымен ұрып, ешкіммен сөйлеспей, жылқы соңынан 

жөней берді. Алпамыстың аттанғанын қалмақтың ханы түсінде көріп, ел-жұртын жиып алып, көрген түсін 

халқына баян қылды: 

Мен бір бүгін түс көрдім, 

Көп қиындық іс көрдім. 

Заманым қағынды, 

Қағындыдай не қылды? 

Қауса бұқыра бура боп, 

Қарсы қарап шабынды. 

Тұлымдымды тұл қылып, 

Айдарлымды құл қылып, 

Солқылдаған мырзамды 

Табанға салып жүн қылды, 

Қамшымен ұрып жон қылды, - деп жұрт ақсақалдарына айтады. Сонда тұрып ақсақалдар патшаның түсін 

былай жориды: 

-        Жүзбайдың баласы алты жасар Алпамыс келіп, осы жұртты алар, - дейді. 

Патша: «Сол Алпамыс осында келмей тұрып, Алпамысты қолға түсіріп алып келуші талапкер бар ма?» - 

деп халқына жар салады. Сонда бір кемпір патшаға келіп: 

-        Маған бір отау тігіп, қырық қыз жиып бер. Алпамысты қолға түсірейік, - дейді. Патша мұнысын 

мақұл көріп, айтқанының бәрін дайын қылады. Кемпір қырық қыздың қолына қырық кесе арақ-шарап 

беріп, қырық отауға алып барып отырғызады. Кемпір Алпамыстың келетін жолын барып тосады. Сол 
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уақытта Алпамыс келе жатыр еді. Алпамыстың аты кемпірді біліп, жүрмей тұрып алады. Алпамыстың 

ашуы келіп Байшұбарды ұра бастайды. Байшұбар жүрмей тізерлеп жата қалды. Қасына кемпір келіп: 

-        Әй, балам, атың жүрмесе, шаршаған шығар, сенің жолыңа қарап, қырық қыз күні-түні күтуде. Тезірек 

бар, - дейді. Алпамыс «қыз» деген сөзді естіген соң, атын басына бір теуіп, тастап жүре береді. Келіп 

отауға кірсе, қырық қыз отыр екен. Қолдарында бір-бір кесе арақ-шарап бар. Қыздар әрқайсысы кезек-

кезек назданып Алпамысқа арақ-шарап беріп, әбден мас қылады. Алпамыс мас болып жығылады. Қырық 

қыз көтеріп барып зынданға салады. Атын патшаға апарып береді. Алпамыс зынданда бірнеше күн жата 

береді. Бір күні Алпамыстың төбесінен бір топ қаз ұшып бара жатыр екен. Қаздарды Алпамыс шақырып 

еді, олар қасына ұшып келді. Сол уақытта қаздар: 

-        Кімсің, неғып жатқан адамсың? - деп сұрайды. Алпамыс: 

- Мен Алпамыспын, - дейді. 

Қаздар: 

-        Алпамыс болсаң, жатқаныңнан тұрма! - деп кете барады. Ең соңында бір байғұс қаз кетіп бара жатыр 

екен, соны шақырады, қаз келіп: 

-        Не дейсің? - дейді. Қараса, қаздың бір көзі соқыр екен. 

-        Ай, қаз, көзіңе не болған? - дейді. Қаз: 

-        Жас кезімде анамды бір мерген атып алыпты. Жетім сорлы көп қазға келсем, ештеңе жегізбей, мені 

жетімсініп көзімді шұқып шығарды, - дейді. «Аузы 

күйген үріп ішер» дегендей көп қаздан қалыс, жеке ұшамын. Жалғыз көзден айрылып өлейін бе? - депті. 

Сонда Алпамыс: 

-        Сенің қанатыңның астына хат жазайын. Сен Қоғалы барып қон! Менің қарындасым Қарлығаш сонда 

құс салып жүрген шығар, құсы сені ілер. Қанатыңдағы хатты көріп, сені өлтірмес, - дейді. - Егерде 

ауылдардың төбесінен өте қалсаң, дауысыңды шығарма, - дейді.Қаз осы Алпамыстың айтқан сөзімен 

ұшып кете береді. Ұшып бара жатып баяғы Алпамыстың насихаттап айтқаны есінен шығып кетіп, бір 

ауылдың төбесінен өтіп бара жатып «қаңқ» етеді. Ол ауылдағы бір ауырған адамға қаздың еті керек деп 

тәуіп айтқан екен. Қазды қай 

жақтан табамыз деп отырған соң, үйдің иесі әлгі қазды атып алды. Бауыздайын деп жатқанда, қанатының 

астындағы хатты оқып көріп, жаралы қазды қоя береді. Қаз ұшып Қоғалы көлге келіп қонады. 

Алпамыстың баласы басқа бір баланың қаздың қанатымен ойнап жүргенін көріп: 

-        Маған да қанат тауып бер, - дейді тәтесі Қарлығашқа. Қарлығаш баланың тілін алып, Қоғалы көлге 

барып, баяғы жалғыз қазды ілдіреді. Ұсталған қаз тулағанда қанатындағы хат ұшып түседі. Қарлығаш 

ағасының сәлемін оқығасын, қолындағы сұңқарды құсқа салмай, көзінің жасы ат жалын жуып, елге 

қайтады. Қарлығаш үйіне бармай, жылаған бойымен Қарабай деген бір досым бар еді, соған хабарлайын 

деп келе жатады. Келе жатқан Қарлығашты көріп, Қарабай отын астына жасырынып калады. «Маған бір 

жұмыспен келе жатыр ғой», деп ойлайды. Қарлығаш келе: 

-        Қарабай қайда? Алпамыстан хат келді, - деп дауыстайды. Қарабай отын астынан шығып, 

Қарлығаштың қолындағы хатты оқып, жылап: «Мен іздеп барамын», - деп дереу он түйеге азық арттырып, 

қырық құлаш жібек арқан алып, бірнеше күн жол жүріп, Алпамыс жатқан зынданның басына келеді. 

«Алпамыс, қайдасың?» - деп шақырып еді, ешбір дыбыс бермеді. Қарабай досы: «Егер тірі болса дыбыс 

берер еді-ау, өлген шығар», - деп зар жылап отырып алады. Көзінің жасы зынданда ұйықтап жатқан 

Алпамыстың бетіне тамады. «Бұл немене?» - деп шошып оянады. Көзін ашып қараса, досы Қарабай 

зынданның басына келіп, көзінің жасын көл қылып, сақалын су қылып жылап отыр. Алпамыс досын 

танып: 

-        Аман-есенсің бе? - деп хал сұрайды. Қарабай досына тамақ беріп қуаттандырып, қырық құлаш жібек 

арқанды салып, арқаннан ұстатып, зынданның жарым ортасына келгенде, Алпамысқа: «Бұл Қарабай 

досым кемпірдің асы, келіннің тойында әзіл сөз қылып, құдықта өлейін деп жатқанынан тірілтіп алмадым 

ба деп бетіме салық қылар» деген ой келіп: «Өлсем өз жайыма өлейін», - деп жібек арқанды қос кездікпен 

кесіп жібереді де, зындан түбіне түседі. Қарабай арқаны үзіліп досын шығаруға лажы болмай зарлап, 

жылап зындан басында жын ұрған адамдай құлап түседі. Бір уақытта есі келіп, еліне қайтады. Қалмақ 

ханының қой жайып жүрген бір қойшысы бар еді. Бағып жүрген қойларының ішінде хан қызының бір 
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коңырау тағып қойған серкесі бар екен. Сол серке Алпамыс жатқан зынданның қасында секіріп жүріп, 

абайсызда Алпамыс жатқан зынданға түсіп кетеді. Алпамыс ұстап жібермейді. Қойшының ашуы келіп: 

- Серкені шығар, егер шығармасаң, қазандай қара таспен ұрып өлтіремін, - дейді. Алпамыс: 

Ұрсаң - ұр, бірақ бермеймін, - дейді. Қойшы таспен ұра бастайды. Алпамыс ұрған тасын қайтадан өзіне 

лақтырып жібере береді. 

Ақыры қойшы жалынады: 

-        Егер серкені бермесең, мені патшаның қызы өлтіреді, бере көр, - деп тұрып алады. Сонда Алпамыс: 

-        Күніне бір қойдан беріп тұрасың ба, серкеңді жіберейін, - дейді. Қойшы мақұл деп күніне бір қойдан 

бермекші болады. Қойшы осы уәдесімен күнде бір қойды Алпамысқа бере-бере, ақыры қойдың бәрін 

тауысады. Баяғы патшаның қызының серкесін де Алпамысқа береді. Сонда тұрып қойшы: 

-        Мен енді қайтемін, өлетұғын болдым, - дейді. 

-        Қайғы жеме, қойшы, - деп бір сыбызғыны қойшыға беріп, осы сыбызғыны кешке таман бір шалғын 

ішінде тарт, даусын патшаның қызы естіп келер. Сонда мұны кім істеді десе, табаныңды тіліп тұз құйса 

да айтпа, - дейді. Егер қоймай жалынса - айтарсың, баяғы зындандағы адам жасады дерсің, - дейді. Қойшы 

Алпамыстың айтқанындай сыбызғы тартады. Бұл сыбызғының даусымен ханның қызы келіп: «Мұны 

қайдан алдың?» - дейді. Қойшы айтпайды. Табанын тіліп тұз құяды. Онда да айтпайды. Ақыры қыз 

жалынады. Қойшы кім істегенін айтады. Қыз тұрып: «Соған мені алып бар», - дейді. Қойшы: «Менің 

аяғым жүруге жарамайды», - деп отырып алады. Әбден лажы құрыған қыз қойшыны мойнына мінгізіп, 

құдыққа әкеледі. Құдыққа келген соң, Алпамыс пен қыз бір-біріне ғашық болады. 

Қыз: - Саған мен тиемін, бірақ сені қалай шығаруға болады? - дейді. 

Алпамыс: - Менің атым қайда? - дейді. 

-        Атың патшаның қолында. 

-        Ендеше, сен ол атты мінемін деп ал да, қоя бер, бір жаман диуананың киімін киіп алып, патшаның 

алдына бар. Сол уақытта ат мына белбеуді көрсе, оқыранады. Сосын патша сені танып оқыранды деп, 

сенен сұрар, «бұл атты бағып бер, ақша беремін» дер. Сонда сен ақшаның керегі жоқ, мен әшейін-ақ 

бағайын деп айтарсың, - дейді. Қыз Алпамыс айтқандай жаман киім киіп патшаның алдына келеді. Ат 

оқыранып қоя береді. Қыз Алпамыстың айтканының бәрін айтады. Сонда патша өзінің қызы екенін 

байқамай: «Бақсаң бақ», - деп, атты қолына береді. Қыз атты шешіп қоя береді. Ат шауып отырып тікеден-

тіке Алпамыс жатқан құдыққа келеді. Келіп көзінің жасын мөлт-мөлт еткізіп, құдықтың жанында тұрады. 

Алпамыс атына қарап: 

- Мені мына шұқырдан шығару үшін құйрығыңды шұқырға салбырат, - деп түсіндіріп, атының 

құйрығынан ұстап құдықтан шығады да, кешке таман қыз, қойшы үшеуі қосылып, қалмаққа келіп тиіп, 

жау шапқандай қылып, патшаны орнында өлтіріп, барлық малдарын жинап алып, үшеуі айдап жүре береді. 

Он күншілік жол жүріп еліне жетеді. 

 

252 - Бөлім: Ағаш ат 
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Баяғы заманда атақты бір патша болыпты. Оның күндей сұлу үш қызы, айдан аппақ бір ұлы болыпты. 

Күндердің күнінде патшаға өнерпаз үш жігіт келіпті, оның біреуі қолына тауыс (көркем түкті құс), біреуі 

мыстан істелген коңырау, біреуі ағаштан соққан ат ұстап кіріпті. Оларға патша: 

-Бұл көтеріп жүргендерің немене? — деп сауал қойыпты. Тауыс ұстаған жігіт: 

-Тақсыр, сіз атыңыз қатарындағы патшалардан асқан ұлы патша болдыңыз. Біз сіздің заманыңызда оқып 

өнер тапқан кісілер едік. Сізге өнерімізбен істеген табысымызды әкеліп отырмыз. Мына менің колымдағы 

тауыс жанды сагат. Ол әр сағат сайын шақырып, өткен мезгілді білдіріп отырады, — деді. 

-Жарайды, ісімен дәлелдемесе, ауызбен айтқанға сенбейтін едім, — деді патша. Тауыс әр сағат сайын 

шақырып, өнершінің сөзін дәлелдеді. Шынына көзі жеткен патша: 

-Өнеріңе қанағаттандым. Қызметің үшін не берсем риза боласың? — деді. Өнерпаз іркілмеді: 

-Өнеріме қанағаттансаңыз, маған үлкен қызыңызды беріңіз. Сізге бала болып, өнерімді өрістете беруіме 

жол ашылсын, — деді. 
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-Жарайды, тілегің болсын, — деді патша. Мыс қоңыраулыға қарап: 

-Бұл қоңыраудың кандай қасиеті бар? — деді. Жігіт: 

-Тақсыр, қоңырауым шеттен келетін жауды біледі. Қақпаға іліп қойсаңыз, қандай қастық ойлаған кісі 

болса да қалаға кіргенде сылдырлап дыбыс шығарады. Сіздің мемлекетіңіздің қауіпсіздігі үшін әдейі 

арнап соқтым, — деді. 

-Жарайды. Қақпаға байла. Өнерің дәлелденгенде тілегіңді берем, — деді патша. 

-Құп болады, тақсыр, өнерімді көрген соң маған ортаншы қызыңызды бересіз, — деді жігіт. 

-Ағаш атыңда қандай қасиет бар? — деді үшінші өнерпазға, 

-Бұл керемет емес, тақсыр. Қолымнан соққан өнерім. Мұнымен ұшып, тілеген жеріңізге баруға болады, 

— деді жігіт. 

-Олай болса, мініп көрейік. Ұшқанын көрмей еш нәрсе берілмейді, — деді патша. Бұл кереметті көргелі 

көп жігіт жиылды. Әркім атқа мініп аяқтарын тебініп көрді, ағаш ат орнынан қозғалмады. Патшаның 

баласы келіп атқа мінгенде, өнерпаз омырауындағы бір тетікті қозғап жіберді. Ат көкке көтеріле бастады. 

Қаланың қарасы көрінбей бара жатқанда, патшаның баласы «бқл мені ққртқалы істеген бір зат болар» деп 

қорықты. Аттың бүйірін сипалап жүріп оң жағынан бір, сол жағынан бір қораздың басындай екі тетік 

тапты. Оң жағын қозғағанда жоғары өрлеп, сол жағын қозғағанда төмен түсетінін білді. Ағаш аттың басын 

игеріп, қалаған жағына ұшып кете берді. Жердегілер шаһзадасын ұшырып жіберіп, қашан келер екен деп 

күтіп қала берді. Патшаның баласы көкті сайраңдап, талай қаланың төбесінен өтті. Бір мезетте көк ағашты, 

ағын сулы, бау-бақшалы бір қалаға көзі түсті. «Бұл қандай қала болды екен?.. Қай мемлекетке қарайтын 

жер екен?» деп ойлады. Қалаға қызыққаннан сонда түспекші болды. Қайда,бұлттың үстінде үш күншілік 

биікке ұшып жүрген ат жайлап жерге түскенше күн батып караңғы болып қалды. Шаһзада атын жайлап 

әкеліп бір керемет биік үйдің төбесіне түсірді. Күнімен көкке қшып шаршаған шаһзада үйдің үстінде 

демалып отырды. Қаланың елі жатып,көшеде жүрушілер саябырлай бастады. Шаһзаданың 

қарны ашып, ас ішуге зауқы қатты соғып, үйдің төбесінен сарайдың ішіне көз салды. Сарайдың ішінде 

қыбыр еткен жан көрінбейді, бейне бір бос тұрған дүние сияқты. Шаһзада үй төбесін жағалап жүріп, жерге 

түсетін саты көрді. Сатымен төмен түсіп, жер үстіндегі жұмақ сияқты сарайдың ішін көрді. Үйдің 

барлығы алтын, күміс, гауһар, жаұтпен безеліп, бұрын көзі көрмеген қымбатты мүліктермен 

жасауланыпты. Бір ғажап осынша бай сарайдың ішінде қыбыр еткен жан жоқ. Шаһзада аралап шықты да, 

адамы жоқ сарайдың ішінде жалғыз жатқысы келмей, үйдің үстіне шығып, аттың қасында болуды мақұл 

көрді. Түннен бірнеше уақыт өткенде бір жарық көрінді. Жарық ұстаған адам екен.Ол бірте-бірте сол 

сарайға жақындай берді. Ол бір мезетте сарайға жетіп есігінен кірді. Үй үстінде отырған шаһзада олардан 

көзін айырмай қарап отыр еді. Жарықты көтерген қолына жалаң қылыш ұстаған бір жігіт екен. Оның 

айналасында бірнеше қыздар келді. Қыздардың ортасында асқан сұлу бір қыз бар. Ол қыздың ажарына 

арнап ақын мынадай бәйіт жазыпты: 

Ақ күміс, айдай жүзің ашылған гүл, 

Меруерт отыз тісің, шашың сүмбіл. 

Жүрегім көзін жұмып гүлстанға 

Шырқап күй, қону үшін ұшты бұлбұл. 

Ол көрініс сипатымен сол қаланың патшасының қызы екенін танытты. Әкесі қызын айрықша тәуір көреді 

екен. Сондықтан оның ешбір тілегіне бөгет болмай, осы сарайды ойын-сауық құруына арнап салдырған 

екен. Қыз көңіл көтеру үшін сарайға келіп, екі-үш күн тұрып кайтадан әкесінің сарайына қайтып кетеді 

екен. Бұл келуі — ағаш ат мініп, аспанды сайрандап жүрген шаһзаданың келген күніне түйісті. Көп 

қыздың ортасындағы жалғыз жігіттен шаһзада жасқанбай үйдің төбесінен түсе қалды, қылышты жігіт 

сайтандай көктен сап етіп түсе қалған жат кісіні де 

шап беріп ұстай алды. Тегеурінді бұла болып өскен шаһзада оны қолымен қойып жіберді. Талдырмаш 

денелі, әлсіз жігіт екен, қаңбақтай домалап ұшып түсті. Қолындағы қылышын тартып алып, шаһзада сұлу 

қызға қарай ұмтылды. Қылышты жалтақтатып келе жатқан кісіден үрейленген қыздар, сырылып жүре 

береді. Ол сұлу қыздың қарсы алдына келіп тоқтады. Қыз оның бетіне қарап: 

-Жаным-ау, әлгі әкем айтып жүрген Зәңгі патшасының баласы сенбісің? — деді. 

- Дәл өзі, — деді шаһзада, түгіне түсінбеген тосынсөзге. 
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- Ойбай-ау, әлгі түсі жаман, көмірдей қап-қара дегені қайда?.. Өзің мүлде ауызға үріп салғандай әдемі 

екенсің ғой. Әкем көрмей қорқып жүр ме, әлде мені алдағаны ма?… 

- Маған көз тиеді деп айтқан болар. Болмаса қандай екенімді көріп тұрсың ғой, — деді ағаш атты 

патшаның баласы. Шынында ол қызды Зәңгі патшасының репейсіз баласы сұрап, оған әкесі бермей қойып 

еді. Қыз сол екен деп қалды. — Қыз ол кезде ыңғайы келсе күйеуді жек көретін мезгілден өтіп, күйеу 

келсе қыз дайын дейтін күнге жеткен шағы болатын. Қыз шаһзаданы қолынан ұстап, қатар отырып, 

әңгімені соза берді. Қыздар талып жатқан жігітке ес жиғызып, басын көтертті. Қызметші жігіт басын 

көтеріп, қылышын іздеді. Қыздың бәрі: 

-Есеңгіреген байғұс-ау, оның несін іздейсің… әлгі өзіңді бір ұрып қалпақтай ұшырған біреу алды. 

- Ол кім өзі? 

- Кім екенін сайтан біле ме? Әйтеуір кердеңдей басып барды да, патшаның қызының қасына отырды. 

Сенің қылышың оның қолына тиген соң бәрімізді қырып тастайтын біреу шығар деп жанына да бара 

алмадық, -деді. Жігіт — Ер Асан патшаның қызын қауіп-қатерден қорғау үшін жіберген қызметшісі 

болатын. Ол патшаның алдында да қызды қорғауға жауапты болғандықтан, омыраулап кіріп кеткен 

шаһзадаға амалсыз келді. Бірақ алғашқы соқтығыста беті қайтып қалған сорлы еш нәрсе айта алмай, 

жалтара сөйледі. 

-Тақсыр, сізді кім деп білуге болады? Перімісіз, жынбысыз? Құдай қай көгінен түсіріп тұр?.. — деді. 

Қыздың қасында қызулы тұрған жігіт: 

-Сенің мен сияқты шаһзадага «жын» деп айтуға қандай қақың бар еді! — деп қызметшіге қылышты ала 

ұмтылды. Ол екі қолын қусырып кешірім сұрай бастады. 

-Тақсыр-ау, менікі жөн сұрау еді ғой, мұнша неге қаһарландыңыз? 

- Қалай қаһарланбайын?.. Мен патша қызының күйеуі болсам, сен мені «жын» деп сықақ кыласың. 

- Ғафу ет, тақсыр. Егер жын болмасаң, патша қызына ешкім сізден артық лайықты күйеу бола алмайды 

демекші едім…Жігіт пен қыздың қалай отырғанын көрген қызметші өз басына қыз айналасынан түсер 

пайда, зиян көрмесе де ішіне бір түрлі қызғаншақтық пайда боп, сарайдан шыға жүгіріп қыздың әкесіне 

келді де самбырлай сөйлей бастады. 

-Ойбай, тақсыр-ай, таза шерменде болдым. Ой, құдай-ай, мұндайды кім көріпті… Құлақ естігенді көз 

көреді деген осы екен… масқара-ай, — деді. Патша түгіне түсінбей сасып: 

-Не боп қалды? Сорлы! — дейді аңырайып бетіне қарап. 

-Несі құрсын, тақсыр, қызыңды бір жын келіп омыраулап жатыр, қайдан келгенін қайдам, біз сарайдың 

ішіне кірісімен бас салып, киіп ала жөнелді. Қызың да кет ары деген жоқ, икеміне көне берді ме, қалай… 

- Лағынет жаусын, сен итке! Қолыңа қылыш беріп, сені неге қойып едім ол жерге?! — деді патша. 

-Қойғаныңды қайтейін, тақсыр, тегеурінді жын бір қойып жіберіп, есімнен тандырды да, қылышымды 

тартып алмады ма… 

-Не сандалып кетті мына шошқа!? — деп, патша қылышын байлай қыздың сарайына жүгірді. Оның 

алдынан қызметші қыздар жүгіріп шықты. Олардан патша: 

-Қыздың халі не болып жатыр? — деп сұрады. 

-Біз де түк түсінбедік. Тақсыр… Әйтеуір әп-әдемі бір жігіт қызыңыздың қасында отыр. Көктен түсті ме, 

жерден шықты ма? Қайдан білейік… 

Патша қылышын суыра жігітке ұмтылды. Жігіт қызға қарап: 

-Мына кәрі бурадай шабынып келе жатқан сенің әкең бе? — деді. 

-Дәл соның өзі, — деді қыз теріс қарап. Шаһзада да қылышқа мойнын ұсынып тұрмады, тартып алған 

қылышын ала қарсы ұмтылды. Жын ба, адам ба, әлгі белгісіз кісінің сұсы патшаны да басты. Ол үндемей 

қылышын қынапқа сала қойды. Кенет түсін жылытып: 

-Балам, ашуды қой… өзің кімсің? Жын екеніңді, адам екеніңді білмей дал болып тұрмын, ашып айтшы? -

деді. Жігіт қылышының үшін жерге қадап тұрып: 

-Мына қызыңызды сыйламағаның үшін тұрған жеріңде турап тастар едім. Болмаса, ерегіске келгенде 

өзіңді екі бүктеп, еліңді жайпап тастайтын шаһзаданы жынға ұйғаруға қандай қақыларың бар? Жай 

қызметшілеріңді надан дейін десем, саналы патша сенің айтып тұрғаның мынау. Тегі өздеріңді жын 

жайлаған елмісіңдер, сонан басқа ауыздарыңа сөз түспейді? — деді. Патша оның сөзінен сескенейін деді. 

Дегенмен тіпті үндемей қалуға болмады: 
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-Ей, патшаның баласы, берген хабарың, жіберген елшің қайда? Жел аударған қаңбақтай сарайдың ішінен 

шығып «мен осы қыздың күйеуімін, әкесі маған берді» деп соғыпсың. Сен маған қашан сөйлесіп, қай 

жерде жолығып едің? Мұндай қисынсыз өтірік айтып көкуге бола ма? Сендей талай шаһзада еріксіз 

аламын деп, басы кесілген болатын, сенікі тіпті сорақы, жарықтығым, мұнша өкіректеуге бола ма? Егер 

ордадағы құралды күштерімді жіберіп кылышпен қиқалатып тастасам, менің колымнан кім айырып алар 

еді! — деді. Оның жауабына шаһзада бөгелмей: 

-Мен сіздің айтып тұрғаныңызға түсінбеймін… Надандық па? Я болмаса осы қызды менен артық кімге 

бермек едің? Ал, батырлығына қызықсаң менен артық батырды қайдан көрдің? Әңгіменің ең кысқасы — 

мен не 

айтсам да «мақұл» дей бер, — деді. 

- Не айтпақ едің?! 

- Менің айтатыным, қызыңды қызғанып, едіреңдеп тұрсың. Ұрысқың келсе, қазір жекпе-жекке шығайық. 

Өлтіргеніміз қызға ие бола қояйық. Ал, оған көнбесең, бүгін мен осы сарайға қонам, ертең бар әскеріңді 

жый, менімен ұрыссын, өзің қызығына қара да тұр. Құдай қырсығынан сақтаса бір сагатта бәрін жайпап 

берем, өзіңде қанша әскер бар? — деді. Патша оған ежірейе қарап: 

- Қырық мың құралды әскерім бар! Құралсыз қызметкерлерім қырық мың, сен жайпап салатын шөп емес, 

бәрі де адам. 

-Мейлі, күн шыға майданға шықсын. Барып хабар бер. Мені ұрысуға белін байлады де. Егер әскерің мені 

өлтірсе, мені көрдім деп айтпайсың. Жабулы қазан жабуымен қала береді. Егер мен жеңсем, қызыңды 

алам, 

айтқаным айтқан. Бұл сөз сізге түсінікті ме?! Патша кейінгісін мақұл көрді. «Бұл жүрек жұтқан бір дәу 

екен» деп ойлады. Ертеден күн шыға ұрысуға тоқтам жасап, өзі шаһзадамен әңгімелесуге кірісті. 

Әңгімелесе отырып, астыртын уәзіріне кісі жібереді. Барушы кісіге: «Әскерді түгел жинап 

құралдандырсын, бұл келіп отырғанды жалғыз адам демесін. Оңай емес, дайындықты күшті 

жасап,қалайда жеңетін шараларын жасасын», — деді. Патшасының әмірін қызметшілері уәзіріне жеткізіп 

жатты. Патша шаһзаданы неше алуан әңгімемен алдандырып таң атырды. Өз ордасына барып тағына 

отырды да, әскеріне соғыс майданына келуге бұйрық берді. Бір жақсы атқа алтын ер салып шаһзаданың 

мінуіне лайықтады. Шаһзада ол атқа мінуден бас тартты. 

-Алдымен әскерлер ұрысатын жеріне жиналсын. Мен әскерді көрмей атқа мінбеймін, — деді. Патша оны 

атқа мін деп қыстамады. 

- Мейлің, көңілің неге соқса соны істе, — деді. Шаһзада жаяу әскер жиналған жерге келді. Патша әскер 

басыларына: 

-Бұл жас та болса талабы таудай бір дәу көрінеді. Сендермен жалғыз соғысып, бәріңді жеңбек, өзі де сұлу 

жігіт екен, бірақ белгісіз біреуді қызыма қалай күйеу етейін! Найзаларыңды андағайлатып тіреп тұра 

қалыңдар, — деді. Шаһзада әскерді көріп патшаға: 

- Жарайды, әскерің ұрысуға тұрады екен, енді атқа мінейін, — деді. Патша: 

-Осы аттардан таңдағаныңды мін де, ұрыса бер, — деді. 

-Бұл аттар менің мінуіме жарамайды, өз атыма мінемін! 

- Атың қайда? 

-Атым қызыңның үйінің үстінде тұр. 

-Ол өтірік. Үй үстінде ат тұрғанын ол заман да, бұл заман кім көрген… 

- Көрмесең, көресің, қызметшілеріңді жіберіп атымды алдыр, — деді. Бірнеше кісі барып, үй үстінде 

тұрған ағаш атты алып келді. Ел тамашалап ағаш атты қарасты. Ат сондай әдемі жасалған бір зат еді. 

Бірақ ағаш ат соғысқа қалай құрал болмақ? Кейбіреулер: 

- Бұл шаһзаданың дені сау болмауы керек. Тегі, қияли диуана ма, бір пәле шығар, — десті. — Мейлі, сыры 

кәзір ашылады, көреміз… 

Қызметшілер ағаш атты әкеліп, майданның ортасына қойды. Әскерлер атты көргелі қоршап, жақындай 

түсті. Әскерлердің ойынан ұрысу шығып, ерлеп, жүгендеп,жабулап қойған атты көруге ынтықты. Патша 

да қасына 

келді: 

- Атың осы ма? 
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- Осы. 

- Осындай ат бола ма екен? Бұл бір ойыншық қой. 

- Не де болса қазір көресің! 

- Неге мінбейсің? 

- Бұған мынадай кісі коршап тұрғанда мінуге болмайды. Сіз мына әскерлеріңізді бір шақырым кейін 

шегінуге бұйрық беріңіз, атым туласа астында қалады, -деді шаһзада. 

- Ал, оны да көрейік, — десіп әскерлер кейін шегінді. 

- Ал, енді атыма мінемін, тақсыр. Атқа мінген соң-ақ әскеріңді қырамын, алдымен аттарын жарам, 

артынан адамдарын қырам! — деді шаһзада. 

-Мейлің, қалағаныңды істе, — деді патша күліп. Шаһзада атына мінді, патшаның әскері айнала сап тартып, 

найза, қылыштарын әзірлей бастады. «Кім біледі, мұнда бір біз білмейтін сыр бар шығар», — десіп 

күдіктенді. Бәрі көздерін балаға қадап, найзаларын ыңғайлады. Шаһзада атына мінген соң тетігін бір 

қозғап қойып, ерінің басынан ұстады. Ат тұрған жерінен көкке көтеріле бастады. «Мынаның аты тұрды 

ма, немене», — десіп жұрт таңданып, бір-біріне қарағанша, ат аспанға шығып кетті. 

- Уа, ұстаңдар! Көрер көзге айрылып қалғандарың ба! — деп патша айқай салды. 

-Тақсыр-ау, құсты қалай ұстарсың?.. Сонау жұлдыздың бер жағында жүр ғой, — деді уәзірлері. 

-Тақсыр, бақыттылығыңызға шүкірлік етіңіз. Бұл бір сиқыршы ғой. Әйтеуір сіздің қызыңыздың ерге 

шықпай отырғаны да бір қырсық болды. Осындай жын-шайтанға шақыртқы болады да отырады, — десті 

қарт уәзірлері. Патша көкке ұшқан жігіт көзден ғайып болған соң әскерін таратып ордасына келді. Патша 

кешке сарайына келгенде қызының төсегіне етпетінен түсіп, солқылдап жылап жатқанын көрді. Патша 

жанына келіп, басын құшақтап: 

- Жылама, жаным… сиқыршыдан құдай құтқарды. Енді қайтып келмейді. Бабамнан қалған найза, 

қылыштың қасиеті кем бе, үрейі ұшып көкке көтеріліп кетті…қорқып қалғансың ғой, — деді. Бірақ 

қызының ол сөзге жұбанатындай райы болмады. 

- Кім сайтан, кім сиқыршы, білемін ғой, Түсірген жерге оны тілегім ғой… 

Қорқытып көк найзамен көкке ұшырған, Сайтан емес, әке, менің жүрегім ғой, -деп қыз өксігенін қойып, 

өкіріп жылады. Патша сасып әйеліне қарады. 

- Бұл не деп жатыр… елігіне ұшырап қалған ба, қалай? — деді. 

- Әке, еліктейтін еш нәрсе жоқ. Сол жігіт қайтып келмесе, осы жатқан төсегім моламен ұласады. Жігітті 

Қайтып көргенше ас та ішпеймін, — деді қызы. Жігіт қызбен сөйлескенде қайтып келетінін айтып, 

Қыздың қаласының атын сұрап алған болатын. Ол қаланың аты Санга-Ямин болатын. Ал, ағаш атпен 

көкке ұшқан шаһзада ілезде-ақ өз қаласына қарай сырғытып келіп қалды. Сарайының төбесіне түсті де, 

атын үйдің үстінде қалдырып, өзі әкесіне келді. Әкесі баласынан айрылғанына қайғырып, қара күн басына 

орнап отыр еді. Баласын көріп қуанды. Баласы ағаш ат жасап әкелген шебер туралы сұрады. Әкесі: 

-Сол құрғырдың атын атама, соның ағаш аты да, өзі де құрсын. Сенен айрылып қалған соң, сиқырлы 

пәлесі үшін жазалап зынданға тастатқыздым, — деді. Баласы патшадан өнерпазды босат деп сұрады. 

Патша жалғыз ұлының тілегін қимай, зынданнан шығартып, үстіне тон кигізіп, астына ат мінгізіп, 

бірсыпыра алтын берді. Бірақ өнерпаз тілек еткен қызын бермеді. Оған өнерпаз қатты ренжіді. «Бұл қалай? 

Мен ұлы патшаға үйретінді құс, алдамшы қоңырау емес, ізгі өнерімді алып келіп едім. Атым келешекте 

ұлғайып, өмірлік көлік болмақшы еді. Ақырысында бұл әншейін ұсақ-түйек өнер құрлы да құны болмады. 

Бекер-ақ көп жыл бейнет тартқан екем!» — деп қайғырды. Бірақ өнерпаздың еңбегін шаһзада бағалай 

білді. Өзі білген сырды жайлап әкесіне айта бастады. Атпен қалай ұшқанын, қайда болғанын, қыздың 

сарайына барғанын, қыз әкесінің әскер жиғанын, онан құтылып кетуіне осы аттың себепші болғанын 

айтып патшаның өнерпазға ашулы көңілін жібітпек болды. Не пайда, тасқа жауған жаңбырдай қартқа 

жаңалық сіңбеді. Ол қайта: 

-Балам, айтпа маған ондай пәлені. Сол ат болмаса сен қақтығып Санга қаласына барар ма едің. Әйтеуір 

ажалың жетпеген соң келіпсің. Болмаса, самсаған әскер сені тірі қоя ма? Жын, перідей аспанға ұшты деген 

не пәле? Мұнан былай ол пәленің маңына жуушы болма, — деді. 

Әкесінің икемге келмейтінін сезген бала далаға шықты. Ойына Санга патшасының қызы түсті. Оның 

мөлдіреген көзі, гүл жайнаған беті шаһзаданың жүрегін құйындай ұйтқытып, сабырын алды. Әкесінің 

ағаш атын қостамауы да қосымша себеп болды. Баласы үй төбесіндегі атына келіп, мініп алды да тартты. 
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Артынша баласын іздеп үйден шыққан әкесі көкте көлбеп ұшып бара жатқан баласын көрді. Патша екі 

қолын көкке көтеріп, гөй-гөйге салды да қала берді. 

- Енді осы жерге қайтып оралатын болсаң, ағаш атыңды ақыр заманда көрерсің. Оңба, сондай сұмдықты 

істеп жүрген, шебер, — деді. Баласы көрген жері Санғаға қарай ұша берді. Шаһзада көкте саяхат жасап, 

Санга қаласына да жетті. Баяғы өзі көрген қыз үйінің төбесіне атын қойып, сатымен сарайға түсті. Барлық 

бөлмені аралап ешбір кісі таппады. Ақырында әлде қайдағы оңаша бір бөлмеде қыздардың күбірлеген 

үнін естіді. Патшаның қызы сонда жатыр екен. Жігіт кеткелі қыз жастықтан бас көтермеген. Жылай-

жылай көзі домбығып ісіп кетіпті, шаһзаданың амандасқан дауысын естігенде қыз басын көтеріп, 

құшағын жая түсті. Шаһзада кеткеннен бері қайғы бұлты басқанын, әрбір күні жылдан ауыр болғанын 

айтты. 

-Егер сенен айрылу оңай болса, кеше кеткен адам, бүгін қайтып келмес еді, — деді шаһзада. Екі ынтығу 

бір жерден шыққан соң, уәдені мықтап байлапты. Ертемен үйдің төбесіндегі атқа барды да, екеуі мінгесіп 

алып шаһзаданың қаласына тарта берді. Құстай ұшқан ағаш ат әп-сәтте қаласының үстіне де келіп қалды. 

Көңілі судай тасқан шаһзада үлкен қаланы қызға көрсетіп, айнала ұшты. Ақырында әкесінің тамаша 

бағына келіп түсті. Бақ ішіндегі сарайда атты қызға тапсырды да өзі әкесіне кетті. Қызға: 

-Мен саған хабаршымды жіберермін. Осы бақтың ішінен саған арнап сарай салғызам. Сонда менің қандай 

патшаның баласы екенімді білесің, — деді. Қыз оған риза болып, шаһзаданың мойнынан құшып, бетінен 

сүйді. 

- Жаным, не құрмет көрсетсең де ендігі ықтияр өз басыңда, — деді. Қыздың көңіліне үлкен той үстінде 

қалаға кіретіні түсті. 

Патша баласын көргенде: 

- Балам, әйтеуір, әлгі кызын қызғанатын патшаға бармай кайтып келдің бе? — деді. 

- Әке, әдейі шыққан соң неге бармай қайтайын? Бармақ түгіл қызын алып келдім. Өзіңіздің тамаша 

бағыңызда отыр. Оның әкесі менімен ұрыстырамын деп қырық мың әскерін жинап еді. Сіз әскеріңізбен 

оның құрметіне шығыңыз. Сіздің қуатыңызды қызы қуаныш үстінде көрсін, — деді. Патша қуанып 

барлық әскерін мереке сапына дайындалсын деп бұйрық берді. Өзі қаланың басты кісілерін ертіп атқа 

мінді де, қыз қалған баққа баруға әзірленді. Шаһзада қыз үшін бір сарайды босатып, қызметші қыздар 

дайындатты. Сөйтіп өзі алдымен қыз қалған сарайға келді. Қайтып келсе қыз жоқ. Барлық сарайды 

ақтарып ағаш атты қойған бөлмеге келсе, ат таболмай шықты. Шаһзада маңдайын төбелеп: «Қыз аттың 

тетігін қайдан білді екен?… Тегі атқа мінемін деп көкке ұшып бір жаққа лағып кетіп қалған екен ғой», — 

деп ойлады. Сарайдың қақпасын күзетіп тұрған күзетшілерден: 

- Бұл сарайға қандай бейсауат адам кірді? — деп сұрады. Олар шаһзадаға: 

-Ешқандай бөгде адам сарайға да, баққа да кірген жоқ. Тек сізге ұшатын ағаш ат жасап әкелген ғалым 

ғана дәрі істейтін шөп жинаймын деп кірген, — деді. Бақтың түкпірін қоймай қарап, ғалымды таппады. 

Түкпірі жоқ тұңғиық ойға шаһзада батты да қалды.Күлімдеген қуанышы бұлтқа кірген күндей болды. 

Шаһзада үйіне кетіп, әкесін қуантып жүргенде, қыз бен ағаш аты жоғалған уақиғасы былай болып еді. 

Заманның өрлеген санасы жалпыға бірдей болмаса, жалғыздардың бойындағы биік сана — бейне бір 

аласа егіндердің ішіндегі жалғыз тал биік өскен дән сияқты болады. Оның өзгеден артық шыққан бойын 

қорғаушы болмайды. Соққан жел де, ұйтқыған құйын да, сұқтанған көз де алдымен соған тиеді. Көп 

дәннің бірі болғанымен жебелеп өскен жел қағары болмаса, ол бәрібір жалғыз. Сол сияқты өнерсіз елдің 

ортасынан шыққан жалғыз өнерпаз да қорғансыз, бәлеге тез ұшырайды. Оның сырын ұғынатын жебелеп 

өскен жәрдемшісі жоқ. Міне, ағаш атты істеген шебер де парсы елінен үздік шыққан бір өнерпазы екен. 

Оның оқымаған оқуы, үйренбеген өнері калмады. Көп білімнің дауылымен толқыған қиялы шарықтап он 

сегіз мың ғаламға симады. Алдыңғы өмірге қанша қарағанмен, салынған жолдың сүресі табылмай 

ақтарылды. Ақырында, көкке ұшу үшін атты әлденеше жыл еңбек етіп, ойланып, толғанып дайындаған 

еді, бірақ өнерін қараңғы халыққа түсіндіре алмай, бір кісі түсінсе сол түсінер деп, парсының саналы деген 

бір патшасына алып келген еді. Үміті ақталмады. «Аспанға ұшатын пәле әкеліп, баламды -жоғалттың» 

деп, зынданға қамап қойды. Сөйтіп, тапқан өнері жанына рахат емес, азап шегуге себепші болды. Оның 

үстіне табиғаттың қосымша берген бір міні — жас өнерпаз түріне кісі қарағысыз, келбетсіз еді. Жүзінің 

сау жері жоқ шұбар, көмірдей қап-қара болатын. Патшаның қызына жолатпай жай өнершіге берген көп 

қызының бірін оған бермеуінің бір себебі де сол еді. Ол дәрі істейтін шөпті жиғалы бақшаға кіргенде, 
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сарайдың терезесінен өзі жасаған атқа көзі түсті. Көзіне оттай басылды, бөлмеге кірді де, тетіктерін қарай 

бастады.Атының бұзылмағанын көріп қуанды. 

-Мінейін де ұшып кетейін, — деді өнерпаз. Ғалым ағаш атты қайта қарап шықты да: «Бұл атты күзетіп 

тұрған кісі болар», — деп бөлмелерді аралады. Сөйтіп жүріп қыз отырған жерге келді. Оның күндей 

күлімдеген 

сұлу жүзін көргенде есі ауып кетті. Ғалым кызға басын иіп: 

-Сіз шаһзада әкелген қыз боласыз ба? — деді. Қыз оның сүйкімсіз бейнесінен шошынып: 

- Сіз кім боласыз? Мұнда неге келдіңіз? — деді үрейленіп. 

- Мен шаһзаданың жіберген кісісі едім, — деді ғалым. 

- Сенен басқа түрі тәуірлеу біреу табылмады ма екен!… Түрің қандай жаман еді! Шошып кеттім, — деді 

патшаның ерке қызы. 

- Сіз сұлу болған соң түсі өңдіден қызғанған болар. Мен оның сенімді қызметшісі едім, өзі әкесінің 

қасында қалды. Сізді алып кел деп жіберіп еді, — деді. Қыз оның сөзіне сеніп жүруге ыңғайлана бастады. 

Қыз орнынан тұрды. Бөлмеден шыққан соң: 

- Мен мінетін не алып келдің? — деді. 

- Өзің мініп келген атқа мінеміз, — деді өнерпаз. 

- Мен ол атқа жеке міне алмаймын, — деді қыз. 

- Шаһзадамен қалай мінгесіп келсең, солай кете береміз, — деді ғалым. Ғалым алдына мінді, қыз артына 

мінгесті. Қызды құлап кетпестей етіп беліне байлап алды да, аттың оң жағындағы тетігін бұрап жіберді. 

Ат аспанға қалқып ұша бастады. Қыз ғалымның қандай ойда келе жатқанын түсінбеді. Әйтеуір ат көкке 

көтерілгенде көзін жұмып еді. Енді көзін бір ашқанда, қала көрінбейді, бұлттың арасында бара жатқанын 

байқады. Қыздың жүрегі су ете қалып: 

-Сұмдық-ай… қайда ұшып барамыз?! Шаһзада қайда? — деді. 

- Шаһзадаңа өлім келсін! Үйінде, әкесінің қасында отыр, — деді, зуылдап ұшқан аттың желімен 

арпалысып, бір оң жағын, бір сол жағын бұрап отырған ғалым. 

-Өзің қандай адамсың? Қожаңның әмірін орындамай, бетіңмен кеткен қандай құл едің? — деді қыз. 

- Өшір үнінді, мен құл емеспін. Шаһзада маған қожа емес. Мен осы ұшатын атты істеген шебермін. Менің 

бірнеше жылғы еңбегімді қолына түсіріп алып, маған өң берудің орнына зынданға салып азаптады. 

Атыммен аспанды сайраңдап, сені алып келді. Енді ат та, сен де қолыма тидің, көңілім қайда қаласа, сонда 

барам. Менің барған жеріме сен де барасың, — деді. Қыз бетін жыртып, шашын жұлып: 

- Ойбай, сүбіхан-ай!… сорлаған екем ғой, не сүйген күйеуім жоқ, не әкем мен шешем жоқ, қаңғырды 

деген осы ғой, — деп жылады. Оған ғалым: 

- Долданба, аттан құлап кетесің. Мен шаһзададан жаман болмаймын. Адал еңбектің есесіне азап беретін 

жауыз мен емес. Сені күтем, — деді. Қыз оны тыңдаған жоқ, солқылдап жылай берді. Ағаш ат аспанда 

қалықтап отырып Рум қаласының үстіне келгенде, сол жақ тетігін бұрап, қала шетіндегі жемісті 

қорғанның ортасына түсірді. Қаланың патшасы аң аулап қайтып келе жатып, ағаш аттың жанында тұрған 

сұлу қызға көзі түсті де, әскерімен қамап алып, ұшуға мұршасын келтірмей ұстап алды. Ағаш атты көтеріп, 

қыз бен ғалымды ертіп патшаның алдына апарды. Патша сұлу қызбен, репетсіз ғалымды көріп қайран 

қалды. Ол қызға қарап: 

-Бұл қалай, бірің кісі таңырқағандай сұлусың, бірің кісі қорыққандай сұрықсызсың! Неғып жүрген 

адамсыңдар? — деді. Қыз үндемей төмен қарап қалды. 

- Тақсыр, бұл менің әйелім. Жаныма ертіп тамашалатып жүрмін, — деді ғалым. Қыз жұлып алғандай: 

-Өтірік айтады, тақсыр. Мен мұның әйелі емеспін. Тіпті танымаймын да. Әйтеуір бір себеппен қолына 

түсірді де, ұрлап алып келе жатыр. Ол жағдайларымды өзіңізге кейін айтамын. Тек мені осының қолынан 

құтқа- 

рыңыз, — деді. Патша қыздың сөзін естіп, ғалымды жазалап зынданға салғызды да, ат пен қызды 

ордасына алып кетті. Сөйтіп аспанға ұшқан қыз бен ғалымның халі осылай болды. Ал, шаһзада қыздан 

айрылғанына көзі жеткен соң, әлде-кімнің «ағаш ат осылай қарай ұшты» деген сілтеуімен қайғырып іздей 

берді. Кездескен қала, қыстақтан жеке жолыққан адамнан «ұшып бара жатқан ағаш ат көрмедіңдер ме?» 

деп сұрады. Кейбіреулер күліп, кейбіреулер қайран қалды. Жақын жерде қыз бен ғалымнан хабар 

білінбеді. Ақырында қыздың қаласы Санғаға барды. Онан да ешқандай хабар таппады. Бірақ сүйікті 
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қызынан айрылған шаһзада жалықпай іздей де берді. Ендігі беті Рум қаласы болып, оған таяу бір кішкене 

қалаға жетті де керуен сарайға түсіп дем алып жатты. Бір топ саудагерлер әңгіме соғып отыр еді: 

-Уай, мен бір керемет есіттім, — деді біреуі. 

- Не есіттің, кәне айтшы, біз де естейік, — десті жанындағылар. 

- Осы қаланың патшасы бір күні аң аулауға барған екен дейді, сол патша аңнан қайтып келе жатып жеміс 

бағы ішінде агаш атпен ұшып жүрген бір сұлу қыз бен түрі жаман бір еркекті ұстап алыпты. 

- Е-е… ағаш атпен ұшып жүрген деймісің?! — Астапыралла, шайтан шығар… Оны қайтыпты? 

-Патша түрі жаманнан сұраған екен, «сұлу қызды әйелім» депті, қыз «өтірік айтады, мен оның әйелі 

емеспін» депті… Сарайда жатқан саудагерлер: ұшатын ағаш ат, ұсталған қыз бен жігіт туралы аңызды 

айтқан саудагердің әңгімесін қызыға тыңдасып, құйқылжыта қиял етіседі. «Қыз мен мұның әйелі емеспін. 

Бұл мені алдап ағаш атқа мінгізіп, аспанға ұшып кетті депті деймісің? Патша қыздың сөзін тыңдап түрі 

жаман адамды зынданға салыпты да, қызды ордасына алып кетіпті деймісің?» деп таңданып, әңгіме 

айтқан саудагерден қайта сұрай берді. Қайран қалған бірі: 

-Ой, сұмдық-ай!.. әлгі аспанға ұшатын атты қайтыпты? — деді. 

-Қайтушы еді? Ұшатын ат тек тұрады деймісің? Көкке зу етіп ұшып кеткен шығар… — деді бірі. 

- Жоқ, олай болмапты, патша атты да сарайына қамап тастапты, — дейді. Бұл аңызды естіген соң шаһзада 

саудагерлердің жанына жақындап отырып, әңгімешіден жылы жүзбен жайлап сұрады: 

-Бұл уақиға қай шаһарда, кім деген патшаның сарайында болған? — деді. Саудагер жолаушының азып-

тозған ұсқынына қарап: 

- Өзің ұқпайды екенсің ғой… айттым ғой, осы Рум қаласы деп, ал патшасының атын сұрағаным жоқ. Оның 

саған қанша керегі бар? Құда түсесің бе? Әйтеуір, жақында болған керемет деп елдің аузының суы құрып 

отыр, — деді. Шаһзада ертемен тұрды да үлкен қалаға тартты. Қаланың бір қақпасынан кірерде есік 

алдындағы күзетшілер шаһзаданы тоқтатып тексере бастады. Күзетшілердің бастығы келді де, шаһзаданы 

бастан-аяқ қарап шығып, патшаға алып кетті. Олар ордаға кіргенде кеш болып, орда кісілері тарап, патша 

үйіне қайтып кеткен еді. Орда есігін күзеткен әскер жігіттердің қасында шаһзада отырып қалды. Еріккен 

күзетшілер шаһзадамен әңгімелесе бастады. 

-Қайдан келе жатқан қонақ едің? — деді бірі. 

-Парсы шаһарінен келем, ұлтым да парсы болады, -деді шаһзада. 

-Е, олай болса өтірікшімін десейші!.. Мына зынданның ішінде бір парсы жатыр. Бастан-аяқ сөзінде бір 

шындық жоқ. Парсы дегендер айлакер, қу, сөзінде шындық болмайды екен, — деді. Сөйтіп күзетшілер 

сықақ қылып күле бастады. Бірақ шаһзада олардың сөзін аңыз, — деген жоқ. Әзілдеріне қосыла отырып: 

-Сіздер, парсылықтардың қандай өтірігін есіттіңіздер, — деп сұрақ берді. 

-Біз оның өтірігін түгел ашып бере алмаймыз. Ол бізді емес, біздің патшамызды да алдады. Патшамыз 

аңнан келе жатып бақ ішінде тұрған сұлу қыз, ағаш ат көріп, сонымен бірге түрі жаман бір парсыны көрген. 

Сонан жөн сұрағанда: «Ағаш атпен ұшып келдім. Қыз менің әйелім», — депті. Қыздың несін сұрайсың! 

Ай десең аузы бар, күн десең көзі бар! Парсы бір құзғын, керген кісі қорқатындай түрі жаман біреу. Біздің 

патшамыз да парсы-марсының алдауына көне қоятын кісі емес, қыз бен 

атын тартып алып, өзін зынданға салып тастады. Сөйтіп енді сол сұлу қызға патшамыз ғашық. Бірақ не 

пайда қызды жын ұрып кеткен бе, пері соғып кеткен бе, әйтеуір дені дұрыс емес. Бір құсамен ауырып 

жатқан көрінеді. Онысы да өтірік. Өйткені ғалым болса ауруды да қолынан емдеу келуі керек еді, қызға 

ешбір ем істей алмайды. Тегі ғалымдығы өтірік болса керек, — деді. Сонымен күзетшілер, ағаш ат пен 

қыздың, ғалымның жайын түгел айтты, Шаһзада ішінен «есебін тауып ат пен қызды қолыма түсіріп, 

патшадан құтқарып алып кетуім керек» деп ойлады. Күзетшілердің жататын уақыты болды да, шаһзаданы 

зынданға жауып тастады. Шаһзада зынданға кірген соң жатуға қолайлы бір жерді сипалап тапты да, 

жатуға ыңғайланды. Ағаш атты істеген ғалым да соның ішінде екен. Ол бір бұрышына жайғасып, қалың 

ойдың тұңғиығына батып жатыр екен. Оның зары шаһзаданың ұйқысын бөліп жіберді. Ол былай деп 

зарлайды: «Қырсыққан ит қыңыр жүгіреді дегеннің өзі болып, менің бастапқы бағытым кыңыр кетті. Мен 

қырық рет қателестім. Оқу оқып, өнер таптым. Оным дұрыс еді. Ұшатын ат ойлап шығардым. Міне, менің 

қыңыр кеткенім!, Өлетін бала моламен ойнайды деген сияқты, менің патшада нем бар еді? Ол -бір де, 

халық — мың еді. Бір ағаштың көлеңкесінен мың ағаштың көлеңкесі көп еді. Мен сонда неге саяладым! 

Оның бәрін өткізіп алған соң, атқа мініп өзім кете бермей, қызды не деп алып кеттім? Заман менікі емес 
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екен, оның адамында нем бар еді? Басты қатем — патша мені іздемей тұрғанда оны мен неге іздедім? 

Көптен айрылдым. Халық мені іздерліктей еңбек істер едім. Жалғыз ат істеп оны патшаға ала жүгіргенше, 

халықтың бас-басына бір ат істеп беруге неге өмірімді жұмсамадым? Мезгілсіз патша іздеп, енді зынданда 

жатырмын. О, қайран халық, қайран еркіндік!» — деп күрс етіп құлап, жер құшты. Шаһзада оның ғалым 

екенін білді де, үндемеді…Ертемен күзетшілер, шаһзаданы зынданнан шығарып патшаға алып барды. 

-Кеше кешке келіп еді. Сізге кеше әкеле алмай бүгін алып келдік, өзі парсымын дей ме… — деп патшаға 

мәлімдеді. Патша шаһзададан жөн сұрай бастады. 

-Парсы елінен едім, — деді шаһзада. Атым — Хурмуз. Туған қалам да парсы қаласы. Өнерім емшілік еді. 

Ел аралап түрлі сырқатты емдеп, өз өнерімді әр елге жайып жүрген адам едім, — деді. Оған Рум патшасы 

қуанды. 

-Сені құдай дәл керек сағатында кездестіріп отыр, менде бір ауру қыз бар, соны жазатын болсаң, сенен 

аяп қалатын қазынам болмайды. Әйтеуір жазып бер, — деді Шаһзада қыздың хал-жайын, ауруының түрін, 

қайдан келгенін біліп алды да. 

-Ол қыздың мініп келген ағаш аты қайда? — деді. Патша қазынада тұрғанын айтты. 

- Ендеше сол атты көрсетіңіз. Мүмкін, қыздың 

кеселіне сол ат себеп болар. Алдымен соны көрейін, - 

деді. Патша өзі ертіп келіп сарайда тұрған ағаш атты 

көрсетті. Шаһзада атты айналдыра қарап шығып, бүтін 

тұрғанына қуанды, енді қызды көрсе, ретін тауып қашып 

құтылатынына көзі жетті. 

-Енді қызды көрсетіңіз, кеселін басайын, — деді. Патша қыз тұрған сарайға алып келді. Қыз жынды 

адамдай көрініп, жанына басқа адамды жолатпайтын еді. Шаһзада жанына келіп қолын ұстады. Ол өзінің 

жігітін танып: «Ах!» — деді де қуанғанынан есінен танып құлап қалды. Шаһзада басын көтеріп әлдебір 

нөрсе айтқан болып: «Есіңді жи, байқа, мені танытпа, бұл пәледен айламен құтылмасақ қиын, сен 

тәуірленген бола бер. Патшаға түзу сөйлеп, құрмет көрсет…» — деді. Қыз түсінді де, айла істеуге 

дайындалды., Шаһзада қызметші әйелдерге қыздың қолына салып қойған кісенді алуды бұйырды. Қыз 

босанған соң патшаға қарап, басын иді. 

-Тақсыр, сіздің айрықша түскен ықыласың себеп болып, мен бұл қыздың қандай кеселі бар екенін білдім, 

-деді шаһзада. Румның патшасы тәуіптің сөзін естіп, қыздың түзеліп қалғанына қатты қуанды. Қызметші 

қыздары тәуір бола бастаған сұлуды моншаға түсіріп, мойнына алқа салған соң, ол тоты құстай құлпырды. 

Көргелі келген патшаға иіліп сәлем беріп, қолын қусырып құрмет көрсетті. Оған қуанған патша, тәуіпке 

басын иіп: 

-Сіздің шарапатыңыз бұл қыздың жынын қуып-ақ тастаған екен. Енді бұл қызметіңізді мен ешуақытта 

ұмытпаймын, — деді. Шаһзада: 

-Науқасынан түгелдей айықтыру үшін қызды ұстап тұтқын еткен жеріңізге ағаш атымен алып баруыңыз 

керек. Әскерлеріңіз оқ атым жерде айнала қоршап тұрсын. Мен қызды ағаш атқа мінгізіп соны соққан 

жынды ат үстінде байлап аламыз, — деді. 

-Нендей ем істесеңіз де ықтияр сізде, — деді патша. Ертеңіне шаһзада бақта қызды атқа мінгізді. Ат пен 

қызды айналып жүрді де, бір мезетте дуа оқимын деп өзі де атқа мінді. Сөйтіп аттың оң жағындағы тетігін 

бұрап аспанға ұшты да кетті. Рум патшасы қайтып түседі деп кешке шейін күтіп тұрды да, түн болған соң 

күдер үзіп үйіне қайтты, жиналған халықтың бірі «оларды жын алып кетті» деді. Бірі «тәуіптің өзі жын 

болды, патшаны алдап алып кетті» деді. Патша түгіне түсінбей санын соғып өкінді. Шаһзада қаласына 

ұшып келіп, қызды әкелгенін әкесіне білдірді. Әкесі еліне хабарлап, үлкен тойға дайындық жасады. 

Патша баласын үйлендірген үлкен той жасады. Ел жиналып сауық-сайранын көрді. Қыздың әкесіне хабар 

жіберіп, онан көп сыйлықтар келді. Патша той үстінде аспанға ұшатын атты «сиқыр» деп далаға алып 

шығарып өртеткізіп жіберді. Баласы қанша тәуір көріп кәдірлегенмен әкесінің әміріне қарсы бола алмады. 

Ағаш ат себеп болып тауып алған сұлуды құшып қала берді. Ұшатын ағаш атты қайтадан істеп беретін 

ғалым зынданда өліп кетті. 
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Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні келтеде, байлар киіп қырмызы, жарлының тоны келтеде, жердің үстінде, 

аспанның астында әлемді таң еткен Келтең деген бір сараң бай болыпты. Бірнеше малшылары, құлдары 

болыпты. Сол көп малшылардың бірі Қазанқап деген қозышысы бар екен. Қазанқап бір күні ұйықтап 

жатып түс көреді. 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. Ол аң-таң болып біраз отырды да, ертеңіне байдың баласы 

Асаубайға түсін жорытпақ болады. Таң атып, ел тұрады. 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 қозыны 

тастап, құла дүз далаға қашып кетеді. Жүре-жүре күн батып, түн болады. Таң атып, күн болады. Бір күні 

шаршап кешке қарай бір шоқ терекке жетеді де, демалып тәтті ұйқыға кетеді. Бұл маңда Таусоғар деген 

хан болады екен. Ханның екі әйелі болады, екі әйелінен екі қызы болады. Бірінің аты Гүләйім, екіншісінің 

аты Гүлмаһира екен. Бұл екі қыз әрі құрдас, әрі тату екен. Екеуі де ақылды. Әсіресе Гүлмаһира жын-

перінің тілін біледі екен. Екі қыз бір жүреді, бір тұрады, бірге сырласады. Сүйтіп жүріп, екеуі өмірі 

айрылмасқа, тіпті екеуі сүйген бір адамға, барып, тату-тәтті өмір сүруге уәделеседі. 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 жасап көп мал, дүние шашылады. 

Құдаларымен сөйлесіп, келесі жылы осы уақытқа той жасап, екі қызын бір күнде ұзатуға уәде жасап 

тарқасады. Қыздар бұл байлардың балаларын сүймейді, өздерінің уәдесінде болады. Елде өздері сүйіп, 

сөйлесіп жүрген Сағит деген бір жігітті сырттай жаратып жүреді. Сағит қуана құптайды. Үшеуі қашпақ 

болады. Әуелі Гүләйім мен Сағит қашып кетпек болады, олар орныққасын Гүлмаһира бармақ болады. 

Сонымен Сағитқа бүгін түнде ауылдың шығыс жағындағы шоқ теректе күт дейді. Гүләйім қос атпен өзі 

барып, сол жерден әрі жүріп кетуге сөз байласады. Сағит асыға жолға шығады. Түн көзге түртсе көргісіз 

қараңғы. Ол жүре-жүре адасады. Ақыры жүріп келіп кездескен бір шоқ терекке жата кетеді. Гүләйім өзі 

ерлерше киінеді. Қалған киімдерін қоржынға салады. Азык, жол қаржылық алтын, Сағитқа киім алады. 

Садақ, қылыш, найза сияқты қаруларды да алады, түн ішінде бір атты мініп, бір 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 бос атты адамды 

көріп зәресі ұшады. Өзін қуып келген Асаубай шығар деп, басын төмен иіп жылай береді. Гүләйім де 

қайран қалады. Бірақ аялдауға уақыт жоқ. Естіп қалса, қуғыншылар ұстап ала ма деп қорқып, ақырын 

дауыспен: 

- Тез, мына атқа мін де маған ере бер! - дейді. Кісі мінеді де Гүләйімге еріп тарта береді. Жүйрік аттар сол 

түннің ішінде бірнеше патшалықтан өтіп, таң ата бір бұлақтың басына келіп тоқтайды. Бұлар аттан түсіп 

бір-біріне қарасады. Қарап, өзөздерінен таңқалысады. Екеуі де бірін-бірі танымайды. Гүләйім ойға кетеді. 

Сағиттың адасқанын, оның орнына басқа бір жігітті алып қашқанын сезеді. Қыз жігітке қарайды, жігіт 

қызға карайды. Қыз абайлап қараса, қасындағысы үсті-басы алба-жұлба, бет-аузы кір-кір, бірақ көзінен 

оты жанған орта бойлы жас жігіт. Гүләйім енді болар іс болды, не де болса маңдайыма жазғаны осы шығар 

деп, бастан-аяқ сырды айтады. Сырласып, мұңдасады, бірін-бірі ұнатады, аты-жөндерін сұрасады. 

Гүләйім тамақ ішкісі келгеніне қарамастан, өзенге Қазанқапты жуындырады. Ескі киімдерін өртеп, таза 

киім кигізеді. Тамақ ішіп әлденеді. Қазанқап әп-әсем жігіт болады. Ағаштан күрке жасап алып, құс, балық 

аулап тұра береді. Аттарын көзге түсірмей, терең сайға арқандап бағады. Гүләйім Қазанқапқа көңіл 

қосады. Бірақ біреу-міреу біле қалса, екеуміз де жетімбіз дерсің деп айтып қояды. Күндерде бір күн бұлар 

өздері тұрған жерден онша қашық емес бір қаланың бар екенін біледі. «Асықпай аралап кел» деп, елеусіз 

бір киім кигізіп, қыз Қазанқапты қалаға жібереді. Қазанқап қаланы ертеден кешке дейін аралап қайтып 

келеді. Бұл Асаухан деген ханның қаласы екен. Хан ауру болып, ханның орнына қалғаны – бас уәзірі 
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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 Сүлейменнің «ақ дәрісі» деген көрінеді. Соны тауып әкеліп бер. Бармасаң, не таба 

алмасаң басыңды аламын!» - дейді. Қазанқап күркесіне бір түрлі мұңайып келеді. Оны Гүләйім сезеді де: 

«Мұңаймасым, неге мұңайып келесің?» - дейді. Қазанқап Қасеннің бұйрығын айтады. 

- Ол ешнәрсе 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 қара 

атты ұстатқызбайды. Қазанқаптың көңілі толмайды. Сонда Гүләйім тұрып: 

Ей, мұңаймасым! 

Ешнәрсені білмейсің. 

Ержігітте мін болмас, 

Тұлпар атта сын болмас. 

Қазанат мініп қас батыр 

Өмірінде жау алмас, - дейді. Қазанқап кететін болады. Гүләйім бір хат жазып қолына ұстатады. «Күннің 

батысында Таусоғар деген хан бар, оның Гүлмаһира деген қызы бар. Бұл дәріні тапса сол табады. Осы 

хатты 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 желпіп, перілерді шақырады. «Сүлейменнің ақ 

дәрісін» сұрайды. Бұл дәрі 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 қүсты ұшырады. Құс Гүләйім мен 

Қазанқаптың күркесіне келіп қонады. Бір емес үш рет ұшырады, үшеуінде де сонда келіп қонады. Қасен 

елге де, Гүләйімге де қысым жасайды. Гүләйім енді қорқады да, әкесіне хат жазып, барлық жағдайды 

баяндап, Қазанқапты жібереді. 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 болып 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. 

Қазанқап өте әділ және қайырымды хан болады. Бұның тұсында ұрлық, кісі өлтіру, біреуге біреу зорлық 

қылу сияқты әдеттер жойылады, хан жарлығы құлдарға жәрдемдеседі. 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 Қазанқап 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 жан-жағына қараса, бірі басында, 

бірі аяғында екі әйелі отыр. Екі баласы өзінің баяғы түсінде көрген қошқарша екі сақаны шарт-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. 

Қазанқап 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, Қазанқап барша мұратына жетеді. 
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Баяғыда бір кедей шал мен кемпір болыпты. Қолында мал дегеннен жалғыз есегі бар екен.Қалаға отын 

сатып күн көреді екен. Шал мен кемпірдің жасы алпысқа келгенше бір перзентке зар болып, күні-түні 

жылап жүргенде шалдың кемпірі айдаһардың етіне жерік болыпты. Шал айдаһарды іздеп келе жатса, бір 

шаң көрінеді. Жақындаса, қара айдаһар мен сары айдаһар ар-басып-алысып жатыр екен. Қара айдаһар 

сары айдаһарды өлтіреді. Шал өлген айдаһардың сан етінен кесіп алып үйіне келсе, кемпірі жерігі асып, 

ауырып жатыр екен. Шал келіп: «Ау, кемпір, сүйінші бер! Жерік асың табылды!» - депті. Аңсап жатқан 

кемпір орнынан ұшып тұрып, шалдың әкелген етін шикілей жей беріпті. Жерігі қанған 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. «Іштен шыққан шұбар жылан» деген нақыл содан қалыпты. Жылан 

баланың сөзінде ағаттық жоқ екен. 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 береме?» - дейді. Баласы 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 айтып-ты:«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 ханменен амандасып болған соң, шалға хан: 

«Не жұмыспен жүрген адамсың?» - депті. 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 оралады. Есек келсе, үстінде шал жоқ. Теңдеулі тұрған екі капты көріпті. Сонда 

кемпір: «Құдай маған кәрі шалды да көпсіндің бе?» - деп жылай беріпті. Кемпірдің баласы: «Шеше, сен 

жылама, маған әкемнің өлігін әкеп бер», - дейді. Өлікті алдырған бала үш рет дем салып, тірілтеді. Таң 

атқан соң: «Әке, сен Бабаханға қайта бар, ол саған білгенін істер, сен қорқушы болма», - дейді. Шал ханға 

қайта барып, қызын екінші рет сұраған екен. «Мына тамағын асырай алмай жүрген шалдың ызасын-ай!» 

- деп жендеттерін тағы шақырып, шалды мүше-мүшеге бөліп, есегіне тендеп жіберіпті. Баласы әкесін 

қайта құрастырып алыпты. Үшінші рет тағы жібереді. Хан ашуланып: «Бұл шалға, сірә, өлім жоқ шығар 

және бір көрейін», - деп шалды айналып тұрған жел диірменге салып майдалатады да, есегіне теңдеп үйіне 

жібереді. Баласы күндегі әдеті бойынша әкесін тағы тірілтіп, төртінші рет ханға жіберіпті. Енді хан 

қорқып: «Бұл шалдың баласы менің түбіме жететін бәле шығар, қызымды бермеймін демейін, шалдан көп 

мал сұрайын», - деген ақылға келіпті. - Қызымды шын сұратсаң, менің каламның үстінен көп жылқы айдап 

өтесің, сонда жылқының көптігінен қала халқы таңданатын болсын. Егер оны таба алмасаң енді қайтып 

менің алдыма келме! - депті хан. Шал үйіне келіп, баласына ақылдасады. 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 қайта келмейсің», - дейді. Осыңы 

айтып болып бала інге кіріп кетеді. Көптен кейін ұзын қара жылан іннен шығады. Аңдып тұрған шал 

жыланның басын шауып түсіреді. Содан кейін іннен қаптаған қалың жылқы шұбырып шығып, ханның 
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қаласының үстін басады. Ханның әмірі бойынша көптігінен қала көрінбей қалады. Бұл істі көзі көрген 

хан қатты қорқып: «Бұл бала емес, пәле шығар, не болса да бұған қызымды беріп құтылмай болмас», - 

деп, хан еріксіз қызын шалдың баласына беретін болады. 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, кемпір-шалдың 

баласы қайда?» - депті. Шал-кемпір: «Баламыз міне» - деп аттың мойнына оралған адам басты сары 

жыланды көрсетіпті. Бұл сөзді естіген хан да, оның әйелі де, қыз да қатты қорқады. Ханның жалғыз 

қызының күйеуі келеді деп, оңаша жерге 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 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, дүниеде жоқ, бір сұлу жігіт болып отырады. Қыз жігіттің 

сұлулығына қызығып кетіп, есі ауады, сонда жігіт қызға айтады: «Мынау жылан қабық - менің екінші 

жаным. Соны адамға сездірме және адамға көрсетпе, өзің де жоғалта көрме! Егер бұл киімнен айрылсақ, 

мен саған 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, шаңыраққа 

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-кемпірді 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 

түскенше, сендер де елдеріңе қайтыңдар», - дейді. Шал үйіне қайтып кеткенсін, ханның қызы Нұрсұлу 

әкесіне келіп: «Әке, енді мені басқа бір адамға беремін деген үміттен күдер үзіңіз. Енді менің қалған 

өмірім сол жылан қабықты жігіттің жолына құрбан болады. Сондықтан соны өлгенімше іздеуге рұқсат 

етіңіз», - депті. Сонда хан: «Не де болса үлкен істі өзің баста, бар, балам», - деп күйеуді іздеуіне рұқсат 

береді. 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 түбіне келіп, демалып отырады, зарланып өлең айтады: 

Қызы едім мен бір ханның 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! 

Осы өлеңді айтып, өзіне-өзі қуат беріп, аздап демалғансын бәйтеректің биік басына шығып қараса, 

айдалада көз ұшында тігулі тұрған жалғыз ақ отауды көріпті. «Неде 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: «Неғып отырған жансың 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 ел-жұртымды тегіс көргендей болып, 

мұңымды шағып жатқаным ғой», - дейді. Сонда қыз да өзінің басынан өткен оқиғаны түгел айтып, енді 

сол сүйген жігіттің көз алдынан қарлығаш болып ұшып кеткенін айтып екеуі мұңдасады. Сол уақытта 
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келіншектің күйеүі 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 бүркіттерін 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 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 депсенбейсің. Өйтетін болсаң 

жалғыз сүйгенім де сен, көргенім де сен, олай десең маған өмірдің керегі жоқ. өзімді өзім өлтіріп, бұл 

дүниеден күдер үземін», - депті. Мұны естіген Қарадәу Маржанды аяп: «Саған ойнап айтамын», - дейді. 

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 елжіреген Қарадәу: «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», - дейді. Бұл сөзді есіткен Маржан: «Ол қарлығаштың 

қайда бара жатқаны, жақын жерде ел бар ма, болмаса көл бар ма? Ескіден келе жатқан адам бармайтын 

көл 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 жын-шайтан, перілердің арасына 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 береді. Сол жерде 

жатып: «Қайда әлсіз жан болса, қайдағы күшті жауыздардың тырнағының ұшында жүреді екен ғой. Әрбір 

мақұлық әрбір жәндік және өсімдіктер өзінің негізіне тартпай қалмайды екен. Соның үшін мына дәудің 

өмірлік жолдасым деп алған Маржаны, асылы адам болғаны үшін, менің сөзімді сөйлеп менің жанған 

жүрегімді баскандай 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 отырганда дәу күндегі әдеті бойынша 

құсын қолына қондырып, тазысын ертіп, атына мініп аңға шығып кетеді. Дәу кеткен соң, Нұрсұлу да қазан 

астынан шығып, Маржанмен 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 бастарынлн өткен 

өмірін сыр ғып шертеді. Екеуі айрылысқаннан бері жеті жыл уақыт өткен екен. Қыз ғашық жарын іздеп 

жолға шыққанда басына темір қалпақ киіп, қолына темір таяқ ұстап шыққан екен. Жігіттің қарлығаш 

болып ұшарда айтқанындай, қыз ғашығын темір қалпағы теңгедей, темір таяғы табандай болғанда тауып 

кездесіпті. Оған разы болған жігіт: «Нұрсұлужан, мен саған енді шын сендім, менің өмірлік жолдасым 

сенсің», - депті. Дүниеге келгелі біріне-бірі ғашық болған екеуі қосылып, жеті күн қызға демалдырып, 

өздерінің туған еліне қайтпақ болыпты. Сонда тұрып Нұрсұлу айтады: «Менің сені тауып алуыма себепші 
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болған бір жан бар. Сол жаннан сенің дерегіңді білгеніме қазір төрт жыл болды. Ол осыдан алыс емес, 

сол жанды темір 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 кезде 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 түгімді 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. Екі мұңды 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 калған екен. Өзінің әкесі мен шешесі каңғып қалыпты. Шаһимардан 

соқыр болып қалған Бабахан ханның көзіне сүрме деген дәрі жағып, жазыпты. Өзінің әке-шешесін 

жуындырып, киіндіріп өмірлерін ұзартыпты. Сөйтіп, ғашықтар қосылып, мұратына жетіп, ұзақ жыл өмір 

сүріпті. 
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Бар екен де жоқ екен, аш екен де тоқ екен. Ерте, ерте, ертеде, ертегі еткен заманда, халықты хан билепті, 

халық ханнан зар илепті. Хан бүлік бопты, хан еріксе халық ойыншық болыпты... Нақ осы айтқанның 

өзіндей заң, ұстараның жүзіндей хан, қаны тасып еріккен хан, шарап ішіп желіккен хан — халқына жар 

шақырыпты. 

 

- Кім де кім алдыма келіп кідірмей, мүдірмей, қырық өтірік әңгіме құрастырып айтып өтсе және артынан 

қырық ауыз өтірік өлең айтса, сол адамның төбесінен төмен қарай алтын құямын, бүкіл өміріне жететін 

байлықты мал-мүлкімнен бөліп беремін. Жаңылмаса, қызымды беріп, күйеу қып, қасыма уәзір етіп 

отырғызамын. Бірақ сондай сертім бар: егер әңгімесінің я өлеңінің ішіне бір ауыз да болса рас сөз қосылса, 

тоқтаусыз дарға тартқызамын! — депті. 

 

Ханның бұл хабары ел арасына тарап, жұрттың құлағына тегіс тиген соң, "үмітсіз шайтан" әркімнің-ақ 

арқасы қозып, иегі қышиды. Не аузы аузына жұқпаған сәйгүлік шешендер, не ақындар ханның алтынынан 

үміттеніп: "ой, айтпай несі бар?" деп, ханның алдына барып, қиыстырып айта алмай, келістіріп сөйлей 

алмай, талайлар күнәсіз дарға тартылыпты. 

 

Кейбіреулер даладан "айтамын-ақ" деп құлшынып келсе де, қаһарлы ханды, қанға боялып тұрғандарды 

көргенде ақылынан адасып, есінен танып, үрейі ұшып, түк айта алмай, сырттан қайтып кетіпті. 

 

Сертін орындай алмай күнәсыздан-күнәсіз ханның ойыншығы болып дарға тартылып өлгендерден 

ханның сарайы қан сасыпты. 

 

Жұрттың ең соңынан, кедейліктен әбден сіңірі шыққан, мойны ырғайдай, биті торғайдай, өмірінде қарны 

тойып ас ішіп, қабағы ашылып киім кимеген, ерні кезерген бір жас жетім бала келіпті. Есік алдында 

отырған жұрт: 

 

– Жаным-ай! Жауқазындай жас бала көрінесің, сенен естияр не шешендер, не ділмарлар айтамын деп 

келіп, айта алмай, босқа өлгендердің есебі жоқ. Жарқыным, тумай жатып өмірден орын таппай, өлуге 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              427 bet 

асығып жүрген не қылған баласың? Ізінше еліңе қайт! Тілімізді ала ғой, — деседі. Бірақ, бала көнбейді. 

Хан сарайына кіріп, ханның алдына келіп, алдиярлап бас иіп, тізе бүгеді. Сонда хан: 

 

– Е, не арызың бар? - деп сұрайды. 

 

– Тақсыр! Жарлығыңызды естіп, өтірік әңгіме айтқалы келіп тұрмын, — дейді. Хан миығынан күліп, 

мысқылдап, баланы көзіне ілмей: 

 

– Үлкендердің қолынан келмеген, сенің қолыңнан қалай келсін, — дейді. 

 

– Тақсыр! Сол көптен менің жаным ардақты ма? Айта алмасам, өз обалым өзіме, рұқсат етіңіз, — дейді. 

 

– Ал, ендеше, сөйлей ғой, — дейді хан. Жетім бала сөйлеп ала жөнеледі. 

 

– Тақсыр! Әкемнің белінде, шешемнің құрсағында жүрген кезімде, әкемнің әкесінің жылқыларын он бес 

жыл бағыппын. Алған ақыма өзіме қалың беріп, қатын алыппын, бесті-алтылы бала сүюлімін, сол 

қатынымнан туған балаларымның қолындағы кенжесі, осы уақытта жиырманың бесеуінде; өзімнен он 

жас үлкен. 

 

Жаздың сарша тамызында, бір қайнап тұрған ыстық күні жылқымды суарайын деп, құрық үстіне құрық 

салып жау тигендей қуалап жөнелдім. Айдын шалқар бір құдыққа келсем, тақсыр-ай, күннің ыстығын 

сонан білерсіз, құдықтың суы қалыңдығы кісі бойы, қол ұсыным мұз болып қатып қалыпты. Жалма-жан 

суат оя қояйын деп ат үстінде тұрып балтамен олай шапқыладым — ойылмады, бұлай шапқыладым — 

ойылмады, балтамның жүзі жапырылып қалды; балтамды қойныма салып қойып, сүйменімді қолыма 

алып, олай түйгіштедім, бұлай түйгіштедім, болмады — сүйменім майысып қалды. 

 

Енді не қыламын деп дағдарып тұр едім, бір амал ойыма түсе қалды: дереу кеңірдегімнен ұстап, басымды 

кеудемнен жұлып алып, шекеммен ақырын ғана мұзды бір нұқып қойып едім, тақсыр-ай, бірі өтірік 

болмасын, мың жылқым қатар тұрып су ішетін суат ойылды да қалды! 

 

Онан соң, жылқыларымды көк мұзды жарып шыққан сары балауса мен көк жоңышқаға матап салып, 

санамай, түстемей түгендегенінде, алты құлаш ала биеден туған, жеті құлаш жирен құлыным жылқының 

ішінде де, сыртында да жоқ болып шықты; ұры алғанын да білмедім, пері алғанын да білмедім, әрі-бері 

қарап тауып ала қояйын деп жалма-жан құрығымды мұзға шанша салып, басына шығып, төңірекке көз 

жіберіп едім, көрінбеді. Құрығым аласа болған шығар деп, құрықтың басына пышағымды шаншып, оған 

шығып қарап едім, тағы көрінбеді. Пышағымның басына қынымды шаншып, оған шығып қарап едім, 

онда да көрінбеді, көңілім әлі де биіктетуде болып, қамшымды шаншып, тағы биіктеттім, оған да шығып 

қарап едім, жау алғыр тағы көрінбеді. "Енді не жалғаймын?" деп көзімді жұмып, ойға қалып тұрғанымда 

қалт есіме түсе қалды. Тілімнің астына салып жүрген тебен инем бар екен, қуанғанымнан соны ада салып, 

қамшымның басына шаншып және шығып, көзімді адырайтып қарап едім — тағы көре алмадым. Әбден 

дағдарған соң құрығымнан "апырмай, енді не жалғайын, ақылың болса айтшы" деп ақыл сұрадым. Ол ант 

ұрғанның жатып тұрып өзімді сөккені ғой, сөккенде не дейді? "Ит болмасаң, айналып жерге қарай 

бергенше, көзіңді шарт жұмып, аспан жаққа қарасаң болмас па еді?" деген ғой. "Ойбай-ау, аспанды бұлт 

басып тұрғанын көрмейсің бе?" деп едім, онан жаман балағаттап: "Ант ұрған-ау, қолың жоқ па еді? 

Бұлттың әрісін әрі, берісін бері серпіп берсең болмас па еді?" деді. 

 

Ойлап тұрсам, оның сөзі де жон екен, дереу қолымды созып жіберіп бұлттың былайғысын былай, 

олайғысын олай сыпырып жібергенімде, күннің көзі жарқырап шайдай ашылды да қалды. Әбден мұралық 

беріп, көзімді шарт жұмып, аспанға қарағанымда: тамаша, мұнан артық не болсын? Темірқазықтың ар 

жағында, Шолпан жұлдызының бер жағында, Қап тауының етегінде манадан бері қарап таба алмай 

жүрген жирен құлыным, бір бәйтеректің бұлағына шығып құлындап, құлынын емізіп тұрғаны көзіме жарқ 
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ете түсті. Қатыным ұл тапқандай қуанып, құрығымның басында тұрып секіре беріппін. Бірақ екі арамыз 

теңіз екен, жалма-жан құрығымды қайық қылып, пышағымды ескек қылып сол теңізге түсе қалып едім, 

шым батып барамын, дереу пышағымды қайық қылып, құрығымды ескек қылып түсе қалғанымда, кірпік 

қаққанша сыр етіп теңізден өте шықтым. 

 

Жирен құлынға міне салып, жас құлынды алдыма өңгеріп қайтадан теңізге түсе қалғанымда, шым батып 

барамын; дереу жас құлынға мініп, енесін алдыма өңгеріп, түсе қалғанымда: жануардың сушылы-ай, көзді 

ашып жұмғанша теңіздің бетімен де емес, түбімен де емес, ортасымен де емес, сыр етіп өте шықтым. 

 

Жылқыға келген соң, жүріс алған неме тағы бошалап кетіп әуре қылып жүре ме деп енесін құлынына, 

құлынды айғырдың құйрығына байлап, жылқыға қоспай далаға айдап қоя бердім. 

 

Бір уақытта айдын мұздың үстіне қарап тұрсам, бітпеген қу тобылғының түбінде тумаған бір ту қоян 

жатыр екен; жалма-жан садағымды алып, оғымның масақ жағымен атып едім, өтпеді; масақ жағын кіріске 

қойып, кер жағымен тартқанымда, жұлдыздай ағып өтті де кетті. 

 

Асығып-үсігіп атымды бір қу қазыққа байлай салып, етегіме тезек тере бердім. Бір уақытта қарасам, атым 

өз-өзінен ер-тоқымын бауырына алып, тас-талқан болып үркіп, тулап жүр екен, етегімдегі тезегімді төге 

салып, атыма қарай жүрейін десем, сұмдық-ай, манадан бері тезек деп тергенімнің бәрі бөдене екен, пыр-

пыр етіп, алды-алдына ұшты да кетті! 

 

Манағы қу қазық деп атымды байлағаным аққудың мойыны екен; соның серіпкен қанатынан үркіп 

атымның тулап жүргені де сол екен. Атымды ұстап алып, манағы тебен инемді қазық қылып жерге қағып 

жіберіп, атымды соған байлап қойып "уһ" деп демімді алдым. Атып алған қоянымды сояйын десем, 

қынымда пышағым жоқ. "Апырым-ау, қайда қалды?" деп, ойға қалып тұрғанымда, үш күн, үш түнде 

барып есіме түсе қалды. Баяғы құрығымның басына шанышқан бойымен сонда ұмытылып қалған екен. 

Соған қайта баруға еріндім де, күрек тісімнің біреуін суырып алып, сонымен соя бердім. Қашаннан 

өзімнің мал сойғыштығыма салып жеде-қабылдап, қоянды үш күнде сойып болдым; оның етін қақтап, 

тұздап, енді майын ерітіп алайын деп бір бүтін қазанға салып, еріткенімде менің сорыма май ағып 

тұрмады. Бүтін қазанды тастай салып, бір тесік қазанға салып едім, тақсыр-ай, мұндай қызықты көріп пе 

едіңіз, бір тамшы тамбай тұра қалды! 

 

Еріген майды ыдысқа қотарғанымда бір түйе қарнына, бір өгіз қарнына, бір борсық қарнына әрең-әрең 

сыйғыздым. 

 

"Бұл титтей май менің қай күніме жарайды? Онан да етігімді майлап алғаным олжа шығар" деп, бас салып 

майлағанымда, бір етігімнің жұлығына зорға жетті. Қонышына жетпеді. Анау етігім мүлдем ауыз 

тиместен қалды. "Ер еңбегіне бір тойсын" деген сөз бар еді-ау деп, қоянның бір кесек етін қолыммен әрі-

бері күн көзіне ұстап пісіріп, аузыма салайын деп апарғанымда, сұмдық-ай, аузым орнында жоқ, жүрегім 

мұздай болып, "апырым-ай, аузым қайда?" деп, қайта-қайта бетімді сипаласам: аузым жоқ дегенім 

ойыншық екен, солайымен басым да жоқ екен. Тақсыр-ай, сондағы қорыққаным өлі күнге дейін есімнен 

кетпейді. 

 

"Апырым-ай, бассыз қалай күн керемін?" деп, алақанымды маңдайыма қойып, ойға батып тұрғанымда, 

біреу иығымнан тартып: "Әке, мынау басты танисың ба?" деді. Байқап қарасам, өзімнің басым, тауып 

әкеліп тұрған езімнің балам. "Шырағым, мұны қайдан таптың?" деп сұрағанымда: "Суат ойған жерінде 

жатыр екен, сенің басың екенін танып әкелдім" деді. Тақсыр-ай, сондағы қуанғаным әлі есімнен кеткен 

жоқ! "Кеп жаса! Бай бол! Үбірлі-шүбірлі бол!" деп, балама бата беріп алғыс айттым. 

 

Көптен ұйқы көрмей, сергелдең болып жүрген байғұс басым, сол мезгілде ұйқы қыстап қалғандаймын ба? 

Мұздан төсек, қардан жамылғы қылып жата қалсам, төсектің жылылығына бұйығып өлген адамдай 
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ұйықтаппын да қалыппын. Түн ортасы болған кезде бір нәрсенің сарт-сұрт келген дыбысынан шошып 

ояндым, қарасам, екі етігім жұдырықтасып, қызыл ала қан болып төбелесіп жатыр. "Батыр-ау, бұларың 

қалай?" деп сұрағанымда, май жағылмаған етігім жыламсырап: "Қайтейін, май біткеннің бәрін анау 

жалмауызың ішіп қойды, маған ауыз да тигізген жоқ" деді. Екінші етігім анау етігіме тап беріп: "Өзіңнің 

кем несібелілігіңнен көрмей, майдың жетпегенін менен көргенің сасқаның ба?" деді. Ашуының әбден 

келгені емес пе? Маңдайларынан бір-бір шертіп, екеуін екі жағыма қойып жата бердім. 

 

Таң атқан соң, қарасам, көзін ашпағыр, май жағылмаған етігім өкпелеп түнде қашыпты да кетіпті. "Алда 

жүгірмек-ай!" деп, екі аяғымды бір етікке тығып алып, ізіне түсіп қуа бердім. 

 

Айдан айлар жүрдім; зорығып астымдағы атым өлді, жылдан жылдар жүрдім; етігімнің күйігінен іші 

жанып, үйімде қатыным өлді. Бір күндерде өгіздің желкесіндегі жауырына қауын егіп, пісіріп отырған бір 

егіншіге кез келдім. Егінші бишара бір піскен қауынды алдыма қойып: "Жарқыным, пышағың бар екен, 

өзің жарып жей ғой" деді. Кездігімді суырып алып, қауынға салып қалғанымда, шіркіннің жетесі босап 

жүр екен, теміртегі суырылып, қауынның ішіне түсті де кетті... "Қап, жолым қырсығып жүрген бейбақ 

едім, бұ да соның салдары ғой" дедім де, "бала күннен бірге өсіп, біте қайнаған замандасым еді, қалай 

көзім қиып тастап кетейін" деп, қауынның ішіне сүңгіп кірдім де кеттім. Ал, ізде, тау да қалмады, тас та 

қалмады, тоғай да қалмады, апта болды-ау дегенде маған ұсап жоқ қарап, сандалып жүрген бір жоқшыға 

кез болдым. Жоғымның түсін-түгін, ен-таңбасын айтып сұрап едім, құдай соққан неменің "тпу" деп былш 

еткізіп бетіме түкіріп жібергені ғой. "Ау! Жының бар ма? Heге түкіресің? Мен жоқ сұрап тұрмын ғой!" 

дедім. О да бір шытынаған неме екен, менен қалыспады; ақырындап "жынды демей не дейін, мен бір 

айдан бері әлденеше атымды зорықтырып, бір айғыр үйір қысырағымды таба алмай жүргенімде, сен төрт 

еліге толмайтын теміртекті іздейсің" дегені. Мұның бұл сөзіне шыдай алмай, сол жерде жаттым да 

төбелестім, қан болмаған жеріміз, жұлынбаған сақалымыз қалмады, ақырында оның да, менің де сілеміз 

құрып, шаршаған соң екеуміз де төбелесті қойдық, бір-бірімізден насыбай атысып, жөн-жөнімізге кете 

бердік. 

 

Бір күндерде ұлы жиын ас беріп жатқан қалың елдің үстінен шықтым. "Жақсы болды ғой, осы жиыннан 

етігіме де, кездігіме де сұрау салайыншы" деп, жер ошақты жағалап келе жатқанда, аста табақ тартып 

жүрген бозбалалардың арасында табақ көтеріп, баяғы қашқан етігім жүр. Анадайдан көзіме оттай 

басылды, қатыным бөпе тапқандай қуанып секіре беріппін. Етігімнің де көзі мені шалып қалып, 

ұялғанынан қып-қызыл болып, қолындағы көтерген әйдік табақ қазы-қарта, жал-жаяны әкеліп: "Кешегі 

маған жағуға қимаған майың осы ма еді?" деп, алдыма сарт еткізіп қоя салды. 

 

Пай, пай! Тақсыр-ай! Сондағы ұялғаным өмірімде есімнен кетер емес. Мінекей, тақсыр! Туғаннан бергі 

жердегі басымнан өткен істер осы, — деп бала әңгімесін бітірді. 

 

Баланың қиыстырып, бір ауыз да рас сөз араластырмай айтып, сүрінбегеніне хан таң қалып, дегенін 

істепті. 
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Қайныма қарға мініп ұрын бардым, 

 

Күйеуден өзім қатар бұрын бардым. 

 

Айғырын шегірткенің ұстап мініп, 
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Алдына қайын атамның қырындадым. 

 

Жүк артып инелікке ерте көштім, 

 

Шүйкелеп сары майдан арқан естім. 

 

Мұртына шегірткенің ат арқандап, 

 

Дегенде өлдім-талдым әрең шештім. 

 

Міндім де сасық қоңыз аяңдадым, 

 

Болдыртып, аяңымен қоян алдым. 

 

Япырым-ай, сол қоянның семізін-ай, 

 

Көтеріп қоңызыма қоя алмадым. 

 

Міндім де жасыл қоңыз сона қудым, 

 

Басынан мұнар төбе сағым будым. 

 

Дәулеттің маған біткен арқасында, 

 

Қанменен көйлегімнің кірін жудым. 

 

Үш жаста мергеншілік кәсіп қылдым, 

 

Ши оқпен мың құланды атып қырдым 

 

Ауынан өрмекшінің кілем тоқып, 

 

Ұялмай жүз тұсақтан сатып тұрдым. 

 

Балықтың қабыршағын отқа жақтым, 

 

Өтірік өлең айтып жұртқа жақтым. 

 

Бір сонам асыранды қашып кетіп, 

 

Меккеден он жыл іздеп, азар таптым. 

 

Ақылдан ер жеткен соң болдым жарым 

 

Бір суыр мал дегенде қолда барым. 

 

Қатыным тел қоянды жаздай сауып, 

 

Түйреді сары майды екі қарын. 
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Беріпті бақа қызын көбелекке, 

 

Жүріпті қара шыбын жеңгелікке. 

 

Бір туын құмырсқаның ұстап сойып, 

 

Той қылып, ат шаптырып төңірекке. 

 

Міндім де сары қоңыз сона қудым, 

 

Үш жұма, үш ай жүріп қона қудым. 

 

Қумасқа белді байлап тұрып едім, 

 

Дегенге жеңгем жерік бола қудым. 

 

Бай болдым төрт түлікке тумай жатып, 

 

Балама қалың бердім бәрін сатып. 

 

Білімін мал жыюдың ерте біліп, 

 

Сондықтан кедейлікке қалдым батып. 

 

Байлықтан ыза шектім ақырында, 

 

Бір түйір мал болмады жақынымда. 

 

Малымның бәрін жинап отқа жағып, 

 

Отырмын кедейліктің тақырында. 

 

Қамыстан жылқы ұстауға құрық қылдым, 

 

Жусаннан үйге тіреу сырық қылдым. 

 

Бір талын сақалымның кесіп алып, 

 

Көшкенде мал айдайтын шыбық қылдым. 

 

Жиынға салтанатқа кидім құрым, 

 

Қытықтап зорға айтқыздым ханның сырын. 

 

Келгенде қалыңдығым сексен төртке, 

 

Қайныма бес жасымда бардым ұрын. 

 

Жүз салған қорғасыннан қара балтам, 

 

Шыққанды он матадан сыңар қалтам. 
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Дәулеттің маған біткен арқасында, 

 

Көшкенде жүз түлкіге жүгімді артам. 

 

Айдадым жылқы қылып отыз түлкі, 

 

Борсықты ұстап мінсең аттың мүлкі. 

 

Ішінде топ адамның тулап жығып, 

 

Қылдың-ау, ойбай, қарсақ, жұртқа күлкі! 

 

Арасын жырып қостым сыр қуаңның, 

 

Машықтым елін билеп бес дуанның. 

 

Екі жүз құнан қойым егіз туып, 

 

Осыған, нанар болсаң, көп қуандым. 

 

Мен көрдім қара шіркей бала қаздай, 

 

Жүк арттым бес қарсаққа ала жаздай. 

 

Түлкісін қырдың қызыл жайлаймын деп, 

 

Қан түсіп аяғыма өле жаздай. 

 

Тамырға өтірікті қап-қап бердім, 

 

Найзасын нән қамысқа саптап бердім. 

 

Жүйрігін тасбақаның ұстап мініп, 

 

Түлкіге төсте қашқан тап-тап бердім. 

 

Басынан Қап тауының қора қылдым, 

 

Бітер деп бес мың жылқы жора қылдым. 

 

Топан су тау басына дамыл бермей, 

 

Қыл маска енді қора тоба қылдым. 

 

Баласы қасқа айғырдың бөлтірікті, 

 

Айтпаймын өлтірсең де өтірікті, 

 

Мың кісі бір тышқанға мінгескенде, 
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Апырым-ай, тулап бәрін өлтіріпті! 

 

Мен өзім кішкенеден қарға бақтым, 

 

Қашырмай сол қарғаны зорға бақтым. 

 

Біреуі жануардың үздік шығып, 

 

Мойнына ақ киізден тұмар тақтым. 

 

Басында керегенің үрген қарын, 

 

Көтердім балуандықпен соның бәрін. 

 

Түйеге төстеп барып қойғанымда, 

 

Мертікті көтере алмай қара нарым. 

 

Мизамның сілемейін желім қылдым, 

 

Шымшықтың жұмыртқасын келі қылдым. 

 

Қамыстан сегіз қанат үй істетіп, 

 

Жонынан кесірткенің көгін тілдім. 

 

Шымшықтың шылым шектім бақайынан 

 

Қоянның атым үрікті топайынан. 

 

Баланың ақылы артық, ойы жетік, 

 

Көр тышқан етік қылдым шоқайынан. 

 

Басына бәйтеректің тіктім орда, 

 

Көк орай шалғын екен қорда-қорда. 

 

Қос атпен күні-түні бірдей қуып, 

 

Қашаған бір битімді тұттым зорға. 

 

Мен өзім өтіріктен пайда еткенмін, 

 

Биялай, бит терісін қалта еткенмін. 

 

Етіне бір шіркейдің қазан толмай, 

 

Соймасқа қайтып шіркей ант еткенмін. 

 

Мыс егіп көбік қарға алтын ордым, 
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Ізіне әбжыланның қақпан құрдым. 

 

Шегірткем мініп жүрген тулап еді, 

 

Жалғыз тал қыл қамшыммен өлгенше ұрдым. 

 

Түгестім сапты аяқпен Сырдың суын, 

 

Он нарға артып жүрмін қыздың буын. 

 

Еншіге әкем берген мың қоянның 

 

Соғымға қырып алдым барлық туын. 

 

Тілімнің келмейді ебі өтірікке, 

 

Тақсыр-ау, осыным да өтірік пе? 

 

Қырық байтал қалың малға санап алып, 

 

Қыз бердім отау тігіп кекілікке. 

 

Биені қымыз іштім мұзға байлап, 

 

Тышқанды жауыр қылдым үш жыл жайлап. 

 

Қырық тоғыз мүшелімде әкем туып, 

 

Жүгірдім қуанғаннан алақайлап. 

 

Отыным жазғы жаққан мұздан болды, 

 

Салымым сексендегі қыздан болды. 

 

Былтырғы жер ошаққа жаққан отым, 

 

Тұтанып зорға биыл қызған болды. 

 

Сауысқан алып ұшты бөлтірікті, 

 

Айтпаймын қыз берсең де өтірікті. 

 

Шіркіннің тепкісінің қаттысын-ай, 

 

Бір қызды шыбын теуіп өлтіріпті. 

 

Шаянның шаңырақтай омыртқасы, 

 

Көнектей көлбақаның жұмыртқасы. 
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Болмаған енді шындық несі қалды? 

 

Түбінен жау қияқтың ердің қасы. 

 

Жонынан атжалманның айыл алдым, 

 

Үш жөргем ішін жарып майын алдым 

 

Ізіне аттың басқан қақ тұрыпты, 

 

Қырық құлаш қармақ салып, жайын алдым. 

 

Қошқардың қағанақтан күйегі бар, 

 

Шідердің мұздан жонған тиегі бар. 

 

Тақсыр-ау, осыған да нанбаймысың? 

 

Қырық арба бір қаншырдың сүйегі бар. 

 

Шымшықтың шылым шектім қу басынан, 

 

Атжалман арқан естім шудасынан. 

 

Қырық қарға, отыз сона құда түсіп, 

 

Инелік киіт киді құдасынан. 

 

Серік боп құрқылтаймен қылдым сауда, 

 

Айналды бұл сертімнің арты дауға. 

 

Борсыққа жарап жүрген міне шауып, 

 

Ұрандап, бір бүйірден тидім жауға. 

 

Елімді қызғыш шауып салды бүлік, 

 

Сауысқан әбден асты аққуды іліп. 

 

Қақалып кеше кешке жеген етке, 

 

Қолқамда бес жыл тұрды кәрі жілік. 

 

Борышыма қатынымды кіреу қойдым, 

 

Аспанға алты жерден тіреу қойдым. 

 

Жүрегін қорқақ тайдың төрт бөліп жеп, 

 

Нансаңыз, өмірімде бір-ақ тойдым. 
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Жаратып қасқыр қудым көбелекпен, 

 

Дарияға тоған бастым ебелектен. 

 

Жығылып тас кенеден мойны үзіліп, 

 

Бір кемпір "ә" дегенше еле кеткен. 
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Баяғыда біреу той жасапты, тойға көп кісі жиналыпты, Қожа да келіпті. Қожанасырдың үстіндегі киімі 

жаман екен. Қожанасырды ешкім елемепті. «Төрге шық, тамақ іш», - демепті. Қожа үйден шығып кетеді 

де үйіне барып, тәуір киімдерін киіп, қайта келеді. Бұл жолы үй иесі Қожанасырды құрметтейді, төрден 

орын береді, ет келгенде: 

- Қожеке, алыңыз, алыңыз! - деп, қошеметтейді. Қожа етті жемей, табаққа шапанының жеңін малып: 

- Же, шапаным, же! - деп, отыра береді. 

Үй иесі: 

- Сіздің бұ не қылғаныңыз? Шапан ет жейтін бе еді? - дейді. 

Сонда Қожа: 

- Сен кісіні сыйламайды екенсің, киімді сыйлайды екенсің. Сондықтан шапаныма жегізіп отырғаным! - 

деп, жауап береді. 

 

258 - Бөлім: Қара батыр 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1955 

 

 

Қара батыр 

 

Қара батыр деген ерді бала күнінде түрікпен елінің жортуылшылары ұстап алып, еліне апарған соң қой 

бақтырыпты. Аш, жалаңаш сақтап, жөнді тамақ бермеген соң бала қойдың далада сүтін сауып ішіп, 

сонымен күн көріп жүріпті. Бір күні бала далада қамығып жылап отырғанда, алдына бір қарға келіп 

қонады. Бала қарғаға айтты: 

— Қарғалар-ау, қарғалар, қанды көрсе жорғалар, тұмарымды алсана, біздің елге барсана, сағынып жүрген 

әкеме, тұмарды бере қалсана. 

Қарға бір қарқ етті де, ұшып кетті. Бір мезгілде сауысқан келіп қонды. 

— Ай, сауысқан, сауысқан, өлеске жеп тауысқан, тұмарымды алсана, елге бара қалсана… 

Сауысқан шық-шық етті де, ұшып кетті. Келіп тырна қонды. 

— Ұзын мойын тырналар, қайыры бар мырзалар, тұмарымды алсана, елге бара қалсана… 

Тырна тыррау-тыррау деді де, ұшып кетті. Келді қаз. 

— Әй, қаздар-ау, қаздар-ау, сізге бар-ды наздар-ау, тұмарымды алсана, елге бара қалсана… 

Қаз қаңқ-қаңқ етті де ұшып кетті. Келді акқу. 

— Көлден ұшкан қуларым, құс төресі туларым, тұмарымды алсана, елге бара қалсана… 

Аққу тоқталыңқырап, көлденеңдеп тұрды да, ол да ұшып кетті. 

Біраздан соң қарлығаш келді. 

— Әй, қарлығаш, тамыр-ай, жауда болдым қалар-ай, тұмарымды алсана, елге бара қалсана… 

Қарлығаш ұшып олай кетті, ұшып бұлай кетті, ақыр қимай келіп, баланың қолына қонды. 
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Бала ойлады: әкем тұмарымды көріп таныса да, қай елде екенімді біле алмас; бұған бір белгі салайын деп, 

өзінің қолын пышақпен шаншып қанатты да, қанымен тұмар үстіне түрікпен елінің таңбасын салды. 

Сөйтіп болған соң, тұмарды қарлығаштың мойнына байлап, елінің, әке-шешесінің жерін айтып, ұшырып 

қоя берді. 

Қарлығаш ұшты аспанмен, баланың айтқан жоспармен, асқар-асқар таулармен, айдын шалқар көлдермен, 

батпақ-лай шөлдермен, түрлі-түрлі жерлермен; қос қанатын қамшылап, аспаннан қатер көрінсе, таса 

жерді жамшылап, үстінен тері тамшылап, неше мерзім жерді өтті, неше мерзім елді өтті, нақ отыз күн 

болғанда, бір ауылға сол жетті, баланың айтқан аулы осы ма деп, меңзепті. 

Бұл ауылға келген соң, қарлығаш әр үйдің төбесіне қонып, адамын байқап жүрсе де, баланың айтқанына 

ешқайсысы ұқсамайды. Сөйтіп шаршап қалғып отырғанда, бір ыңырсыған кемпірдің даусы шықты. 

Құлағын салып қараса, кемпір айтады: 

— Ау, шырағым-құлыным, маңдайымда тұлымым, көлге біткен құрағым, жалғыз ұлым шырағым! Жау 

алды ма білмедім, су алды ма білмедім, аң алды ма білмедім, жөнінді біліп, шырағым, құрбаның боп 

өлмедім, жиырма төрт ай болды, мен жалғызды көрмедім!.. 

«Сен тұра тұр» деп кемпірді тоқтатып, шал айтады: 

— Жалғыз біткен талшыбық, келбетің келген қарағым, бір дерегің білуге, дүниені кезіп қарадым, аш 

6уpaдай жарадым, он екі мүшем секілді, аш күзендей бүгілді, таулардың насат тасындай, берік-ақ еді 

сүйегім, өрт шалғандай егілді. Қайда да кеттің, сұңқарым, үміт еткен тұлпарым, бір көрсетіп алмады, сол 

ғана болды-ау іңкәрім. 

Онда бір жас қыз бала әке-шешесін тоқтатып сөйлейді: 

— Нар кескен деген алмастай, асыл еді негізің, бірге туған егізім, сен тұрғанда ойлаушы ем, арғымақ ат 

мінермін, асыл киім киермін, тең-құрбымнан ілгері, мен жарқырап жүрермін, биіктен талап тілермін, 

ойын-күлкі сауықпен, қызық дәурен сүрермін. Егізімнен айрылып, ақша беттен қан кетті, көңілімнен жан 

кетті, желкілдеп шықкан көк шөптей, жап-жас қана күнімде, міне бізден сән кетті. Әй, қартымыз, 

қартымыз, көзіңнің жасын тартыңыз, мен бүгін бір түс көрдім, әжептәуір іс көрдім, түсіме жору ай-ыныз: 

қолдан ұшкан сұңқарым, қайта қонып жүр екен, үйірден жойған тұлпарым, қайта келіп жүр екен, бірге 

туған құлыным, үйге келіп жүр екен. Бізге құдай берген-ді, кісі көрмес өлген-ді. Баба-түкті Шашты-әзіз, 

нақ сарт болып кетпесе, хабар алып шырақтан, бір қарлығаш келген-ді... 

Бұл сөзді есіткен соң, қарлығаш тіп-тіке шал-кемпірдің алдына қонды. Бейшаралар жылап-сықтап 

тұмарды алып, таңбасынан Қара батыр түрікпенге барғанын білісті. Сонан соң ат жаратып, адам жиып, 

түрікпен жұртына барып, көп тарту-таралғы беріп, баласын алып қайтты дейді. 
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Ағаштың дәні 

 

Ел оянғанда төбенің басына шығып, ауыл адамдарын жинамақ болды. Ойы кілең жігіттер жиналып, өзен 

суын аз да болса, ауылға бұру еді. Қиындыққа шыдамағандары балаға қол ұшын берудің орнына басқа 

елге көше бастады. Тек кедей-кепшік қана қалды. Солардың бірқатары жаны қиналып жатса да 

қимылдағысы келмеді. 

— Балам, Құдайға жалбарына отырып, өзіміз суды бұрып келейік. Жайлы жер іздегенімізбен, туған 

ауылымызды тастауға болмайды. Өйткені, мұнда ата-бабаларымыздың қаны тамған, – деп мұңайып 

отырған ұлын орнынан тұрғызды әкесі. 

Анасы, бала-шаға қалған тағамдарын дорбасына салған кедей отбасы өзенге бет алды. Бағзы заманда 

қайбір күрек, кетпен болсын? Көл маңындағы қатты қамыстан жасаған саймандар шыдамай, сына беріпті. 

Өзен маңындағы тоғайдан кішкентайлар жеміс-жидек теріп әкеледі. Кедей отбасы жанкештілікпен арна 

тартып, ауылға жақындап қалады. Ауыл адамдары болса, осы кедей отбасы бала-шағасын алып, таң 

қараңғылығында қайда барады? демек түгілі ауыл маңында қараңдап, арық тартып жатқанда бірі келмепті. 

Керісінше: 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              438 bet 

— Е-е, байғұстар өзен-тоғайдан қарнын тойдырып келеді деп, екі қолын алдына салып отыра береді. Бұл 

уақытта мал да азаяды. Азық-түлік те таусылады. Ала жаздай кедей арып-ашып арықты қазып бітіреді. 

— Ой, бейшара, жаз біткенде, арық кімге керек? – деп кекетті көршілері. 

Тіпті шақырым-шақырым жерден арық тартудың қиындығын сезінбегені кедейдің жанына батады. 

— Қырқына шыдап, біріне шыдамай қалмайық. Алладан амандық пен күш-қуат тілейік, – деп әйелі 

кедейге қолғабыс етеді. 

Арықты егіске қарай бұрып, бірнеше арнаға су жібереді. Түнді таңға ұластырып, тер төккен кедейдің 

еңбегі ақталды. Адамдар таңертең тұрғанда, мал су ішіп, жадырап, егін мен шөптің басы көгеріліп, ауыл 

жадырап сала бергенін көрген адамдар болса қуаныштан жүрегі жарыла: 

— Енді өлмейтін болдық. Жаратқан Ием, дұғаларымызды қабыл еткеніңе шүкір, – деді біреулер қарнын 

сипап. 

Біреулер алақайлап, аспанға бөркін лақтырды. Айтсада, кедей отбасының еңбегін ескеріп, алғыс айтқан 

ешкім болмады. 

— Шиіттей балаларымыздың қиналғанын көре тұра, бір көрші сүйемелдеуге мойын бұрмады. Енді келіп, 

қуанғанын қарашы, – деп балалардың анасы күйіп кетті. 

Ауылдастарының адамгершілігінің болмағанына ренжігенімен, іштей: 

— Я, Аллам, пенделеріңнен қайыр болмаса ашуланбаймын. Сіз бізді қайырымдылығыңыз бен мейірім-

шапағатыңыздан айыра көрмеңіз, – деп тіледі. 

Ақылды бала ержетті. Көкейіндегі қайтсем ауылды гүлдендіремін деген сауалға жауап іздеді. Бала кезде 

ата-анасы ертегіні көп айтатын. Сонда ғажайып бақтар, хош иісті гүлдер, дәмі тіл үйіретін жеміс-

жидектерсіз ертегі болмаушы еді. Міне, туған жерін сол ертегідегідей Иранбаққа айналдырсам деген 

арманын жүзеге асыру үшін іздене бастады. 

Көктем ерте шыққан жыл еді. Өгізбен жер жыртып, аз ғана алқапқа егін салды. Бұлақ көзін ашты. Тауға 

барар жолды тазалады. Әбден шаршап, арбаны көлеңкелеп көзі ілініп кеткен екен. Биік ағаштың басында 

бір құс отыр екен. Құйқылжыта сайрағандай. Оянып кетті. Көзін ашып, жан-жағына қарай бастады. Әлгі 

құс ұшып барып, баланың үстінен әлденені тастап ұша берді. Жерде жатқан кішкентай үлпілдекті қолына 

алып, қарап еді не екенін біле алмады. Дереу үйіне қарай құстай ұшты. 

— Балам-ау, бұл ағаштың дәні ғой. Кешелі бері үйімізді қарлығаш айналшықтап жүр еді. Алланың 

жақсылығы осы екен ғой. 

— Балам, жүр дәнді жерге отырғызайық,-деді әкесі. 

— Айналамыз ну орман болсын! 

Ата-анасы мен баланың тілегі қабыл болып, ауыл жасыл желекке оранды. Санаулы түтіннен тұратын ауыл 

қалаға, бірте-бірте қала о шеті мен бұ шетіне апталап жететін мемлекет болды. 
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Қауырсын 

 

 

Баяғы өткен заманда, дін мұсылман аманда бір қауым ел өмір сүріпті. Санаулы үйлер болмаса, шетінен 

ауқатты адамдар. Өмір заңы. Кедейлер байларға жалшы. Солардың айтқанын істейді. Маңдай тер, табан 

ақы ешуақытта әділ бағаланбайды. Соған қарамастан, кедейлердің бала-шағасына Құдай береді. Және 

бірнеше кедей отбасы бір-бірімен өте тату болыпты. Тату болмағанда ше? 

Бірде кедей отбасы қатты қапаланып, «Осы байдан басқа адам жер бетінде құрып қалып па? Басқа жаққа 

көшейік» – деп жинала бастайды. 

Мұны естіген басқалары да: 

— Кетсек, бәріміз бірге шығайық. Жолда қанша уақыт жүретініміз белгісіз, ит-құс бар, 

кішкентайларымыз бар, – деп таң атпастан жолға шығады. 
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Байдың көзіне көрінбей, алыстап кету керек. Байдың әділетсіздігі жанына әбден батқан. Басқасын 

айтпағанда, балаларды аяса қайтеді? Өзінің де балалары бар емес пе? 

— Байдың әйелінің қомағайлығы соншалық, саудагерлер келгенде, кедейлердің әйелдерін лашығынан 

шығармайды екен. 

— Бар жақсыны сендер алып қоясыңдар. Е-е, 

бейбақтар сендерге пұл бермесем, не сатып аласың? – деп сақылдап, келемеждеуден шаршамайтын. 

Оның мағынасыз сөздерін тыңдаудан жалыққан жалшылар бір Алладан ғана көмек сұрайды. Сол шақта 

ауылға мұғалім келіп, бала оқыта бастаған. Ол да баяғы байдың киіз үйінің бір бұрышына орналасқан. 

Ұстазға күн көрсетпей, «кедейлердің бірде-бір баласын мектепке кіргізбе» – деген бұйрықты берген 

байдың әйелі болатын. 

— Сіз кешіріңіз, жеті жасқа толған бала білім алуы керек, мен сол үшін келіп тұрмын. 

Ешкіммен санаспайтын бай әйелінің мінезіне шыдамай, мұғалім де дәл осылардай кетіп қалып еді. Кедей 

баласы тозығы жеткен киіз үйдің жанына шығып, адым жерге атпен, есекпен, тіпті қала берді жалшы 

арқалап бара жатқан байдың балаларына таңдана қарайтын. 

— Мені ешкім көтермей-ақ қойсын. Мен төрде де отырмаймын. Табалдырықта отырсам да, ілім алсам, – 

деп армайдайтын. Мектепке қызықаны соншалық, байдың үйіне кіріп кетіп, оның баласының қалам, 

дәптерін қолына алып көрді. Әліп-биін ақтарды. 

— Білім деген қандай ғаламат! Мына заттардың өзі қандай күш беріп тұр… Сәби жаны қиялға беріліп 

кеткені сондай, байдың әйелінің бажылын да естімеген еді. Тек есіктен итеріп жіберіп, омақаса құлап, 

жаны ауырғанда баж ете түскен. 

— Шіркін-ай! Мен білімділер еліне барып, тұрсам ғой. Кітабым, қалам-қағазым болса…. Мен оларды 

бауырларыма түгел үлестіріп берсем…. Ілім-білім алып, үлкен ғалым боламын. Ата-анамды кедейліктен 

шығарамын. Бізде де мал болады. Алыстан келген саудагерлерден қажеттінің бәрін сатып аламын. 

— Көр де тұр, добым да, ойыншықтарым да, киімдерім де болады. 

— Кедейдің лас балалары ауру жұқтырады. Қасына жоламаңдар, – деген байдың әйелі өзіміздің қандай 

дәрежеге көтерілгенімізді көрсе ғой. 

Тәтті қиял арманшыл баланы ұйқыға баурап алды. Түсінде шынында да, керемет білімділер елінде жүр 

екен. Ерекше киініп алған. Мұның қолында қауырсын қалам. Адамдардың барлығы кезекке тұрып, мұң-

мұқтажын айтып жатыр, айтып жатыр. Бұл болса, бір адамның сөзін қалдырмай жазуда. Оларға уәде беріп 

қоятын сияқты. 

— Балам, өркенің өссін! 

— Нағыз халықтың баласы екенсің!-деп баталарын беріп кері бұрылып барады. Әкесі оятты. 

— Балам, сен түнде ұйықтамай, орманға барып келдің бе?! Қолыңдағы қауырсын қайдан…. 

Қандай ғажап! Қолында тоты құстың қауырсыны. Тура түсінде өз қолымен жазып отырған қауырсын 

осындай еді. 

Міне, енді басқа елге барып, қоныс тебеді. Мектепте оқиды. Алла тағалам арманына жеткізсе, мына 

қауырсын қаламмен талай дүние жазады. 
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Бұрынғы заманда кедей су тасушы өмір сүріпті. Ол өте мұқтаж адам болған екен. Су тасып, оны сатып, 

жанын сақтап қалатындай нан тауып, әйелі мен балаларының қарнын тойдырып жүріпті. Кедей су 

тасушының есегі болыпты. Есегі де әлсіз, арық еді. Су тасушы күн сайын бірнеше бөшкені суға толтырып, 

есегіне артып, үй-үйді жағалап, су сататын. Бейшара есек су тасып, бірақ дұрыс жем-шөп жемегендіктен, 

тарамысына ілініп, әбден титықтаған еді. Оның не түрі, не күші жоқ еді. Арқасы да ауыр көтергендіктен, 

күн сайын жараланып, әбден жауырға айналған еді. Бейшара есек өзіне күн сайын мың рет өлім тілейтін, 

бірақ өлім де оны ала қоймады. Ол аш күйде су тасыды. Ол иесінің жақсы адам екенін білетін. Бірақ ол 
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кедей болғандықтан, есегіне қарайтын жағдайы жоқ еді. Сол себепті оған дұрыс жем-шөп бере алмайтын-

ды. Бейшара есек ләм-мим деместен, еңбектеніп, су тасып, қорлық көрді. 

Күндердің бірінде патшаның сарайында жұмыс істейтін ат күтуші су тасушы мен оның есегін көреді. Ат 

күтуші су тасушыны бұрыннан танитын еді. Ол су тасушының есегінің жағдайын көріп, оған жаны ашиды. 

Бейшара есектің арықтығы мен әлсіздігі ат күтушіге қатты әсер етіп, есектің осындай мүшкіл халге 

түсуінің себебін сұрайды. Су тасушы өкініш білдіріп, басын бірнеше рет шайқап: «Бұл жоқтықтың 

нәтижесі, бәріне жоқтық кінәлі. Кедейлік пен жоқтықтан бейшара есегіме қарай алмаймын», – деп жауап 

береді. 

Ат күтуші су тасушы мен оның есегін аяп, су тасушыға бірнеше тиын беріп: «Достым, мына тиынды ал 

да, есегіңе бірнеше күн демалыс беріп, маған тапсыр, бірнеше күн мен есегіңе қарайын. Ол жем-шөп жеп, 

күш-қуат жинап, қайтадан жұмысқа кіріседі», – дейді. Кедей су тасушы қуанып, ат күтушінің қолына 

есегін тапсырады. Ол есегінің күтім көріп, біраз қоң жинайтынын түсінді. Кедей су тасушы: «Жақсы 

болды. Есегім барып, дұрыс жайылып, есін жинап алсын», – деп ойлайды. 

 

Ат күтуші су тасушының арық есегін әмірлер мен сарбаздардың аттарының қасына байлайды. Осы күнге 

дейін жем мен таза шөп жемеген есек қуанып, жеуге кіріседі. Айналасындағы семіз, күтім көрген аттарды 

көріп: «Мен де әрқашан осы аттар сынды осы жерде жем жеп, жұмыс істемей, жүк тасымай, таяқ жемей, 

иемді тасымай, демалсам қандай жақсы болар еді. Мәңгі осы жерде қалып, шынайы бақыттың дәмін 

татсам ғой», – деп армандайды. Ол Алла неге оны ат қылып жаратпады екен деп ойлайды. 

Бір мезгілде есек бірнеше адамның аттарды ерттеп, мініп кеткендерін көреді. Ол орнында қалған қарт 

аттан: «Аттарды қайда әкетті?»- деп сұрайды. Қарт ат: «Соғыс майданына әкетті. Оларды бостан-бос күтіп, 

жем-шөбін беріп, тазалап тұрды деп ойладың ба?»- дейді. 

Бір күн өткен соң келесі күні аттар орындарына оралады. Барлық аттар жараланған, шаршап-шалдыққан 

еді. Соғыс майданында оларға оқ тиіп, көп зақым келген екен. Есек аттардың оқ тиіп, жараланғандарын 

және денелерінге кірген оқтарды отқа өткір қанжарды қызартып, алып жатқандарын көріп, ауырсынған 

аттардың дауыстарын естіп, осыған дейін тағдырына риза болмағанына өкініп: «Иә, Алла, басыма түскен 

кедейшілік пен саулыққа ризамын, мына аттардың көріп отырған күндерін басыма бере көрме», – дейді. 
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Балықтар патшалығы 

 

Ерте, ерте, ертеде, бір белгісіз теңізде балықтар патшалығы құрылыпты. Ол патшалықтың басшысы кит 

екен. Патша еліне елеулі, халқына қалаулы, абыройлы болыпты. Қарамағындағылар оны құрмет тұтып, 

айтқанын екі етпейді екен. Кит ірі, азулы, көк көзді екен. Сонымен бірге жомарт, қолы береген. Бұл 

патшалықтың халқы тату, арыздасу дегенді білмейтін кең пейілді деседі. Осылай ай артынан ай, жыл 

артынан жыл өтеді. Бір күні патшаға қарамағындағы балықтар тамаша ой айтады. Ол – сол теңізден тағы 

бір қалашық тұрғызу еді. Бұл ойды кит патша бірден құп алған соң, құрылыс қызу басталып кетеді. 

Қалашық тұрғызу өте қарқынды жүреді. Олар қалашықты ағаштан тұрғызатын болғандықтан, жақын 

маңдағы құрлықтарға барады. Бұл іске жауапты акулалар ағашты кесіп сазандарға жеткізіп отырады. 

Ағаштарды кесіп, тазалағаннан кейін бекірелерге береді. Бекірелердің міндеті – дайын ағаштарды қағу 

болатын. Ол өз істерін мүлтіксіз орындап, әрбір іске мұқият қарайды. Одан соң шортандар келіп, көздің 

жауын алатын түрлі өрнектер салып, сырлайды. Біраз уақыттан соң қала да салынып бітеді. Қаланың қақ 

ортасындағы патшаның еңселі ордасына балықтар патшалығының туы тігіледі. Шаһар шетінде күзетші-

балықтар кезекпе-кезек қарауылдап тұрады. 

Бір жағадан – бас, бір жеңнен – қол шығарып, қарқынды дамып келе жатқан бұл елдің таңдай қақтырар 

тұрмысы көрші жатқан су астының өкілдеріне ұнамайтын. Олар ақыры тұтқиылдан шабуылға шығады. 

Күзетте тұрған сарбаз балық бұл суық хабарды лезде жеткізгенімен, кит патшалығының әскері дәл осы 

күні қаннен-қаперсіз демалып жатқан болатын. Тосыннан келген жауға әскерлер жүйелі қарсылық 
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көрсете алмай қалады. Сарбаздары екі есе көп көрші елдің әскеріне барынша қарсылық көрсетіп 

баққанымен, жеңілуге мәжбүр болады. Мерейлері үстем болған көршілер орданың тас-талқанын 

шығарып, зәулім үйлерді қиратады. Ең өкініштісі, бұл соғыста кит патшаның қазаға ұшырауы еді. Кит 

патша өмірден озған соң, бұл патшалықтың берекесі кетіп, араздық орын алып, жаппай ұрыс-керіс 

көбейеді. Бірлігі кетіп, іргесі сөгілген патшалықтың хал-қадірін бағамдаған ақсақалдары ойласа келе бір 

ауыздан жарлық шығарады. «Әр балық қалаған жағына барсын», – деген бұйрық шығысымен, 

патшалықтың желбіреген туы құлатылып, халық жөн-жөніне кетеді. Қара суды қақ тілген сазандар, тұйық 

теңізде үнсіз жүзген акулалар, көлдің көркі майшабақтарға дейін өз бетімен тіршілік етуге кірісті. 

Арада уақыт өте келе Балықтар патшалығының болғандығы ұмытылып, мүлдем айтылмай кетеді. 

Патшалықтың билік құрғанына куә су астындағы жартастар мен балдырлар, өзге де жәндіктер мен 

көлбақалар ғана еді. 
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Зеректік 

 

fon_08_2Үш жолаушы келе жатса, алдынан бір адам қарсы шығып: 

— Беймезгіл жүрген түйе көздеріңе түспеді ме? – деп сұрайды. 

Жолаушының біреуі: 

— Түйенің оң көзі соқыр ма еді? – дейді. 

Жоқшы: 

— Ие, – деп басын изеді. 

Екінші жолаушы: 

— Түйенің сол жақ артқы аяғы ақсақ па еді? – деп сұрады. 

— Дұрыс! Сол жақ артқы аяғының сылтыңы бар еді, – дейді. 

Сонан соң үшінші жолаушы: 

— Түйенің құйрығы шолақ па еді? – деп сұрайды. 

Жоқшы: 

— Ие, құйрығы шолақ, – деп асығып жауап береді де: – Ол түйені қайдан көрдіңдер? – деп сұрай бастайды. 

Жолаушылар: 

— Көргеніміз жоқ, – дейді. 

— Көрмесеңіздер, түйемнің белгісін қайдан білесіңдер? Түйемді сендер ұрладыңдар! – деп жоқшы 

жабыса кетеді. 

Жолаушылар: 

— Ау, жаным, денің сау ма? Түйені ұрламақ түгіл, көргеніміз де жоқ, – дейді. 

Жоқшы бұл жауапқа қанағаттанбайды. Төртеуі бір биге келіп жүгінеді. Би сұрастыра келе: 

— Ұрламасаңдар, көрмесеңдер, ол түйенің бейне-белгісін, көрген кісідей анықтап, байқап қайдан 

білдіңдер? – дейді. 

Жолаушылар: 

— Біз ұры емеспіз, мал баққан, малмен көзімізді ашқан шаруалардың балаларымыз, сондықтан білдік, – 

деп жауап береді. 

— Қалай білдіңдер? – деп, би қайта сұрады. Жолаушылар: 

— Түйенің оң көзі соқыр ма еді? – дегеніміз: түйе  бара  жатып, ылғи жолдың сол жағындағы шөпті жепті, 

оң жағындағы шөпті жемепті. Аяғының ақсағын білгеніміз: тұрған жерінде артқы сол аяғын көтеріп 

тұрыпты. Түйенің құйрығы шолақ екенін білгеніміз: құмалақ  тастағанда, алысқа жіберіпті. 

Шолақ түйенің құмалағы алысқа түседі, құйрықты түйе құмалағын алысқа тастай алмайды, – депті. 
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Мақтаншақ бақа 

 

Ертеде бір мақтаншақ бақа өмір сүріпті. Ол судағы балықтарға мен мықтымын, мен суда да, құрлықта да 

өмір сүре беремін деп күнде мақтана беріпті. Көп сөйлегендіктен оның тамағы бітіп қалыпты. Сөзін ешкім 

естемепті.  

Бір күні ол торға түсіп қалады. Көмектесіңдер деп айғайлайды. Ешкім көмекке келмейді. өйткені, оның 

сөзін ешкім естімеген еді. Бақа тор ішінде өліп қалады. 
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Піл мен маймыл 

Ну  орманды мекендеп, бірімен-бірі сыбайлас боп қатар жүрген  піл мен маймыл бір күні өз бойларындағы 

артықшылықтарын айтысып отырып, дауласып қалыпты. 

—  Менің бойым таудай. Күшім де көп, – деп  мақтаныпты піл. – Ашулансам бар ғой,  қандай жуан ағашты 

болса да тамырымен қопарып тастаймын. Ондай қайрат сенде жоқ!.. 

— Ал мен ептімін, ештеңе бөгет бола алмайды, – деп таласыпты маймыл. 

Ағаштан-ағашқа ырғып, ну жыныстың арасымен сырғанап жүре беремін. Осылайша піл мен маймыл өз 

бойларындағы артықшылықтарын айтып, ұзақ таласыпты. Cөйтіп, екеуі емен ағашының діңінің қуысында 

отырған үкіге келеді. 

— О, орманның ақылгөйі!- депті піл ұзын тұмсығын жоғары созып тұрып. – Мына маймыл екеуміздің 

таласымызға өзің төрелік айтшы! 

— Не жайында таласып жүрсіңдер? – деп сұрапты үкі. Сол кезде жыпылдаған маймыл сөзді іліп әкетеді: 

— О, біздің  ақылгөйіміз! Анығын айырып берші, күш-қайрат үстем бе, немесе епшілдік үстем бе? 

— Мұны менің  іс үстінде сынап көруім керек. Шешімін содан кейін айтамын, – депті үкі. Үкі екеуіне 

кезек-кезек қарайды да, сынның шартын түсіндіреді: 

— Мына өзеннің арғы бетіне өтіңдер. Қалың ағаштың арасында биік өскен бір түп алма ағашы бар. Қазір 

жемісі уылжып пісіп тұр. Екеуің де өзеннен өтіп барып, сол алманы  алып келіңдер. Содан кейін,  өздерің 

қалаған төрелікті айтамын,- дейді. 

Піл мен маймыл алма алып келу үшін өзенге қарай беттейді. Келсе, өзен арнасына сыймай, лықа толып,  

ағып жатыр екен. Өзеннен өте алмайтын болған соң маймыл мұңайып, қасірет шегеді. Сол кезде: 

— Кел, менің  жотама мініп ал, – депті піл. – Мен таудай үлкенмін. Күшім де мол. Өзеннің ағысы мені 

ағызып кете алмайды. 

Маймыл қуанып кетіп, пілдің жотасына өрмелеп шығып алады. Піл өзенді қақ жарып, ешбір қиналмастан 

арғы жағаға өте шығады. Содан кейін екеуі үкі айтқан алма ағашын іздеп табады. 

     Қараса, алма ағашы зәулім биік екен. Жемістің бәрі мойын жетпейтін биікке өсіпті. Қанша созса да 

пілдің тұмсығына бірде-бір алма іліге қоймапты. Алманы  ала алмайтынын білген піл қатты мұңайыпты. 

Сол кезде маймыл: 

— Мұңайма, – депті пілді жұбатып. –  Қазір мен алма ағашына өрмелеп шығамын да, басындағы 

жемістерді жерге түсіремін. Сен жинай бер, – дейді. 

Маймыл бұтақтан-бұтаққа секіріп, алма ағашының басына өрмелеп шығады да, алмаларды үзіп, жерге 

тастай беріпті. Піл алмаларды теріп, жинапты. 

Сөйтіп, алмаларды алып болған соң, екеуі кері қайтыпты. 

Екеуі алып келген алмаларын үкінің алдына төгіп қойыпты да,  қандай төрелік айтатынын тосыпты. Сонда 

үкі: 

— Маймыл, сен мына ағыны қатты өзеннен қалай өттің? – деп сұрайды. Маймыл шынын айтыпты. 

— Дұрыс. Өйткені оның бойы таудай. Күші де мығым. Өзен ағызып кете алмайды. Ал, піл, сен айтшы, 

биік ағаштың басындағы  жеміске бойың қалай жетті? 
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— Менің бойым жетпеген соң,  маймыл ағаштың басына өрмелеп шықты да, алмаларды  үзіп, жерге 

түсірді. Мен жинап тұрдым. 

—  Міне, ұқтыңдар ма? – деп, үкі өзінен төрелік сұрап тұрған піл мен маймылға түсіндіре бастапты. – 

Күштен де, епшілдіктен де үстем нәрсе – біріңе-біріңнің көмегің.  Селбесіп мақсаттарыңа жеттіңдер.  

Біріңе-бірің жәрдемдеспегенде, екеуің де мына алманы алып келе алмас едіңдер. Демек, күш пен епшілдік 

қабысқанда ғана  жарасып тұрады. 

— Дұрыс, дұрыс! – деп, піл мен маймыл өздеріне айтқан үкінің төрелігіне бас шұлғысыпты.  Сонда үкі: 

— Піл, сен күшіңе сеніп даурықпа! Маймыл, епшілмін деп бөспе! Әрқашан біріңе-бірің осылай 

жәрдемдесіп жүріңдер! – деп өсиет айтыпты. 
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Қоян құйрығынан қалай айрылды? 

Қасқырдың құйрығы болмапты. Түлкінің құйрығына қатты қызығыпты. Бір күні оңаша кездесіп қап, 

Қасқыр арманына жетті. Түлкінің құйрығын тартып алды. Оған өкінген түлкі жоқ. Кетіп бара жатқан 

қоянды тоқтатты. 

- Құйрығың қандай әдемі! – деді майысып. – Тек қана маған лайық құйрық екен. 

Әй-шайға қарамай Қоянның құйрығын жұлып алды. Содан бері Қоян байғұс құйрықсыз жүрген құсайды. 
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Түлкінің айласы 

 

Қасқыр түлкіні ұстап алады. «Мен сені жеймін» дейді. Қоя тұр – дейді Түлкі. – Жұмбақ айтайын. Соны 

шешсең жей бер… Қасқыр келіседі. 

Жіпке ілдім мен өзін, 

Кіп-кішкентай күн көзін. Ол не? 

Қасқыр көзін тас жұмып ап ойға кетті. Осы кезді пайдаланып Түлкі қаша жөнеледі. Түлкі көп оқитын. 

Соның пайдасы тиді. 
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Достықтың құны 

 

Шегірдің кеңшардың  жылқысын баққанына көп жылдың жүзі болды. Сол ауылға сыйлы кісінің бірі. Орта 

бойлы, толықша келген, екі бетінде қан ойнап тұрады. Жасы алпысқа келіп қалғанымен, әлі күнге  дейін 

асау  жылқыларды өзі бас білдіре береді. Осыдан екі жыл бұрын аудан орталығына барған кезде, «кавказ» 

тұқымдас үлкен күшік сатып алған болатын. Сол ит  өзінің жан жолдасы десе болады. Екеуі бір-бірін 

қатты түсінеді. Шегір тауға жылқы аралауға шыққан кезде иті де қалмайды. Бір сөзбен айтқанда, Шегір 

қайда жүрсе, төбеті де сонда. Бір-біріне бауыр басып кеткені соншалықты, Шегір итке байқатпай шығып 

кетсе де, сол жерден төбеті тауып алады. Кейінгі кезде қасқырлар ауылға үйір бола бастады. Төбеттің 

үрген дауысынан-ақ, қасқырлар бұл жаққа аяқтарын баспайды. Қалған ауылдың қойларын немесе басқа 

малдарын қасқыр тартып немесе жеп кетті деп жатады. Осы төбеттің арқасында Шегірдің мал басы аман. 

Осыны айтып Шегір көп жерде мақтан тұтады. 
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Қысқа қарай малшылар соғым сояды, кезек-кезек соғым басына шақырады. Қыстап отырған қашарлардың 

арасы 3-4 шақырымнан аспайды. Шегір қос айғырды жегіп шанамен жүрген кезде, төбеті шанаға мініп 

алады. Шегір үйге кіргенде, шананың үстінде жатады. Бір күні 10-12 шақырым жердегі бір жекжаты келін 

түсіріп, кемпірі: «Ол жақта жастар болады, сен болсаң үйге кіріп кетесің, біреу-міреу мылтығыңды алып 

қояды ғой. Жаныңда төбетің бар, құдай сақтар, мылтықты тастап кетсейші». «Оның да дұрыс шығар». 

Шегір мылтығын кемпіріне ұстата салды да, тартып кетті. Төбеті шанаға секіріп мініп алды. Кешке малды 

жайғастырып, ауылдың кісілері  келіп,  келіннің бетін ашқанда, түннің біраз уақыты болып қалыпты. 

Шегір далаға шығып қараса, жердің беті аппақ қар, ай күндізгідей жап-жарық. Екі айғыры, қашан 

қайтамыз дегендей, тарпынып тұр екен. 

Екі айғыр жолға түсісімен ауылға қарай  ағызып берді. Шегір шанаға жақсылап жайғасып отырып алды, 

ал төбеті жанында жатыр. Үлкен төбеден  асып түскені сол-ақ екен, айғырлар елеңдеп пысқыра бастады. 

Шегір жан-жағына қарап еді, ештеңе байқай алмады. Осы кезде төбеті шанадан бір түсіп, бір міне бастады. 

Артына бұрылып қараса, оншақты қасқыр бұларды қуып келе жатыр екен. Шегір аттардың басын 

барынша жіберіп, қамшының астына алды. Төбеті де шанадан бір түсіп, бір мініп болар емес. Қасқырлар 

қалатын емес, қайта жақындап қалды. Шегірдің қолында қамшыдан басқа ештеңе жоқ. «Қап-ай! Бағана 

қос атар мылтықты бекер тастап кеткен екем!» – деп, өкініп қалды. Алыстан қыстақтың жарықтары 

жылтылдап көрінеді. Қасқырлар жақындап келіп қалды. Біреуі қатарласа келіп, аттың шабынан алатын 

түрі бар. Осы кезде Шегір жанында жатқан төбетті итеріп, шанадан құлатып жіберді. Қасқырлар төбетті 

бас салды. Төбет те оларға бой беретін емес. Олар алысып жатқанда, Шегір ұзай бастады. Артына қарап 

қояды, қуып келе жатқан қасқыр жоқ. Екі айғыры аман-есен қыстауына алып жетті. Шегір келе сала, 

айқайлап, көмекшісін шақырды. 

- Ол көрші ауылға соғым басына кеткен, – деді кемпірі. 

 - Әкел әкеңді… сен ғой, бағана мылтықты тастап кет деп зар қақтың. Бізге қасқыр шапты, төбет сол жерде 

қалды. 

- Ойбай? Қайда барасың, көмекшің де жоқ, ол келсін, содан соң барасыңдар, – деп кемпірі жібермеді. 

Жақын арада көмекші келе қоймады. Шегірдің көзі таң атқанша ілінбеді. Итінің жағдайы не болды екен? 

Соншама қасқыр жабылып талап өлтіріп тастаған шығар? Таң атты, көмекшісі келді. Шегір дүрсе қоя 

берді: 

- Қайда жүрсің, мал-жайды иесіз қалдырып, мен саған сеніп кеткен жоқпын ба? 

Көмекші болса өзінше ақталып жатыр: 

- Құдай сақтасын, біздің төбет тұрғанда, бұл жаққа ештеңе бола қоймас. 

   Шегір өздеріне қасқыр шапқанын, төбет солармен таласып қалғанын айтты. 

- Ондай болса мен үйге барып, мылтығымды алып келейін, сіз де киініп, мылтығыңызды алып шығыңыз, 

– деп көмекші үйіне жүгіріп кетті. Шегір де үйге кіріп, мылтығын алды. Кемпірі сырттан үйге кіріп келіп: 

-Сүйінші! Төбетің аман, қораға кірді, бірақ сау жері жоқ, қып-қызыл қан» – деді. 

Шегір шыдай алмай, далаға жүігір шығып, төбетін құшақтай беріп еді, төбеті арс етіп Шегірдің 

алқымынан алды. Содан Шегір етпетінен түсіп, о дүниеге жүріп кетті. Төбеті Шегірдің үстіне құлап, 

қайтып тұрған жоқ. Көріп тұрған кемпірі шыңғырып жіберді, көмекшісі әйелімен атып шықты. Қораның 

ішінде қанға боялып Шегір жатыр, оның үстінде – төбеті, екеуі де өліп жатыр. Не болғанын көршісі 

түсінбей қалды. Аң-таң. 

 Шегірдің кемпірі бір кезде есін жинап алған соң, «Кеше қасқыр аттың шабынан ала жаздаған кезде, Шегір 

жанында отырған төбетті шанадан итеріп жібергенін айтты. Мынаны көрдің бе? Иттің иттік істегінін», – 

деді кемпір. 

- Ойпырмай! Қандай ақылды, әрі кекшіл ит еді! – деп қалды көршінің әйелі. 

- Қой, не деп тұрсың! – деп, әйеліне көмекші дүрсе қоя берді. Ертеңіне ел-жұрт жиналып, Шегірді жерледі. 

«Қой, итті де жерлейік, нағыз достың өзі ғой. Қиын-қыстау, басына іс түскен кезде, «досты сатуға – 

болмайды» – деп, көпшілік итті де жерледі. 
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Кедей 

 

Баяғыда бір кедей өмір сүріпті. Ол дөңгелентіп, дүние-мал жиған адамдарға қызыға қарапты. Осы ой жиі 

мазалай берген соң, бір күні ауыл абызына барыпты. 

Абыз: 

- Қарағым, тірлік етсең, сенің де осындай мал жиып алуыңа болады. Алайда мұның бәрі тек еңбекпен 

келеді,- депті. 

Мұны құп көрген кедей бір байға жалданыпты. Киімі көк, тамағы тоқ күй кешіп жүріп жатады. Бірде мал 

бағып жүріп, далада ұйықтап қалады. Түсінде 

« Ей, кедей, осыдан бес айлық жерде үлкен орман бар. Орманның ортасында үлкен көл бар, сен сонда 

бар,- деп аян береді. Кедей неше күн не істерін білмей сандалып жүріп, ақыры Абызға барады. Абыз: 

- Бұл да болса, саған жасаған тәңірдің сыйы шығар. Бар да жолға әзірлен,- дейді. 

Неге болса да белін бекем буған кедей ақыры жолға шығып, әлгі орман мен көлді іздеп табады. Жайқалған 

шөп, шулаған құсты көрген кедей қуанғанынан есі шығады. Ол балық аулап, құс атып күн көреді. Бірде 

тағы түс көреді. Түсінде «Ей, кедей, қашанға дейін құс атып, балық аулап жүре бересің. Сен өз керектіңді 

іздеп тап» дегенді айтады. Кедей тағы да неде болса тәуекел деп, суға түседі. Су сондай жылы, әрі мөлдір 

екен. Тіпті су түбіндегі тіршілікке көз тояр емес. Осылай қызықтап жүрген оның көзі су түбіндегі тосын 

бір затқа түседі. Сүңгіп барып, әзер дегенде оны жағаға алып шығады. Шағын сандық екен. Ашса, іші 

толы алтын. Есі шыға қуанған кедей тезінен еліне қайтады. Тағы 5 ай, 5 күн жол жүріп, еліне қосылып, 

тағдыр берген тартудың арқасында мал жиып, дүниені дөңгелентіп әкетеді. 
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Шарбы бұлт Қара бұлтқа күн бермеді. Отырса – опақ, тұрса – сопақ. 

- Әй, Қара бұлт! Тағы да қабағың түнеріп кетіпті ғой. Жаумақсың ба? Әбден адамдарды ығыр ғып біттің. 

Өзіңде ұят деген бар ма? Мені қарашы. Қандай сұлумын. Үлпілдек ақ орамал секілдімін. Сен құсап 

жаумаймын. Адамдардың мазасын алмаймын. 

Аспан араша түсті. 

- Құр сұлулықтан пайда жоқ. Жердегі адамдарға нан керек. Оған Қара бұлттың еңбегі ұшан-теңіз. Егер 

жауын боп жаумаса, өсімдіктің бәрі қурап қалады, – деді Аспан. 

Шарбы бұлт ойланып қалды. Қара бұлтпен достасуына тура келді. 
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Әнші есек 

 

Жезтаңдай Бұлбұл күнде Есектің қорасының төбесінде отырып алып, ән салатын. Оның әнін 

тыңдамайтын жан жоқ. Тіпті, табиғат та бір сәт ләззат алатын. 

- Мен неге осы әнші болмаймын, – деді Есек. – Құдайға шүкір, дауыс бар. «Баритон» деп жұрттың бәрі 

мақтап жүрген жоқ па? 

Есек әнші болуға мықтап бекінді. Бірден Орманға тартты. Әр ағашқа бір жарнамадан қыстырып шықты. 

«Өмірде сирек кездесетін әнші Есек. Келіңіздер, көріңіздер». 

Концертке аң біткен тайлы-тұяғымен жиналды. Есек дала сахнасына шықты. 

- Жаңа ән, – деді ол маңғазданып. – Сөзі де, әні де өзімдікі… 

Әннің басталуы мұң екен, аңдар сатыр-сұтыр жан-жаққа қаша жөнелді. Ат шаптырым алаң әп-сәтте 

қаңырап бос қалды. 
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- Мәдениеттің иісі мұрнына бармайтын малғұндар өңшең, – деп кейіді Есек әнін аяқтап, жалғыз қалған 

өзін байқаған соң. 
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Райхан 

 

Ертеде Асыл атты хан өзінің шаһарын райхан гүлдерімен безендіріпті. Ол өзі мінезі жұмсақ, тым жайдары 

жан екен. Оның Хадиша атты жалғыз қызы болыпты. Ол тым ерке, кінәмшіл екен. Бірде хан қызы сарай 

маңында серуендеп жүріп, қолына гүлінің тікенін кіргізіп алады. Оған ашуланған қыз әкесінен маңдағы 

райхан гүлінен тартып, жалпы гүл атаулыны жоқ етуді талап етеді. Асыл хан әу баста қызының айтқанына 

құлақ аспағанымен, келе-келе орындауға уәде етеді де, ақыры гүл біткенді тып-типыл етіп, жойып тынады. 

Қаланы, сарай маңын көңілсіздік басады. Жасы келген қарт адамдар мына масқараға қатты налиды. Хан 

қызын «көктей солғыр» деп қарғайды. Осы қарғыс Хадишаға кесел болып жабысып, ақыры содан көз 

жұмады. Хан сарайындағы ауыр мың тіптен қоюлана түседі. Асыл атты хан мына қорлыққа шыдамай, 

бүксүтіп жатып қалады. Бірде қызының қабіріне барған хан жас төмпешіктің үстінде өсіп тұрған жалғыз 

тал райхан гүлін көреді. Көреді де, қызы есіне түсіп, бордай егіліп жылап жібереді. өз қателігі оған үлкен 

соққы болып тиеді. Қабір басынан үлкен уайыммен орылған хан өз ордасына келісімен дереу райхан гүлін 

өсіруге, қаланы тегіс гүлмен безендіруге әмір береді. Сарай маңына өз қолымен райхан гүлдерін 

отырғызып, үлкен бақ жасап, «Хадиша бағы» деп атайды. Арада тағы біраз мезгіл өтеді. Райхан гүлдері 

жаппай бүршік жарып, айнала қызылды-жасылды түрге енгенде, хан отбасында тағы бір қыз өмірге келеді. 

Асыл хан оған Райхан деп ат қояды. 
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ҚЫРЫҚБОЛ МЕН АҚБАТА 

 

Қарықбол тақауда онға шыққан. Сабақ біткен соң иен тауда, шалғынды жайлауда отырған үйіне келген. 

Айнала құлаққа ұрған танадай тым-тырыс. Көкесі құлын байлайды, апасы бие сауады. Бір ай өтті ме, 

өтпеді ме, шулы мектепті, құрбыларын қатты сағынды. Әсіресе бір партада қатар отырған тұлымы 

желпілдеген, ақүрпек Ақбатаны көп ойлайды. Кейінгі кезде қит етсе шырт ете қалатын шікәмшіл мінез 

тапты. 

 

Кеше кешкісін апасына өкпелеп тамағын ішпей ерте жатып қалған. Түс көріпті. Дәп өңіндегідей тегі. 

 

Тағы да апасы буын бұрқыратып жас ет асыпты. Ағаш табаққа салып, гүлді дастарқан жайып, алдына 

тартады келіп. «Ал, қанекей, дәмді болсын деп қыстан қалған сүрі мен жас етті қосып ақтамақ етіп астым», 

– дейді. Бұл көкең еттен шығып жүрген. Мойнын ішіне тығып тырс етіп үндемейді. «Дәу боламын десең 

ет жеуің керек, ал, қанекей», – дейді епелектеп. Бұл көкең басбағып қолын әрең-әрең созады, бірер шөкім 

шұқудан аспайды. «Ошаққа төніп, ыстық күнге қақталып бейнеттеніп асқанымда кіржиіп, теткіп 

отырғаның мынау», – деп ренжіді апасы. «Ай, бұл түріңмен палуан болмассың, ай, адам болмассың!» – 

деп кейиді сосын. 

 

Кешкілікте осыған ұқсас дай-дай оқиға болған еді. Анасы шәукиіп азып кеттің, ұшынған кісідей ет 

жемейсің, қымыз ішпейсің деп ұрысқан. Бұл көкең басы бір жағына қисайып, үйеме табақ астан татып 

алмаған. Аш жатқан. 
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Ертеңгісін шырт ұйқыдан оянып жатып ойлаған. 

 

Қымыз ішпей, ет жемей-ақ палуан болуға болмас пе екен деп. Қатқан нан кеміріп, тау жуа теріп жүріп-ақ 

адам болсам қанекей деп. Өйтетін де жөні бар. 

 

Тау арасында жайлауда отырған жалғыз үйлі жылқышының қорегі екі-ақ нәрсе. Бірі – күнара асылатын 

үйеме табақ ет те, екіншісі – күрең қауақта көбігі шытырлаған сары қымыз. Майы түріліп, жүрегіңді 

көтеріп кілкіп тұрған семіз етті қалай асай бермексің? Бырқырап ашып, көзден пырт-пырт жас шығарған 

сері қымызды қалай сімірерсің? Обалына не керек, әуелгіде кішкентай Қарықбол да ересектерден 

қалыспай етті нарын етіп те, үрімдей де соққан, шытынап тұрған шадыр қымызды қылғына жұтқан. 

Кейінгі кезде қарағысы келмейді. 

 

Содан дастарқан басында дай-дай жанжал туады. 

 

Кішкентай Қарықбол қорғасындай таңғы ауаны терең-терең жұтып жатып қиялдаған. Әттең сөлі сорғалап, 

иісі танау жарған Сыр қауыны болса деп. Былтыр апасы екеуі диқан атаға қыдырып барғанда бақшадан 

еркін үзіп жеген. Ертеңгісін де, түсте де, кешке де шіреге қарын шермиткен. Іші алау атқан сулы қарбызы 

керемет еді. Атыз бойы сабағынан иілген қып-қызыл помидор болатын. Пәлек арасына бұғынған қол 

басындай көгілдір қиярды үзіп алып күртілдете шайнайтын. 

 

Ертеңгісін ұйқыдан атасының кетпен шыңылы оятатын. Бұл керіліп-созылып, жалаңаяқ, жалаңбас сыртқа 

шығатын. Башпайын шыққа шылайтын. 

 

– Балам, бақшадан әңгелек үзіп же, – дейтін атасы. Өзі бұрқылдатып жер шауып жатады ылғи. – Ең 

қызығы піскен қауынды өз қолыңмен таңдап үзген ғой. Қазір шырыны толып, сөлін жиған кез. Таңертеңгі 

үзген дақыл салқын болады. Ішіңнің ыстығын шығарады. 

 

Шындығында ата үйінде апта жүргенде Қарықбол торлама әңгелектей домаланып әжептеуір диланып 

қалған. Әсіресе, жап-жасыл пәлек арасынан иісі бұрқыраған сары ала қауынды қолмен үзгені естен кетпес. 

Былқылдап піскен сөлді әңгелекке сыр еткізіп кездік салғаны өмір бойы ұмытылмас. Атасының кетпен 

шыңылы ше? Таңғы шық ше? 

 

Ой түбінен ой теріп жатып аңғармапты. Түнде бұл ұйықтап жатқан кезде қыр асып, тау кезіп жоқ қарап 

кеткен көкесі келген секілді. Есік жақта апасымен күңгір-күңгір сөйлеседі. 

 

– Жоғалған саяқты қарап жүріп қысаңдағы Құрбанның бауына соғып едім, – дейді көкесі. – Сары өрігі 

биыл салған-ақ екен. Малынып тұр. Алдында ғана қатты жел тұрып, біраз өрікті ағаш басынан төгіп 

кетіпті. Обалдағы-ай, жерде пырдай болып шашылып жатыр. Ерінбей аттан түсіп Қарықболға бір 

дорбасын жинап алдым. 

 

– Ауырып жүр ме, ет жемейді, қымыз ішпейді, – дейді апасы. 

 

– Әттең Құрбанның бауы тым алыста, әйтпесе мінгестіріп апарып өрік тергізер едім, – дейді көкесі. 

 

– Бесті қымыздың ашуы қайтсын деп бұлаққа қойдым, – дейді апасы. 

 

– Өрік жеп, тісінің қышуын бассын ендеше. 

 

– Үйде жас ет таусылды, тоқтыны соймасақ. 
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Қарықбол басын жастықтан жұлып алды. Көкесі мен апасы тоңазыған етпен сәрілік шайын ішіп отыр 

екен. Мұның көзі босағада бүйірі томпайған дорбада. Табаққа телмеңдеген жоқ. Орнынан лып етіп 

көтеріліп, тоқыма алаша дорбаға жетіп барғанын өзі де сезбей қалды. Жанары жыпылықтап кетті. 

Бұлдырықтың жұмыртқасындай сарыала өрік дорбаның кемерінен келіп шүпірлеп тұр-ау, шүпірлеп тұр. 

Иісі танау қытықтап, тынысты ашады. Тау өрігінің қышқылтым жұпар әтірі болатынын бұрын сезбепті, 

тегі. Уыстап алып аузына апарғанын біледі. 

 

– Сыртындағы шаңын жуып же, – депті апасы. 

 

– Сүйегін жұтып қойма, қалтаңа жинай бер, өрік таусылған соң шағып жейсің, – деп дауыстапты көкесі. 

 

Уылжып піскен тау өрігі тіл үйірген тәтті болады екен. Түске дейін үйге кіріп-шығып дорбаны 

орталағанын біледі. Кешке дейін үйге кіріп-шығып дорбаның түбі көрінгенін біледі. Бықырып ашыған 

бесті қымызды ауызға алған жоқ. Буы бұрқыраған жас етке қайрылғысы келмеді. Бұлақ басына бірнеше 

мәрте барып, тастай суынан қос уыстап шөл қандырып қайтты. Әйтеуір ұйқыға бас қояр алдында соңғы 

қалған екі өрікті жастығының астына тықты. Үй іргесінде өрік сүйегі үймек болып үйіліп қалды. Көкесіне 

алғыс айтуды ұмытыпты. 

 

Ертесіне салдыр-гүлдір, дабыр-дұбыр дыбыстан оянып көзін ашса – ылдидан қымыз алып кетуге Бейсенбі 

арбакеш келіпті. Ылдида шөпшілер күнге қақталып қаталап шөлге ұрынды дейді. Қарықболмен ойнасын 

деп қызымды ертіп келдім дейді. Ақбата екеуі биыл үшіншіден төртіншіге көшкен. 

 

Бейсенбі арбакештің аузында тыным болмайды. Ылдида жер жарғақша тырысып, жусан күйіп бітті дейді. 

Құдықтың суы жылдағыдан көп ортайған. Диқан шалдардың қауын-қарбызын аңызақ жел ұрып көтеріп 

кетті: ауылдың шаңы аспанға шығады. 

 

Жарты қауақ сары қымызды жалғыз қатқан құртпен бір өзі тауыссын. Бой-бой болып терлесін. Әне-міне 

дегенше басы домалаңдап ұйықтап кетсін. 

 

– Көкем шаршап жүр, – дейді Ақбата жылымшы үнмен. – Шөпшілердің шөлін қандырамын деумен әбден 

титықтады. Сөйлеп отырып ұйықтап кететін болып жүр. Арба айдап бара жатып ұйықтап қалмаса жарар 

деп апам уайымдайды. 

 

Ақбатаның кісі қара болып үйіне қыдырып келгеніне Қарықбол қатты қуанды. Жастығының астына 

тығып қойған екі өріктің бірін берді. Даладан ағаш бұтайтын жаңғырық дөңбекті әкелді. Көкесінің қазық 

ұштайтын шаппа шотын алды. 

 

– Өрік сүйегін шағамыз, – дейді Қарықбол. Жаңғырық пен шаппа шоттың шүйдесін оңтайлап. – Сен 

шағылған дәнді жинай бер, мен ұрып жара берейін. 

 

Әуелгіде шоттың шүйдесін саусақ басындай шағын өрік сүйегіне дәл тигізе алмай біраз әуреленген. Бара-

бара қолы үйренді. Сарт ұрып, шырт шағып аршылған дәнді Ақбатаның етегіне тастай берді. Әп-сәтте 

аппақ дән үйіліп қалды. Ең соңынан бөліп жейміз дескен. Осы мезет қорылдап ұйықтап жатқан арбакеш 

басын оқыс көтеріп алды. Жанары кіртиіп қалыпты. 

 

– Ой, тоба-а-а-й, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған тоқшылық заманда, қымыз бен ет тұрғанда жабайы 

өріктің дәнін шағып жеді деген не сұмдық! – деді. 

 

Тағы да қауақтан қымыз құйып ішті. Терін сүртінді. Сосын: «Күн қайтқан соң жүремін», – деді де қылжия 

құлап заматында қор ете түсті. Оянуы қандай оқыс болса, ұйықтауы да сондай тез. Қарықбол кідіріп 

қалған шаппа шотын шошаңдатып жоғарылы-төмен сілтеді-ай. Әрі-беріден маңайын өрік сүйегі түгелдей 
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жауып кетті. Шекесі шып-шып терлеп, көзінде ұсақ ұшқын ойнады. Арбакеш екінші мәрте оянған кезде 

барып бұлар барша өрік сүйегін шағып бітірген. Ақбата өрік дәнін сырлы зеренге салды, сүйекті сыртқа 

сыпырды. Қарықбол жаңғырық пен шаппа шотты бұрынғы орнына апарып қойды. Арбакеш тұрып 

арбаңдап барып қауақтан қымыз құйып ішті. 

 

– Тықыр қымызды іше-іше тісім сақырлап кетті, әкеліңдерші, аузымның дәмін алайын, батамды берейін, 

– деп өрік дәніне қол созды. Көзі бұрыштанып, шаңыраққа аңтарылды. 

 

– Тәтті екен, – дейді тамсанып. 

 

Осы мезет бақырашты қарына іліп Қарықболдың апасы кірген. Ортайып қалған қауақты көріп басын 

шайқады, қатты таңырқады. Ыдыстарды салдыратып, шөпшілерге сусын қотара бастады. 

 

– Келін, батамды берейін, құнан қымыздан жанторсығыма бөлектеп құйшы, флягтегі ашып кетеді, – дейді 

арбакеш. 

 

Ши есіктен тазы тұмсығын қылтитты. 

 

– Келін, Ақбатаны келер келгеніме дейін қалдырып кетемін, бас-көз бол, батамды беремін, – дейді. 

 

Қарықбол мен Ақбата тізіліп сыртқа шыққан. Табан астындағы көк майса былқ-былқ етеді. Бастауы бар 

дөңгелек саз жарысып ойнауға әдейі жасалғандай еді. Сынықшы алақанындай майда самал есті. Екі бала 

құрақ ұшып құлдыраңдап жүгіре жөнелген. Алда Қарықбол, артта Ақбата желкілдейді. Шындап жүгірсе 

тазыға ілесе алатын Қарықбол бұл жолы оншалық шығандап қара үзіп кетпеді. Соңындағы жүзі ду-ду 

қызарып ентіккен Ақбатаға қайрыла берді. Жалтақтап келе жатып бұлақ ернеуінен домалап кете жаздапты. 

Көкесі кәусарға ат суарып тұр екен. Құлапәре шапқылаған бұларға көзінің итімен қарады. 

 

– Малды үркітіп құр босқа шапқылағанша қысаңға барып шие теріп қайтсаңдаршы. Кеше көрдім, тау шие 

пісіпті. 

 

Қаратаудың күнгей бетінде жабайы шие бұралып шығатын. Сәуірдің басында гүлін төгіп, шілдеге жетпей 

алқызыл шие тұнып пісетін. Үп еткен желден сау-сау төгіледі содан. Арқар, киік қозығасы жайылады, құс 

шоқып жейді. Әйтеуір табиғат несібесін еркін емізіктеп тауысып тынады. Шындығында-ау себепті-

себепсіз далақтап жүгіре бергенше шиеге шығып қайтпас па. 

 

Ертесіне таң алакеуімнен Қарықбол мен Ақбата буынып-түйініп жолға шықты. Қолдарында тамақ ораған 

түйіншек, шие теретін қауашақ құтысы бар. Күн қызғанша қолат-қолат қара адырға аяқ іліктірсе, түске 

дейін шие термекші. Аптап басылғанша тас көлеңкесінде отырып дамылдайды. Кешкі салқынмен ауылған 

қайтып келеді. Көкесінің құлаққа құйған жол сілтеуі осылай. «Қорықсаңдар итті ертіп алыңдар», – деген 

соң ақтөс тазыны кә-кә-кәлеп соңдарына ілестіре шықты. Көтерілген күн астында титімдей-титімдей 

болып екі бала қыр асып кете барды. 

 

Иісшіл тазы әуелгіде аңға шықтым деп ойлады ма, арсалаңдап жүгіріп қыр асып құлдыраңдады-ай. Бірер 

мәрте алдарын кесіп құйғытып өтті. Ақырында ілесе шыққаны саятшыл кәнігі аңшы емес, тобанаяқ, қысқа 

адым балалар екенін білген соң мүттем тұмсығы салбырап түсіп кетті. 

 

Енді салпаң құлағы қылжиып өнбес мимырт аяңға басты. Ит тұмсығымен емес, аузымен демалады деген 

рас екен; тілін салақтатып, бүйірін соғып болдырып қалды. Күн шекені шыжғыра түскен. Адырдың қыр 

арқасымен ирек сағым бұлыңдады. 
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Қарықбол ыстыққа шыдай алмай жейдесін шешіп қолына алған. Қалайы қауашақтың өзі қорғасын 

құйғандай зіл тартты. Бәтеңкесін шешіп жүруге шөңге мен қиыршық тастан қорқады. Біраздасын 

жалғызаяқ сүрлеу сұйылып қара шатқал ішіне сіңді. Екеуі де елсізде жалтақтап елегзи бастаған. Ақтөс 

тазы тұмсығын жерге салып түкті сезер емес. Ертіп шыққаны медет болды әйтеуір. 

 

Қысаңның екі беті жалтыраған қара сұр қақпақыл тас. Өзекшеде шағын өзен ағып жатыр. Жарқабақта, тас 

арасында бұғынған аюдай дөңкиіп шие бұтасы қарауытады. Қасына тақалғаны сол, жанары боталап жүре 

бергені. 

 

Мөлдіреген алқызыл шие бұтаққа сыймайды-ау, сыймайды. Біразын құс шоқыпты, біразы төгіліпті, 

сабақта самсап қалғанның өзі жетерлік. 

 

Қарықбол қолын салып берген. Алақаны әп-сәтте толып шыға келді. Аузына талқанша құйды кеп, сөлді 

шырынын жұтты кеп. 

 

– Ана шиені қарашы! – деді Ақбата қатты таңырқап саусағын шошайтып. 

 

Әріде, дөңбек тастың күншуағына шыққан қалың шиені жаңа шалған. Оның қасында мына таңырқап 

тұрғандары әншейін-ақ ойыншық екен. Сүріне-қабына солай беттеген. Әлгінің шиесі мөлдіреген уақ 

болса, мұның жемісі қара қошқыл баданадай ірі, сүйекті. Қарықбол алғашқы уысын ауызға тоғытқаны 

сол – қапелімде шашалып қалды. Пырт-пырт жарылған сөлді шие таңдайға тепті. Тіл үйірер тәтті, әтір 

иісі танау қытықтайды. Саусақ басына қан қызыл бояу жұқты. 

 

Бір мезетте Қарықбол шие арасынан басын көтеріп қарайды: алау күн арқаға ойысыпты. Жер дүниеге қою 

сөлі тамып тұрғандай. 

 

Тағы бұрылып қарайды: Ақбатаның ерні шиеден еш аумайды. 

 

Жаңа байқады: қыз қалайы қауашаққа уылжып піскен жемісті лықа толтырыпты. 

 

Ақбата шие теріп жүрсе, бұл көкеңнің екі қолы дамылсыз аузына жүгіріпті. Ұялғанынан бұта арасынан 

бұғына берді. 

 

– Бетіңе шиенің бояуы жұғып қалыпты, – дейді Ақбата. – Өңірің, иығың солайымен қып-қызыл. Өзенге 

барып жуынайық. 

 

Бәсе-ау десіп домалаңдай жүгіріп ылдидағы өзенге түскен. Ақтөс тазы ағынға көсіліп жатып алыпты. 

Мөлдір ағыс қақ жарылып қаймақши ағады. Әредік су бетінен жалап-жалап алады. Қиыршық жағаға жете 

бере Қарықбол да етбеттей бас қойған. 

 

Ақбата кідіртті. 

 

– Тазының алдынан өтейік, ит жалаған су арам болады, – дейді. 

 

Ақбатаның көкесі тым тақуа, соның үйреткені. Ақбатаның қашанғы әдеті – тәлім мен тәртіпке баулып 

бітеді. Ақбатаның қасына тақап кетсең-ақ, табалдырықты басып тұрма, үйді айналып жүгірме, үлкен 

кісінің алдын кеспе, басыңды табаққа салма, аузыңды ашып есінеме – бәрі арбакештің айтқандары. 

Әйтпесе екеуі түйдей құрдас, бұл неге сондай тәлім-тәртіпті есінде тұтып тұра алмайды? Ылғи көлеңкесін 

қуып үйді айналып жүгіргісі келеді, ылғи дастарқанның төріне қол созып бітеді. 

 

Амал жоқ, ағыстың бас жағынан барып сусынын қандырған. 
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Түйіншекті шешіп ортаға шүберек жайып, нан турап, ірімшік төкті. Әшейінде қатып қалыпты деп 

қайрылып қарамайтын таба нан тіл үйіріп барады. Ірімшіктен де түк артылатын емес. Екі мәрте еңбектеп 

барып су ішіп оралды. Күн екіндіге ойысқан секілді. Қырат-кезең шұбалғыдай ширатылған сағымнан 

арылыпты. Әлдебір шықылықтаған ақ қанат құс дәп желкесіне қонып алып кетер емес. 

 

– Көкем әнеукүні таудың арғы жағынан бір дорба өрік әкелген. Әттең атым жоқ, жол білмеймін, әйтпесе 

өрік теріп қайтар едік. 

 

– Көкемнің арбасына мініп жол жүрген сондай қызық, – дейді Ақбата. – Шалқаңнан жатып қарасаң 

бұлттар қаптай жүзіп ілесіп келе жатқандай. Құстың нетүрлісі зеңгір көкте қанатын далпылдатып ұшып 

өтеді. Жол жиегі шырылдаған шекшек, шілделік, шегіртке. Түнде самсаған жұлдыз дәл бетіңе келіп төніп 

тұрғандай. Әттең көкем қалғып-мүлгіп соның бірін де байқамайды. 

 

– Жаз бойы жайлауда қалсаңшы, Ақбата. Қосылып шие тереміз, құлын суарамыз, суға түсеміз. 

 

– Апам үй шаруасына қолқабыс етесің деп рұқсат етпейді. Екі күнге әзер жіберген. 

 

– Жалғыз үйге жайлау мүттем көңілсіз. Бес-алты кітаптың бәрін оқып шықтым, тоқты көп тартады деп 

көкем радионы сирек сөйлетеді. Ойнайтын бала жоқ. Кей-кейде ылдиға қашып кеткің келеді. 

 

– Ылдида құжынаған машина, кілкіген шаң, – дейді Ақбата. 

 

Қарықбол және еңбектеп барып қиыршық ернекке жата кетіп шөл басып қайтты. Соңғы барғанында 

байқады – өзен суы жылып кетіпті. Қарын шермиткені болмаса жарытып шөл қайтпады. Қайта терге 

малшынып, таңдайы кеуіп абыржи түсті. Таңқалғаны – Ақбата маңдайы жіпсіп бусанғаны болмаса еш 

әлектенетін емес. Бұлардың отырған жері ұйысқан долана ағашының көлеңкесі еді: сона ма, шіркей ме, 

қаптай ұшып мазаны алып барады. Ақыр соңында үсті-бастарын сабалап тұрып кетті. 

 

Қарықбол ойлаған: бір құты шиеміз бар, жолазықты жеп бітірдік, енді үйге қайтатын шығармыз деп. 

 

Ақбата тамақтан босаған орамалға шие түйіп алайық дегенді айтты. 

 

Тағы да алқызыл маржанға алақан тосып, ауыз толтырды. Әп-сәтте орамалға қанқызыл бояу сіңді. Және 

де Ақбатаның ақ сүйрік саусақтары лып-лып етіп, бұта-бұтаны қуалай жылжыды. Бейне шиені айнала 

қалықтап ойнаған ақ көбелек секілді. Жасыл жапырақ арасынан ақ көбелек ұшып шықты. Ақтөс тазы 

тұмсық тастың арғы жағынан барқылдай үрді. Бұл екеуі бұта арасынан үдеріп шықты. 

 

– Қайтайық, – деді Ақбата. Көзінде үрей. Қауашақ құтыны Қарықболға берді, шие түйген орамалды өзі 

алды. Жылымшы өзеннен шалпылдатып кешіп өтті. 

 

Шындығында күн тау бөктеріне еңкейіп қалыпты. Қарсы қабаққа шыққан мезетте үйіріліп тұрып 

кәкәкәлеп тазыны шақырды. Әуелгіде еш дыбыс болмаған. Қаракөлеңке тартып қушиып бара жатқан тау 

ішінен әлдебір айдаһар жұтып қойғандай ма. Заңғар құздан ызым-ғайып құлағандай ма. 

 

Сәлден соң жақпар тазы құлаперен атқып шықты. Үсті-басы малмандай, әлдене жығып салып балшыққа 

аунатқандай, өлесі ғып талағандай. Сол құлағының ұшы тілініпті. Әлсін-әлі қыңсылап басын екшей береді. 

 

– Күшім-күшім, – деп Ақбата тазының шекесінен сипады. 

 

– Тіміксіп жүріп мәліннің ініне бас сұққан ғой, өзіне де обал жоқ, – дейді Қарықбол. 
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Қаратаудың мәліні қарсақ секілді азулы жыртқыш келеді. Інін тайыз қазады. Күндіз мекенінде ұйықтап 

жатады да, жортуылға түнде шығады. Кісіге залалсыз, әйтсе де үй қояны, тауық секілді мақұлықтарды 

ұрлауға машық. 

 

Сол мұндармен айқасып келген аңшы иттың сиқы мынау. Күн қайтқан соң жүріс те жеңілдеді. Сұйық 

сүрлеудің шаңын бұрқ-бұрқ көтеріп жазықтан өтіп, қайқаңға көтерілгенде алыстан дөңгелек саз көгерді. 

Саз ортасында жылқышының жалғыз үйі. Қарықболдың көкесі бұлардың кешігуінен секем алды ма, бергі 

беттегі шошаққа шығып батысқа күн сала қарап тұр екен. Іркіс-тіркіс қырға тырмысқан үш қараны шалды 

да үйге қарай адымдады. Ақтөс тазы тұмсығын көкке іліп, жын қуғандай алқын-жұлқын құйғыта жөнелді. 

 

Тазыдан әшейінде Қарықбол да қалыспас еді. Табаны қолдырап, саны сырқырап аттап басудың өзі мұң 

болып келе жатқан. Ілдалдалап тотияйындай көкшіл саздың жиегіне іліккен. 

 

Алдарынан аттылы көкесі шықты. 

 

Беті бал-бұл жанып әлсіреген Ақбатаны еңкейіп жерден іліп алдына мінгізді, Қарықболдың қолынан 

қалайы қауашақты алды. Шымдақты дүңкілдетіп ілгері озған. Табанына қатқыл жусан батып кібіртіктеп 

келе жатқан Қарықбол мақта басқандай болды. Былқылдаған шымдақпен жүру рақаттың рақаты енді. 

 

Қарықбол жаудың бетін қайтарып келген батырдай үйге талтаңдай басып енгені сол, апасы бәйек болып 

айналып-толғанды-ай, «Тау асып, тас басып келген дәуім», – дейді. «Күнсіп шәукиіп жүдеп кетіпсің», – 

дейді. «Шымға батырып қойған қауақтан салқын қымыз іше ғой», – дейді. Бұрын бұл көкең мақтаған 

сайын ісініп қомпия беретін, мәпелеген сайын шіреніп шалқая түсетін. Неге екені белгісіз, бұл жолы қыз 

алдында төменшік тартып ұяла берді. 

 

Апасы мен көкесі кешкі шайды Қаратаудың уылжып піскен сөлді шиесімен ішті. 

 

Қарықбол бүгін де әдеттегідей ию-қию түс көремін деп ойлаған: таңқалғаны – тастай қатып ұйықтапты. 

 

Арба үстінде тау шиесіндей мөлдіреген Ақбатаны ертесіне қыр асқанша қол бұлғап шығарып салған. 

 

 http:www.elarna.comkitap_kk.php?id=3529&oku=21738#ixzz4WeBUMLwG :ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى

 

274 - Бөлім: ШЫНШЫЛ МЕН СУАЙТ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=1971 

 

 

ШЫНШЫЛ МЕН СУАЙТ 

 

Бір шыншыл мен бір суайт жүретұғын жолы бірге болғандықтан, жорықтас болып жол жүріп келе жатып 

көрген әңгімесі. Шыншыл қайда барса, сөзінің шындығы төрге отырғызып, ішпегенін ішкізіп, жемегенін 

жегізіп, ел көзіне сүйікті көрсетеді екен де, ілгері баса береді екен. Суайт қайда барса, өтірігі бетіне 

шығып, жұртқа жексұрын көрініп, көтінен кері кете береді екен. 

 

Екеуі бір қорқынышты, қауіп-қатерлі шөлге шығып кетті дейді. Бұрын жүрмегендіктен, жол жайын 

білмегендіктен, солай болатұғындығы үшін бұрынғы қазақ қариялары айтқан: «Көрген жер - бостан, 

көрмеген жер - көрстан» - деп. 

 

Ол шөл сондай шөл екен: желі ыстық оттай бетке ұратұғын, топырақ-құмы борандай борайтұғын, бетке 

қадалар бетеге жоқ, көздің жасындай суы жоқ, түкіріктен басқа дым жоқ, жанды нәрсе күнелтіп, тірілік 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              453 bet 

қыла алмайтұғын, «Тозақ шөлі» атанған аты-шулы жан жүрмейтұғын шөл екен. Бұлар мән-жайын 

білмегеннен абайламай жүріп кетіп душар болыпты. Шыншыл: 

 

– Не болса, Құдайдың бізге берген нәубеті. Мұны берген Құдай бұл бейнеттің рақатын бізге көрсетер, 

«мехнат түбі - рақат» - деп, қуана береді екен де, Суайт: 

 

– Құдай білгіш дейді, бәрін біледі дейді, кәне, білгені?! Білгіш болса, осындай жер дүние жасай ма?! Құдай 

күшті дейді, қайда күштілігі?! Мұның жерін жаратуына шамасы келсе де, су жаратуға мұршасы келмей 

қалған ғой! - деп, аузына келгенін шата береді дейді. 

 

Шыншыл: 

 

– Маған мұның бейнеті ауыр емес. Осындай қиын-қыстау тар жерде сен сықылды жолдас берген Құдай 

маған не бермес дейсің?! Ырзамын Құдайға, шүкір, шүкір!- дей береді дейді. - Сұмырай күнде, сұм 

жұлдызда тудық па? Әлде маған сондай күнде кез болдың ба? - деп, тәубе тізіруух Құдайға жалынуда 

болады екен. 

 

Суайт аузына келгенін шатып, Құдаймен арпалысуда болады екен. 

 

Ес кетті, жан шықты дегендей болып, шөл таусылып, бір дарияның жағасына жетті дейді. Дарияның 

жағасына келсе, жыбырлаған кеме, қыбырлаған жан, күллі қоры-дағы жұрттың кемемен дариядан әрі 

өтетұғын күніне кез болған екен. Жұрт жабырласып ақырғы кемеге жанталасып мініп жатыр екен. Бұлар 

кемеге сыймай қалып бара жатқан соң, кемешілер екеуіне бір қайық беріпті. Екеуі бір қайыққа мініп, 

арқанын бір зор кемеге тіркеп, су жүзімен жүріп келе жатса, дария да неше күн, неше түн жүрсе, 

таусылмастай болған соң, суайт шыдай алмайды дейді: 

 

– Япыр-ай, жұрт: «Құдай, Құдай» - дейді. Шөл болса, оған бір тамшы су орнастыра (орналастыра) алмай, 

су жасаса, алақандай құрғақ жер орната алмапты. Анауы - анадай, мұнысы - мұндай: сондай Құдайды 

«Құдай, Құдай!»- деп, аузыңнан тастамайсың. Мен кісі танысам, сенің өзің шын оңбаған сұмырайсың ғой! 

- деп, шыншылға ұрсады дейді. 

 

«Бірдікі - мыңға!»- деген бар емес пе?! Суайт залымның кесапатты кесір тілінің сұмдығынан көп кеме 

толқынға килігіп, Құдай пана берсін, су тас-талқан, кеме быт-шыт, біреу олай, біреу былай (бұлай) 

басымен қайғы күн туып[ты]. Суайт мұндай зор күнге ұшырап қалған соң, жағы қарысып, шыншыл: 

 

– Қой, жаным, айта көрме! - деп, онымен арпалысып, бір жағынан Құдайға сыйынып, -«Сақта, Құдірет, 

сақта!» - деп, жалынып-жалбарынып, ақ жүрекпен айтқан наласы қабылдай болып, күн жаймашуақ, 

жадағай боп ашылып, толқын басылып, дария ортасында көздеріне бір қара көрінді дейді. 

 

Сол көрінген қараға қайықтарын жел айдап, аман-есен келсе, бір жасы[л] байтақ кең арал екен. Құм 

топырақ бір араға жиылып, үйіліп, кең сахара дала болып, үстінен ағашлар өсіп, өзіне-өзі келіп, бір 

жетіліп тұрған жай екен. Қайықтарын бір ағашқа байлап, құрғақ дүниенің жүзіне шығып аралап келе 

жатса, суы мөлдіреп, түбі күмістей жылтырап жатқан бір бұлаққа кез болыпты. Басында бір тас. Тасқа 

жазу жазылған. Жазуы қазылған тасқа таңба басқандай, қиямет-қайым болмай жоғалар жазу емес. Екеуі 

де танып оқыды - тасқа жазылған сөзі: «Кімде-кім бұл бұлаққа кез келсе, өмірінде өтірік айтпаған 

шыншыл кісі бұл бұлақтан бір жұтса, мейірі қанады, көзі шырадай жанады. Толық бір айға шейін ас-су 

іздемей, тойған қозыдай томпиып, дәнемеге пейілі (милы) шаппай қалады. Егер өтірікші, жалғаншы ішсе, 

мейірі қанбайды, көзі шырадай жанбайды. Оның тоқтығы - ай, отыз күн түгіл, үш күнге бармайды. Қанша 

ішкенмен, өмірінде сусыны қанбайды және тағы мұнан ішкен соң, аузынан бір өтірік сөз абайламай 

шығып кетсе, табанда қарны кеуіп кетіп жарылып өледі. Ана көрініп жатқан дария суы ащы, ауызға 

ұрттап алғысыз. Бұл маңайда мұнан басқа көздің көлеміндей де су жоқ. Ішсе де ерік өзінде, ішпесе де ерік 
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өзінде. Және бұл айтылған ішу шартынан басқа шомылу шарты бар. Өтірікші бұл суға түссе, денесіне 

тиген жері өртенеді. Отқа күйгенге жазылу бар, бұған күйгенге жазылу жоқ. Шыншыл шомылса, жаны 

сая табады, денесі рақатланады. Көзін жұмсын, құлақ-мұрнын тығындасын, бір сүңгіп, басын көтеріп 

алсын. 

 

Сонда көзіне не көрінсе, жанға аузынан шығармасын, өзіне-өзі ие болуға жараған жан шомылсын!» - деп 

жазыпты( иазыпты). «Және бұл суға құлаш ұрып жүзіп малтимын демесін. Егер ондай қыламын десе, 

етпетінен (екбетінен) суға жабысып жатып қалған бойымен жатып қалады!» - депті. 

 

Суайт мұнан ішерін де білмеді, ішпесін де білмеді. Өзін әрі аштық, әрі сусағандық жетесіне жетіп, 

титығын құртқан. 

 

– Енді бір ауыз өтірік айтпасқа тәубе қылдым! 

 

Шын Құдайдан қорқып, қылған тәубе емес, амалсыз, шарасыздықтан тәубеге келіп, ішіпті, шыншыл әуелі 

дәрет алды, шүкірүзу намазын оқыды. Ол намаз оқып жатқанда, суайт шомылайын деп ойланып, суға 

қолын тигізіп еді, қолы ду (дау) ете түсті. Шегініп тұра қалды. Шыншыл намазын оқып болған соң, қаннен 

қаперсіз, дәнемеден сескенбей, ұят жеріне белдемше байлап, суға кірді. Ол балық есепті болды, су оған 

жан есепті болды. Өмірінде көрген бір рақаты болды. Жаны жай тапқан соң, денесі сүйсінген соң, суға 

бір сүңгіп, басын көтеріп алса, манағы шешініп суға түскен жер емес, басқа бір бөтен дүниеден шықты. 

Әдемілігін, оңдылығын ауызбен айтып түсіре алар емес. Жалғанның жарық сәулесін жаңа көрді. Судан 

қырға шығып еді, қылқын (құлқын) кескендей қырық қыз сұлулықта бірінен-бірі өтеді. Бірінің қолында 

орамал, бірінің қолында сүлгі, қолы бос ешқайсысы жоқ. Жалма-жан етін құрғатып, торғын төсеп, атлас 

жайып, бастан-аяқ киіндіріп, бірі қолынан ұстап, бірі қолтығынан сүйеп, сандал ағаштан салынған сарайға 

алып барысып, бұл өзіне де ие бола алмай қалды, ісіне де ие болмай қалды. Ол сандал үйде сандал 

ағашынан алтындатып жасатқан бір тақ. Тақ үстінде бір қыздың суреті. Мына жанды қыздардың бәрі де 

ол суреттің қасында дәнемеге тұрмай қалды. Жалғанда мұндай сұлуды жаратқан Құдай қалай шебер?! 

Құдайдың жаратқан қалпын аудармай өзіндей қылып салып алған суретші қалай шебер?! Сол суретті 

көргенде, есінен адасып жығылды. Қырық қыздың басшысы Шәрігүлрух жалма-жан басына келіп, отыра 

қалып, бетін бетіне тигізгенде, жансыз денеге жан салғандай болып, көзін ашып мұны көрді де, ананы 

ұмытты. Басын көтертуге жараған, өзін тұрғызуға жарамай ма?! Қолынан ұстап, құшақтасып, қойындасып 

жоғары таққа алып шықты. Шәрігүлрух етіне еті, бетіне беті үйренген [соң], айттырып алған жарынан 

артық «жайылып жастық, иіліп төсек» - болып, бүркіттен қырағы, байғыздан зерек, маймұннан 

(маймылдан) ойыншы, мысықтан ебі асып, құшақтасып, сүйісіп, ыржақтасып күлісіп, қырық қиылып, 

отыз үйіліп, он екі бұралып, мойнына оралып, әуліктіріп, еліктіргені былай (бұлай) тұрсын, алма дейсің 

бе, анар дейсің бе жегізіп, шырын, шәрбат, қызыл арақ қосқан арап пен сарапты (шарапты) ішкізіп, әуелі 

өзі ұрттап, өзі ұрттаған жерінен жігітке ұрттатып, ғақыл-естен тандырып, көзін шырадай жандырып, аса 

жанындай жақсы көргендігіне қылық, қызметімен нандырып, жігіт те күйіне түсіп, көңілі көтеріліп өсіп, 

екі көзі мөлдіреп, қадалғаннан қадалып, қыздың өңменінен өткендей тиісіп, ұят-ардан кешіп әйел 

жынысынан еркектің ерік әліне (алдына) қоймай, керек қылғанын дәметіп, жалынып-жалпая бастады. 

Құшақтаса, қымсынбайды; сүйсе, шімірікпейді. Қалай уқаласа, уқалауына көнді. 

 

– Бірақ бүгін маған аял бер. Ертеңгі күннің таңы атсын! Тайдай тал түсте адал неке, ақ жолмен қосылайық. 

Бұл жер аса адалдықты ұнатады. Иненің көзіндей арамдыққа (арамдықға) басуға жол жоқ. Бір соқырдың 

қобалжығанына қозғалып, жігіт болсаң, менің етегімді былғама! «Асыққан - жетпес, бұйырған - кетпес» 

- деген бар емес пе?! - деп, о да жалынды дейді. Мұның бойын әбден билеп жеңіп кеткендігі сондай, 

айтқан сөз құлағына да кірмейді, өзі ес-түсін де білмейді. Екі көзі қыздың бетінде, екі қолы емшек, тамақ 

сықылды жоғарғы дене етінде. Сабыры қалмағаннан шыдай алмай, қолды төменгі жаққа соза бастады. 

 

Қыз жалынып: 
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– Бір жұмысқа кірмей, өзіңді тоқтата алмайтұғын болсаң, өзімнен де артық бір сұлуды қойныңа салайын! 

- деп, Сыросминсақ деген бір қызды шақырып алып: 

 

«Мал - жан садақасы, жан - ар садақасы», - мен саған жанымды қинамайын. Бір түнге шыдай 

алмағандығыңа арымды қимаймын! - деп, жалынып-жалпайып Сыросминсақты қойнына салып, өзі тұрып 

кетті дейді. Бұл өз билігінен айрылып, соқырдың билігінде қалған кісі, ойына алғанын қылып, көңілі 

дауалап тынып жатты да қалды. Ағарып таң атты, жарқырап күн шықты. Бір мезгілде оянып, есін жиып, 

көзін ашты. Ғақыл-есіне келген соң, жындылық мінез бәрі бойдан қашты. «Ұрылған екенмін ғой! Құдай 

мені неден мұндай масқара қылды?!» - деп өкініп өзіне-өзі пұшайман болып: «Суға шомылып 

адалданайын!» - деп, оңашаланып барып суға бір сүңгіп, басын көтеріп алғанда, манағы жолдасының 

қасынан шықты. Қайта сүңгиін десе, су жоқ. Не қыларын білмеді. Хайран-асыр, таң-тамаша, мең-зең, сал-

сал, ессіз-түссіз, дал-дал. Көз басқа нәрсені көруден қалды, тіл бөтен сөзді сөйлеуден қалды. Алғашқы 

көрген қыздың суретін (сортын) бір ойлайды, ол көз алдына бір елестейді. Онан соңғы өзін әлпештеп 

аялаған қыздың қылық-қызметін ойлайды. Ол көз алдына бір елестейді. Онан соңғы көңілін дауалатқан 

қыздың етінің жұмсақтығы ойына түседі. Ол көз алдына бір елестейді. Бұ жалғанда мұндай зор пәлеге 

ұшыраған кім бар дейсіздер?! Әзер зорға киімін киініп, аяғын басарын да білмейді, баспасын да білмейді. 

Оның үстіне және таста бір жазу сайрап тұр: «Бұл жерге кімде-кім кез келсе, суға бір шомылған соң, 

титтей (биттей) кідіріп тұрмасын, олай-былай (пұлай) мойнын бұрмасын! Не дию пері өлтіреді, не жайын, 

не айдаһар жұтады. «Бас аман, жан сауға!» - деп, жөнелсін!» - деген. 

 

«Өлейін десе, жан тәтті; өлмейін десе, дерт қатты». Амалсыз аяңдап жөнеле берді. Жолдасы да хайран-

асыр. «Аттан жығылғанды пері аңдиды - деген осы екен-ау! Не қылса да, судан бұған бір нәрсе жабысты. 

Жын соғып кетті ме, пері соғып кетті ме?!» - деп, ол олай ойлап, бұл былай (бұлай) ойлап, екеуден-екеуі 

елсізде бір-біріне тіл қағысып, сөйлесуден де қалды. Шыншыл өз көргенімен хайран-асыр, суайт мұны 

көріп хайран-асыр қайыққа мініп, дарияға түсіп келе жатып, бір зор кеме көрінді. Кемеге келсе, іші лық 

толған сандал ағашы. Тірі жан қырылған, жанды қарға да жоқ. Бұлар иесіз қалған кемеге келіп ие болды. 

Бұл кеменің жайы: бұл дария мұхит екен, һиндстанға (үндістанға) астасқан жағы екен. Мұнан құрғаққа 

шыққан һиндстаннан шығады екен. Ол заманда һиндстанда бір Хысырау патша бар екен. Соның жалғыз 

қызы болған екен: заманасының сұлуы екен. Көрген кісі талып, өліп қала береді екен. Сол қыз басы 

айланып (айналып), көзі қараятұғын бір ауруға ұшырап, дүниедегі бақсы, балгерлерді жинаса да, еш дауа 

қыла алмай[ды]. «Бұған сандал ағаштың исі жақсы» дегенмен, патша жұртқа жар салған екен: «Сандал 

ағаштың бір тұтамын бір алтыннан аламын!» - деп. 

 

Қызына сандал ағаштан үй жасатпақ болып, соған сандал ағаш алып, тиеп (түйе) келе жатқан бір керуен 

екен. Өздері су соғып, дерт тиіп, қырылып мүкәммалдары иесіз қала берген екен. Шыншылдың ay, әуеден 

басқа дәнемемен ісі жоқ. Суайт көп дүниені көрген соң, тыңайып кетті. Өлген жанның бәрін дарияға 

тастады, жалғыз өзі иеленді. Ақыры келіп құрғаққа бір шықты. Сөйтсе, һиндстан патшасы Хысырау хан 

дария жағасында сейілге шығып жүр екен. Кемені көрісімен, кісі шаптырды. Екі кісіден басқа жан жоқ. 

Шыншылға: 

 

– Жүр! - деп еді, басын шайқады: 

 

– Менен аулақ, аулақ. Анау барсын! - дейді. 

 

Суайт: «Құдай берді ғой!» - деп қуанып, «Бұған бір өтіріктің суын ағызып, майын тамызайын!» - деп, 

ханның жіберген кісісіне еріп, ханға барды. 

 

– Жаным, кімсің?- дейді. 

 

– Қыр қыдырған, су сыдырған, тау асқан, тас басқан, жүрген-тұрған жерімнен жын-шайтанның ұясы 

қашқан «Хожай саудагер» деген саудагермін! - дейді. - Дария ішінде келе жатқанда, қызыл жел ескектеп, 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              456 bet 

құл-күңім бәрі қырылып, жалғыз-ақ құлым қалды кемеде, малдың басында. Артқан-тартқан жүгім сандал 

ағашы!- дейді. 

 

Патша: 

 

– Іздеген жоғым табылды! - деп қуанды. 

 

Әлгі сөз аузынан шығуы мұң екен, ісіп, кеуіп, киіміне сыймай, кеу[десі] жарылып өлді. Патша өмірінде 

көрмеген нәрсесі болған соң, жаман шошып кетті. «Мұны жуып көміңдер!» - деуге де аузы бармады, өлген 

жерінде қала берді. Ол жерден өздері былай қашып кетіп, кемеде қалғанына кісі жіберді. Шыншылды 

дедектетіп алып келді. Ол кіріп келгеннен-ақ көрген жұрттың бойы иіп, еміреніп, сүйсініп, қарасын 

көрумен көңілдері тойып қалды. Оны сөйлетіп еді, онда бір мүлтік өтірік бола ма? Иесіз кемеге өздерінің 

қайықпен келіп киліккенін сөйлеп, айдан жарық, күннен раушан қылып айтып берген соң, патша да 

мұның шыншылдығына ден қойып, аузынан шыққан сөзіне тойып: 

 

– Жаным, бізден қалағаныңды ал, көңілге алғаныңды айт! - дейді. 

 

– Уай, тақсыр-ай, сізден не қалайын, не сұрап алайын?! Елім-жұртымнан айрылып келіп түстім қолыңызға, 

ғазиз тәнде шыбын жаным пида болсын жолыңызға! Сіз патша да, біз құл. Қарақан басыма азаттық берсең, 

Құдайға құлшылық қылып, Жасаған Иемнен сізге өмір тілеймін! Тілеуқорыңыз болуға жарасам, соның 

өзі маған бақ та, тақ та! Міне, шындығым! - деп, жер сүйді дейді. 

 

Патша мұның сөзіне еріп-елтіп кетті. Қасына алып, уәзір етті. Онымен де қоймады. «Алмаймын!» десе де, 

зорлап ықтиярсыз қызын қосты. «Қожаны жықпас па, аузына тықпас па» дегендей қылып, ақ некені қиды, 

ал шымылдық құрды, алаша, төсек салды. Патша қызы қолына емін-еркін бір бай тиген соң, қуанып қалды. 

Мұның әлі қызбен ісі жоқ, ұялғаннан түзу де қарай алмайды. Есі-дерті баяғы бір қиялда жүр. Патша қызы 

мұнан мән-жайын сұрады. Бұл бастан кешкен, көрген-білгеннен түк қалдырмай сөйледі. Патша қызы: 

 

– Жарайды, Құдайдың бір заманда бір түзу жаратқан жаны екенсің! Сол түзулігіңнен Құдай саған не берсе 

де, шын берген екен. Енді мен сөйлейін, сен тыңда! - дейді. 

 

– Құдай Тәбәрік Отғылы әр заманда бір сұлу жаратады екен де, жан біткенді оның бетіне үңілтіп қаратады 

екен. Сонда оны: «Жалған дүниенің жүзіне бір жақсылық берсін!» - деп, жаратпайды екен. «Біреудің 

ажалына, біреудің бейнетіне себеп үшін жаратады екен. Адамзаттан өлгеннің ұшы-қиыры (ғұйыры) жоқ. 

Бір жын патшасы маған ғашық болыпты. Қанша андып келгенмен, ұрлап алып кете алмай, маған қосылуға 

қолы жете алмай, басымды әңкі-тәңкі (әңгі-тәңгі) қылып, құлағымды азан-қазан қылып шулатып, есім 

ауып талып қалатұғын бір ауруға душар қылып кетіпті. Сонан соң атам балгер, бақсы, не қожа, молда 

тәуіпті, жинатып ем-дом қылса, бірде-бірі қонбапты. Ең ақырында дағдарғанда, жұрттың тапқаны, тауып 

айтқаны сол болыпты: «Сандал ағашын тұтатса, талған кісі есін жиюшы еді. Бұл қызыңызға сандал 

ағашынан үй салдырып, соның ішіне бақтырыңыз!» -дегенменен менің атам бар қазынасын аямай жұмсап, 

сандал ағаштан үй салдырып, ойына келгенін қылыпты. Сонан кішкене серпіліп, тәуір болыппын. 

Болғанмен де анық жазылмасам керек. Анда-санда жын-перінің қанатының суылдағаны, өздерінің улаған-

шулаған дауысы құлағыма естіліп тұрады. Сол жын патшасы маған ғашықлықпен атам салған сандал 

сарайды о да өз жерінде салдырыпты. Оның ішіне менің суретімді (суретімні) орнаттырыпты. Оның 

күтушісіне қырық қыз қойыпты. Құдай айдап, онда барып, сенің көріп ғашық болып жүргенің түнде 

көрген түс емес пе? Сені сонда айдап барған Құдай мұнда айдап келіп, міне, көріп отырғаның өң емес пе?! 

Өң мен түс екеуінің арасы жер менен көктей емес пе?! - деген соң, бәрі өзінің бастан кешкен, жүрген-

тұрған әңгімесінің шешуіндей болған соң, Құдайдың қуатына хайран-асыр қалып, қыз сөзіне әбден сеніп 

наныпты. 
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Еркек пен ұрғашының арасында болатын қолқаны бірінен-бірі емін-еркін алып, барша мұрат басына, 

сақалы көтіне жетті дейді. 
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ҺАМЗА, ЛУМЗА ӘҢГІМЕСІ 

 

Пайғамбар заманында аға-іні - бір туысқан екі жігіт болды. Біреуінің аты - һамза, біреуінің аты - Лумза. 

Өздері жалаңаш, кедей: ішер ас, киер киім аз. Бірақ мінездері оңды, қыздан қылықты, екі аяқты 

адамзаттың жорғасы,намаздан қалмайды. Намазға жұрттан бұрын келеді, жұрттан соң шығады. Егіз 

қозыдай жарасып, жұрттың көзіне түсігі, аузына ілінді. Сөйтіп жүргенде, ан хазіретіміз бір соғыстан 

түскен олжа үлестіргенде,екеуіне екі қара қой берді. Мүбарак алақанымен қойдың арқаларынан бір-бір 

сипап, екі қара қойды үйлеріне алып барды. Қойлар - бұты толған бұлақ болды. Бүгін қырықса, ертең жүні 

өсіп шыға келеді. Құдайдың құтты күні қырқатұғын болды. Киім, тамаққа мол жарыды. Бұрын жоғында 

екен, ішіп, жеп, киіп, дәндеген соң: «Барлық жақсы екен ғой, байлық жақсы екен ғой!» - деп баюға құмар 

болды. Ан хазіретіміздің қыңқылдап,құлағының тынышын кетірді. 

 

– Ағайынды екеуміздің баюымызға бата берсеңіз екен! - деп. 

 

– Қой, балам, осы екі қойдың жүні, сүті сендерді аш қылмайды, жалаңаш қылмайды, осыған қанағат 

қылыңдар! Бай болған Қарабайдың не болғанын құлақтарың естімеді ме? -деп еді.Ондай-мұндай сөзге 

тоқтамады: 

 

– Хазірет Оспан да бай, Сәдуақас та бай, Ғаббас та бай. Байлар пәлен құл азат қылады, ашқа - тамақ, 

жаяуға - ат, жалаңашқа тон береді. 

 

Оның сауабын өзіңіз айтып тауыса алмайсыз. Құдайдың қанша мол жақсылығын бізден қызғанасыз ба? - 

деген соң, құлағына маза бермеген соң, шын ықыласпен емес, «Жығылған жағыңнан тұрма!»- дегендей: 

 

– Малдың астында қал!- деп, бата беріпті. Сонан соң бұлар дүрілдеп байып, шаһарға түгіл, далаға сыю 

қайда, жонға шығып кетті, қиыр жайлап, шет қонып, ұзақ мойынға кетіпті. Қайыр, бұлардың байлығы 

сондай, малының санына жете алмапты. Артқысын санаймын десе, алдыңғы санағанын ұмытып қала 

берсе керек. «Сан жетпеген!»- деп, сондай малды айтса керек. 

 

Бір күндерде ан хазіретіміз зекетші жіберіпті. Барған зекетшіге зекет беру қайда, Әбу Жаһил Лағын 

Мухаммед хақында не айтқан болса, Құран сөзіндей жаттап алған екен. Ылғи пайғамбар хақында қиянат, 

ғайбат сөзді ағасы бастап, інісі қостап: 

 

– «Баяғыда бір-екі қара қой беріп едім»- деп, біздің қыр соңымыздан қалмай-ақ жүр екен ғой! - деп, барған 

зекетшіні жанымен қайғы қылып жіберіпті. 

 

Зекетші келіп, көрген-білгенін айтқан екен, нанбапты. Нанбаған себебі - мұның алдында бір жұртқа 

зекетші жіберіп, ол зекетші барған жерін жамандап,қиянаттап келіп, пайғамбар соғыс ашуға моблизация 

қылып, Халдібін Лулитті әскербасы қылып, аттандырып, бұлар барса, алдыңғы сөз шіп-шикі өтірік 

шығып, соның хақында:«Жалғаншының сөзіне нанып, арандап қалмаңдар!» - деген аят келіп отыр екен. 

Ол аят мынау: «Иа ирһалдин әмұна ан хакім пасықпын ба фітбинуан тысибуа маф ғатим иадмен» - деген 

аят келген. 
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Зекетшілердің сөзіне нанбай, ан хазіретіміз өзі барыпты. Барса, малдың астында қалған екен. Қойдың 

жүні тау-тау, төбе-төбе болып және сол пайғамбар барған күні қой қырықтырып науқан болып жатыр 

екен. Пайғамбар барған соң, «апысы кіріп, күпісі шығып» асып-сасып: 

 

– Уай, тақсыр-ай, Құдай [сізді] де көрсетеді екен-ау! Жақсы келдіңіз! - деп, «жайылып жастық, иіліп 

төсек» болып, ағайынды екеуі жорғалағанда, Уәли ханның асында жорға бәйгесінің алдында келген 

Жананның көк ала жорғасы мен ханның сырғанақ боз жорғасы айдалада қалыпты. Ағасы інісіне: 

 

– Тұр, мал ап кел, сой! - дегенде, інісі шыға беріп, ағасына көзін қысыпты. Онысы: «Өзің бері шығып 

кетші!» - дегені екен. Ағасы: 

 

– Әлгі семізін ап келмей, арығын ап келер, өзім шығайыншы! - деп, жүгіріп шығып, екеуі сыбырласып: 

 

– Аузын ұрып, аяғын сыпырған жарықтықтарды қалай қиып, бас салып соямыз? Жетім күнінде не жемеді 

дейсің? Бір мысық сойып, палау басайық! - деп, жанға көрсетпей, мысық сойып, палау басты дейді. 

 

Табақты көтеріп пайғамбар алдына ап келіп, қойған заман бір бүртік ет табақта қалмай, мысық тіріліп, 

шек-қарнын шұбатып, мияулап, жүре бергенде, екеуі жүгіріп шығып, ұялғаннан жүннің арасына кіріп 

кетіп, қайта жарық жалғанның жүзіне шыға алмай,қара күйе болып кетіпті. Қара күйе өзі екі түрлі болады: 

себебі сол дейді, солай болғаны үшін. Бұл әңгіменің қиямет қайымғаша айтылып жүруіне мұның хақында 

Уаейл сүресі келген деседі. [Мағынасы мынадай айтылады...] 

 

«Айналайын, һамза, Лумза, малды үсті-үстіне топырлатып жиды. Санап санына жете алмады ... ойлады: 

«Сол жиылған мал сол бойымен тұрады. Өзімізге өлу жоқ, ол малға ешқайда кету жоқ» - дейді. Ол мал ол 

дүние жиюшының өзіне Хұтыма деген тозақтан кейін болмайды. Хұтыма деген тозақ ішіне түсісімен, 

күйдіріп жібереді екен. «Сондай ол һамза, Лумза да жүннің ішіне кірісімен, күйіп күйе болды!» - дейді. 

Жалғанда осы һамза, Лумзаны еліктеушілер ақыретте Хұтыма атлы тозаққа кіргенде, түсісімен, күйе 

болып кетсе керек. 
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ЗАМАНЫНА ҚАРАЙ АМАЛЫ 

 

Бұрынғы заманда бір адам қатынымен араз болыпты. Болған себебі - қатынының өз байынан басқа жақсы 

көрер тамыры болғандықтан. Байы үйден шығып кетсе, тамырын шақырып алып, ойына алғанын 

жұмыстай беретұғын болғандықтан, байы кіріп келе сабап, еркектің күшін қолымен көрсетіп, бірін-бірі 

көргісіз болып, өйткенмен бірінен бірі кете алмайды. Қосақталған екі хайуандай бір арыснай (арестный) 

домға қамалған екі арестанттай күн кешіріп жүре беріпті. 

 

Бір күн[і] қатынының тамыры қойынында жатқанда,даладан байының келіп қалғанын сезіп, қатын есікті 

ішінен тарс бекітіп алып, байы кіре алмай, есіктің алдында тұрғанда,көше жақтан бір жаршы жар салып 

жүр екен: 

 

– Хан түсін жоруын білетұғын түс жорушы бар ма?! - деп. 

 

Қатын терезеден айғайлап, жаршыны шақырып алып: 
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– Есіктің алдында менің байым тұр, түс жоруын жақсы біледі. Айтқаны далаға кетпейді. Жалғыз-ақ 

ұрмаса, соқпаса, қинамаса, білмейтұғын жаман әдеті бар. Өзін өлтіре ұрса, сонда шешіліп сөйлейді! - 

деген соң, ханның жұмсаған жендеттері ерік-әліне қоймай, сүйретіп ала жөнеліп, ханның алдына 

апарыпты. 

 

– Түс жоруын білемісің?- деген екен. 

 

– Жоқ, тақсыр, білмеуші едім!- деген соң,алып келген жендеттер айтыпты: 

 

– Өзінің қатыны бізге барлық сырды айтып берді. Ұрмай, соқпай сөйлемейтұғын әдеті бар өзінің!- дейді. 

 

– Ендеше ұрыңдар, соғыңдар, қинаңдар! Тұщы етіне ащы таяқ тисе долданып, ашынып сөйлейтұғын 

бойында бір бөлек айтатұғыны бар шығар! - деп, дүрсілдеттірді дейді. Жанына таяқ батып бара жатқан 

соң: 

 

– Тақсыр, дат!- дейді. 

 

– Арызың болса, айт!- дейді. 

 

– Үш күн мәулет беріңіз, оңашаға барып, елсіз жапанда ұйықтап қалып, сіз не көрсеңіз, соны түсімде 

көріп, сөйтіп келіп айтушы едім,- дейді. 

 

– Жарайды,- деп, босатып қоя берді. 

 

Хан алдынан былай (бұлай) шығысымен, құба жон, құла түзге бет қойып жөнелді.«Үш күнге шейін 

іздеген жан таба алмастай, бір жетермін!»- деп, сол кеткеннен мол кетіп бара жатыр еді. Жапанның сары 

даласында біреу мұның атын атап шақырады: 

 

– Ай, пәленше, қайда барасың? - деп. 

 

Жан-жағына қараса, өзінен басқа қарайған, қалқиған жан жоқ,жүре берейін десе, шақырып қоймайды. 

Қараса, бір жылан басын қақитып, шақырып тұрған. «Осы менің атымды айтпай танып, сұрамай біліп 

тұрған жылан да болса, тегін жылан емес қой!»- деп, жуықтап, жанына барды. 

 

– А, пәленше, қорықпа, саспа! Хан түс көріп, сол түсін саған жоры!- деп, қинап, қыстаған соң, жаныңнан 

қорқып кетіп барасың ғой! Ханның түсінде не көргенін айтайын және оның жоруын үйретейін. Ханның 

өзіңе бергенінің жарымысын маған қиямысың өзің? -дейді. 

 

– Ойбай, саған түгел әкеп берейін, маған ханның бергенінің керегі жоқ. Жаным өлімнен қалса, маған 

соның өзі зор олжа!- дейді. 

 

– Ой, байғұс-ай, «Судан өткенше, қызымды берейін, - деп, өтіп алған соң аузыңды сі...ін!» - деп айтатұғын 

қазақтың бірі емессің бе? Бүтін әкеп бер деп не қылайын, жартысына қалыт (қалта) қылмасаң болады!» - 

деп, әбден кешіріп, жылан сөйлепті. - Хан түсінде көктен жылан, шаян, құрт, құмырсқа жауғанын көрді. 

Өзі қорқып, түсімде соны көрдім! -деп айтуға да аузы бармай: «Не көрдім түсімде, соны тап та және 

жоруын айт!» - деп, қинаған ғой сені. Ол түсінің жоруы - заман жаманға айналады: ұрлық, зорлық, өтірік 

көп болады. Бұ күнгі уәдесінде ертең ешкім тұрмайды. Біреуді біреу жеу, біреуді біреу өтірік алдау, арбау 

- жұрт түрі солай болады. 

 

– Жарайды, ханның бергенінің қақ жартысын саған ап келіп, алдыңа қояйын! - деп, қайта берді. 
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Келіп ханға сөйлеген соң,хан түсін тапқанына риза (ырза) болса да, «заман жаман болады!» - деген соң, 

мың ділда сыйлапты. Бұл мың ділда қолына тиген соң, «Алтын көрсе, періште жолдан шығады» - деген 

бар ғой,«Жыланға ділданың не керегі бар, маған енді жыланның не керегі бар?!» - деп, үйіне барып, 

тымпиып жатып алды дейді. 

 

Айлардан айлар өтті, жылдардан жылдар өтті. Баяғы хан тағы бір түс көріп, белгілі түс жорушыны 

шақыртты дейді. Шақырғанмен қоя ма, ерік әліне қоймай дедектетіп алып келіпті. «Білмеймін десем, тағы 

да ұрады ғой!» - деп: 

 

– Тақсыр, үш күн мәулет!- депті. 

 

– Жарайды, бар!- деп, қоя беріпті. 

 

Тағы да жазы жапанға, құла түзге қаша жөнелді: «Енді маған баяғы қыдыр болған жылан қайда? Жылан 

ұшырағанмен, не бетімді айтамын, қалай ұялмай, оны көремін? Не болса да, осы бетіммен қаңғи берейін!» 

- деп, бара жатса, баяғыдай атын атап, жылан тағы шақырды дейді. 

 

Аяғымен басып баруға жарай алмады. Жерге жата қалып, бетімен басып, зорға барды дейді: 

 

– Саған қарар жүзім де жоқ, айтар сөзім де жоқ! Алсаң, міне, бас;алмасаң, алдияр бас!-деп, жыланның 

аяғына бас қойып, жатып алды дейді. 

 

– Көтер басыңды! Байғұс, енді мұнан былай өтірік айтпасаң, ендігі бергеннің жартысын ап келіп бересің! 

Оныңа да көнейін! - деген соң, қуанып, ұшып тұра келді: 

 

– Ендігі бергенін түгел ап келіп, алдыңа қоймасам ба? Менен ұрғашының жаман жері жақсы деп біл!- 

дейді. 

 

– Жарайды, антың толық болды.Хан түсінде көктен қой жауғанын, қозы жауғанын көрді, қуанып оянды. 

Бастапқы түсін қорыққанынан ұмытты, бұл түсін қуанғанынан ұмытты. «Қорыққан, қуанған - екеуі бір 

бас» демеп пе еді? Оның жоруы - заман жақсылыққа айналады (айланады). Жылан мен бала ойнағандай, 

ит-құс пен қой ойнағандай: «Қой үстінде торғай жұмыртқалайтұғын» - заман болады! - дейді. 

 

Еліктей ұшып, елпілдей басып, ханға келіп: 

 

– Тақсыр, түсіңізде көктен қой жауғанын, қозы жауғанын көрдіңіз бе? - дегенде: 

 

– Рас, рас, көрген түсім - осы еді. Енді мұның жоруын айт! - дейді. 

 

– Тақсыр, бұл түсіңіздің жоруы - заман оңға айналды, жамандықтың жолы байланды. Енді заманыңыз бір 

түрлі, бұрын соң да ешкім көрмеген жақсы заман болады! - деген соң, хан қуанып, он мың ділда берді. 

 

Қолына түсісімен: «Қайдасың, жылан, енді көрінші!» - деп, асып-сасып, желпектей басып, жолда сүрініп, 

мүдірместен,титтей кідірместен, жыланның алдына алып келіп, бәрін төге салды: 

 

– Алшы түгел бәрін сен! - деп. 

 

Жылан айтты: 
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– Ой, байғұс-ай, баяғы мың ділданың жартысын әкеліп беруге қимай, өтірік айтып кеткен пәленше сен 

емессің бе? Бүгін қайдан әулие бола қалдың?! Мен сені сөзге түсіндірейін. Заманды адам билемейді, 

адамды заман билемек! Баяғыда заман көтін көрсеткен заман еді. Заман оңға айналмай (айланбай), қыңыр 

қисыққа айналған еді. Сондықтан сені заман шыры жеңіп, өтірікші болып алып, келе алмағаның сол. Бұл 

күнде заман бетін көрсеткен заман. Заман оңға айналып, өтірік зым-зия жоғалып, шындық күшейіп, ұрлық 

жоғалып, біреудің біреу бір сабақ жібіне қиянат қылмайтұғын болып, зорлық жоғалып, әділет күшейіп, 

сол заманның жақсылығының әсері (шыры) сені шыншыл қылып, айтқанда, табанын аудармай тұра 

қалатұғын жігіт қылып тұрғаны. Сенде жазықта жоқ, әулиелік те жоқ. Өтірік сөйлетсе, заман сөйлетті. 

Шыншыл қылса, заман қылды. Солай болғаны үшін айтылады: «Заманына қарай - амалы»- деген сөз 

сонан қалған! - дейді. 

 

Дүние бір күн көтін көрсетпек, бір күн бетін көрсетпек! «Дәл осы күн дүниенің көтін көрмесе, бетін көріп 

тұрған бір жан жоқ!» - десең, өтірікші болмайсың. Көктен жылан, шаян жауғанын бұрынғы түсінде көрген 

болса, бұл заманның адамы өңінде көріп тұр. Ешкімге өкпе жүрмейді. «От ішінде мақта,  Мақтадан Құдай 

сақта!» - деп, жүре бергеннен басқа дәнеме өнбейді. 
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АҚЫЛДЫҢ ПАЙДАСЫ 

 

Ерте уақытта бір патша болыпты. Патшаның әдеті үстіне жабайы киім киіп, жабайы адам болып, шаһарын 

аралап жүреді екен. Бір күні бір жерде бір адамды көреді. Басына ат басындай алтын, аяғына қой басындай 

алтын жастап жатыр екен. Патша бұған келіп: 

 

– Сен не ғып жатқан адамсың?- деді. 

 

Ол айтты: 

 

– Мен ақыл сатып, кәсіп [етіп] жүретін адаммын, - деді. 

 

– Мынау алтындарым сонан жинап алған пұлым, - деді. 

 

– Ендеше маған да бір ақыл сатасың ба? - деді патша. 

 

– Сатайын,- деді адам. - Сізге осы ақыл қайырлы болсын, - деп, мынау ақылды береді, сатады: «Не жұмыс, 

не іс қылсаң,ақылмен, сабырмен артын ойлап істе!» - деген сөзді береді. 

 

Патша бір ділда беріп, алып кетеді. Үйіне келгеннен кейін, үйінің қабырғасына, әрбір ұстайтын орамал, 

дастарханға сол сияқты неше түрлі нәрселеріне жазып қояды. Бір күні патша шаштаразыға: 

 

– Сен бүгін біздікіне жүріп, менің шашымды алып берші! - деп, шақырып кетеді. Артынан шаштаразы 

кешікпей келеді. Шаштаразының патшаның шашын алайын деп келе жатқанын біліп, патшаның бас уәзірі 

алдынан қарсы жолығып: 

 

– Патшаның шашын қандай пышақпен аласың? - деді. 

 

Шаштаразы өзінің күнде шаш алып жүрген ағаш сапты пышағын көрсетті. Онда уәзірі айтты: 
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– Сенің ол пышағың патшаның шашын алуға лайық емес. Мә, сен мына пышақпен ал! -деп, уәзір өзінің 

алтын сапты ұстарасын береді. 

 

Ол алып келеді де, патшаның үйінде жазулы тұрған жазуды көріп: «Не іс қылсаң,ойлап істе, - деген сөз 

дұрыс қой деп, - қой, өзімнің күнде алып жүрген ұстарам лайық болар!»[деп], алтын сапты ұстараны 

былай қояды да, ағаш сапты ұстарамен алады. 

 

Патша көріп отыр, ойлап отыр: «Бұл маған менің шашымды алуға алтын сапты жақсы ұстарасын қимай 

отыр. Бұл ұстарасын менің шашымды алуға қимағанда, енді кімге қияды?! Шашты алып болсын, шашты 

алып болған соң, оның сазайын тарттырамын!» -деп, шашын алып болған соң, бір жасауылын жіберіп, 

бас алатын жендетін шақыртып алып: 

 

– Шаштаразының басын ал! - дегенде, шаштаразы: 

 

– Дат, тақсыр! - деді. 

 

Патша: 

 

– Айт! - деді. 

 

– Айтсам, тақсыр, менің жазығым не, айтып өлтіріңіз!- деді. 

 

Патша: 

 

– Айтсам, екі ұстара әкелдің: алтын сапты, ағаш сапты. Алтын сапты жақсы ұстараңды менің шашымды 

алуға не себепті қимадың? Жазығың сол! - дегенде: 

 

– Тақсыр, оның себебі қимағаным емес, себебі бар. Себебін айтайын. Алтын сапты ұстара менікі емес. 

Оны сіздің өзіңіздің бас уәзіріңіз беріп,жаңа осында сіздің шашыңызды алуға келе жатқанымда, алдымнан 

қарсы жолығып беріп еді: «Патшаның шашын[а] мына алтын сапты ұстара лайық, осымен ал!» - деп. 

Мұнда үйіңізге келген соң, сіздің мына жазуыңызды көзім көріп: «Қой, сырын білмеген аттың сыртынан 

жүрме!» - деген бұрынғылардың мақалы да бар еді, - деп, - күнде көзім көріп, қолыма ұстап үйренген өзім 

ұстарам жақсы болар! - деп, алған себебім сол! - дегенде, патша бір жасауылын жіберіп, уәзірін шақыртып 

алып, шаштаразыға: 

 

– Мынаның шашын ал, өз ұстарасымен! - деді. 

 

Шаш алып болмай-ақ, уәзірдің табанда жаны шығып кетіпті. Онан кейін патша бағанағы ақыл сатушыны 

өзіне бас уәзір қылыпты. Тағы да патша бір күні шаһар аралап жүрсе, базарда нан сатушы біреудің нанын 

талап, таласып алып жатады. Патша да бір нанын алып дәмін татып көрсе, наны өте тәтті екен. Патша 

оған айтады: 

 

– Сен маған үйіңді көрсет. Сенен күнде нан алып тұрайын, - дейді. Ол үйіне патшаны ертіп барып, тамақ 

жайын аралатып көрсетіп, енді бір үйге алып барса, үйдің іші толған адам, бәрі темір көгенмен көгенделіп 

жатқан. Патшаны да бірге көгендеп салады. 

 

Патша жоғалады. Уақытында үйіне бармайды. Патшаның жоғалғанын ешкімге сездірмейді. Ақылды 

уәзірі өзіне белгілі ақылы бар: «Артын ойлап іс қылу керек», - деп, ешкімге сездірмеген, артын ойлап іс 

қылуды ойлаған. 
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Күнде біреуін сойып, майына нан пісіріп, базарға сатады. Бір күні патшаны союға кезек келеді. Патша 

жалынып айтады: 

 

– Сен мені сойма, мен саған нан сатқан пайдаңнан артық пайда келтірейін - дейді. - Маған кілем тоқитын 

құрал тауып бер!- деген соң, басқа бір биік үйге, оңаша кілем тоқуға қояды. Патша кілемін тоқып бітіреді, 

өзіне белгілі ақылды қоса тоқып: 

 

– Ақыл белгілі ойлап, іс қылу басқаның әлі келмейді. Осы шаһардың патшасына сат, мың ділдадан кем 

берме!- деп айтып жібереді. 

 

Айтқанындай, дәл сатып келеді. Бағанағы бас уәзірі, ақылды уәзірі, біледі: патшаның тірі екенін, мынаның 

білетіндігін сезеді де, бұған айтады: 

 

– Үйіңде енді осындай кілемің бар ма? Бар болса тағы аламын! - дейді. 

 

– Бар - деген. 

 

– Ендеше екі есе артық бағаға аламын, үйіңді көрсет! - деп, бір жасауылын қосып жібереді. Артынан 

жансыз үш жасауылын жіберіп, оның соңынан өзі он жігітпен барып тінтіп қарап, патшаны,басқа 

көгендеулі адамдардың бәрін тірі тауып, тұтқыннан босатып алады. Патшамен көрісіп жыласып жатыр. 

Мана жоғарыда патша жоғалған күнде ақылды уәзірі патшаның жоғалғанын жарияламаған, көпшілікке 

сездірмеген, артын ойлап іс қылуды ойлаған. 

 

Әлгі кісі өлтіріп, кісі етін сатып пайдаланушыны мойнына темір шынжыр тағып, сүйретіп өлтіріпті. 
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ЕКІ ПАТШАНЫҢ БІЛМЕСТІГІ 

 

Біреуі Мысыр, біреуі Бағдат, Басра шаһарында болатындығы бар. Сөз басы Мысыр шаһарының патшасы 

бір күні өзінің қол астындағы халқын жиып алып, сахара майдан жеріне сейілге шығып, шаттанып 

отырғанда, барлық халқынан, жолдастарынан сұрайды: 

 

– Жасырмай айтыңдар: өз тұсымда дүние жүзінде менен асқан көрікті, ақылды, данышпан адам бар ма? 

Көрген, білгендерің бар ма? Егер бар болса, менен қорықпай, ұялмай, жасырмай айтыңдар! - дейді. 

 

Дегеннен кейін көптің ішінде бір жігіт адам айтады: 

 

– Маған айтты деп ренжімесеңіз, қаһар қылмасаңыз, мен бір адам көрдім. Ол он қабат артық. Ақыл да, 

көрік те,мінез де, инабат та, ғылым да, мал да, ой да, бой да бәрі де сізден артық! - дегенде, патша айтқан 

жігітке қаһар етіп: 

 

– Сол айтқан патшаңды тауып алып кел. Әйтпесе басыңды аламын! - деп, қаһар етеді. 

 

Бұл жігіттің айтқан патшасы Басра шаһарының патшасы еді. Бұл жігіт патшадан мәулет сұрап, Басра 

шаһарының өзі көрген патшасының шаһарына барып жетіп, патшаның [үйіне] қалжырап жетіп, есігіне 

барып, қақпасын қаққан соң, есігін ашады, үйіне кіргізеді. Кіріп, патшаның алдына келген соң, патшаның 
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алдына жығылып, талып, ессіз болып, бірнеше күн жатады. Патша данышпан адам болғандықтан: «Бұл 

жігіт алыс жерден келген адам. Мұнда бір сыр бар шығар!» - деп, бірнеше тыныққанша күтіп, сыйлап, 

өзіне келтіреді. Бірнеше уақыттан кейін өзіне келген соң, жөнін, жайын сұрап, қайдан келген, қайда 

баратынын, жұмысын сұрап біледі. Жігіт бастан-аяқ келген, жүрген, көрген әңгімесін айтады, патшаны 

іздеп келгенін айтады. Егер бұл патша ана патшаға көрініске бармаса, жігіт өлетіндігін айтты. Патша 

жігіттің, бармаса, өлетіндігін ойлап, амалсыз бармақ болады. Жол жабдығын ыңғайлап, үйінен, 

шаһарынан бір қонақтық жерге барғаннан кейін: 

 

– Үйімде бір өте қажет, адамға айтпайтын бір нәрсем ұмыт қалыпты, - деп, түн ішінде үйіне қайтып келіп, 

күзетшілеріне патша екенін білдірмей, көп алтын сыйлап, өз үйіне өзі сөйтіп кіріп барса, төсегінде қатыны 

мен бір бөтен жігіт бірге жатыр екен. Патша қолындағы қылышпен екеуін бір-ақ кесіп өлтіріп, қайтадан 

жолына келіп, бірнеше күн жол жүріп, Мысыр патшасының үйіне келіп тынығады. 

 

Бірнеше күндер өткеннен кейін екі патша әңгімеге келіп, жолаушы келген Басра шаһарының патшасының 

ажары күн-күн сайын бәсең тартып, ажары түсіп, жүдеу тартып,уайым-қайғыда болып, күрсініп 

жүдегендік, көңілінде ауыр қайғысы барлығы біліне бастайды. Екі патша бір күндері көңілдерін көтеру 

үшін далаға сейілге шығады. Екі патша сейілге шығып, шаһар сыртында биік тау бар екен. Тау басына 

шығып, тау басынан шаһарға көз салып қарап тұрса, патшаның әйелі қырық қыз, қырық жігіт нөкерімен 

о да сейілге шығып, шаһар ішінде бау-бақша ішінде гуляйть құрады. Патшаның әйелі де бір жігітпен 

гуляйть құрғанын алыстан, тау нан патша өз көзімен көріп, екі патша бастас болып, екеуінің мұңы бір 

келіп, екеуі енді түсіп: «Бүйтіп мынаны көріп, мына дүниенің ішінде жүргенше, о дүниені бер!» - деп, 

құдай жолына түсіп, мал-жанынан безіп, қаңғып келе жатып,бір қалың ағашты бәйтерекке келіп, 

бәйтеректің түбінде ағып жатқан тұщы мөлдір бұлақ бар екен. Су ішіп, сусындарын қандырып, дамылдап 

отырғанда, бір айдаһар жылан келеді. Екі патша айдаһардан қорқып, бәйтеректің басына шығып 

паналайды. Біраздан кейін айдаһар жөніне кетеді. Енді аздан соң, бір дәу келеді. Арқасында арқалаған 

алтын әбдіресі бар. Екі патша айдаһардан құтылдым ба деп отырғанда, дәуге кез болып, шыбын 

жандарынан үміттерін үзіп отыра берді. Дәу келді де, жоғары-төмен еш нәрседен қауіпсіз ешқайда 

қараған жоқ. Бұлақтан суды бір-екі ұрттап алды да, арқасындағы әбдіренің аузын ашып, ішінен ай мен 

күндей бір сұлу қызды шығарып алып, ойнағаннан кейін, ұйықтап қалды. Біраздан соң қыз түсіп, 

бұлақтың басына суға шомылып, жуынып, бұлақтың шетіне отырып, шашын тарап отырса, судың бетінде 

екі көркем жігіттің сәулесі түсіп тұр. Қыз көріп,талып қалғандай тамашалап, бұлар қайдан келіп қалған 

адам дегендей, жан-жағына қараса, бәйтеректің басында екі жігіт отырғанын көріп, қуанып шақырып: 

 

– Екеуің мұнда кел! - деп. 

 

Екі патша: 

 

– Түспейміз! - деп еді, қыз айтты: 

 

– Екеуің түспесең, менің тілегімді орындамасаң, қазір екеуіңді мына жатқан дәуге өлтіртемін! - деген соң, 

жанынан қорыққан соң, екеуі қыздың тілегін амалсыз орындайды. 

 

Қыз бастан кешкен уақиғасын айтып, осы екеуімен тоқсан тоғыз адаммен ойнағанын айтады. Бұл екі жігіт 

қыздан мұндай әңгімені естіген соң: «Біздікі асаулық, дәнеме білмегендік екен!» - деп, тәубе қылып, 

райдан қайтып, үйірін, елін табады. Мұның аяғы қыздың тоқсан тоғыз жігітпен қалай ойнаған әңгімесін 

естігендерің әңгімеге жарисыңдар, соған құлақтарыңды салып тыңдап тұрыңдар. 
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БЕС ТИЫН БАҚЫР ЖӘНЕ МЫСЫҚ 

 

Бұрын ерте уақытта бір адам: «Адал еңбекпен азға қанағат қып, қалай байиды екен? - деп, адал еңбек 

қылып, азға қанағат қып байиын!» - деп,сол ойының соңына түседі дейді. Өз елінен басқа, өз шаһарынан 

басқа, бір алыс жерге барып, бір байға жұмыскер болып, жұмыс істеп тұрады. Баймен жалақысына баға 

сөйлеспей тұрады. «Құдайдың бұйырғанын алармын, адал еңбегімді жемес!» - деп,жыл он екі ай болып, 

байдан шықпақшы болып, еңбегін сұрағанда, бай бес тиын бақыр ақша береді. «Құдайдың бұйырғаны 

осы шығар!» -деп алып, бір дарияның шетіне келіп,судан өтпекші болып, киімдерін шешініп, о ғып бұ 

ғып аударыстырып жүргенде, бес тиын суға түсіп кетеді. Қайтадан манағы байға келеді де, тағы жұмыс 

істейді. Еңбегі - баяғы бес тиын. Осы тәртіппен үш рет бастапқы тәжірибе болады. Арада үш жыл өтеді. 

Қайтуы бір жыл, баруы бір жыл, арада бес жыл өткеннен кейін, өзінің еліне, жеріне қайтып келе жатса, 

бір адам жолында жолығады. Қойнына тығып алып келе жатқан қара мысығы бар жігіт. Мысық иесіне: 

 

– Мысығыңды сатамысың? - деп сұрады. 

 

Мысық иесі: 

 

– Сатамын - деді. 

 

– Бағасы не? - дегенде, 

 

– Бойында не пұлың бар, соған беремін, - деді. 

 

– Бойымдағы бес тиын бақыр,мә! - деп, алып берді. 

 

Азсынған жоқ, алып кете берді. Бұл жігіт мысығын алып, қойнына тығып алып, өз жөніне жүріп, аман-

есен еліне келеді. Келсе, елінде бір аждаһа пайда болған. Көзіне көрінген нәрсені жұтып, харап қылады. 

Оған уақытында көрген адамдардың қолынан келетін жұмысы - қашып құтылу, тілеген нәрсесін берісу 

болған. Бір күндерде харап қылып, қырысу, жұу қара мысықты баланың шаһарына кездесіп, бала мен қара 

мысыққа ұшырасады. Қара мысық бір хайлалармен аждаһаны өлтіреді. Қара мысықтың даңқы барлық ел 

халқына түгел жайылып білінеді. Шаһардың патшасы балаға: 

 

– Мысығыңды сат, маған бер, - дейді. 

 

Бала: 

 

– Сатамын. Үш шартым бар соны орындасаң, сатамын да, беремін!- дейді. - Бір шартым -қызыңды бер! 

Бір шартым - өз ауырлығыңдай алтын бер. Бір шартым - өз отырған сарайыңдай сарай салғызып бер де, 

ал! - деген. 

 

Патша бәрін де орындап, алады. Бала бай болады. Тоғыз мың ділда тоғыз сиыр болып, бір атқа 

айырбасталады. Ат бір тымаққа айырбасталады. Тымақты суға ағызып жіберіп, онан кейін байбатшамен 

серттесіп, оның барлық малын алып, адал еңбекпен толық байып шығады. 
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ПАТША ҚЫЗЫ ЖӘНЕ ТАЗША 

 

Бір патша қасында уәзірлерімен бір мәжілісте отырғанда, үстерінен екі қаз қаңқылдап ұшып өтіп кетеді. 

Патша уәзірлерінен: 

 

– Анау қаздар не деп барады, білдіңдер ме? - деп сұрады. 

 

Уәзірлер: 

 

– Білгеніміз жоқ. Құстың тілін қайдан білейік? - деді. 

 

– Осыны табыңдар. Таппасаңдар, бастарыңды аламын! - деді. 

 

Уәзірлер мыстан кемпірден сұрап, мыстан кемпір: «Патшаның өзінің кіші қызы табады»,-деп, сонан кейін 

кіші қыздан сұрап, ол айтып беріп, сонан сол қызын сол шаһардағы ең жаман басы таз тазша балаға 

беріп,әуелі қыз тазшаның басын жазып, бір шәлі тоқып беріп, саудаға жіберіп, ол шәліні сатып, ақшасына 

бес лақты ешкі алып: «Есі кеткен ешкі жияды, Ешкіменен есін жияды» - деп еді деп, ешкіні сиырға 

айырбастап, сиырды атқа айырбастап, атты тымаққа айырбастап, тымақты суға жіберіп, байбатшамен 

серттесіпті. Серттен жеңіп, барлық малын алып, бай болады. Әбден байып алғаннан кейін, баяғы патшаны 

қонаққа шақырады. Қыздың әкесі қонаққа келіп, тамақ-тамақтардың дәмін татып жеп көріп, жылайды. 

 

– Неге жыладыңыз? - дегенде, патша кіші қызын айтып: 

 

– Сол қызым кеткелі бір тамақ аузыма татымап еді. Сонан соңғы, сол балам кеткелі аузыма татыған 

тамағым осы болды. Сол балам есіме түсіп жылаймын! - дегенде,тазша күйеуі екендігі[н],[тамақ жасаушы 

оның] қызы екендігін айтқан екен. Сонан кейін патша орнына хан сайлап, ақырында тазша патша болады. 
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ҚОНАҚТЫҢ АҚЫЛЫ 

 

Ертеде бір хан болыпты. Ханның үйіне бір қонақ келіп қонады. Хан қонағына: 

 

– Жақсы мейманым, әңгіме айт!- дейді. 

 

Онда мейманы айтады: 

 

– Әңгіме айт десеңіз, айтамын ғой. Бірақ айтқан әңгімемнің бір ауызына бір ділдадан беретін болсаңыз, 

айтам,- дейді. Хан ойланып отырады: 

 

– Япыр-ай, айтқан сөздің бір ауызына бір ділдадан бере берсем, мұнымен көп ақшам шығады. Екіден, 

айтқан сөздің бәрі бір ділдадан болатын қандай сөз болады?- деп ойланады да,- Кәне, айтшы сөзіңді, - 

дегенде, мейман айтады: 

 

– Не жұмыс істесең, артын ойлап істе! - дейді. 
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Хан бір ділдаға сатып алып, осы сөзін өзінің үйінің ішіндегі барлық нәрселеріне жазып қояды. Үйдің 

ішінде, тысында, орамал, дастарқанда, үй ішінің барлық нәрсесіне жазып қояды ұмытпау үшін. Ханның 

қан алатын дәрігері болады. Өзінің бірден соңғы уәзірін жібереді. 

 

– Барып дәрігерді шақырып кел! - деп. 

 

Уәзірі шақыра келіп, дәрігердікіне қонақ болып қонады. Түнде төсекке жатып, жайланып жатқан соң, 

уәзірі дәрігерге әңгімелесіп айтады: 

 

– Мен сенімен дұрыс боламын. Сен менің айтқанымды қыламысың? Сен менің айтқанымды істесең, 

менімен дос болсаң, мен ханның орнына хан боламын. Сен менің орныма уәзір боласың. Сен көп 

ойланғанды, менің айтқанымды істесең болды, - дейді. 

 

Дәрігер көп ойланып тұрады да, амалсыз уәзірден қорыққанынан: 

 

– Айтқаныңызды істейін, - дейді. 

 

– Айтқанымды істесең, ертең шашын алған болып, ханды өлтір есебін тауып. Егерде осы менің 

айтқанымды орындамасаң, сені мен өлтіремін! - деген соң, амалы бар ма, ханды өлтірмек болып, уәдесін 

береді. Бірақ та уәзірге айтады: 

 

– Мен өлтіргенде, қалай өлтіретін әдісін өзің тап, - дейді. 

 

– Мен өзім тапсам, мен[ің] ұстарама у жағып, сенің қолыңа беремін. Сен сонымен қанын алсаң, хан өледі. 

 

Уәзірмен уәдені бекітіп, ханның қасына келіп, қанын алмақ болып, ханның үй ішіндегі нәрселеріне көзі 

түсіп еді. Барлық нәрселерінде жазылған: «Не істесең, артын ойлап істе!» - деген жазуға көзі түсіп, мұнан 

ғибрат алып: «Мен де не істесем, артын ойлап істеуім керек екен!» - деген ойға түсіп, ойланады. 

Қолындағы у жағылған уәзірдің ұстарасын былай қояды да, бұрынғы өзінің ұстарасын алып, қанды 

сонымен алмақшы болады. Хан мұның бәрін көріп отыр, ана уәзірдің ұстарасын былай қойып, өзінің 

ұстарасын алғанына хан сезіктеніп: 

 

– Анау ұстараны неге былай қойдың? - деп, хан тексеріп сұрады, - Сенің ұстараң бұрын біреу болушы еді. 

Бүгін неге екеу болды? Себебі не? - деп,қазбалап сұрай бастайды. Олай-бұлай жалтақтап, қиқақтап, 

қипақтап еді, хан айтты: 

 

– Шыныңды айтсаң, құтылдың, өтірік айтсаң, тұтылдың! Береке шында емес пе? Өтіріктің құйрығы бір-

ақ тұтам. «Аққа қара жоқ,  Қараға шара жоқ!» - деген, - деп, сөзден ұтып, апшысын қуырып, қол-аяғын 

бір-ақ уыс қылып, жаллатларын (жендеттерін) шақыртып алып: 

 

– Шынын айтпады,мынаны дарға тартыңдар! - дегенде, дәрігер ойланып: 

 

– Тақсыр хан, аз ғана аял берсеңіз, айтайын шынымды. Айтпасыма болмады, - деп, бастан уәзірдің айтқан 

жұмысының бәрін айтып бергенде, хан мұның ықтиярсыз қорыққанынан істегеніне көзі жетіп, мұны 

босатады да, уәзірді дарға тартқызып өлтіреді. Дәрігерді уәзірдің орнына уәзір қойыпты. 

 

Ханның өлмеуіне, мынаның өлтірмеуіне себеп болған: «Не істесең, артын ойлап істе!», -деген жазудың 

көзге түскен себебінен болғандай болады. Шықпас жанға аз бір айла, ажалсызға бір себеп болмақ. 
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ЕР ТӨСТІК 

 

Ертеде бір Мұтышақ деген бай болыпты. Оның 8 еркек баласы болыпты. Жылқы малы өте көп 

болып,жерге сыймайтын қалың болады. Бір жыл қыс қатты, жыл ауыр болғандықтан, жылқының қонысы 

басқа алыс жер, жат елдерге кететін болғандықтан,сегіз ұл жылқымен басқа алыс жерге кететін болып, 

әке-шешесіне соғымына үш жылғы қара ту биені сойып беріп кетіпті. Кемпір-шал қара биенің етін үш 

жыл өтемге жеткізіп, үнемдеп жейді. Қазы-қарта, жал-жаяларын үнемдеп жеп тауысып, ең соңында қара 

биенің төс еті қалады. 

 

Мұтышақ бай бәйбішесіне айтады: 

 

– Осы төстен басқа қара биенің етінен балаларға арнап сақтаған сыбағамыз жоқ. Осы төс етті балаларға 

арнап сақтайық! - десе де, бәйбіше төс етке қызығып, жеріп, сыпырып-сиырып жеп қойыпты. 

 

Сонан кейін еркек бала тауып, атын төстікке жеріп тапқандықтан, Ер Төстік қояды. Бұл бала туғаннан-ақ 

ерекше ер бала болып туады. Өзі құрбы балалардан жаратылысы күшті, қуаты өзгеше артық болып 

балалар ойнап жүріп, ұрыс-төбелес, жанжал болатын болса, Ер Төстік балалардың біреулерін бастан ұрып, 

біреулерін көттен теуіп, біреулерін шалқасынан, біреулерін етпетінен (екпесінен) түсіріп, біреуінің қақ 

шекесін, біреуінің мұрнын қанатып, ең болмаса, асып-сасыңқырап жылдамдататын болса, екі баланы екі 

қолымен ұстап алып, екеуінің басын біріне-бірін сүзістіріп [жүріпті]. Ер Төстік баланың бұл сияқты 

мінездерін көрген балалар қырғидан бұққан торғайдай, бүркіттен бұққан қояндай, қасқырдан үріккен 

қойдай үркіп жүретін болыпты. Төстік бала осы ретпен жүргенде, бір күні бір кемпірдің баласын да ұрып 

соғады. Кемпір Төстік балаға ұрсып, тілі тиіп: 

 

– Бұл шіркін менің баламды сабап, мені жылатып, маған әлі жеткенше, қаңғып хабарсыз, жолсыз кеткен 

сегіз ағасын тауып алсашы! - деген сөздер айтып, кемпірдің тілі тиеді. Кемпірден мына сөзді естіген соң, 

Төстік үйіне, әке-шешесіне келіп: 

 

– Менің сегіз ағам жоғалып кетіп пе еді?! Олар қайда, қашан, қандай? - деп, сұрап қысқан соң, әке-шешесі 

шыдай алмай, айтып қойып, сонан кейін Төстік бала беліне жүген байлап алып, 10 жыл жоғалып кеткен 

ағаларын іздеп жолға түседі. Бірнеше ай, жылдар арада жүргеннен кейін, сол уақыттың әдет-ғұрпы 

бойынша қуаныш мереке той жасап жатқан бір жойқын қалың елге кез болыпты. Төстік тойға келіп, 

аралап жүріп көрсе, бір уақыттарда ет жасап, табақ тартып, той басқарып жүрген кісілер айтысады: 

 

– Мұтышақ байдың сегіз серісі келеді, солардың табағын, кіретін үйін дайындау керек!-деген сөздер 

айтысады. 

 

Төстік бала бұл сөзді құлағы естіп, көзі көріп, жүрегі қуанып,іздеген жоғы табылғандай көңіліне 

әжептәуір медеу болады. Мұнан кейін сегіз серінің келіп түсетін үйінің маңайын күтіп тұрады. Бір 

мезгілдерде күтіп тұрған сегіз сері мырзалар келіп түсіп, шайын ұрттап тамсап, бастарын шайқап, 

қымыздарын ішіп, етін жеп құсып, өздерімен өздері мас, басқаның ойын-күлкі, ду-шуын керек қылмай: 

 

– Жылқыға жау тимесе игі еді! - деп, тойдың артына қарамай шу деп жөнеле береді. Ойпаң жерлерден 

орғытып, қыраң жерден қарғытып, сайлы жерден сырғытып, жылғалы жерден жылжытып, айшылықты 

алты аттап, айлық жерлерде жатқан жылқыларына келіп, бұлардың артынан жаяумын деп жалықпай, 

жалғызбын деп тарықпай, шапқан аттан қалыспай, Төстік бала да келіп жетеді. Бағана ағалары тойға 

барғанда, Төстік бала жолығып жайын айтқанда: 
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– Біздің сен сияқты қалған ініміз жоқ-ты. Айтқан сөзіңнің тіпті дәмі жоқ-ты! - деп, баланы баласынып 

сөйлеспей көңілге алып, көзге ілмей жүріп кеткен болатын. Бала: 

 

– Танымасаң, танырсың! Шаңыма ере алмай қаларсың!.. [деген]. 

 

Мұнан кейін сегіз сері жылқыға келіп жеткенде, Төстік бала да арттарынан ілесе бірге келді. Жылқыларын 

аралап жүргенде, бұрын басқа жандардың қарасын көргенде, маңына дарытпай, қарасын көрсетпей 

кететін асау тағы жылқылар ер Төстікке қарай айналып оралып, жақындап, айуан да болса, сезініп, 

алдарына иіліп, бастарын иіп шұлғып, көп жылқыдан басқа ерекше бөлек алты құлаш ала айғыр, жеті 

аяқты жирен бие бастарын изеп, Ер Төстікке құрықсыз қолға ұстатып, ерсіз еркіндікпен мінгізіп, ат бола 

бастайды. Ағалары ер Төстіктің мына сияқты тәжірибелерін көргеннен кейін, танысып, білісіп, туысқан 

болып, бәрі бірлесіп елге қарата жылқыларын айдауға бет қойып, баяғы елден кеткенде, сегіз ұлға 

әрбіреуіне бір мыңнан жылқы тиген болса, жылқылардың өскендігі сондай,тоғызының әрбіріне тоғыз 

мыңнан - тоқсан мың жылқы тиген болады. Бұлар аман-есен жылқыларын айдап, еліне: әке-шешесіне 

келіп қосылады. Тоғыз ұл тоқсан мыңды тоғыз қос қылып төңкеріп, соны бағудан-қағудан басқа 

жұмыстарға қолы тимей, соның әлегімен жүргенде, өздерінің сол замандарындағы халқының қарап 

бағынып тұрған ханы Шынғышхан естіп, Мұтышақ байдың байлығын, тоғыз ұлын естіп, көрмекші болып 

келгенде,тоғыз ұлға қалың беріп қатын әпермегенін ерсі көріп, байға айтады: 

 

– Байеке, мал-басың сай, ұлдарыңа әлі қалың бермегеннің мәнісі қалай? - дегенде, Мұтышақ айтады: 

 

– Уа, алдияр тақсыр хан, 

 

Мал аяп жүргем жоқ баламнан; 

 

Мұңсыз адам өткен бе адалынан?! 

 

Ойлаған ойыма лайықты 

 

Жер таба алмадым ғаламнан! 

 

Сіз мынау айтқандай, 

 

Көңілімде қатты санам бар: 

 

Көп екен деп көпірмен, 

 

Тоқсан мыңдай қарам бар! 

 

Топтанғандай несі кеп, 

 

Тоғыз ғана балам бар! 

 

Осыдан артық дәулетті 

 

Бағар менің қанша шамам бар?! 

 

Осы аз ғана дәулетті 

 

Әр жерге шашып төкпей-ақ, 
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Бір-ақ жерден орындасам 

 

Деген мұратым бар! - дегенде, хан айтады: 

 

– Ойыңды білдім, байеке! Ойың оң, тілеуің дұрыс болсын! Ой түбіне ешкім жете алмайды. Сенің үйде 

отырып ойлаған ойыңды кім біледі? Жатқанға жан жуымайды,  Қимылдаған қыр асады.  Іздеген миқан 

ағашын табады, - деген бар емес пе?! Елден елді қыдырып, іздесең болмай ма? - деп, ақыл береді. 

 

Мұнан кейін Мұтышақ бай тоғыз ұлға бір-ақ жерден құда болатын тоғыз қызы бар кісіні іздейді. Ел 

қыдырып,су сыдырып жүріп, бір үйге кез болса, бір үйде қыздың ілулі тұрған сегіз құндыз бөркін көреді. 

«Япырм-ай, тоғыз болар ма?» - деп дәмеленеді. Бай әуел көргенде, бөріктің біреуі жоқ болады. Сегіз-ақ 

бөрік тұрады. Мұтышақ бай тоғыз болмай, сегіз болған соң, қуанбай мұңайып отырады. Мұтышақ бай 

алғаш үйге кіріп келгенде, бөріктің санының көптігінен үмітті болып қуанып қалса да, тоғыздан біреуі 

кем болған соң, мұңайып, томсарып ренжіген қалыппен отырғанын көріп, тоғыз қыздың тапқан шешесі 

бәйбіше сусын құйып беріп отырып, Мұтышақ байға қарап: 

 

– Жаным, бұрын көрмеген жат елдің адамы екенсің. «Қырықтың бірі - қыдыр», - деп еді. «Қыдырған 

қыдырдың ізін басады», - деуші еді. Ел аралаған сыншы, ағаш аралаған үйші. Бір жоқты бір жоқ табады. 

«Іздегенге сұраған кез болады»- деген сөз бар еді. «Ерді көрсең, қыдыр тұт.  Асты көрсең, қадір тұт!» 

Қадірлі мейманым, айыпқа бұйырмасаңыздар, сіздерден бір сөз сұрағым келіп отыр. Мана біздің үйге 

алғаш кіріп келген бетіңізде шаттық шыраймен келген тәрізді едіңіздер. Қазірде уайымдаған, уайым 

ойлаған адам сияқты болып отырсыздар. Әлде біздің сіздерге ұнамаған жат мінездеріміз болды ма? 

Бұрынғылар айтқан: «Ел-елдің заңы басқа, иттері қара қасқа», - дегендей, ұнамаған жат мінезіміз болса, 

көзімізге айтып кетіңіздер. Қатеміз болса, мойынға алайық. Мұнан былай есімізге алып сақтанайық! - 

деген соң, Мұтышақ бай бастан-аяқ жүрген жұмысының мән-жайын айтып, баяндап, үйге кіріп келгенде, 

көп бөрікті көріп қуанса да, бөріктің тоғыз болмай, сегіз болғанына ренжіп отырғанын айтты. Сонда 

бәйбіше: 

 

– Е,қадірлі мейманым, кәміл болсын иманың, адал болсын жиғаным! «Ауырды жер көтереді, көңілді дос 

көтереді» - деген. Бөріктерді көріп қуанған болсаң, қуанған көңілді қайтадан ренжітпеңіз. Іздегеніңіз 

тоғыз болса, тоғызы да табылар. Құдайдың берген тындырымдары бар. Бер дегенге - бірінші қызым бар, 

егескенге - екінші қызым бар, өштескенге - үшінші қызым даяр. Төбелесушіге - төртінші қызым даяр. 

Белдесушіге -бесінші қызым даяр. Аталасқанға - алтыншы қызым даяр. Жетелесушіге - жетінші қызым 

даяр. Серттесетін болсаң, сегізінші қызым даяр. Бәрінен де артық толған айдай қызым бар. Бұлардың 

әрқайсысының қалың малдары - қалың мал, қара малдарынан басқа, сүт ақы,той малы, ит ырылдатар; 

бақан аттарына,бөлек үйге енгізер, ұрын келер, шымылдық құрар, шаш сипарынан бөлек тоғыз-тоғыздан 

тоғыз жақсы, тоқсан жамбы теңге болмақ. Сізге, байеке, ескертейін, «Балалары жаман шығар, тоғызы 

бірдей үйінде неге отырады?» - деп ойларсыз. Менің балам жамандығынан өтпей отырған жоқ. Тегін 

беретін теңі келмей, алушының әлі келмей отырған жайы бар. Бірінің ері, бірінің жері, уақытымен сағат 

кезі келмей отыр. Және де, байеке, сізге ақырғы рет ескертемін. Балаларың саны тоғыз болғанмен, 

ертедегі тоғыз тоңқылдақтай болып жүрмесін. Бұрынғылар айтқан сөз бар еді: «Ешкі егіз табады, ит сегіз 

табады, шошқа да тоғыз табады», - дегендей, саны тоғыз болғанмен, не доңыз, не қоңыз болып жүрмесін! 

 

Бәйбіше Мұтышақ байға тағы мынаны айтады: 

 

- Ей, Мұтышақ бай, Мұтышақ бай, 

 

Мал-басың сайма-сай. 

 

Жетер болса дәулетің, 
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Қимылдап бак аянбай! 

 

Сонан кейін Мұтышақ бай үйіне келіп, ел-жұртын жинап, ақылдасып, тоғыз ұлдың қайыны бір жерден 

табылып,өз ойындағы ойлағаны болған соң, не жанын аясын, құдай берген көп жылқыны аямай шашып-

төгіп беріп, тоғыз отауды біржолата көшіріп алып, қайтып келе жатып,бір жерге көштері түнеп жатса, 

сонда тоғыз қыздың ең кенжесі Бикеш сұлуды Ер Төстік алады. Сонда Бикеш сұлу Төстік батырға айтады: 

 

– Әкем мен шешем бізден бар дүние, бар малын аямас. Үш нәрсесін қимас. Сол үш нәрсесін ұмытпай: 

«Бермесең, ырзалығым жоқ!» - деп, қоймай сұрап алғайсың! Бірі -Ақжал ат, бірі - құба інген, бірі - 

сырмалы шапан. 

 

Айтқанындай, бұл үшеуін бай өзіне, Ер Төстік еркіне қоймай, сұрап алады. Қыздар ұзатылып келе жатып, 

жолда бір жерге қонып жатқанда, Мұтышақ бай мыстан кемпірге жолығады. Қорыққанынан барлық мал-

жанын бермек болып, ақырында Ер Төстіктің алтын сақасын бермек болып құтылады. Артынан алтын 

сақасын іздеп, Ер Төстік келіп кемпірмен сөйлесіп тұрғанда, алтын сақа жерде жатқанын көріп, Ер 

Төстіктің астындағы Ақжал ат аузымен тістеп ала қашады. Кемпірден қашып келе жатып, батырға ой 

түсіп: «Мен батыр бола тұрып, кемпірден қашқаным не болғаным?!» - деп, атының басын бұрып алып, 

қайта ұмтылғанда, кемпір қашып келіп, бір құдыққа түсе бергенде, екпінімен ат та, батыр да бірге түсіп 

кетеді. Мұнан кейін батыр көп уақыт зынданда қалып, бірнеше уақыттар өтеді. Мұнан кейін Күлмес 

ханның Бермес қызын алып келуге кемпірмен келісіп, жер бетіне шығып, Күлмес ханның Бермес қызын 

іздеп келе жатып, бір сыңараяқ жүйрік адам жолдан кездесіп, жолдас қылып алып, екеуі келе жатып, 

сауысқанның жұмыртқасын білгізбей ұрлап алатын епті ұрыны көріп, оны да жолдас қылып алып, үшеуі 

жолдас болып келе жатып, бір мерген кездесіп, оны ертіп алып, төртеуі жолдас болып келе жатып, бір 

балуанды тауып - бір тауды бір тауға соғатын - бәрі жолдас болып келе жатып, бір жалмауызды тауып 

алып, бір көлді ұрттап алып аузына сыйғызатын -Күлмес ханның еліне келеді. Көп құмырсқаны артып 

алып,бұлардың бәрі өзі айтып, өздері ере бастайды. Жер тыңдағыш тағы кез болатыны бар. Бұлардың бәрі 

де аман қайтады. Бермес қызды алып қайтады. Үйде қалған елі, Бикеш сұлу қайғырып, беліндегі жібек 

белбеуін шешпей жатып: «Не Ер Төстік келгенде, не өлді деген анық хабарын естігенде, шешем!» - деп, 

құба інген деген түйесін: «Ер Төстіктің не өлі, не тірі - деген хабарын естігенде, боталатам!» - деп 

сақтайтын болып... 

 

(Аяғы жоқ) 

 

283 - Бөлім: ЖЕЛКІЛДЕК 
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ЖЕЛКІЛДЕК 

 

Бұрынғы заманда Нұрманбет деген хан болған. Хан жүз тоқсан екі жасаған. Өзтемір [1] деген інісі болған, 

Өзтемір қырық екі кісіге бас болып қолға кетті. Нұрманбеттің екі қызы болған. Бірінің аты - Күнікей, 

бірінің аты - Тінікей болған. Екі қыз ұйықтағанда, түс көрген. Таңертең жеңгесіне келді. Бір шапан 

жамылды, екеуі бір жеңінен басын шығарды: 

 

– Жеңге,- дейді: 

 

– Мен бір түс көрдім, 

 

От жағалай іс көрдім. 

 

Екі де қара тең көрдім, 
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Сорғалап аққан қан көрдім. 

 

Жоры, жеңге,түсімді. 

 

Жеңгесі қайнағасына келді: 

 

- Айтайын, - дейді, - қайнаға, 

 

Мен бір түс көрдім, 

 

От жағалай іс көрдім. 

 

Екі де қара тең көрдім, 

 

Сорғалап аққан қан көрдім, 

 

Жоры, қайнаға, түсімді! 

 

Қайнағасы айтты: 

 

– Бұ түсті кім көрді?- дейді. 

 

– Мен, мен, - дейді қатын. Қайнағасы айтты: 

 

– Мұны көрген сен емессің, мұны көрген екі қызым екен. Қызым келсін тұсыма, келіп айтсын, - дейді. Екі 

қыз: Күнікей, Тінікей келді тұсына. 

 

– Жамағат, - дейді, 

 

- Құлақтарыңды бері сал, 

 

Кеңестеріңді әрі сал. 

 

Бүгін түнде түс көрдім, 

 

От жағалай іс көрдім. 

 

Екі де қара тең көрдім, 

 

Сорғалап аққан қан көрдім. 

 

Жоры, жамағат, бұ түсті! 

 

Қыздар бұ түсті айтқан соң, 

 

Жамағат бұ түсті естіген соң, 

 

Мағынасын білген жақсылар, 

 

Ақсақалды ағалар, 
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Басы шалмалы бабалар: 

 

- Ағаң бүгін келер! - дейді. 

 

- Олжалы үйге келер, - дейді. 

 

Нұрманбеттің қыздары – 

 

Тінікей мен Күнікей, 

 

Бұ сөзіне нанбады. 

 

Өзтемір үйде жоқ болды, 

 

Жоқ болғанда боқ болдық [2], - дейді. 

 

Нұрманбет хан айтты: 

 

Жүз тоқсан екі жасаған, 

 

Қаздың етін асаған, 

 

Өзтемір үйде жоқ болды, 

 

Жоқ болғанда, боқ болды! - дейді, 

 

Нұрманбеттің сақалынан жас төкті, жылайды, «Өлеміз!» - деп жылайды. Нұрманбеттің жеті жасар 

Жастүлек деген баласы бар екен. Жеті қырдың астында алпыс баламен асық ойнап жатыр екен. Жылаған 

Нұрманбеттің даусын баласы естіп келді. Келді де: 

 

– Хан ием, неге жылайсыз? - дейді. 

 

Хан айтты: 

 

– Жыламай қайтейін: 

 

Өзтемір үйде жоқ болғанда, 

 

Боқ болдық, - дейді. 

 

Баласы айтты: 

 

- Жылама, әкем, - дейді, 

 

- Оң батаңды бер, - дейді. 

 

- Дүлділіңді бер, - дейді, 

 

- Семсеріңді бер! - дейді. 
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- Жауға мен барайын, 

 

Бір ауыз жолға барайын. 

 

Бір келгенін бір қырайын, 

 

Екі келгенін екі қырайын, 

 

Біріне-бірін қосайын. 

 

Әкесі айтты балаға: 

 

- Сенің алар жауың жоқ, 

 

Бойың сенің өскен жоқ, 

 

Бұғанаң сенің қатқан жоқ, 

 

Балақта жүнің жеткен жоқ! 

 

Баласы сөзін алмады, 

 

Батасын сұрады. 

 

Әкесі оң [3] батасын берді: 

 

- Жортқанда жолың болсын, 

 

Жолдасың қыдыр болсын! 

 

Аллаһу акбар! - дейді. 

 

Дүлдүлін берді, семсерін берді: 

 

- Бар, балам! - дейді. 

 

- Дүлдүлің оң аяғымен жер тарпыса [4], 

 

Сол аяғын көкке көтерсе, келме! - дейді. 

 

- Сол аяғыменен жер тарпыса, 

 

Оң аяғын көкке көтерсе, 

 

Қайт, балам, - дейді. 

 

Жеті жаста Жастүлек, 

 

Дүлдүліне мінеді, 

 

Семсерін қолына алады. 
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- Аман-есен болыңдар! - деп кетті. 

 

Келе жатса, бір белдің [5] үстінен шықты. Жер жүзін қарады, жау келе жатыр екен. Дүлдүлден түсті бала. 

Алдыңғы айылын бос тартты, Артқы айылын берік тартты, Онан соң дүлдүліне мінді. Бір келгенін бір 

қырды, Екі келгенін екі қырды, Бір-біріне қоспады. Көп жауды қырды. 

 

Жаудың ең көтінде кәпір басы [6] Телегей алып бар екен. Телегей айтады: 

 

- Жамағаттар, тұра тұрыңыз, 

 

Бұ жерде от жағыңыз. 

 

Құмалақ шашайық, 

 

Бал ашайық, 

 

Қой жауырынын жағайық, 

 

Жаудың алар хайласын табайық [7]. 

 

Құмалақ шашты, 

 

Бал ашты, 

 

Жауырын жағып, қарасты: 

 

- Бізді алып жатқан жау екен, 

 

Жеті жасар Жастүлек дәу екен. 

 

Атсақ, оны ата алмаймыз, 

 

Шапсақ, оны шаба алмаймыз[8]. 

 

Атсақ, мылтық тимейді, 

 

Шапсақ, қылыш өтпейді. 

 

Ал, оған амал не? 

 

Кәпір басы - Телегей, 

 

Күнді боран соқтырды, 

 

Аяз қылдырды, 

 

Бала тоңды, жаурады. 

 

Тоңған соң әкесінің айтқан сөзі есіне түсті [9]. «Дүлділің оң аяғымен жер тарпып, сол аяғын көкке көтерсе, 

қайтпа! Егер де сол аяғымен жер тарпып, оң аяғын көкке көтерсе, қайт!» - деген екен. 
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Күн боран болды, 

 

Суық болды. 

 

Бала мұздады, тоңды. 

 

Дүлдүл сол аяғымен жер тарпыды, 

 

Оң аяғын көкке көтерді. 

 

Дүлдүліне мінді, қайтты, 

 

Жас бала тоңыпты, 

 

Атқа мініп қайтыпты. 

 

Қамшыны баса салып [10], 

 

Дүлдүлін жүгіртіп, 

 

Әкесіне жетіпті. 

 

Үлкен апасы Тінікей, 

 

Кіші апасы Күнікей, 

 

Алдынан шығыпты: 

 

- Тоңдың ба, қарағым-ай, 

 

Мұздадың ба, шырағым-ай! 

 

- Дүлдүлінен түсірді, - дейді, 

 

- Үйіне енгізді, - дейді. 

 

Бір апасы басын алдына алды [11], 

 

Басын қойнына салды. 

 

Бір апасы аяғын алды, 

 

Аяғын қойнына салды: 

 

- Тоңған басы жылынсын, 

 

Мұздаған аяғы жылынсын! - деп. 

 

Екі апасы Тінікей мен Күнікей артына қарады. Жау келіп қалған екен. Үйінде жеті құлақты қазаны бар 

екен. Соны жеті жасар Жастүлектің үстіне төңкеріп, екі апасы жауып, жасырып тастады. Кәпір жау келіп 
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қалды. Ақ шаһарын шапты. Жүз тоқсан екі жасаған Нұрманбеттің басын алды. Өтін сыртынан жарды. 

Күнікей, Тінікей қызды айттырамын дегендерге Нұрманбет бермеген екен. Аттың көтіне салды-лар. Өзге 

малын да, жанын да алып, жөнеліп бара жатып, кәпір басы Телегей айтты: 

 

– Бізді алған жау мұнда жоқ екен. Жеті жасар Жастүлек, оны өлтірмей кетсек, бұл дүние біздің бойымызға 

сіңбейді. Табарға керек! - дейді. 

 

Сонда қу аяқ, қу кемпір айтты: 

 

– Мен ол баланы тауып берейін. Жасырған жерін көрдім. Менің малымды, менің жанымды - бәрін берсең, 

айтайын, - дейді. 

 

Кәпір басы Телегей айтты: 

 

– Бәрін танысаң, ал, - дейді. Манағы малын, жанын берді. Кемпір айтты: 

 

– Қазанның астында жатыр, - дейді. Кәпір басы Телегей қазанға келді. Қазанды көтерді. Бала жатыр екен. 

Сол жерде баланың басын алды. Басын қанжығасына байлады. Қан ақты сорғалап. Кәпір басы Телегей 

жер-жебір қылып қайтты жеріне. 

 

Бір уақыт күнде, 

 

Өзтемір келді, 

 

Ақ шаһарға келді. 

 

Келген соң, 

 

Әкесі жоқ, інісі жоқ, 

 

Шешесі жоқ, қатыны жоқ, 

 

Екі қарындасы жоқ екен. 

 

Өзінің астында мініп жүрген бедеу биесі бар екен. 

 

Аттан түсті. Жылады: 

 

- Жүз тоқсан екі жасаған, 

 

Қаздың етін асаған. 

 

Нұрманбеттей хан ием, 

 

Дұшпанға басыңды алдырдым. 

 

Кәуірге өтіңді жардырдым. 

 

Мен өзім үйде жоқ болдым, 

 

Жоқ болдым да, боқ болдым. 
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Шұғадан түскен қиындым, 

 

Мақпалдан түскен ойындым, 

 

Күнікедей көріктім, 

 

Тінікедей тектім, 

 

Өзім барда айттырып, 

 

Келген кісіге бермедім! 

 

Күнінде біреуге 

 

Тегіннен тегін олжа қылдырдым, 

 

Ат көтіне салдырдым. 

 

Әсіресе сүйікті қатын, 

 

Үйде жүрсем - мұңдасым, 

 

Жолда жүрсем - жолдасым! 

 

Жеті де жасар Жастүлек, 

 

Қауырсының қатқан жоқ, 

 

Балақта жүнің шыққан жоқ, 

 

Бойың сенің өскен жоқ, 

 

Ақылың сенің толған жоқ, 

 

Қапыда кеттің, жалғыздықтың жаманы-ай! 

 

Жеті күн жылады, 

 

Жеті түн жылады. 

 

Жылағанда Өзтемір, 

 

Жер бауырлап сұлады. 

 

Жылап, жылап ұйықтады. 

 

Сүйтіп ұйықтап жатқанда, 

 

Тұрды оның басында, 
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Келді бір адам, 

 

Дап-даяр қасында. 

 

- Өзтемір, көтер басыңды, 

 

Түр, түрегел!,- дейді. 

 

Өзтемір басын көтерді. 

 

Көтеріп басын отырды. 

 

Келген адам сөйлепті: 

 

- Сен ол жауға барма!- депті. 

 

- Алар жауың ол емес, 

 

Сарыбай деген хан бар, 

 

Соның бір баласы бар. 

 

Атса, мылтық тимейді, 

 

Шапса, қылыш өтпейді. 

 

Отқа салса, күймейді, 

 

Суға салса, батпайды, 

 

Қарғаса, қарғыс жетпейді. 

 

Сарыбайдың баласы екен, 

 

Жеті жасқа биыл жеткен, 

 

Атын әлі қойған жоқ, 

 

Сол балаға бар! 

 

Сол балаға барсаң, 

 

Кегіңді ол алып берер. 

 

Манағы Өзтемір тұрды, 

 

Беті-қолын жуды. 

 

Бір қойды жалынып сойды, 

 

Бір қасық ет жейді. 
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Манағы түсінде көрген адам Қыдыр 

 

Қара бедеу биесін ерттеп мінді. 

 

Сарыбайды іздеп кетті. 

 

Сарыбай деген бай екен, 

 

Бала жоқ екен. 

 

Бір күндерде, бір уақытта, 

 

Жиын, тойға барған, 

 

Төрт биемен, төрт сабамен барады екен [12] 

 

Қулар [13] өтірік той қылған екен. 

 

– Бұ Сарыбай өзінің баласы жоқ, бұған құдайдан бір бала тілетейік, - дейді. Манағы өтірік тойға 

Сарыбайды шақырды-лар. Сарыбай қатынымен, төрт биемен, төрт саба қымызбен келді. Шақырған 

ауылға келді. Келсе, ауылда ат байлаған жоқ, алдынан шыққан, құрмет қылған ешкім жоқ. Сарыбай 

ашуланды. Кісілерді боқтады: 

 

– Мұнда кісі жоқ екен. Бізді мазақ қылды! - дейді. Өзге кісілер Сарыбайға жауап қайыра алмады. Бір 

кішкене тазша бала бар екен. Ол бала айтты: 

 

– Мен Сарыбайға жауап берейін! 

 

Тазша бала тысқары шықты. Сәлем берді. Сарыбай сәлемін боқтады. Бала айтты: 

 

– Сәлемді боқтама, бұл той - баласы бардың келетұғын тойы. 

 

Ұлы барға орын бар, 

 

Қызы барға қызық бар. 

 

Ұлы жоққа орын жоқ, 

 

Қызы жоққа қызық жоқ. 

 

Сарыбай мұны естіп долданып, 

 

Төрт биені бауыздап тастап, 

 

Төрт саба қымызды жарып тастап, 

 

Қатынымен екеуі үйіне қайтты. 

 

Астында мінген боз жорға ат бар екен. Боз жорға атты белдеуге байлады. Өзі қатынымен екеуі: «Құдайдан 

бір бала сұралық!» - деп, екі етегін беліне түріп алып: 
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– А, Құдай,өзің қай жақтасың, қайда болсаң да, міне, біз сенен бала сұрап қаңғырдық! -деп, жапан түзге 

бет алды. Қаңғырып жүріп кетті. Жүре-жүре Сарыбай арықтады. Қатыны арқалады [14]. Бір ақ тікенекке 

келді. Киімінің етегін тікенек ілініп жүргізбеді. Қатыны шаршады, отырды. Сарыбай ұйықтап қалды. 

Қатыны ұйықтаған жоқ екен. Аспаннан күмісті табақ балмен түсті. Табақтың ішінде күміс қасық бар екен. 

 

– Түрегел, байым, 

 

Тілекті берді Құдайым! - дейді. 

 

– Аспаннан табақ түсті!- дейді [15]. 

 

Сарыбай түрегелді: 

 

– Бисмилла!- деп, бір қасық бал жейді.Қатынына байы айтты: 

 

– Сен же!- дейді. - Құдай бала берер! - дейді. 

 

Қатын бәрін жеп қойды, 

 

Екеуі мас болды. 

 

Бірін-бірі құшақтап жығылды, 

 

Жас күнгі қуат-күштері кірді. 

 

Сонан соң есін жиып, 

 

Көздерінің жасын тыйып, 

 

Бойлары бір-біріне еміреніп иіп, 

 

Бірін-бірі құшақтап сүйіп, 

 

Ойнап-күліп үйлеріне қайтты. 

 

Қатын буаз болды[16]. Бір уақытта қатын босанды. Бір ұл, бір қыз - егіз бала тапты. Олар енді той қылды. 

Арақ-шарап берді. 

 

Он бие сойды, 

 

Он қой сойды, 

 

Он сиыр сойды. 

 

Жоғарғы елді шақырды, 

 

Төменгі елді шақырды. 

 

Аямай малын қырды, 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              482 bet 

Жұрт жиылып келгенде, 

 

Табақ тартып бергенде, 

 

Келген жұртты сыйлады, 

 

Мінер атын мінгізді, 

 

Киер тонын кигізді. 

 

Аты жоққа ат берді, 

 

Тоны жоққа тон берді. 

 

Сойылған малды жеген соң, 

 

Жиылған көп тойған соң, 

 

Келген елі тарқады. 

 

Шалқар көлдің басында, 

 

Шатыр тікті. 

 

Бала ойнап жүрді. 

 

Ту тобылғыдан жақ қылды, 

 

Шиден оқ қылды. 

 

Кәрі кемпірді атты, 

 

Кәрі шалды атты. 

 

Көп кемпірді, көп шалды өлтірді, 

 

Шалы өлген кемпірлер, 

 

Кемпірі өлген шалдар, 

 

Сарыбайға келіп жылады: 

 

- Балаңызды тыйыңыз! - деп, 

 

- Жарайды, - дейді. 

 

Баланы шақырды: 

 

– Балам, - дейді, - жылқыға бар, - дейді. 

 

Сарыбайдың бір құлы бар екен. 
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Тоқсан қойдың терісі, 

 

Телпек тымақ шықпайды екен, 

 

Манағы Сарыбайдың баласы жылқыға кетті, 

 

Топай құлға келді. 

 

Ақ сақалы бар екен, 

 

Сақалының ағын жұрт: «Қайың»- дейді екен, 

 

Қарасын: «Қарағай» - дейді екен. 

 

Күн ыстық болғанда, 

 

Тоқсан торы ала айғырдың үйірі, 

 

Сақалына үйездеп тұрады екен. 

 

Сол күндерде Өзтемір жылқыға келді: «Қарағайдың ішінде паналап, көлеңкелейін», - деп, атын бір ағашқа 

байлап, жатып қалды. Топай құл айтты [17]: 

 

– Сақалымның ішінде бит жүр, балам, алып берші,- дейді. Бит жүр дегенге қараса, Өзтемір хан екен. 

Мінгені қара бедеу бие екен. Сарыбайдың баласы Өзтемір ханды уыстап ұстап, Топай құлға алып келді. 

 

– Сен менің сақалымның ішінде не қылып жүрсің, ұрымысың? - дейді. Өзтемір айтты: 

 

– Жоқ, мен ұры емеспін, бір бейшара адаммын, - дейді. 

 

– Олай болса, неге келдің, қайда барасың, бармағымның арасына салып сені жоқ қылайын ба? - дейді[18]. 

 

Сарыбайдың баласы айтты: 

 

– Тиме, байғұсқа, аға, - дейді. - Сенің сақалыңды сақал екенін күнде көріп жүрген біз білеміз. Бұл сорлы 

қайдан білсін? 

 

– Не ғып жүр едің, ағатай? - дейді. Өзтемірхан айтты: 

 

– Сарыбайдың ұлын іздеп жүрмін, - дейді. 

 

– Өзі мырза бай, - дейді: 

 

Аты жоққа ат береді, 

 

Тоны жоққа тон береді. 

 

Сондай мырзаға барамын! 

 

Сарыбайдың баласы бар, 
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Жеті жасар ұлы бар, 

 

Мылтық атса, оқ тимейді, 

 

Қылышпен шапса, қылыш өтпейді. 

 

Ол баласын сұраймын. 

 

Бала айтты: 

 

– Барсаң, анау белдің астында біздің аулымыз бар. Сарыбайдың баласы - менмін! 

 

Өзтемір кетті, бір уақытта Сарыбайдікіне келді. 

 

Өзтемір ханды аттан көтерді. Үйге отырғызды, амандасты, есендесті: 

 

– Қайда барасыз? - дейді. 

 

– Сізге келдім, - дейді. 

 

– Біздікіне не бергенің, не өткізгенің бар еді? [19] - дейді. 

 

– Сіздің бір балаңыз болған екен. Оның аты қойылған жоқ екен. Әдейі ат қойып, айдар тағайын деп келдім 

[20], - дейді. 

 

Сарыбай айтты: 

 

– Бәрекелді, 

 

Сенен басқа кісіге қойғызған жоқ едім. 

 

Баламды айтпай біліп, 

 

Сұрамай таныған, 

 

Қойсын атын! - деп, 

 

- Ойымдағы жаңа табылды! - деп қуанды[21]. 

 

Өзтемір баланың атын: 

 

«Жеті жасар Желкілдек» болсын,- дейді. 

 

Әкесі: 

 

- Жақсы, жарайды,- дейді. 

 

Хан: 

 

- Ат аламысың, ат берейін, 
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Тон аламысың, тон берейін! - дейді. 

 

Өзтемір: 

 

- Алмаймын, ат пенен тонды 

 

Екінің біріне, егіздің сыңарына 

 

Беріп жүрсің ғой. 

 

Сені жын мырза емес, 

 

Шын мырза деп естіп келдім. 

 

Маған бергіш болсаң, балаңды бер, 

 

Балаңды қалап, сұрағалы, 

 

Сенің мырзалығыңды 

 

Сынағалы келдім! - дейді[22]. 

 

Сарыбай: 

 

– Баламды неге берейін? Тұр, жөнел! - деп боқтады. 

 

Өзтемір жылап шығып кетті. Сарыбай үйіне келді, қатыны айтты: 

 

– Не сұрай келген екен? - дейді. Сарыбай айтты: 

 

– Біздің жалғыз баланы сұрай келген екен. Соны мен бермей, боқтап-боқтап жібердім. 

 

Қатыны айтты: 

 

– Бұрынғылардың: «Дүние боқтан сасыққа, тастан қаттыға бітеді», - дегені осы екен-ау, ақылың жоқ екен, 

байғұс байым! Мырза Құдайдың мырзалық қылып берген нәрсесіне кісі сараңдық қылмас болар. Бізді 

құдай «қубас» деген аттан құтқарды. Бізге сонысы да қанағат. Шақыр бері, келсін! - дейді. 

 

Сарыбай тымағын қолына алды, тымағын бұлғап шақырды [23]. Өзтемір шақырған соң, келді. 

 

– Мен баламның өзін таптым, мінезін тапқаным жоқ, баланың өзіне бар. Бала саған еріп кетемін десе, 

бетінен жарылқасын, қайда барса, жолы болсын! Бір жаман алжыған шал, қақиған кемпір қызығын көрді 

не, көрмеді не? Тірі болса, қызығын халық, жұрт көрсін! -дейді. 

 

Өзтемір кетті. Жылқыға барды.Топай құл айтты: 

 

– Немене деп ат қойдың? 

 

Өзтемір айтты: 
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– «Жеті жасар Желкілдек» болсын! - деп,ат қойдым. 

 

Топай құл айтты: 

 

– Жап-жаман ат екен. 

 

Бала айтты: 

 

– Ағам, ақылың жоқ екен. Бізге осы қойған ат жақсы. 

 

Өзтемір айтты: 

 

– Інім, саған келдім. Сен маған қатты керексің. 

 

Бала айтты: 

 

– Керек болсам, әкемнен сұрадың ба мені? - деп. 

 

Өзтемір айтты: 

 

– Сұрадым, - дейді. - «Баланың өзі білсін!» - деп, өзіңе жіберді, - дейді. 

 

– Жарайды, ағам, мен барайын. 

 

Топай құлға айтты бала: 

 

– Ағатайым, маған бір ат бер. Өліп кетсем, малым-жаным сенде тұрсын. Ақыретте қолыңнан алайын. Тірі 

болып келсем, малымның жарымы сенікі болсын.Сен аға бол, мен іні болайын. Мынау әке-шешемді сен 

күт. Маған бір ат бер! 

 

Жылқының сыйып жатқан даласы бес шақырым болыпты. Топай құл баланы ертіп жүріпті [24]. Бір 

дарияның жағасында тұрып, Топай құл жылқы біткенді құйрығынан ұстап алып, дарияның ар жағына 

лақтыра беріпті.Сонда бір қотыр күрең тай дарияның ортасына шо[л]п етіп түсіп кетіпті. Суға балықтай 

байпаңдап, үйректей қайқаңдап, екі жағына да шықпай, дарияға жүзіп жүре беріпті. Топай құл шалма 

тастап тартқан екен, тайды сүйреп ала алмапты. Сонан соң бала шалманы Топай құлдан: 

 

– Бері ап кел, бермен, - деп, жұлып алып, тайдың мойнына тастап жіберіп, тартып қалғанда, тай жылп 

беріп, не ғып келіп қалғанын білмей қалыпты. Топай құл жүгендеймін деп ұмтылған екен, тай тулағанда, 

құлдың қайың, қарағай болып жүрген сақалын дал-дал қылып, құлдың басын ит мүжіген қу бастай 

қылыпты. 

 

Сонан соң жеті жасар Желкілдек өзі жүгендеймін деп ұмтылған екен, тай бүлк етпепті. Бөгелекке басын 

изегендей басын изеп: «Қылша мойным мұнша» - деп тұра беріпті. Жүген салса, құнан болыпты [25]. Ер-

тоқымын салғанда, дөнен болыпты. Мінсе, бесті болыпты. Санына қамшы тигенде, алты жасар ат қалпына 

түсіп, оқ жыландай ойнақтатып, мініп алып: 

 

– Хош есен бол! - деп,жөнеле беріпті. Өзтемірді әкесіне жіберіпті: 

 

– Маған оң батасын берсін, қара қоржынын берсін, семсерін берсін, мені мына жерде кетіп барады дей 

ме, жүрегі айыз кеше кетіп қалды. Маған жеткізетұғын емес, артынан барған жерінде тап! - деп кетті 

дегейсің. 
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Өзтемір Сарыбайға келді. Сарыбай баласының айтқанының бәрін түгендеп берді. 

 

Оң батасын да беріпті: 

 

– Жортқанда, жолы болсын, 

 

Жолдасы қыдыр болсын! - деп. 

 

Өзтемір бәрін алып қайтты. 

 

Жеті жасар Желкілдекті, 

 

Артынан қуып, 

 

Өзінің елінің үстіне келді. 

 

Қырық жігіт ертіп алды, 

 

Қырық бір кісі болды. Бәрі бас қосып, Желкілдекке жетті. Айдалада анттасты. «Қай қашқанымызды құдай 

тапсын», - деп, жер ортасына келді. Жеті жасар Желкілдек Өзтемірге айтты: 

 

– Тау басына шық, жауды қара, көріне ме, байқа! - дейді. 

 

Өзтемір тауға шықты. Төңіректің төрт бұрышына көз жіберді. 

 

– Ойбай! - деп, таудан төмен қарай жүгірді. Келді де, атқа мінді: 

 

– Қашыңыз, қайтыңыз, жау көп-ақ. Біздің алар жау емес! - қашты Өзтемір. 

 

Жолдасымен жеті жасар Желкілдек асын ішті. Күреңше атқа мінді, қашқандарды қуып жетті: 

 

– Тұра тұр! - депті, - Ал, Өзтемір айтысқан сөз осылай ма? 

 

Өзтемір айтты: 

 

– Қайтыңыз, біз қорқамыз,жаудың жаны көп, - дейді. Біз аз! - дейді. 

 

Бала айтты: 

 

– Жоқ, аға, қайтпаймын, сен қайтсаң, жүре бер! «Ноқталы басқа бір өлім!», «Өлім - құдай ісі, қашқан - 

қатын жұмысы» - деп,бала атының басын бұрып алып, жауға қарай жүрді. Бір обаның басына шықты. 

Жау келіп қалған екен. Күрең атқа тіл бітті: 

 

– А, ием,түс үстімнен, айылың бауырыма батып-батып барады. Жүгенің кеңсірігіме батып барады, 

құйысқаның құйрығыма батып барады. Бес тұрманың бестамнан емес. Мені жалаңашта. Ер тоқымымды 

ал - аунайын, жүгенімді ал - қунайын. Оң жағыма бір аунайын,сол жағыма бір аунайын. Оңды-солды 

аунап шөп жейін. Құдай ер ерттер ме екен, Құдай маған жүген жүгендер ме екен? Сонан соң маған күш-

қуат кірер! - дейді. 
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– Айылды ағытты, ер тоқымды сыпырды. Жүгенді алды, қоя берді. Ат аунады. Оң жағына аунады, сол 

жағына аунады. Шөп асады, түрегелді. Ат күміс ер тоқымды болды. Кісі қарап тұрғандай тамаша болды. 

Желкілдек атқа мініп алды. 

 

Ат айтты: 

 

– Алдыңғы айылымды бос тарт, артқы айылымды берік тарт, - дейді. - Маған мін-дағы көзіңді жұм! Мен 

жауға араласпай, көзіңді ашпа, жүрегің айныр. Тайып кетсем, маған серт! Тайсалып соқсаң, саған серт! - 

дейді. 

 

Желкілдек атқа мінді, көзін жұмды. Ат аспанға ұшқандай алып ұшты. Желкілдек жаудың ортасына 

кіріп,етіне таяқ тигенде, көзін ашты. Өзі ортада жүрген соң, жаудың азын, көбін байқай алмады. Төбелес 

сала берді, бір мезгілде атының аяғының астына қараса, аттың тізесінен қан екен. Маңайында төбелесуге 

жан қалмапты. Өлгені өліп, өлмегені басын құтқарғанды олжа көріп қашқан екен. Келді бала бір обаның 

басына. Бала аттан түсті. Желпінді. Кәпір басы - Телегей деген алып екен. Күншілік жерден болжайды 

екен. 

 

– Тұра тұрыңыз, - дейді. - Біздің алар жау емес - дейді,- Атса, мылтық өтпейді, шапса, қылыш өтпейді. 

Қарғаса, қарғыс жетпейді. Отқа салса, күймейді, суға салса, батпайды. Құдайымның шынымен жаратқан 

жаны екен! Жалғыз-ақ мұның бойында жоқ та, ақыл жоқ. 

 

– Жігіттер, ор қазыңдар, мұны орға түсірейік. Ор қазсаңдар, терең қазыңдар. Мұның: «Мынау ор екен-ау, 

мынау кісі жығыларлық жер екен-ау!» - деген ойында дәнеме болмайды. Жай жердей көріп, «шауып өтіп 

кетемін»- деп,далақтап келіп түседі де, қалады, - дейді. 

 

Жігіттер жиылып алып ор қазды. Жеті жасар Желкілдек желпініп отыр екен. Кәпір басы Телегей дуа 

қылыпты. Ордың үстінде қаптап жайылып жүрген көп түйені Желкілдектің көзіне түсіріпті. Желкілдек 

атына мініп тұра шауыпты. Атының аяғының астына қарамастан орға барып бір-ақ түсіпті. Ат шошынып, 

бір-ақ қарғып шығып кетті. Желкілдек орда қалды. Атын аңдып тұрған кәпір басы - Телегей дұшпан ұстап 

алды. Телегей атты жетектеп үйіне алып келе жатыр екен. Алдынан жалғыз қызы шығыпты: 

 

– Әке, бір олжаңыз ғой, атыңызды маған байла, - депті. 

 

– Не қыласың, сен еркек емессің, қызсың, - деп, атты бермепті. 

 

Қыз: 

 

– Бер! - депті, - Мейрамда жегіп, сейілге шығамын! - депті. 

 

Телегей қызға айтты: 

 

– Жүзі (дүзі) қара, тұрмасыңды біліп едім, бұл атты саған берсем, менің басым кесіледі, мұрным тесіледі. 

Бұл аттың көзін жоғалтуға, өлтіруге көзім қимай алып келе жатыр едім. Жеті жаудың бірі сенсің ғой, ал 

ажалым сенен болатұғын болса, оған мен не қылсам да, болмас! - деп, атты берді. Жеті қабат темір үйге 

атты да енгізді, қызды да енгізді: 

 

– Осы үйден атты да шығармаңдар, қызды да шығармаңдар. Бұл үйден босанып бұлар шықса, бізге бұл 

жарық дүние жоқ, - дейді. Бір жеті жасар баланы екеуіне күтушіге қойды, сыртынан көп қарауылшы 

қойды. 
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Жеті жасар Желкілдек орда жатыр екен. Бір қоңыр қаз қаңқылдап келіп қасына қонды. Желкілдек өзінің 

шынашағын қанатып, ақ жейдесінің етегін жыртып алып өзінің орда жатқанын: «Маған қырық биенің еті 

керек, қырық саба қымыз керек», - деп, шынашағының қаныменен шимайлап бәрінің суретін салып: 

 

– Сарыарқа деген жерге бар, Сарыбай деген байға бар. Үйінің қақ қасына бар да, қон. Міне, менің 

көйлегімнің шүберегі екенін таныр. Бұларды сенен алар да, өзіңе тимей қоя берер. 

 

Қоңыр қаз ұшты, Сарыбайдікіне келді. Таңертең Сарыбай тысқарыға шықты. Құман алып шықты да, 

дәрет алды. Қасына қоңыр қаз келіп қонды. «Балама берейінші!» - деп, ұстап алды. Қызын шақырды, 

қызына бұ қазды берді. Бала қазды үйіне алып келіп сипады, сылады. Қанатының астында желбіреп 

жүрген шүберекті көрді. «Бұ не ғылған шүберек?» - деп, айналдырып қарап, ағасының көйлегінің 

жыртығы екенін таныған соң, қыз бақырып шошып қалып, еңіреп қоя берді. Қыздың жылаған даусымен 

Сарыбай келді. Шешесі келді, досы келді. 

 

– Немене?! - десіп, үрпиісіп қалды. 

 

Қыз айтты: 

 

– Жалғыз ағамның көйлегінің жыртығы мынау шүберек. Өзі қып-қызыл ала қан, - дейді. 

 

Шешесі жүгіріп келіп: 

 

– Кәнеки, - деп, қолынан жұлып алып қарады. - Оның үшін жылап, жаман сұмдық бастама, бетбақ қар! - 

дейді. - Балам, құдайға шүкір, тірі екен. Өзі орда жатыр екен. Мұның бәрін өз ойынан шығарып, тірілігін, 

есендігін білдіріп, өз қолынан байлап, өз қолынан жайлап,өзі қылмаса, әуеде ұшып жүрген құс үлкен 

кісінің киімін жыртып ала ма, мұнша шимайды сала ма?! Мынау қан және жарадан аққан емес. Өз 

денесінен өз ықтиярымен шығарған қан. Жарамен аққан арам қан түсі қаралтым болады. Мынау қып-

қызыл далаптай таза қан ғой. Бұған жылайтұғын не бар? Менің балам құдай алса, ажалдан өледі. Жаудан 

өлмейді. Айналайын, құдай, маған бергенде, жарты қылып бермей, бүтін қылып берген. Тұр, бай, сой да, 

қыр малыңды. Жи жұртыңды, қырық ту бие алып, қырық саба қымыз алып, өзі көрген бозжорға атты алып, 

жүр жетейік. Аман тірі күнінде аштан өліп қалар! - деген соң, Сарыбай жоғарғы елін шақыртты. Жорға 

бие сойдырды. Төменгі елін шақыртты, төбел бие сойдырды. Қырық саба алып келіп, бәрін қымызға 

толтырып, ел-жұртын жиыпты: 

 

Жамағат, құлақ салыңдар, 

 

Бозбала, ат-тон алыңдар. 

 

Бұ жас балам Желкілдек, 

 

Орға түсіп қалыпты. 

 

Жараған атты мінісіп, 

 

Жараған тонды киісіп, 

 

Жабыла соған баруға 

 

Ағайын, қанша әлің бар?! 

 

Бозбалалар: 
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– Барамыз! - депті, - Бейсенбі күні жүрелік, - депті. 

 

Таң атты, бейсенбі болды. Сарыбай айтты: 

 

– Баратұғындарың жүріңдер! - дейді. 

 

– Жоқ, - дейді-лер, - бай, өзің бармасаң, баратұғынымыз жоқ, - дейді. 

 

Сарыбай ашуланды. Қатынын, қызын, досын қасына ертті. Қырық бие алды, қырық саба алды, кетті. Бір 

күнде балаға келді. Баласын таба алмады. Бала сыбызғы тартты. Сыбызғының даусымен тапты баласын. 

 

– Аманбысың, балам?! - дейді. 

 

– Тәуірмін, - дейді. 

 

Қырық құлаш жібек арқан алып, түсірді тамақты баласына. Бір биенің етін бір-ақ асады. Сүйегін 

мұрнынан шығарды. Қырық биенің етін қырық асап жеп қойды. Қырық саба қымызды жарып, баланың 

аузына ағызды. Қырық саба қымызды түгесті. 

 

Досы айтты: 

 

– Тойдың ба? 

 

– Жоқ, тойғаным жоқ. Қырық биенің ішінде өзім көрген мал жоқ екен. Өзім көрген боз ат бар ма? - дейді. 

 

– Бар, - дейді. 

 

– Сойыңыз, - дейді. 

 

Сойды, бір жапырақ етке тойды. 

 

– Енді қайтыңыздар. Сендер мені шығара алмайсыңдар. 

 

Әкесі, шешесі - бәрі жылады. Жылап, жылап қайтып кетті. Желкілдек жатып қалды. Бір уақытта 

Желкілдек айтты: 

 

– Ә, құдайекем-ай, мені осы ордан шығарасың ба, шығармайсың ба, өзіңнен басқа маған болысушы жоқ 

екеніне көзім әбден жетті. Енді жаратқан, жан қылған, жоқтан бар қылған құдай,өзіңнен күш-қуат 

сұраймын, - дейді. 

 

Құдай бір адам болып айтты: 

 

– Құдай деп жаңа айттың ба, бұрынғыда неге айтпадың? - дейді,- Басыңды көтер, ақымақ, ұмтыл, шық! 

 

Желкілдек айтты: 

 

– Қайтіп шығайын? 

 

Құдай айтты: 
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– Сен ұмтыл, мен өзім шығарамын! 

 

Бала: 

 

– Иә, құдай, әл-қуат бере гөр! - деп ұмтылды. Құдай қолтығынан бір көтеріп демеп жіберді. 

 

Ордан шығып кетті бала.Келе жатса, жердің астынан бір түтін шығады. Келді түтін шыққан жерге. Бір үй 

болды. Үйге енді. 

 

– Ассалаумалейкүм, - дейді. 

 

Бір қу аяқ, қу кемпір бар екен: 

 

– Уалайкумассалам, жоғары шық, сәлемші балам, - дейді. - Қайда бара жатқан адамсың? -дейді. 

 

Бала айтты: 

 

– Ұлсызға ұл болайын, қызсызға қыз болайын деп жүрген жанмын, - дейді. 

 

Кемпір айтты: 

 

– Маған бала бол, бала қылайын, - деп,бір аяқ боза құйып берді. Бала ішті. Кемпірге бала болып тұрды. 

Бір күнде баладан сұрады: 

 

– Қайдан жүрген баласың, айт маған шыныңды. 

 

Бала айтарын да білмеді, айтпасын да білмеді. 

 

– Шешеке, шынымды айтайын, Сарыбай дегеннің баласы едім, солай бір жауға шығып едім. Кәпір басы - 

Телегей Нұрманбет деген ханымызды өлтіріпті. Тінікей, Күнікей деген екі апамды алып кетіпті.Жеті 

жастағы Тастүлек деген бауырымды бауыздапты. Сол жаудан солардың қанын жоқтап шығып едім. Құдай 

ол тілеуімді бермеді. Кәпір басы Телегей мені алдап орға түсірді. Астымдағы мінген атым дүлдүл еді. Сол 

атымның қайда кеткенін білмей қалдым. Сонан бір уақытта құдайекем мені есіркеп, аяп, жалғыздығыма 

болысып, ордан өзі шығарды. Сол менің жүрген мән-жайым, - дейді. 

 

Кемпір айтты: 

 

– Жақсы, бұл сөзің шын екен. Сен маған шын бала болсаң, отынға бар. Отынымды боқтама,- дейді. 

 

Бала кетті отынға жаяу жіп алып. Отынды әрі-бері жиып алып, арқалауға келгенде, отынды боқтап салды. 

Бір арка отынды алып келді. Кемпір бір аяқ көже берді: 

 

– Балам,неге боқтадың? - дейді. - Ертең боқтамасаң, тоғайға бар, - дейді. - Тоғайымның бәрін қопарып, 

жалғызын қалғызба. Қопара алмасаң, басыңды аламын! - дейді. 

 

Бала жатты, ұйықтады. Ертең тұрды. Беті-қолын жуды. Барды тоғайға. Тоғайды қопарды, жалғыз да ағаш 

тастамады. Алып келе жатыр еді, көзі терледі. Кемпірді боқтады. Кемпірдің үйінің қасына тоғайды үйіп 

тастап, бала үйге келді. Кемпір айтты: 

 

– Неге боқтадың? 
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Бала айтты: 

 

– Жаны кейіген тәңірісін қарғайды, - демеп пе еді? Өзің жаратқан құдайдан қалайсың? Адамның шамасы 

келмейтұғын жұмысқа жұрт боқтасын деп жұмсайды ғой деп, боқтағаным сол, онан сенің дәнемең кеткен 

жоқ. Жұмысың орнына келген соң, не бар?-дейді. 

 

– Жарайсың, балам, жарайсың! Сен маған қызмет қылдың. Тілімді алып, айтқаныма көніп, айдауыма 

жүрдің.«Жаман кемпірдің қолында не тұр дейсің?» - демедің. Енді мен саған бір жақсылық қылайын. 

Кәпір басы - Телегейдің қызына барайын. О қарды саған күйлетейін! Үйінде отыра алмастай қылайын. 

 

– Шеше, сені жолата ма, оның үстіне кіргізе ме? - дейді. 

 

Кемпір жөтеліп-шашалып қалды: 

 

– Ойбай, мына шұнақ не дейді? Мен көк кептер болып ұшпаймын ба? Қыздың жатқан темір үйінің 

терезесіне қонбаймын ба? «Мен саған бір оңды бай тауып келдім!»- демеймін бе, онан соң о қарда жан 

қала ма?! - деді де, кемпір жүріп кетті. Көк кептер болып ұшып, қыздың темір сарайының терезесіне 

қонды. Қызға сөйлесті. 

 

– Қыз-бикеш, күрең аттың иесі біздің үйде, сені қашан келеді деп, екі көзі жолында сарғайды. Сорлы саған 

не болды? Осы сықылды ат қолыңа түскенде,осындай жануардың үстінде ойнақтап жүрген ер кез 

болғанда, жаның барда соған жетіп, бауырыңа басып, құшақтап жатпай, қараң қалған темір үйде 

қатқаныңның ғана басына отырмысың? Әке-шешең сені қанша жақсы көргенмен, олар саған бай бола ма? 

Сығыр, шұнамыр жаман, жасық туған күң-ай! - дегенде, қыз хайран-асыр қалды. 

 

– Өзім де осы атты көрген соң, осы аттың иесі атын қалай бір іздеп келіп таппайды?! - деп, бағып жатыр 

едім. Бірақ мен оны қайдан тауып, қай жерден жолығамын? - дейді. 

 

– Уай, балашығым, мен саған айтайын, о баланы осы шаһарға алып келіп, бір байға жалшылыққа 

жүргізейін. Жұрт аңыз қылар: «Бір жат бөтен жұрттың жас науша баласы пәленше байға жалданып, 

қойшы болыпты!» - деп, әркім таңырқап сөз қылар. Сол сөз біреуден болмаса, біреуден құлағыңа жетер. 

Сонда сен өз-өзіңнен алас ұрып ауыр. Есіктен төрге домала. Төрден есікке домала. «Не қылды, не 

қылды?!»- деп сенен сұрар. Сонда сен айт: «Ішім пысты, пысты, құса болып өлуге тақалдым. Күрең 

арғымақпен сейілге шықсам екен, жазғы жапан даланы көрсем екен!» - де. Әкең сұм ғой, білер, шығармас. 

Шешеңе жалын, шешең шығартар. Сені далаға шығармақшы болса, әкең ел-жұртын жияр. Той қылар, 

арақ-шарап берер. Ішкен мас, жеген тоқ болар. Сонда сен шығып серуенде жүргенде, желбас бозбалалар 

аңыз қылысар: «Телегейдің жалғыз қызының емшегін ұстағанның арманы бар ма екен?!» - деп. Сонда қой 

бағып жүрген қойшы: «Ұстамай несі бар дейсің?! - деп, саған келіп шап етіп жабысар. Сонда сен атыңа 

мінгізіп ал да, қаш! Мен күнді тұман қылайын. Сонда сендер, құдай құтқарса, құтыларсыңдар! 

 

Кемпір үйіне қайтты. Балаға келді: 

 

– Балам, сені қыз сүйді. Сені апарып бір байға жалдайын. «Жылына бір қой бер!»- дейін. 

 

– Жарайды, шеше, мен өзім барып жалшылыққа жүрейін. Сіз үйде дөкей болып отыра беріңіз. Қыз қолыма 

түссе, салып осында келермін! - деп, бала жөнеле берді. 

 

Кемпір батасын беріп қала берді. Бала шаһарға келді. Бір қойы көп, ғақыл-ойы жоқ қазақтікіне жалданды. 

 

– Ақыңа не аласың? - деп еді. 
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– Бір жылғы еңбегіме бір қой берсең болады, - дейді. - Жарайды, қойды жақсы бақсаң, қой қотаннан өріп 

жөнелгенде, тұра алмай соңында қалған жаман сенікі болсын! - дейді. 

 

– Болады,- дейді. 

 

Қызыл өгізді мініп алып, қой жайды. Бір күндерде Телегейдің жалғыз қызы ауру болды. Есіктен төрге 

домалады, төрден есікке домалады. Әкесіне кісі жіберді: «Әкем келсін! Мен аурумын, құса болып 

барамын. Сейілге шықсам, жақсы болар еді!» 

 

Жіберген кісі келді, айтты: 

 

– Қызың ауру болды: «Құса болып өліп барамын!» - дейді. «Сейілге шықсам, жақсы болар едім!» - деп 

айтты қызың, - дейді. 

 

Әкесі айтты: 

 

– Жатсын, сейілге шығармаймын! Шықты, қызым қашады, - дейді. 

 

Шешесі айтты: 

 

– Адаммен үйір-шүйір болған жоқ. Тірі пендемен тіл қатысқан жоқ. Шайтанмен қаша ма, сейілге шығар. 

Құдай жаратқан жарық дүниені көрсін, көңілі басылсын! Тіпті далаға шықпаған соң, құса болып өліп 

кетер!- дейді. 

 

– Ұрғашылық қылдың, маған болыспадың, қызыңа болыстың. Осыдан қашып кетсе, мен оны қумаймын. 

Үйде, қасымда отырған сенің басыңды аламын! - дейді. 

 

Қызды сейілге шығармақшы болды. Ел-жұртын, жамағатын жиды. Той қылып, арақ берді. Қызы күреңше 

атқа салт мінді, сейілге шықты. Сөйтіп жүргенде, Желкілдек келді. 

 

– Осы күрең атқа мініп жүрген кімнің қызы?- дейді. 

 

Көп жамағат айтты: 

 

– Телегейдің қызы, - дейді. 

 

Желкілдек айтты: 

 

– Иттер-ау, біреуің жандасып, жанамалап барып емшегін ұстасаңдар болмай ма? - дейді. 

 

Қарап тұрған көп бозбала: «Жаман қойшының көңілі көп жерде-ау! Ер болсаң, сен барып ұстай қойшы! - 

дейді. 

 

Қызыл өгізді борбайлап-борбайлап, әукелектетіп жетіп барды. Бір қолын емшегіне салды, бір қолын ердің 

артқы қасына салды. Қыздың артына шап ете түсіп, бір-ақ қарғып мініп алып: 

 

– Жібер аттың басын! - дейді. 

 

Желкілдектің тақымы тигенін күрең ат білген соң, Алла пана берсін, көрген көрді, көрмеген көре алмай 

қалды. Көкке ұшты ма, жерге кірді ме дегендей, болды да қалды. Бір араға тышқан айғырдың боғындай 

үйіліп, Телегейдің ел-жұрты қала берді. Желкілдек қызды алып, аман-есен шешесінікіне келді. 
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Қызды сонда қойды да, өзі күрең атқа мініп, қайтадан Телегейдің жұртына келді. Күнікей, Тінікей - екі 

қызды іздеп жүр. Келсе, Тінікей өлген екен, Күнікей соның басында жылап отыр екен. Тінікей өлгеніне 

үш күн болған екен. Күнікей соны қайтерін білмей отыр екен. Желкілдек келді де, Күнікейге айтты: 

 

– Мен Сарыарқа деген жерден, Қазақ деген елден іздеп келген бауырыңмын, апатай, Сарыбайдың 

баласымын. Атым - Желкілдек,- дейді. Сол жерде түрегеліп, құшақтасып көрісті. 

 

– Айналайын, қарағым, сенен де айналайын, артымыздан бізді іздер сендей ұл туғызған Құдайдан да 

айналайын! - деп, жылап, мауқын басқан соң, өлген қызды ақ жуып, арулап, терең қазып, тепкілеп көмді 

де, тірі қалған Күнікейді алып, шешесінікіне келді. 

 

Өзі күрең атқа мінді, семсерін қолына алды. Телегейдің шаһарына барды. Кәпір басы -Телегейдің 

шаһарын шапты. Бір жан тастаған жоқ, бәрін қырды. Кәпір басы - Телегейді ұстап алды. Мұрнын тесті, 

тесігінен жіп байлады. Алып келді, жетектеп шешесінікіне келді. Апасын алып жүрді. Телегейдің қызын 

алды. Төртеу болып жеріне келді. Өзтемірге келді, амандасты, есендесті. 

 

– А, құдай, көрсететұғын күнің бар екен! - дейді. 

 

Той қылды, Өзтемір іні қылды. 

 

– Қарындасымды ап келді, жауды мұқатты. Кәпір басы - Телегейді жеңіп алып келді! 

 

– Міне, Телегей: «Ағаңдай қылып, сыртынан жарып, өтін алсын өз қолымен!» - деп алып келдім! - деп, 

Өзтемірдің қолына берді. 

 

– Ой, бұған не қылсақ та, обал жоқ еді. Сен маған іні болдың. Мұнан туған қыз маған келін болды. Құдайға 

да разымын, інім, саған да разымын! Тап сені тапқан қатыннан айналайын! Мұның қасықтай қанын, 

шыбындай жанын келінімді, сені есен көрген қуанышым үшін байладым.Ал, мені өлтіріп кетсең де, ерікті, 

ықтиярды өзіңе бердім! -деп, қол-аяғын босатып, мұрнынан жібін алды. 

 

Телегей айтты: 

 

– Мұнан да мені өлтіріп тастағандарың жақсы еді. Енді мен не деп жүзі қара болып, қалған ел-жұрттың 

бетін көремін. Тірі жүрсем, татар несібем, өлсем, топырағым осы жақтан бұйырған екен, - дейді. 

 

Өзтемір айтты: 

 

– Айтысқан сөзіміз бар еді: «Қашпаймын!» - дескен, қаштым. Оның үшін төбемізден оқ атысайық. 

 

Желкілдек айтты: 

 

– Атпа, - дейді, - Құдай кешсе, мен кештім! - дейді. 

 

Өзтемір айтты: 

 

– Жоқ, болмайды. Атысайық төбемізден. 

 

Желкілдек айтты: 

 

– Қой, аға! 
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Болмады, қоймады, айтқан тілді алмады. Төбесінен оқ атысты. Өзтемір айтты: 

 

– Інім, сен бұрын ат! 

 

Желкілдек айтты: 

 

– Жоқ, сен ат, ат!- дейді. 

 

Өзтемір өз төбесінен өзі оқ атты. Оқ төбесіне келе жатыр еді, Желкілдек оқты қағып жіберді. Оқ барып 

жерге түсті. Енді Желкілдек өзінің төбесінен өзі атты. Оқ келді де, жерге түсті. Өзтемір айтты: 

 

– Кел, тағы атысайық! 

 

Желкілдек айтты: 

 

– Қой,болар осы атысқанымыз, болар. Екеуміз де ақ екенбіз. 

 

Өзтемір сөзін алмады: 

 

– Атысамыз! - деп айтты. Желкілдек: 

 

– Атыспаймыз,- дейді. - Әлгіде мен болмасам, оқ төбеңе тиетұғын еді. Мен оқты қағып жерге жібердім! 

 

Өзтемір: 

 

– Мен Құдайға жалғаншы болып, жалған дүниеде жүргенімнен өлгенім артық. Өзімді-өзім Құдайға 

бергенім!- деп, оқты атты басынан. Оқ келді, тиді. Өзтемір өліп қалды. Желкілдек жылады. Өзтемірді 

жерге көмді. Кәпір басы - Телегей айтты: 

 

– Мен өлген Өзтемірден де разымын. Желкілдек, сенен де разымын! Қызым, сенен де разымын! Сен 

болмағанда, Нұрманбетке не қылсам, маған Өзтемір соны қылса керек еді. Сыртымнан жарып өтімді алса 

керек еді. Енді мен де өзімді-өзім Құдайға беремін. Жалған дүниеде пенде кешкенмен, онда барғанда, 

Құдай кешпесе, жалған дүниенің не керегі бар?-деп, ұшып түрегеліп, төбесінен оқ атты. Төбесінен оқ 

келді, тиді. Желкілдек тәрбиелеп көмді. Телегейдің қызын қатын қылды, некесін қидырды. Күнікей 

апасын төренің баласына берді. Өз жеріне қайтты. Жеріне келді. Сарыбай әкесі тірі екен, шешесі тірі екен. 

Жалғыз қарындасын Топай құл алған екен. Той қылып жатыр екен. Әкесі, шешесі қартайыпты. Желкілдек 

Топай құлға ашуланды: 

 

– Құл болып, менің қарындасымды неге алдың?! - деп, Топай құлдың басын алды. Әкесінің жерінде тұрған 

малын, бәрін де өзі алды. Өзі хан болып елін-жұртын биледі. Барша мұрат басына жетті. 
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Түбі - тегі Қыпшақ еді. Еділ деген бай болыпты. Жайық деген қу жарғақ мерген болыпты. Еділ ағасы еді 

де, Жайық інісі еді дейді. Еділ бай Еділ суының бойында болыпты да, Жайық мерген Жайық суының 

бойында болыпты. Кертағы, аладомбай, бұғы, бұлан, арқар, киік, құлан елсіз, күнсіз жерлерде быжынаған 

биттей, құжынаған құрттай - соларды атқан мергендігіне қызығып, құмарланып, «Қу жарғақ Жайық» 

атанып, Жайық өмірін өткізіпті. Жайық өзенінде бір «Құлан суаты» - деген суат бар екен. Сол суатқа 

Жайық бұрын келсе, құланды бықпырт тигендей қылады екен де, құлан бұрын келсе, аттырмай кетеді 

екен. Бір күндерде Жайық түннен тұрып,сол суатты бұрын алып: «Құлан, енді келші!» - деп тосып жатса, 

судың ар жағынан бір ел келіп қонып жатыр дейді. Малы ылғи құлан дейді. Уық, кереге, шаңырақ – бәрі 

алтын мен күміс; киіз (кигіз) орнына ұстағаны - ылғи жібек пен торғын. Қазықтары - алтыннан, желі, 

тоқпақтары - күмістен, желі арқаны - жібектен. Шатырлатып құланның қодығын байлап жатыр дейді. Қу 

жарғақ Жайық есі шығып, елеуреп, сірі тоны сіресіп, аузын ашып аңқиып,қадала қарай қалып тұрғанында, 

бір келіншек қатын сылаң етіп, қасына жетіп келіп: 

 

– Жезде, амансыз ба?- деп,қарында көнегі, қолында аяғы,қымызды құйып беріп, көзін шырадай 

жандырып, - Мен барып, шатыр тіге берейін. Балдыздарыңыз да келер!- деп кетіп қалды. Оның артынан 

тойға баратұғын қыздардай жасанып, киім киген қыздар сау етіп жетіп келіп: 

 

– Жүріңіз, жезде,шатыр тігілді! - деп, ала жөнелді. 

 

Желқомдап мінген жауыр көк шолағы қалып бара жатқан соң, алаңдап еді: 

 

– Оған алаңдамаңыз, мына қыздар алып келеді, - деп, алтыннан қазық қағып, жібек арқанмен арқандап, 

өзін тұрған шатырға кіргізіп, былқылдатып белден төсек салып,үстіне отырғызып,бір керсен қымызды 

алдына алып келіп құйып,бір астау құланның қазы-қарта, жал-жаясын алдына меңгертіп, ай дейін [де]се, 

аузы бар, күн дейін десе, көзі бар, бір қасық сумен жұтып жібергендей бір қызды оң жағына отырғызып: 

 

– Керсен алдыңызда, кездік қолыңызда, басыңда бар бөркіңіз, не қылсаң да, еркіңіз! - деп, қыз бен екеуін 

оңаша тастап, шығып кетісті дейді. 

 

Құланның қымызын ішті, жал-жаядан таңдағанын кесті. Құшақтап, сүйіп, сұлу қызды құшты. Қымыздың 

мастығымен, құлан етінің желігімен, құшырланып, құмарланып, қызды бауырына басып, қысып 

жібергенде, қыздың балдағы шырт ете түсті. Бүгінгі көрген дәурені бар өміріне татырлық дәурен болды. 

Жалығып, шаршап ұйықтайын деп еді, қыз жалынды: 

 

– Ұйықтай көрмеңіз, бір күнгі ұйқыға менің татымағаным ба? Осы түн ұйықтамасаңыз, осы тігулі шатыр, 

салулы төсек, мына отырған мен басыбайлы сіздікі боламыз. Егер ұйықтап кетсеңіз, сіз маған жоқ, мен 

саған жоқ. Жарық дүние екеумізге де арам болады.Мен анау елде ешкімге тие алмаймын. Байы өлген 

қатындай, бетім жаралы, басым қаралы. Бұл жүргендер: «Көшпелі дүние» деген дүние. Жан көрмесе, 

көрінбеген бойымен көрінбей кетеді. Егер жазатайым өздерін бір жан көріп қалса, өстіп жалынып, 

жалпайып, бір қыз беріп құтылып кетеді. Сен бұрын көріп қалдың. Сол себептен (себелтеден) осындай 

жалынып-жалпайып жатыр. Өзіңізді де аяңыз, мені де аяңыз!- деп, қыз жылаған соң: 

 

– Неге ұйықтайын? Бір түн ұйықтамасам, өлемін бе?- деді. 

 

Солай дегенмен қымыздың мастығы, еттің мастығы, қыздың мастығы бойын еріксіз билеп кетіп, ұйықтап 

қалды. Көзін ашып, ояна келсе, қыз да жоқ, шатыр да жоқ, жамбасының (жанбасының) астында 

төсеніштің тамтыры қалыпты. О жақ, бұ жағын кесіп ап кетіпті. Атын арқандаған жібек арқан мен алтын 

қазық қалыпты. 
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Жайықта ес жоқ, есалаң, тұра келіп, жалғыз-жарым қалған жұрнақ белгіні артына бөктеріп, салған 

бойымен Еділдікіне барыпты. Өң жоқ, түс жоқ, түсі қашып, көп ортасына кіріп барғанда, көрген жанның 

бәрі де үрпиісіп шошып кетіпті. 

 

– Жаным, жаймысың? Денің сау ма? Не қылды? - десіп, сұраған екен. Көрген-баққанын әңгіме қылып 

айтыпты. 

 

Ағасы Еділ ұшып тұра келіп, мылтығына қарай жүгіріпті: 

 

– Бұл итті атып тастайын! - деп. - «Көшпелі дүние» деген болады, - деуші еді. Осындай кез болып қалғанға 

көп дүние беріп кетеді» - деуші еді. Шірік, сасық, жаман шіркін, бір түнге ұйықтамаса, өле ме екен?! - деп. 

 

Жұрт Еділге Жайықты аттырып қарап отыра ма, арашалап, айырып алыпты. Сонан соң Еділ айтыпты: 

 

– «Ол көшпелі дүние бір түнеген жеріне жылда кез келінеді», - дейтұғын. Сол көрген жеріңді бір жыл 

күзет. Тағы кез болып қалар!- деген соң, Жайық ас-су ішпей, ұйқы көрмей, бір жыл күзетіпті. Бір жылдан 

соң, көрген-баққаны: бір құланға мінген, қара киген бір қатын: 

 

– Міне, Жайық, қатын-балаң!- деп, бесігімен бір баланы тастап кете беріпті. Алтыннан шүмегі, күмістен 

түбегі бар екен. 

 

Сол баланың атын Құлан қойып: «Құлан жалғыз, құдай жалғыз» - деген сөз мәтел болып қалған деседі. 

Құлан: Қыпшақтан Қошқарбай батыр шықты. Ол барып Естектен бір қыз алып келіп, Жақып деген Естек 

молдасына қосып, онан жеті ұл туып, біреуі - Жайықбай, одан - Ыбырай туып: «Молда балалары» атанды. 
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ҰЙҚЫНЫҢ ӘЛЕГІ 

 

(САРЫБАСТЫҢ ЕКІНШІ БІР ӘҢГІМЕСІ) 

 

Бір күн[і] бір төбенің басына шыға келдім. Аяғым астында бір торғын шатыр тұр. Айналасында құланның 

қодығы байлаулы жатыр. Бір жалаңдаған жас келіншек жылмаң етіп, шатырдан шыға сала, маған жүгіріп 

келіп: 

 

– Жездеке, шатырға жүріңіз! - деп, қолымнан жетектеп, шатырға алып кірді. Ал шымылдық құрулы, алаша, 

төсек салулы. Бір сәулем қыз отыр, ұшып тұра келіп, төсек үстіне отырғызды. Керсен тола қымызды 

алдыма ап келіп қойды. Бір астау етті алдыма қойып: 

 

– Керсен алдыңызда, кездік қолыңызда, - деп, келіншек шығып жүре берді. 

 

Етті жедім, қымызды іштім, қызды құштым, аузымнан су ақты, балжырадым, қалжырадым. Ұйықтайын 

деп едім, қыз жалынып, ағатайлап ұйықтатпады. Мені ұйықтатпасқа әңгімеге кірісті: 

 

– Қайыперен, Аушыерен деген аңның бақташысы болады. Сіз бір түн ұйықтамасаңыз, осы шатыр барлық 

сайманымен басыңызда болады. Мен күндіз-түн қасыңызда боламын. Бір түнгі ояулықты көтере алмай, 
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ұйықтап қалсаңыз, сіз маған жоқ, мен саған жоқ. Анау ел мені ит тиген арам астай көреді. Онан соң 

жалғанның жарық сәулесі екеумізге де арам. 

 

– Жарайды, неге ұйықтайын?! - деген болды. 

 

Өйткенмен бола ма, ұйықтап қалды. Ояна келсе, сопайған өз басынан басқа дәнеме жоқ. Аң аулаудан 

қалды. Бір жыл күзетіп, тырп ете алмай қалды. Бір жылдан соң, басы қаралы, беті жаралы, құланға мінген 

бір келіншек өңгерген бесігін, ішінде бір еркек бала бар, тастап жүре берді. Сол баланың атын Қайыпберді 

қойды. Өсіп-өніп, оның нәсіл жұрағаты: «Қайыпберді - Тамамыз» деседі. 
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САРЫБАС МЕРГЕН 

 

Кіші жүз: Қарабура ұранды Тамада «Қу жарғақ Сарыбас» атанған мерген болыпты. Бетпақ шөлінде 

Жетіқоңыр құмында аң аулап, өмір өткізіпті. 

 

– Бір түн далада жалғыз жатыр едім. Топтанған киік жосылып,жөңкіп өтіп барады. Оның артынан арқар, 

оның артынан құлан, оның артынан бұлан, оның артынан бұғы, оның артынан аладомбай, оның артынан 

кертағы, бірінен-бірі қалмай, шұбап өтіп жатыр. Ең соңында қаралдысы иттен кіші, мысықтан зорырақ, 

бір кішкене жануар айсыз қараңғыда далаға жаққан оттай жарқ-жұрқ етіп, аяқпен басып бара жатқан 

сияқты емес, қанатпен ұшып бара жатқан сияқты көрінген соң, бір атып қалдым, жығылды. Түн ішінде 

қорқып, батып қасына бара алмадым. Таң атқан соң, ақырын аяндап қасына бардым, өліп жатыр. Аңнан 

бөлектігі - қанаты бар, өмірімде көрмеген нәрсем. Терісін сойып алып, илеп, жанға айтпай, адамға 

көрсетпей сақтадым. Бұрын атқан аңдарымның етін қақтап, обаға, іншіктерге тыға беретұғынмын. Тұс-

тұсынан ел келіп, алып кете беретұғын. Терісін де сондай: сауырын алып, далаға тастап кете 

беретұғынмын. Сауырларын Бұхара базарына бара жатқандарға қосып, оқ-дәрі, керек-жарағымды 

алдырып тұратұғынмын. Мынау қолыма түскен соң, Бұхара базарын аралауға көңілім соқты. Бұл 

сықылды аң терісі болса, сонда болар деп, жаяу барып, Бұхара базарын аралап жүрдім. Бұл сықылды аң 

терісі көрінбеді. Көз тұнжырататұғын аң терісін жинаған бір бай шақырды: 

 

– Ай, қазақ, бері кел! - деп. Бардым. 

 

– Адамға айтпай, өзіңнен басқаға көрсетуге қимай жүрген сенде бір аң терісі бар, шығар маған? Көрейін! 

- деді. 

 

Айтысымен, кідіріп қалғаным жоқ, шығарып көрсеттім. 

 

– Уай, жарықтық-ай, құлағың естігенді көз көреді деген осы екен-ау! Айсыз қараңғы түнде аттың-ау! 

Тайдай тал түсте көрсең, ата алмасаң керек еді. Бұл Зариф деген жануар: дүниеде мұнан қорықпайтұғын, 

мұнан үрікпейтұғын адам болсын, аң болсын, еш мақұлық жоқ. Өзің көрген шығарсың: мұның алдына 

түсіп кетіп бара жатқандар - бәрі осының зарпынан кетіп бара жатқандар. Мұнда құн, баға (баһа) 

болмайды. Өзің жүре бер, үш күннен соң кел, - деп, қоя берді. 

 

Үш күннен соң бардым. Алты түйеге жүк тиеп: 

 

– Осы түйелер үстіндегі жүгімен сенікі, өзің өлгенше, өмірің қарығанша тіршілігіңе керек-жарақ міндетің 

менің мойнымда, - деп, құшақтасып, дос болып қалды. 
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«Қу жарғақ Сарыбас» атандым, атқа тақымым тиген жоқ, жарғақ құлағым жастыққа тиген жоқ. Түн 

ұйқысын көрген жан емеспін, оқ тиген аңның тыпырлап жатқанын көрсем, құмарым тарқайды. 

 

Күн қыс еді, жер қар еді. Бір нәрсе тап-тап етеді. Таң атқан соң қарасам, жалаң аяқ басқан адамның сыңар 

табанының ізі бар. 

 

Күндіз көрінбейді, түнде тықыры білінеді. Маңайымнан ұзап кетпейді. Бір түн шоқиып отырғанын көріп, 

аттым. Ойбайлап жығылды. Таң атқан соң, барып қарасам, жарты адам, жарты денеден дәнеме жоқ. Терісі 

тақыр, тұла бойында іске жарар дәнеме жоқ. Жалғыз-ақ тұмсығысы темірдей көкпеңбек (көпкөңбек) темір 

екен. Сол тұмсығын кесіп алып сақтадым. Бұхара базарына барғанымда, наркескен соғатын ұста, сол 

танып, көп құн төлеп алды. Өзіме бір қылыш, бір пышақ, бір біз (боз) соғып берді. 

 

– Темірдің суы мұнымен суарылса, метін болады. Хандар, патшалардың қолына түспесе, анау-мынаудың 

қолына түспейді. Аңгос (аңкөс) деген аң осы, - деді. 

 

Енді бір көргенім: сексеуіл ортасында жеті қараңғы түнде аң етін асып жеп отыр едім, қарсы алдыма бір 

қыз келіп қадалып отырып алды. Жеп отырған тамағымнан беріп едім, қолын жеңінен шығармады. 

Жеңімен алып жеді. Ол менен көз айырмады, мен онан көз айырмадым. Сүйек кеміріп едім: 

 

– Болатты болатқа ұрғаны несі? - деді. Қолымды шөпке сүртіп едім: 

 

– Майды майға сүрткені несі? - деді. 

 

Менімен аңдысты. Сонан соң бір сексеуілді адамдай қылып жатқыздым да, басына тымағымды кигізіп, 

аяқ жағына етігімді кигізіп, шекпенімді айқара жауып салдым да, өзім сексеуіл арасына барып, 

мылтығымды кезеп отырдым. Түн ортасы ауып, таң атуға бір-ақ ұйқылық мезгіл қалған кезде мысықша 

басып, тықырын білдірмей келді. «Жатыр екенсің, пәлем»,- дегендей, атша мініп алып, екі бүйірден «Аф!» 

- деп тырнағын салған шақта, атып салдым, жатып қалды. Таң аппақ атқан соң, барып көрдім, он саусағы 

жез екен. Жезтырнақ дейтұғын сол екен. Мен оның киімін олжалаймын ба, қала берді. Соған өшіккендей, 

тағы біреуі аңдысты. Оны да жайраттым. Үшінші біреуі аңдысты. Мұны алыстан аттым, оқ тиді, 

жығылмады. Шегін сүйреткен қояндай Қаратауды бет алып жүре берді.Бір нәрсемді алып кеткендей 

өшігіп, мен де соңынан қалмадым. Қалың Қаратауға барып, бір үңгіріне кірді. Мылтығым қолымда, мен 

де кірдім. Ұзыннан-ұзақ, ұшы-ғұйыры жоқ үңгір. Соның түбіне барып, бүк түсіп жатыр екен. Өзі кемпір 

екен, сөйлей бастады: 

 

– Алғашқы көргенің қызым еді. Соңғы көргенің келінім еді. Жынысы еркегіміз оңбаған, құдай қарғаған, 

ант жеткен, қарғыс тиген болады. Жынысы әйеліміз өзің көрген: бірінен-бірі өтеді. Өткені бар болсын: 

түбімізге жеттің! Құдай жаратқан асыл қазына осы үңгірде түгел. Мұның бәрін қопарамын деме, өзің 

көтергеніңше алып кет. «Жерұйық» деген осы. Енді қайта айлансаң (айналсаң), саған бұл жоқ, - деп өлді. 

 

«Елге, жұртқа хабар беріп, түйе жинап келіп, ел-жұртты бір қарық олжаға батырайын!»-деп, қанша жұрт 

болып бардық. Бір бүртік дәнеме таба алмадық. Көргендігімнің өзі бір арман болды. Жұрт аңыз қылысты: 

«Бұ да бір көшпелі дүние екен. «Көшпелі дүние»-деген бір жерде тұрақтап тұрмайды. Бүгін көрсең, ертең 

жоқ деуші еді»- десті. 

 

Құлақ естігенді көз көрмек. Талай жерұйық болғандар қайда кетті?! Көшпелі дүние екені өтірік пе? 

Опасыз жалған екені өтірік пе? Құдай рахмет қылсын, Мәшһүр-Жүсіп айтты ғой: 

 

Зар болып қалар кей бір күн бай бір пұлға, 

 

Үнем[і] қонып тұрмайды дүние қолға. 
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Бақ пенен тақ, патшалық тиіп қалар, 

 

Ескерусіз есікте жүрген құлға. 

 

Байлар-ау, жиған малың - жанның қасы, 

 

Садақа беріп жүрсің, атаң басы! 

 

Байлардың қолындағы жиған малы- 

 

Кем-кетік, кедейлердің сыбағасы! 
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ДҮНИЕДЕ ЖАМАНДЫҚ НЕДЕН? 

 

Дүниеден безіп, тасқа шығып кеткен, бір ақ жүрек шал қалың ну орманды мекендейді. Ормандағы аң 

мұнан қорықпайды. Аңмен сөйлесіп ұғысатын болады. 

 

Бір ағаштың түбінде ақ жүрек жатыр еді. Сол жерге түнемек болып қарға, кептер, бұғы жылан жиылды. 

Олар: «Дүниеде жамандық неден болады?» — деп, кеңес құрды. 

 

Дүниеде жамандық түбі — аштық, тамаққа әбден тойсаң, бір бұтақтан бір бұтаққа қонасың. 

 

«Қарқ-қарқ!» — деп, өлеңді соғасың, тұла бойың лықылдап толған қызық, қуаныш, не көрсең, соған 

қуанасың, — ал, енді, бірер күн аш болсаң, көзіңе көрінгеннің бәрін иттің етінен жек көресің, құдайдың 

күніне де қарағың келмейді, қайда барарыңды білмейсің, бір жаққа жоғалып кеткің келеді де тұрады. 

Бірден ұшып, бір жерге қонасың, сенде дамыл жоқ. Ұшып көрсең, есің шығып, бұрынғыдан да жаман 

боласың. Не екенін аңдамай киіп кеп кетесің, сені таспен, таяқпен жіберіп ұрады. Ит, қасқыр сүйрелеп 

жүрген жемтіктен айырмайсың, тамақ үшін аштан қанша қарға өледі. Жамандықтың бәрі аштықтан, — 

деп шешен қарға соқты. 

 

— Дүниеде жамандық аштықтан емес, жамандық түбі — махаббат. Біз жалғыз-жалғыз өмір сүрсек, уайым 

қайғы жоқ болар еді. Жалғыз басқа кедейлік, кемшілік жоқ. "Біз жұптан жүреміз, жұптан өмір сүреміз. 

Жарыңды өзіңнен артық көресің, жарыңды ойлап сенде тыныштық жоқ. 

 

«Тоқ па, аш па, суыққа тоңды ма?» деп, сорлайсың да жүресің. Бір жаққа бөлек ұшып жырақ кетсе, «не 

болды?» деп, ойлап әуре сарсаң боласың; «қаршыға көзін шұқып жатыр ма, балалар ұстап алды ма?» деп, 

іздеп өзің ұша жөнелесің, сөйтіп қаңғып жүріп, не қаршығаға, не тұзаққа өзің кез келесің. Жарың жоғалса, 

жарың өлсе, дүние түкке тұрмай кетеді. Енді дүниеде сүйікті еш нәрсе болмайды. Түк жемей, түк ішпей 

іздейсің де, жылайсың. Қанша көк кептер осыдан өледі, жамандықтың бәрі аштықтан емес, махаббаттан, 

— деп көк кептер сөйледі. 

 

— Жоқ, жамандық аштықтан да, махаббаттан да емес. Жамандық түбі — жаман мінез. 

 

Біз тату жүрсек, қастық ойламасақ, кекшіл болмасақ, жақсы болар еді. Бір нәрсе өзің ойлағандай болмаса, 

ашуланасың, дүние көзіңе түк құрлы көрінбейді. Көзіңе не түссе, бәрін жек көресің. Ойлағаның біреуден 

кек алмақ. Біреуді шақпақ болып ысқырып, іздеп, иіріліп жүргенде, ашуланып өзіңді өзің ұмытып кетесің, 
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ешкімді аямайсың: әке-шешең тұрса, шағасың, өзіңді-өзің жегің келіп тұрады. Өлгенге кейін ашуланасың. 

Дүниеде жамандықтың бәрі — қара жүректіктен деп, — жамандықтың иесі жылан соқты. 

 

— Жоқ, дүниеде жамандық аштықтан да емес, махаббаттан да емес, жаман мінезден де емес, — 

қорқақтықтан. Қорықпайтын болса, дүниеде жақсылық жауғандай болар еді. Аяғымыз жүргенде желмен 

таласады. Қуат көп, мықты жаудан қашып құтыласың. Бірақ, қорықпасқа болмайды. Сырт етіп бір бұтақ 

сынып кетсе, бір жапырақ сылдырласа, қорқып, селкілдеп кетесің. Жүрегің тас төбеңе шығады, қаша 

жөнелесің. Қоян жүгіріп келе жатса, құс талпынса, бұтақ сынса, жау келіп қалды ғой деп, тұра жөнелесің, 

дәл жаудың өзіне жүгіріп кез келесің... 

 

О болмаса иттен қашып жүгіріп, анлдыға соқтығасың. Қорқып, жүгіріп жөнелесің. Қайда қашып бара 

жатқаныңды білмейсің, құза шығып кетіп, құлап өлесің... Ұйықтағанда да бір көзіңмен ғана ұйықтайсың, 

тыңдап жатасың. Бәрі қорыққанның азабы... тыныштық бізде жоқ. Жамандық қорқақтықтан деп, момын 

бұғы сөйледі. 

 

— Жоқ, жамандық аштықтан да емес, махаббаттан да емес, біздің көріп жүрген азабымыздың бәрі 

жамандықтың бәрі — біздің тәнімізден: аштық, махаббат, жаман мінез, қорқақтық бәрі — тәннен өсіп-

өнеді, олар тәннің асырап өсірген балапаны. 

 

Сондықтан тәнді таза ұстау керек, — деп ақ жүрек ақсақал әңгімені байлады. 
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АЛТЫН АЙДАР 

 

Бір хан болған екен, оның екі қатыны болыпты. Олар бала таппапты. Сол уақытта бұл бай сапарға шығуға 

ойланып, қатындарына айтыпты: 

 

— Мен келгенше не істеп, не тауып қоясыңдар?— депті. 

 

Сонда үлкен қатыны айтыпты: 

 

— Мен сен келгенше алтыннан әдемілеп үй салдырамын,—депті. 

 

Кіші қатыны айтты: 

 

— Мен алтын айдарлы бір ұл, бір қыз табамын, — депті, — ол баланың аты Алтын Айдар болады, — 

депті. 

 

Сонан соң бұл хан сапар шығып кетті. 

 

Хан бір екі - үш жыл жүріп қайтып келіпті. Сонда манағы үлкен қатыны үй салдырып қойыпты, кіші 

қатыны Алтын Айдар баланы тапқан екен, бірақ оны үлкен қатыны күндеп, бір сиқыршы қатынға айтып, 

баласын ұрлап алып, құдыққа тастапты. Ол кіші қатынға «сен күшік таптың» деп, күшік беріп, бәле 

қылыпты. Сонда бейшара тоқал жылапты да, шарасыз көніпті. Манағы хан келіп, күшікті көріп, тоқал 

қатынды қуып жіберіпті. Енді баланы әлгі кемпір құдыққа салып жіберіпті. Сонда Құдайдың құдіретімен 

Жәбірейіл періште құс болып келіп, аяғымен көтеріп алып кетіпті де, қаланың шетіндегі бір кемпірге 

әкеліп беріпті. Ол кемпірдің ұлы, қызы жоқ екен. Сонда ол екі бала үш-төрт жыл тұрыпты. Сол уақытта 
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әлгі кемпір өліпті. Сонан соң, бала оқ мылтық атып, құлан-бұлан аулап, етін тамақ қылып, терісін киім 

қылып жүріпті. Сөйтіп жүріп бір таудың шұқырына келіп, соны үй қылып, сонда тұрыпты. 

 

Ол баланың тірі екенін біліп, бұрынғы қас қылған шешесі баяғы сиқыршы кемпірді жіберіпті: «Алтын 

Айдарлы баланы өлтіріп кел» деп. Сонан соң, ол сиқыршы кемпір баланы іздеп келсе, бала аңға шығып 

кетіпті. Қарындасы үйде отыр екен, оған айтыпты: 

 

— Ағаңа айт, мына жақта Күлмесхан дегеннің бір биесі бар. Күнде құлындайды, құлындары арғымақ, 

тұлпар болады, — деді де, кетіп қалды. 

 

Ол кемпір қастықпен өлтіруге ойлапты. Ол жолға барған кісі —жолда адасып кетіп өледі екен. Кешке 

ағасы келіпті. Сонда қарындасы кемпірдің айтқанының бәрін де тамам айтыпты. Мұны есітіп, ағасы 

құлынды іздеп, сапар шығып кетіпті. 

 

Жолда келе жатқанда бір дарияға келіпті. Ол дарйядан жүрген, өткен кісі әлек болады екен. Алтын Айдар 

өтіп келе жатса, бір перінің қызы дарияны толқын қылып, кемені аударуға келе жатыр екен. Ол аудара 

бергенде, Алтын Айдарлы бала қолынан ұстап алып, қолындағы сақинасын, білезігін тартып алып, жөніне 

кетіпті. 

 

Сөйтіп жүріп Күлмесханға келіпті. Ол Күлмесханның биесі құлындап жатыр екен. Күлмесханға айтыпты: 

 

— Ай, тақсыр, құлыныңызды ұлықсат болса алайын, — депті. 

 

Сонда хан: 

 

— Ала ғой, — депті. 

 

Олар өздері де құлындарын ала алмайды екен. Ол құлынды туысымен бір перінің қызы бермей алып 

кетеді екен. Сол уақытта бала мұны күзетіп тұрғанда, бір перінің қызы бұлт болып келіп, құлынды алып 

бара жатқанда, Алтын Айдар қылышпен бұлтты сермеп қалыпты. Сөйтіп перінің кебісі мен құлынды алып 

қалыпты. Сонан соң ханға кел iн, кебіс пен құлынды көрсетіпті. Сонда хан бұған бата беріпті. Бұл 

қарындасына келіп, құлынды, сақинаны беріпті де, және аңға кетіпті. 

 

Сиқыршы кемпір тағы келіп, құлын мен сақинаны көріп, қарындасына айтыпты: 

 

— Мінекей, мен сендерге жақсылық ойлаймын, — депті, — ағаң саған сақина алып келді, — депті. — 

Тағы енді бір жаққа жібер, онан барып, алтын сандық алып келсін, — депті де, кетіп қалыпты. 

 

Ағасы келген соң, қарындасы: 

 

— Тағы бір жерде бір жақсы сандық бар, соны маған алып келіп бер, — деді. 

 

Сонан соң ағасы тұлпар құлынына мініп кетіпті. Жолда бір кемпірді көріпті. Ол кемпір жердің жарығын 

жамап отыр екен. Бұған келіп: 

 

— Шеше не қылып отырсың? — депті. 

 

Ол кемпір айтыпты: 

 

— Мен осы жердің жарығын тігіп отырмын,—депті. — Не үшін десең, осы жерге өзіңдей батырлар келіп 

кіріп, бір сандық үшін өлді, — деді. 
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Сонда бала: 

 

— Маған да сандық керек, — деп, келіп кіріп кетіпті. Жердің астынан бір пері шығып айқайлапты: 

 

— Тапал-тас үйде болсаң, хабарлас, —деп айқайлағанда, Алтын Айдарлы бала тас болып қалыпты. 

 

Тұлпары бір-екі күн келмеген соң, үйіне қайтып, жылап тұрыпты. Сонда қыз ағасының өлгенін біліп, 

тұлпарға мініп, манағы жер жамап отырған кемпірді көріп, ағасын сұрапты. Кемпір айтыпты: 

 

— Ағаң өлген, барма, барсаң сен де өлерсің, — депті. 

 

Сонда қыз айтыпты: 

 

— Мен ағамды көріп өлермін, көріп кетейін, — деп! 

 

Кемпір айтыпты: 

 

— Сен жылай бар: «жер үстінде мен мұңдық, жер астында сен мұңдық» деп. 

 

Сонда ол қыз осылайша жылап кіріп бара жатқанда, алдынан бір пері қызы шығып, мұңын сұрап, мұны 

аяп, ағасын тірілтіп беріпті. 

 

Сонан соң бұлар көп ағаш көріп, соған келіп кіріпті. Қарындасын тұлпарымен ағаштың шетіне қойып 

кетіпті, өзі ағаштың ішіне кіріп аралап жүре беріпті. Сөйтіп жүріп бір ақ отау көріпті де, оған келіп кіріпті. 

Біраз отырған соң, екі пері қызы ұшып келіп, сол үйдің төбесіне қонып отырып, екеуі біріне-бірі айтыпты: 

 

— Ай, мен бір қорықтым, — депті, — неге десең, мені бір бала, суда жүріп, кемені аударып жүргенімде 

қолымдағы сақинамды тартып алды, —депті. — Мен ол баланы көрсем, оған қатын болар едім, — депті. 

 

Сонда кішісі айтты: 

 

— Мен де бір қорықтым, — деді. — Неге десең, мен де бір ханның құлынын күнде алып кетуші едім. Бір 

күні алайын деп келгенімде, бір бала күзетіп тұр екен. Мен ала бергенімде, менен құлынды тартып алып 

қалды. Ол табылса мен де оған қатын болар едім, — дегенде: 

 

— Міне, қатын болсаңдар, оларды тартып алған бала мен деп түрегелді. Сонан сон екі қыз да бұған некесін 

қиып тиді. Бұл бала қыздарды отаумен көшіріп, манағы қарындасы мен тұлпарына алып келді. Сонан соң 

бәрі жиылып бұрынғы орнына келді. 

 

Сол жерде төрт-бес жыл өмір сүрді. Неше күндер өтіпті, бала әр күнде аңға шығып жүреді екен. Бір күні 

аңға шығып жүрсе, бір адамды көріпті. Екеуі келе жатса, алдынан бір аң шықты да, көлбектеп жүре берді. 

Сол уақытта бала да, қасындағы кісі де атайын деп ұмтылғанда, әлгі аң кісі болды да, атайын деген кісіге 

айтты: 

 

— Сенің мынау балаң, — деді. 

 

Балаға айтты: 

 

— Сенің мынау әкең, — деді, — сендерді Мыстан кемпір деген сиқыршы кемпір айырған, — деп, өзі жоқ 

болды. 
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Сонан соң әкесі мен баласы жылап көрісіпті де, әкесі баласын үйіне әкеліп қонақ қылып, үлкен қатыны 

мен мыстан кемпірді шақыртып алдырып өлтіртіпті. Мұның шешесін «бала таппадың» деп қайыршы 

қылып, қаңғыртып жіберген екен. Соны алдырып, өзіне бұрынғыдай қатын қылыпты. Алтын Айдар бала 

патша болыпты. Бұл баланың қарындасын, қатындарын алдыртыпты. Бәрін жинап алып той қылдырыпты, 

ат шаптырыпты, барша мұратына жетіпті. 
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ЖИРЕНШЕ ШЕШЕН 

 

Жиренше шешен жолаушы келе жатып, бір ауылдың тұсына келсе, ауылмен екі арада өзен суы тұрған 

соң, өткелін біле алмай сасып тұрғанда, судың аржағынан су алуға шелекпен бір қыз келді дейді. 

Жиренше дауыстап сұрады: 

 

— Бұл өзеннің өткелі қайда? — деп. 

 

Қыз айтты: 

 

— Анау жақта бір өткел бар алыс, алыс та болса жақын, берірек бір өткел бар жақын, жақын да болса 

алыс. 

 

— Мұның не сөз екенін аңғармай, Жиренше жақын деген өткелге барып, жүріп кетіп еді, судың орта 

жеріне барғанда аты омбылап жығылып, үсті-басы былғанып, азар-мазар қайтып шықты. Сонан соң 

алыста болса жақын деген өткелге барып, оп-оңай аржақтағы қыздың үйіне келді. Үйіне кіріп отырған 

соң, Жиренше қызға қарап: 

 

— Жаным, қарным ашып алыстан келемін, тамағың-ның тәттісін бер, — деді. 

 

Қыз айтты: 

 

— Бір тамақ бар ащы, ащы да болса тәтті. Бір тамақ бар тұщы, тұщы да болса ащы. 

 

Жиренше: 

 

— Ащы да болса тәтті деген тамағыңды келтір, — деді. Қыз тұрып, шанаштан бір уыс тұз алып, бір 

аяқшаға салып, Жиреншенің алдына қойды. Жиренше мұны көріп: 

 

— Жаным, құр тұзды қалай жеймін?—деді. 

 

Сонда қыз үндемей, тұзы жоқ қара көже құйып берді. 

 

Жиренше өзі де данышпан ақылды кісі, ойлап отырып, бұл сөздерге түсінді, және өзінің үй иесінің берген 

мәзірін күтпей, тәтті тамағыңды бер деп сұрағанына ұялды. Сол істерінен Жиренше қыздың есті қыз 

екенін аңғарып, ақырында өзіне қатындыққа айттырып алды дейді. 

 

Қыздың аты Қарашаш сұлу, жұртқа белгілі көркем, данышпан болған соң, заманындағы хан күңдеп, 

Жиреншемен қас болды. Бір күні ханның көңілі шапқан соң, аспазшылар алдына бір қаз пісіріп алып келіп 

қойысты. Жиренше қасында отыр екен, хан оған бұйырды: 
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— Бұл қазды өзіме, ханымға, екі балама, және өзіңе, біріне артық, бірімізге кем жібермей беліп бер. Егер 

біреумізге бір мысқал артық-кем болса, өзіңді қатты жазаландырамын, — деп. 

 

Жиренше қолына пышақ алып, әуелі қаздың басын кесіп ханға берді: 

 

— Тақсыр, сіз біздің басымызсыз, міне сізге бас, — деп. 

 

— Екінші, хан ханымсыз болмас, ханым хансыз болмас, құс мұрынсыз болмас. Олай болса ханым сіздің 

мойыныңыз деп, оған қаздың кеңірдегін кесіп алдына қойды. 

 

— Мынау екі балаңыз — сіздің екі қанатыңыз, оларға міне қанат деп, қаздың екі қанатын кесіп қойды. 

 

— Мен өзім, тақсыр, бас та емес, аяқ та емес, орташа ғана адаммын, мынау құстың орта денесі маған 

лайық деп, қаздың қалған денесін өз алдына қойды дейді. 

 

Және бір аз күн өткен соң, хан аң аулай далаға шығып жүріп, домалап бара жатқан бір қаңбақты көріп, 

Жиреншеге бұйырды: 

 

— Барып қаңбақтың көшу-қонуының қайда болатынын сұрап кел, жауабын дұрыс келтірмесең, 

жасауылдарға ұрдыруға бұйырамын, — деп. 

 

Жиренше атын борбайға салып жіберіп, шауып кетті де, қаңбақты қуып жетіп, найзасымен шаншып 

тоқтатып, біраз тұрды-тұрды да, қайта ханға келіп айтты дейді: 

 

— Тақсыр, қаңбақтан бұйрығыңызша сұрадым. Қаңбақ айтты: 

 

— Сұрата жіберген хан тентек пе, сұрай келген сен тентек пе, көшерімді жел біледі, қонарымды сай біледі, 

— деп. 

 

Осылайша әуре етіп жүре-жүре, хан Жиреншенің ешбір тұзаққа түспегеніне өшігіп, енді лайығын тапса, 

тіпті өлтіріп, қатынын алуға ойланды. Бұл ыңғайын таныған соң, Жиренше қайғыда болып жүргенде, бір 

күні Қарашаш сұлу байынан сұрады: 

 

— Неге қамығасың? — деп. 

 

Жиренше себебін айтты. Қарашаш айтты: 

 

— Достым, қайғырма, бұған бір ақыл табылар. Екі күннен соң хан-билерді үйге қонаққа шақырыңыз. 

 

Жиренше елінен озған алаяқ шешен атанса да, өзі кедей екен дейді. Кедейлігі турасында әлі күнге қазақта 

қалған бір сөзде бар ғой. Ханның сәулетті ордасында күн бойы әдемі төсек үстінде отырып, кеш өзінің 

қара лашығына келіп, тулақ үстіне жатып айтады-мыс: айһай менің өз үйім — кең сарайым боз үйім, — 

деп. Қатынының әлгі айтқан сөзін есітіп, Жиренше айтты: 

 

— Хан-қараны шақырып, қай жерге отырғызамыз, және немен сыйлаймыз? 

 

Қарашаш айтты: 

 

— Оның ақылын маған қоя беріңіз. 
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Екі күн өткен соң, Жиренше ханды жан-жаранымен қонаққа шақырды. Хан да, жасауылдары да 

«Жиренше бізді немен сыйлар екен, көрейік» деп келіпті- міс. Сыйғаны үйге кіріп, сыймағанына далада 

киіз жайып, тегіс отырып болған соң, Қарашаш сұлу өзі тұрып ханның алдына бір аяқшаға салған аз ғана 

сүт - қаймақты келтіріп қойды. Хан шынашағымен ғана қаймақтан аузына алып салып еді, бұл қаймақ 

ханның өмірінде жеп көрмеген артықша бір тәтті дәм, және сол шынашағымен бір-екі алып жегенде 

тойып та қалды. Ханнан қалғанын қасындағы жақсыларына беріп, үй ішіндегі жан біткеннің бәрі де «не 

тамақ екен?» деп аз - аздап алып, дәмін татысты. Аттанар уақытта, хан Қарашаш сұлудан сұрады: 

 

— Сұлу, бұл берген тамағыңыз не тамақ? Біз көрмеген бір тәтті дәм екен, үйретсең аспазшыларыма 

бұйырайын, әрдайым осындай тамақ істеуге. 

 

Сонда Қарашаш айтты дейді: 

 

— Тақсыр, сіз білесіз біздің жарлы екенімізді. Ерім сізді жақсыларыңызбен қонақ етуге ниет еткен соң, 

«не тамақпен сыйласам болар?» деп уайымға қалдым. Ақырында ойладым: дүниедегі тамақ асылы— 

адамның сүті болса керек. Не үшін десеңіз — бала бес алты жасқа келгенше жалғыз емшек сүтімен күн 

көреді. Соның үшін өз сүтімді сауып, осы қаймақты істедім, — деді. 

 

Хан «аһ» деп санын бір соғып, шыға жөнелді, — дейді. Ол заман да бұл заман да белгілі — емшегінің 

сүтін ішкен әйел шеше есебіне кіріп, қатындыққа алуға болмайтындығы. 

 

Мұнан соң бірнеше күннен соң, хан Жиреншені шақырып алып: «қиянат істерімді кешіңіз» деп өтініп, 

көп мал сыйлапты-мыс. 
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ҮНДІ 

 

Үнді жұртының бір адамы бір жақтан үйіне қайтып келсе, үйдің қасындағы ағаштың басына кептіруге 

іліп қойған еті жоқ. Ағаштың айналасын әбден жүріп, қарап болған соң, орамға шығып жолай дауыстап 

сұрайды: 

 

— Аласа бойлы, қолында қысқантақ мылтығы бар, соңында тарақ-құйрық кішкентай иті бар, бір қарт 

адам көрдіңіз бе?—деп. 

 

Бұл кісіні әркім көрген екен, сілтеумен барып тауып, ұрысын ұстапты-мыс. Ауылдас адамдары үндіден 

«ұрының түсі-түгін қайдан білдіңіз?» деп сұрасыпты. Сонда үнді айтты дейді: 

 

— Ұрының аласа бойлы екенін білгенім, менің қолыммен ілген етімді, ол ағаштан аяғының астына тас 

қойып, соның үстіне шығып алыпты. Қарт екенін білгенім, жүргендегі ізінен байқадым — адымының 

арасы тым жақын екен. Мылтығының қысқа екенін: етімді ұрларда, мылтығын ағашқа сүйеп қойған екен. 

Сонда мылтықтың аузы ағаштың кішкене қабығын жырып кетіпті. Жер мен сол жырылған қабықтың 

арасынан шамалдадым. Ұрының қасында иті бар екенін, және ол иттің өзі кішкентай, құйрығы тарақ-

құйрық екенін білгенім, етімді ұрлап жатқанда, ит анадай бір құмайтырақ жерде отырған екен. Соның 

құмға түсіп қалған ізінен, және былғаңдатқан құйрығының табынан байқадым депті-міс. 
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ҮШ ҰРЫ 

 

Бip сарт қалаға бір есек, бір ешкі сатуға алып келеді. Ешкінің мойнында қоңырауы бар екен. Мұны үш 

ұры көріп, біреуі айтты: 

 

—Мен осы сарттың өзіне білдірмей ешкісін ұрлап аламын. 

 

Екіншісі айтты: 

 

—Мен қолындағы есегін ұрлап аламын. 

 

Үшіншісі айтты: 

 

—Оның бәрі де қиын емес, мына мен сарттың өзінің үстіндегі киімін де ұрлап аламын. 

 

Сол сөзбен бастапқы ұры сарттың артқы жағынан келіп, ешкінің мойнындағы қоңырауды алып, есектің 

құйрығына тақты да, ешкіні жетектеп далаға алып кетті. Біраздан соң сарт артына қараса ешкі жоқ. Сөйтіп 

аң—таң болып тұрғанда, екінші ұры келіп: Неғылып тұрсың? — деп сұрады. Сарт: 

 

—Ешкімді алдырдым, — деді. Ұры айтты: 

 

—Мен көрдім, ешкі жетектеген біреу жаңа ғана осы орманға кіріп кетті, қусаң жетесің. Сарт: 

 

—Ендеше, құдай үшін есегімді ұстай тұр, — деп, есегін ұрыға ұстатып, өзі ағашқа жүгіріп кіргенде, бұл 

ұры есекті алып жөнелді. 

 

Біраздан соң қайтып келсе, есегі тағы жоқ. Мұнан соң сарт байғұс жылап, жолға түсіп жүре берді. Сарт 

сөйтіп келе жатса, жол үстінде, судың жағасында жылап отырған бір адамға ұшырап, «неге жылап 

отырсың?» деп сұрады. 

 

Ол кісі айтты: 

 

—Бір байдың қызметкері едім, бай бір қапшық алтын беріп «қалаға алып бар» деп жіберіп еді. Осы судың 

жағасына жеткен соң дем алайыншы деп сүйеніп жатып ұйықтап кетіп, ұйқысырап абайсыз қапшықты 

суға итеріп жіберіппін. Енді неғыларымды білмей отырмын. 

 

Сарт: 

 

— Ендеше суға неге түсіп, алтыныңды алмайсың? — деді. 

 

Кісі айтты: 

 

— Жүзе білмегеннен судан қорқушы едім, қапшықты алып берген кісіге 20 алтын берер едім. 

 

Сарт ойлады: 

 

— Есегім мен ешкімді алдырған үшін маған бұл Құдайдың жіберген олжасы шығар, қапшығын әперіп, 20 

алтын алайын, — деп, жалмажан шешініп, киімінің бәрін тастап суға түсті. Су ішінде олай-бұлай жүзіп, 

тайыз жерінде жүріп іздесе де қапшық табылмады. 
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Біраздан соң, шаршап қайтып келсе, киімін манағы үшінші ұры алып жөнелген екен. 
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ДАНЫШПАН ҚАЗЫ 

 

Алжир жұртының патшасы Бауақас деген қол астындағы қалалардың біреуінде бір данышпан қазы бар, 

онан өтірік айтып ешкім құтыла алмайды, даугердің қайсысының ісінің ақ екенін айтпай табады деп есітіп, 

рас па екен білейінші деп, бір көпес кескінді киініп, қазыға қарай жүрді дейді. Қалаға кіре бергенде, бір 

аяғы жоқ ақсақтіленші қайыр сұрады. Бауақас қайыр беріп өтейін деп еді, тіленші етегінен ұстап 

айрылмады. 

 

— Мен қайыр бергенім жоқ па, енді не керек? — деді Бауақас. 

 

Тіленші айтты: 

 

— Қайыр бердің, бірақ тағы бір қайыр қыл, мені мінгестіріп, орам ортасына жеткізіп таста, әйтпесе 

базардат ат пен түйелер басып кете ме деп қорқамын,—деді. 

 

Бауақас тіленшіні мінгестіріп, орам ортасына жеткен соң, тіленшіні түсірейін деп тоқтады. Тіленші 

түспеді. 

 

Бауақас айтты: 

 

— Енді неге тұрсың, түс, орам ортасына жеттік қой. 

 

Тіленші айтты: 

 

— Неге түсейін, ат менікі, атыма дау еткің келсе, қазыға жүр. 

 

Төңіректегі халық жиылып, бұлардың даусын есітеді, бәрі де айтты: 

 

— Қазыға барыңыз, ол қайсыңның ақ-қараңды табар, — деп. 

 

Бауақас тіленшімен қазыға келісті. Келсе, қазының алдында бұрынырақ келіп тұрған да даугерлер бар 

екен. Қазы ретпен сұрап отырып, бір молда мен мужикті шақырды. Бұл екеуі бір қатынға таласып, молда 

менің қатыным, мужик менің қатыным дейді. Сөздерін тыңдап болып, оларға қазы айтты: 

 

— Қатынды мұнда қалдырып, өздеріңіз ертең келіңіз. 

 

Олардан соң рет бір қасапшы мен май сатушыға келді. 

 

Қасапшының тұла-бойы қан, майшының үсті-басы май. Қасапшынын қолында ұстаған ақшасы бар, 

майшы сол ақша ұстаған колынан ұстап жібермей тұр. Қасапшы айтады: 

 

— Мен бұл майшыдан май сатып алып, ақшасын беруге калтамды шығарып едім, майшы ақшаңның бәрін 

тартып аламын деп қолымнан ұстады. Сол ұстаған калыбымен ақшаны тартып ала алмаған соң, саған бәле 

саламын деп сізге келді. 
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Майшы айтты: 

 

— Бұл сөзі өтірік, қазы. Қасапшы маған май сатып алуға келген соң, бір бақыраш май құйып бердім. 

Сонда қасапшы айтты: бір алтын айырып берейін, — деп. 

 

Мен: айырып бер, — деп қалтасымен ақшамды шығарып, алдымыздағы тақтайға қойғанымда, қасапшы 

ақшаны алып қашайын деп еді, қолынан ұстай алып, жібермей сізге келтірдім, — деді. 

 

Тыңдап болып, қазы айтты: 

 

— Ақшаны мұнда қойып, өздеріңіз ертең келіңіз. Енді кезек Бауақас пен тіленшіге келді. Бауақас бастан 

аяқ істің мәнін айтып еді, тіленші дауыстады: 

 

— Мұның сөзі өтірік. Мен атқа мініп, қалаға келе жатыр едім, бұл көпес жерде отыр екен, қалаға жеткізіп 

таста деп өтінді. Сонан соң, атыма мінгізіп, қалаға келтірген соң, түс десем, аттан түспей, ат тіпті өзімдікі 

деп әуре етіп жүргені, — деді. 

 

Қазы азырақ ойланып тұрып: 

 

— Атты мұнда қойып, өздеріңіз ертең келіңіз, — деді. Келесі күні көп кісі жиылды қазының төресін 

есітеміз деп. Әуелі молда мен мужик келді. Оларға қазы бұйырды: 

 

— Қатын молданікі, мужикке елу шыбық ұрыңыз. Айтқанынша сол жерде-ақ қатынды молда алып, 

мужикке жасауыл елу шыбық ұрды. 

 

Екінші қасапшы мен майшы келді. Қазы: 

 

— Ақша, қасапшы, сенікі, майшыға елу шыбық ұрыңыз. 

 

Үшінші Бауақас пен тіленші келді. Қазы Бауақастан сұрады: 

 

— Жиырма аттың ішінен атыңды танып алармысың? Бауақас айтты: 

 

— Танырмын. Тіленшіге тағы: 

 

— Сен де танырмысың? — деді қазы. Ол да айтты: 

 

— Танырмын. 

 

Сонан соң «екеуің де маған еріңіз» деп, ат қораға алып келді. Қораға екеуі Бауақасты кіргізіп, ол көп 

аттардың ішінен тұп-тура барып өз атын ұстады. Оның артынан тіленшіні кіргізіп еді, ол да атты танып 

қасына барды. Сонан соң қазы орнына келіп отырып төре берді: 

 

— Ат, көпес, сенікі, тіленшіге елу шыбық соғыңыз. Бұл істердің төресін беріп, орнына келтірген соң, қазы 

үйіне барды, Бауақас қалмай ере келді. 

 

— Сен неге келесің, — деді қазы — әлде берген төреме разы болмадыңыз ба? 

 

— Жоқ, — деді Бауақас — төреңізге разымын, бірақ білгім келеді: «Қатынның молданыкі екенін, 

ақшаның қасапшынікі екенін, аттың менікі екенін қайдан білдіңіз?» 
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Қазы айтты: 

 

— Қатын турасында білгенім, таңертең қатынды үйіме шақырып: «қара сауытыма қара сия құй дедім». 

Қатын жып-жылдам қара сауытты жуып, сонан соң қара сия құйып, бұл іске сонша ептілік көрсетті. 

Мұнан көрінді қара сия сауытпен айналысып көрген қатын екендігі. Мұжық қатыны болса, ондай іске епті 

бола бермес еді. Осынан молданың сөзінің растығы білінді. Ақша турасында білгенім, ақшаны кеше 

кешке бір кесе суға салдым да, таңертең тұрып қарадым: «судың бетіне май шықпас па екен?» деп. Май 

шыққан жоқ. Мұнан көрінеді майшының сөзі өтірік, қасапшынікі дұрыс екендігі, не үшін десеңіз — 

майшының майлы қолымен ұстап тұтынған ақша болса, су бетіне ақшадан май жүзіп шығар еді. Бәрінен 

сіздің ат турасында қиынырақ болды. Сен та-ныған атты тіленші де таныды, бірақ менің ойымда сендерге 

ат таныту емес еді, ат қайсыңды таныр екен деп атқораға алып барып едім. Сіз аттың қасына барғанда 

оқыранып, ат саған мойнын созды, тіленші қасына барғанда құлағын жымитып, аяғын көтерді. Мұнан ат 

сенікі екендігі білінді деді. 

 

Сонда Бауақас айтты: 

 

— Мен көпес емес, Бауақас деген патшаңмын. Сенің тураңда жұрттың айтуы дұрыс па екен деп сол үшін 

келіп едім, айтқанындай бар екенсің. Енді тілегің болса тіле, — деді. 

 

Қазы: 

 

— Маған сый керек емес. Патшамның осы мақтағаны да жетерлік сый деді, — дейді. 
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КИІЗ ҮЙ МЕН АҒАШ ҮЙ 

 

1876 жылы мен судиялық орында тұрғанымда, екі ептеш адам бір-бірімен ұрысып арызға келді. Біреуі 

мешер, біреуі қазақ — екеуі де іскер, қазақтарға жер үй, ағаш үй істеп, көп мал тауып жүруші еді. 

Ұрыстарының себебі, мешер айтыпты: 

 

— Қыстың күні тоңармыз, өзімізге бір жер үй салып алалық. 

 

Қазақ айтыпты: 

 

— Жоқ киіз қос істеп алалық, қысымызға да, жазымызға да бұл қолайлы. Біреу жұмысқа шақырса, 

қосымызды қыс болсын, жаз болсын артып жүре берерміз. 

 

Мешер айтыпты: 

 

— Ой, киіз үйің құрсын, не күндіз, не түнде бір жылынбай, бүрісіп отырғаның. 

 

Қазақ айтыпты: 

 

— Сенің ағаш үйің құрсын, көшсең артуыңа көнбейтін. 

 

Сонымен, біреуі киіз үйді, біреуі агаш үйді мақтап таласып отырып, бірін-бірі сөгіп, ақырында 

қайсымыздың сөзіміз дұрыстығын судияға сынатамыз деп маған келісіпті. Екеуі де өзіме белгілі ақкөңіл, 

бейнетқор адамдар еді. 
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Істің себебін білген соң, сұрадым: 

 

— Айына екеуің қанша мал табасың? 

 

Олар айтты: 

 

— Екеуміз 40-50 теңге табамыз. 

 

— Қос пен жер үйдің бағасы не болады? 

 

Олар айтты: 

 

— Екеумізге кішкентай ғана қос, кішкентай жер үй болса болады, жұмысын өзіміз істейміз, отыздай 

теңгемен істеп болар еді десті. 

 

— Бұрын қайда тұрып жүруші едіңіз? 

 

— Ел жайлауға кеткенде біреудің киіз үйін жалдап, жазына 10-15 теңге беруші едік. Қыс болса кез келген 

үйде жатып тұрушы едік. Не болмаса бір үйді меншіктеп жатсақ, оған да ақы беруші едік. 

 

Сонан соң айттым: 

 

— Екеуіңнің де сөздеріңіз дұрыс. Киіз үй көшіп - қонып жүруге қолайлы. Жаз ел жайлауға кеткенде, 

сіздер қыстауда қалып, бір қыстаудан бір қыстауға көшіп, сонда алып жүруге киіз қос қолайлы, және жаз 

қоста қону түгіл, ауасы да ағаш үйден жақсырақ болады. Соның үшін сен қазақ бір шағын қос істеп ал. 

Қыс қазақ үй салдырмайды, ол уақытта сіздер әртүрлі уақ жұмыс істейсіз, көбісінше үйде отырып. Күні 

бойы далада жүрген жұмыс адамына, түнде бір мезгіл жылы жер де керек, дұрыстап дем алып, және 

жұмысқа ренжімей даяр болуға. Соның үшін, сен мешер, бір жер үй істеп ал. Сонымен жаз қосты алып 

жүріп сонда тұрасыз, қыс жер үйде тұрарсыз, және жыл сайын біреудің үйін жалдап жүрген ақшаңызға 

неше жылдық қос пен үй істеп алсаңыз, ақырыңда бұл пайдалы болар дедім. 

 

Екеуі де төре маған тиді деп шығып бара жатқанда, және шақырдым: 

 

— Екеуің жер үйді бірігіп істейсіндер ме, жоқ бөлек істейсіндер ме?—деп сұрадым. 

 

Қазақ айтгы: 

 

— Үйін мешер өзі істей берсін, мен қос тауып аламын. 

 

Сонда және төрелік айттым: 

 

— Сен, мешер, жаз болса мынау қазақтың салған қосында бірге тұрарсың, соның үшін қостың жарты 

пұлын сен төле, сен, қазақ, қыс болса, мынау мешердің жылы земленкесінде бірге тұрарсың, соның үшін 

земленкені сен де бірге істе. 

 

Екеуі де менікі дұрысқа шықты деп, құлдық ұрысып, шығып кетісті. 
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ТӘКАППАРЛЫҚ 

 

Вениямин Франклин деген даңқты білім иесі, Америка жұртының кісісі, он сегіздегі жас күнінде, Медера 

деген қаланың бір қарт адамына қонақ болып, шығар уақытта қарт ішкергі бір есіктен шығарып салуға 

алып келіпті. Франклин бұл кісіге сөйлесе келе жатып, алдыңда не барын аңғармай, есікке жақындағанда 

қарт дауыстапты: 

 

— Еңкей, еңкей, — деп. 

 

Сүйдегенше болмай, есік аласа екен, маңдайшасына Франклин маңдайымен тарс ете түсіпті. Сонда қарт 

күліп айтты дейді: 

 

— Бұл кішкентай реніш сізге екіншіде ақыл болар, ұмытпағайсың, сен жассың, өмірің алдыңда, басыңды 

тым жоғары ұстамай, төмен иіңкіреп жүрсең, мұнан да артық неше соққылардан құтыларсың. 

 

Бұл сөзді Франклин сексен жасқа келгенше ұмытпай, әрдайым айтушы еді: 

 

— Сол қарттың ақылы маған көп пайда болды, және көзіммен көрдім: басын жоғары көтерген 

тәкаппарлардың нешеуінің әлек болғанын, — деп. 
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БАТЫР ТІГІНШІ 

 

(ертегі) 

 

Бір неміс шаһарында Ганс дейтін киім тігетін ісмер адам болыпты. Ол күні бойы терезенің алдындағы 

үстелде іс тігіп отырады екен. Күрте де, шалбар да, кеудеше де тігетін болса керек. 

 

Бір күні Ганс іс тігіп отырып, көшеден айғайлаған дауыс естиді. 

 

— Мұраппа! Қара өрік мұраппасы! Кімге мұраппа керек? 

 

«Мұраппа, ә!—деп ойлайды тігінші.— Және қара өріктің мұраппасы екен. Жақсы болды». 

 

Осылай ойлайды да, Ганс терезеден айғай салады: 

 

— Тәтей, тәтей, бері кел! Мұраппаңнан бере кет! 

 

Жарты қалбыр мұраппа сатып алады да, бір тілім нан кесіп, оған мұраппа жағып қойып, кеудешені әрі 

қарай тіге береді. 

 

«Кеудешені тігіп тастап, мұраппа жейінші бір,— деп ойлайды. 

 

Тігінші Ганстің үйінде құжынаған шыбын болатын-ды. Мың ба, әлде екі мың ба, есебіне сан жетпейтін 

еді. 

 

Шыбындар мұраппаның иісін сезіп, нанның үстіне үймелеп кетті. 
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— Ау, шыбындар, шыбындар,— дейді тігінші,— сендерді кім шақырды? Мұраппама неге үймелейсіңдер? 

 

Ал шыбындар сөзге құлақ аспай, мұраппаны жей береді. Сол арада тігінші ашуланып, кетіп, қолына 

шүберек ала салып, шыбындарды періп қалғанда, бірден жетеуі жер жастанды. 

 

— Пәле, қандай күшті, қандай батыр едім!—дейді тігінші Ганс.— Бұл ерлігімді күллі шаһар білуі тиіс. 

Тәйір-ай, шаһар деген не? Бүкіл әлем білсін. Жаңадан белбеу істеп алайын да, сыртына үлкен әріптермен 

«Ашулансам, ноянмын, жетеуіңді жоямын»,— деп кестелейін. 

 

Айтты — болды. Сонсоң жаңа белбеуді беліне байлап, жол азыққа жан қалтасына бір түйір сүтсірне салып 

алып, сыртқа шығады. 

 

Қақпа алдында бұтаға шырмалып қалған құсты көреді. Құс қанша бұлқынып шырылдағанмен, босанып 

кете алмай жатыр екен. Ганс құсты ұстап, әлгі сүтсірне салған жан қалтасына сүңгітіп жіберді. 

 

Жүріп келеді, жүріп келеді, ақыры бір биік таудың етегіне келеді. Ұшар басына шығып қараса — тау 

үстінде төңіректі шолып, бір дәу отыр. 

 

— Аман ба, дос,— дейді тігінші.— Кел, маған ер, жалғанды жалпағынан басып, бір қыдырып қайтайық. 

 

— Қайдағы доссың сен маған!—дейді дәу.— Сен болсаң, шидиген, құртақандайсың, ал мен болсам, 

алпамсадай алыппын, күштімін! Есен-сауыңда табаныңды жалтырат. 

 

— Ал сен мынаны көрдің бе?—дейді Ганс, дәуге белбеуін көрсетін. 

 

Ганстің белбеуінде «Ашулансам, ноянмын, жетеуіңді жоямын» деп үлкен әріптермен кестеленген екен. 

 

Дәу жазуды оқыған соң: «Кім біледі, мүмкін, бұл өзі шынында да күшті адам шығар. Сынап байқау 

керек»,— деп ойлайды. 

 

Дәу жерден тас алып, қатты қысып қалғанда, тастан су шығады. 

 

— Енді сен де осыны істеп байқа,— дейді дәу. 

 

— Бар мақтанғаның осы ма?—дейді тігінші.— Бұл мен үшін ойыншық нәрсе ғой. 

 

Ол жан қалтасынан ептеп бір түйір сүтсірне алады да, бір қолымен-ақ сығымдап қысады, сол-ақ екен 

саусақтарының арасынан су жерге тамшылай бастайды. 

 

Мынадай күшке таң қалған дәу Гансты тағы сынап байқамақ болады. Жерден тас алып, лақтырып кеп 

жібереді. Қатты лақтырғаны соншалық, тас көрінбей кетеді. 

 

— Ал, қане,— дейді тігіншіге,— енді сен лақтырып көр. 

 

— Сен тым биікке лақтырады екенсің,— дейді тігінші.— Дегенмен лақтырған тасың жерге қайтып түсті. 

Ал мен лақтырған тасқа қарап тұр, аспан астына сүңгіп кетеді. 

 

Қолын жан қалтасына сұғып, баяғы құсты алады да, жоғары ұшырып кеп жібереді. Құс әуелеп ұшып, көп 

ұзамай көзден ғайып болады. 
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— Қалай екен, достым?— деп сұрайды Ганс. 

 

— Жаман емес,— дейді дәу.— Енді бір күш сынасып байқайық, дәу ағашты арқалап кете алар ма екенсің? 

 

Тігіншіні кесілген еменнің қасына алып келеді де: 

 

— Сен күшті болсаң, осы ағашты орманнан шығарып әкетуге маған көмектесші,— дейді. 

 

— Құп болады,— дейді тігінші, ал өзі ішінен: 

 

«Мен әлсіз болсам да, ақылдымын, ал сен күшті болғанмен, су мисың. Мен сені әрқашан-ақ алдап, жер 

соқтырып кете алам»,— деп ойлап тұр. 

 

— Сен ағаштың діңін ғана арқала, ал мен бүкіл бұтағын, бүрін көтеріп жүрейін. Өйткені ол жағы қомақты 

да ауыр ғой. 

 

Олар солай етеді. Дәу ағаштың діңін иығына салып, сүйрете жөнеледі. Сол-ақ екен тігінші бұтақтардың 

үстіне шығып алады. Дәу жалғыз өзі бүтін ағашты тігіншімен қоса сүйретіп келеді. Бұрылып артына 

қарайын десе, бұтақтары көлегейлеп көрсетпейді. 

 

Ганс бұтақтардың үстіне атша мініп алып: 

 

— Жігіттері ауылдың Бақшаға қарай ағылды.— деп өлеңдетіп келеді. 

 

Ағашты дәу ұзақ сүйретеді, ақырында шаршап: 

 

— Ау, тігінші, мен қазір ағашты жерге тастап жіберем. Әбден шаршадым,— дейді. 

 

Сол-ақ екен тігінші бұтақтан секіріп түсіп, бағанадан бері дәуге көмектесіп келе жатқан құсап, ағашқа қос 

қолдап жармаса қалады. 

 

— Мәссаған!—дейді тігінші дәуге.— Алпамсадай болғанмен, күшің шамалы екен. 

 

Ағашты сол жерге қалдырып, екеуі әрі қарай жүріп кетеді. Жүріп келеді, жүріп келеді, ақыры бір үңгірге 

жетеді. От басында бес дәу отыр, әрқайсысының қолында бір-бір үйтілген қой. 

 

— Міне,— дейді Гансты ертіп келген дәу,— біз осында тұрамыз. Ана кереуетке шық та, жатып дем ал. 

 

Тігінші төсекке қарап: «Мынау маған лайық кереует емес екен»,— деп ойлайды. 

 

Ол осылай ойлады да, үңгірдің бір қараңғылау бұрышын тауып алып, ұйқыға бас қояды. Түн ортасында 

дәу оянып, қолына үлкен темір сүймен алып, бар пәрменімен кереуетті періп кеп қалады. 

 

— Бәсе,— дейді дәу жолдастарына,— сірә, мына мықты пәледен енді құтылған шығармын. 

 

Алты дәу таңертең тұрып, отын шапқалы орманға беттейді. Тігінші де тұрып, жуынып-шайынып, таранып, 

дәулердің соңынан кетеді. 

 

Орманда Гансты көре салып, дәулердің зәресі ұшады. «Е,— деп ойлайды олар,— мұны темір сүйменмен 

ұрып өлтіре алмадық, сірә, бұл бәріміздің түбімізге жетер». 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              515 bet 

Дәулер осылай ойлап, тым-тырақай қаша жөнелсе керек. 

 

Ал тігінші болса, оларды мазақтап ішек-сілесі қатып күліп, басы ауған жаққа жүре береді. 

 

Жүріп келеді, жүріп келеді, ақыры король сарайының қасына келеді. Қақпа алдындағы көк шөпке 

қисайып, қатты ұйқтап кетеді. 

 

Ол ұйқтап жатқанда, король нөкерлері жанына келіп, белбеуіндегі «Ашулансам, ноянмын, жетеуіңді 

жоямын» деген жазуды оқып көреді. 

 

— Пәле, бізге бір мықты келген екен!— дейді олар.— Дереу корольге хабарлау керек. 

 

Нөкерлері корольге келіп: 

 

— Сарайдың алдында бір мықты жатыр. Нөкер етіп алсаңыз, қайтеді. Соғыс бола қалса, бір кәдеге 

жарар,— дейді. 

 

Король қуанып кетіп: 

 

— Дұрыс айтасыңдар, шақырып келіңдер,— дейді. 

 

Тігінші ұйқысын қандырып, көзін уқалап алып, корольге нөкерлік қызметке кіріседі. 

 

Арада біраз күн өтеді, ол нөкер болып жүре береді. Король сарбаздарының арасында күңкіл туа бастайды. 

 

— Сірә, бұл мықтыдан біз еш жақсылық таппаспыз. Бұл ашуланса, жетеуді бірден жер жастандырады ғой. 

Белбеуінде солай деп жазылыпты. 

 

Олар корольге келіп: 

 

— Мұнымен бірге жүре алмаймыз. Бірде болмаса бірде ашуланса, бәрімізді қырып тастайды. Аман-

есенімізде бізді нөкерліктен босатыңыз,— дейді. 

 

Мұндай мықтыны нөкер етіп алғанына корольдың өзі де өкініп, бармағын шайнап жүрген болатын. 

 

«Шынында да,— деп ойлады ол,— бұ шіркін ашуланса, сарбаздарымды түгел қырып салар, өзімді де жер 

жастандырар, сонсоң өзі тағыма отырып алар... Бұдан қалай құтылсам екен, ә?» 

 

Тігіншіні шақырып алып, король: 

 

— Менің елімде, ит тұмсығы өтпейтін қалың орманымның ішінде екі қарақшы жүр, екеуі де асқан күшті, 

маңына тірі пенде жолай алмайды. Сол екеуін іздеп тауып, көздерін жоюды бұйырамын. Көмекке жүз 

салт атты сарбаз қосып беремін,— дейді. 

 

— Құп,— дейді тігінші.— Мен ашулансам, жетеуіңді бірден жер жастандырам. Тәйір-ай, екі қарақшы сөз 

бе екен! 

 

Сөйтіп, ол орманға қарай беттейді. Салт атты сарбаздар соңынан желе жортып келеді. 

 

Орманның шетіне жеткен соң, Ганс сарбаздарға: 
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— Сарбаздар, сендер осы арада қалыңдар, қарақшыларды о дүниеге өзім-ақ аттандырам,— дейді. 

 

Қалың жыныстың ішіне кіріп, жан-жаққа көз жүгірте бастайды. Демдерінен үстіндегі бұтақтар теңселіп, 

дәу ағаштың түбінде қорылдап қатты ұйқтап жатқан екі қарақшыны көреді. Көп ойлап жатпастан, тігінші 

жан қалтасын тасқа толтырып алып, ағаштың басына шығып, бір қарақшыны көздеп тас лақтыра 

бастайды. Тас біресе кеудесіне, біресе маңдайына тиеді. Қарақшы қор-қор етіп, еш нәрсе сезбей жата 

береді. Кенет бір тас қарақшының мұрнына тарс ете түседі. 

 

Қарақшы ояна салып, жолдасын бүйірге нұқып қалады. 

 

— Сен неге төбелесесің? 

 

— О не дегенің!—дейді екінші қарақшы.— Сені мен ұрған жоқпын. Сірә, түс көргенсің ғой. 

 

Екеуі қайтадан қорылдап ұйықтап кетеді. 

 

Сол-ақ екен тігінші екінші қарақшыны таспен атқылай бастайды. 

 

Ол да оянып кетіп, айғай салады: 

 

— Сен маған неге тас лақтырасың? Жынданғансың ба, өзің! 

 

Осыны айтып, ол жолдасын маңдайға періп жібереді. Анау мұны періп қалады. 

 

Екеуі біраз жұдырықтасып алып, сонсоң қолдарына не түссе сонымен, таспен, ағашпен бірін-бірі төпеп, 

қызыл шекелесіп кетеді. Және бірін-бірі әбден мүрдем кетіргенше солай төбелесе береді. 

 

Сонсоң тігінші ағаштан түсіп, орманнан шығады да, сарбаздарға: 

 

— Іс бітті, екеуі де мүрдем кетті. Антұрғандар пәлекет екен! Тас лақтырып, жұдырықтасып бақты, бірақ, 

тәйірі, маған не істей алушы еді? Мен ашулансам, екеу түгіл жетеуді бірден жер жастандырам ғой!—дейді. 

 

Король сарбаздары орманға кіріп, екі қарақшының сілейіп жатқанын көреді. Тіршілік нышаны 

байқалмайды, мүрдем кетіпті. 

 

Ганс корольдың сарайына қайтып оралады. Король зымиян қу адам болатын. Ганстың сөзін тыңдап 

болған соң: «Жарайды, жігітім, қарақшылардан күшің асқан екен, сені тағы бір жұмысқа жұмсайын, әсте, 

тірі қайтпассың»,— деп ойлайды. 

 

— Бері қара,— дейді король Ганске,— сен әлгі орманға қайта барып, сонда жүрген жалғыз мүйізді 

жалмауыз аңды ұстап әкел. 

 

— Құп,— дейді Ганс корольге,— бұ да қолымнан келеді. Мен ашулансам, жетеуді бірден жер 

жастандырам ғой. Тәйір-ай, жалғыз мүйізді жалғыз аң маған сөз бе екен. 

 

Ол қолына балта, арқан алып, орманға қарай беттейді. 

 

Ганс жалғыз мүйізді жалмауызды көп іздеп сандалған жоқ, түрінен адам шошырлықтай, үстіндегі түгі 

тікірейген, мүйізі алмас қанжардай бір аң қарсы алдынан шыға келеді. 
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Мүйізімен жарып тастамақ болып тап бергенде, тігінші бір жуан ағаштың тасасына тығыла қалады. Аң 

зымыраған бетімен келіп, ағашты сүзгенде, мүйізі ағашқа қадалады. Кері жұлқынып еді, мүйізін шығарып 

ала алмайды. 

 

— Бәлем, енді менен құтыла алмайсың! — деп, тігінші жалғыз мүйіздің мойнынан тас қылып байлайды 

да, ағашқа қадалған мүйізін балтамен шауып шығарып алып, шаһарға қарай жетектеп жөнеледі. 

 

Жалғыз мүйіздіні тұп-тура король сарайына алып келеді. 

 

Жалғыз мүйіз басына алтын тәж киген, үстіне қызыл шапан жамылған корольді көре салысымен, 

пысылдап, күжілдеп қоя берді. Екі көзіне қан толып, түгі тікірейіп, мүйізі қанжардай сойдиып тұр. 

 

Король зәресі ұшып, тұра кеп қашады. Сарбаздары соңынан жөнеледі. Король сол қашқаннан ұзап қаша 

беріп, адасып кетеді, кері қайтар жолды таба алмайды. 

 

Ал тігінші болса тыныш өмір сүріп өтіпті, бұрынғысынша күрте-шалбар, кеудеше тіге беріпті. Белбеуін 

қабырғаға іліп қойса керек, бұдан былай ғұмырында дәулерді де, қарақшыларды да, жалғыз мүйізді 

құбыжық аңды да көрмепті. 
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САҚЫП 

 

Сақып деген бір жақсы кісі мал жинамай жүріп, ақырында әл кеткенде қатты кедейшілік тартып, бір күні 

етігі болмаған соң жалаңаяқ далада жүргенінде, аяқтарын тас жыртып ренжіңкірепті. Сөйтіп келе жатып, 

екі аяғы жоқ, ағаш балдақпен жүрген бір тіленшіге жолықты. Мұны көріп, Сақып аһ ұрып айтты дейді: 

 

— Әй Құдайым, ренжігеніме тоба қылдым, шүкір саған, менің жүруге аяғымды аман сақтағаныңа, мынау 

балдақты бишараға жаңадан аяқ табылса, жалаңаяқ та болса жүріп жүруді дүниенің бір қызығы деп білер 

еді- ау, — деп. 
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ЖАМАНДЫҚҚА ЖАҚСЫЛЫҚ 

 

Қызылбас патшасының Абдулла деген уәзірі бар еді. Соның заманында жұрт бұзылып, бір күні уәзір 

патшаға келе жатқанда халық қамап: Дегенімізді істе, істемесеңіз өлтіреміз, — деп, ішінде бір 

батырырағы уәзірді сақалынан алып жұлықты. Уәзір ашу етпеді. Бұлардан шыққан соң патшаға барып, 

жұрттың тілегін беріңіз деп өтініп, тілегенін патшадан алып берді және өзінің көрген кемшілігі үшін 

ешкімге жаза бермеңіз деп оны да тілеп алды. Ертеңіне уәзірге бір саудагер келіп: 

 

— Тақсыр, кеше сізді ренжітіп, сақалыңыздан жұлыққан кісіні айтайын деп келдім, ол Нағым деген менің 

көршім еді, алдырып жаза беріңіз, — деді. 

 

Бұл сөзді есіткен соң уәзір саудагерді қайтарып, Нағымды шақыртып алды. Нағым: Менің кешегі ісімді 

біреу айтып танытқан екен, — деп қорыққанынан үрейі кетіп, келе-ақ уәзірдің аяғына жығылды. Уәзір 

Нағымды жерден көтеріп алып, айтты дейді: 
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— Мен сені жазаландыру үшін шақырмадым. Бірақ, көршің саудагер жақсы кісі емес екен. Сенің 

білместігіңді маған келіп айтты. Екінші рет ол көршіңнен сақтанып жүргендей екенсің. 

 

Соны айтайын деп шақырып едім. Енді аман бол! — деп ішкергі үйіне кіріп кетті дейді. 
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НАДАНДЫҚ 

 

А 

 

Аңқау елге арамза молда тұрып, балаларға сабақ оқытыпты—мыс. Молда жазу да танымайтын, надан 

өзбек екен. Балалардың қолына қағаз беріп, шимайлап оқытатын оқуы: 

 

— Неке қияр ат болар, бала туса шат болар — оған асыл зат болар, ат қояры — семіз ат, сүндет басы — 

үш түйе, ысқат деген бес түйе. 

 

Бір күндерде сол елге шын молда келіп, әлгі бала оқыған медресеге келіпті. Сонда арамза молда жалма-

жан бір балаға, келген молдаға есіттіріп, сабақ берді дейді: 

 

— Е-е, ме-е демелік, өзге былшыл не керек, он бес түйем, бір атым, жартысы сенікі, жартысы менікі. 

 

Б 

 

Бір ноғай түн ортасында үйінен жалаңаяқ, жалаңбас қашып шығып, оны көрген соң қатын-баласы да үркіп, 

үйін тастай қашып, үздік-создық көршісінің үйіне барып тығылыпты. Көршісі: 

 

— Мұның не?—депті. 

 

Демін алып, ноғай біраздан соң жауап берді: 

 

— Үйімді көптен бері жын-шайтан аралап жүр еді. Күнде жатып қалсам, шайтандар үйімнің төбесінде 

жиылысып, ойын салып, тасырлатып жүретін. Соларды қашыру үшін неше рет молдалар жидырып, дуа 

оқытып, көп пұлым шықты. Бүгін түнде тағы да бұрынғы қалпынша, тасырлатып жүрген соң, ұйықтай 

алмай жатыр едім. Бір мезгілде шайтанның біреуі тарс еткізіп үйдің төбесін сындырып, маған қарай 

қарғыды, мен жалтарып қалып, бір жағымен қашып шықтым. Апыр-ай, шайтанның мүйізі де болады екен 

ғой, қашып бара жатқанда, қолым мүйізіне тиіп кетіп еді, — деді. 

 

Көршісі есті кісі екен, «қане шайтаныңды біз де көрелік» деп, қолына фонарь алып, үш-төрт кісі ертіп, 

ноғайдың үйіне келді. Қараса, үйінің төбесін жұқа қамыспен тоқып сылаған екен, ортасы құлап түсіпті 

және қарап жүргенде, бұрышта бір ешкі жайына күйсеп жатыр. Сәлден соң, үй төбесінде маңыраған 

лақтардың дауысы шықты. Мұны есітіп ешкі де түрегеліп маңырады. Соның артынша лақтар манағы 

құлаған жерден секіріп түсіп, енесіне қосылысыпты. Қараса, лақты ешкілер көршінің өзінікі екен. Түнде 

үйдің төбесіне үйілген шөпке келіп жеп, ойын салуды әдет етіп жүріп, манағы үй төбесінің жұқа жерінен 

құлап түскен екен. 

 

В 
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Екі кісі жаздың бір әдемі күнінде сайранға шығып, бір ағаштың қасынан өтіп келе жатқанда, көкек 

шақырды дейді. Біреуі тұрып айтты : 

 

— Көкек тек құс емес, ол мені көріп шақырғанын ырым етемін, маған ұзамай-ақ бір дәулет жолығады 

екен,— деді. 

 

Қасындағысы айтты: 

 

— Көкек саған шақырған жоқ, маған шақырды, дәулетке мен жолығамын, — деді. 

 

Әуелгісі айтты: 

 

— Сен итке неғылған дәулет?! 

 

Оған қарсы екіншісі: 

 

— Мен ит емес, сен ит! — деп екеуі ұрсысып, ұрыстан соң төбелесіп, екеуінің де аузы-мұрны қан болды. 

Мұнан соң екеуі де дәрігерге келіп, жараларына ем еттіріп отырып, ұрыстың неден басталғанын айтысты. 

Сонда дәрігер айтты дейді: 

 

— Ей, ақылсыздар, ол көкек сендер үшін емес, мен үшін шақырған екен. Көкек шақырмаса, сендер 

төбелеспес едіңдер, төбелес болмаса, сендер жаралы болып, мен емдеп, ақы алып, олжа таппас едім, — 

деді. 

 

Г 

 

Менің бір дос адамым әңгіме етеді: 

 

— 1875 жылы, жолаушылап келе жатып, бір ауылға түстім. Әңгімелесіп отырғанда, бір бала келді, екі көзі 

жылағаннан ісіп кеткен. Бөтен балалардай ойнамай, тамақ та жемей отырған соң аяп, қасымдағы 

кісілерден сұрадым: «бұл бала неге қамығып жүр, ойнамайды, тамақ жемейді?» деп. Сонда ауыл кісілері 

айтты: 

 

— Бұл баланың кешегі күн ертемен шешесі қазаланды. Өлген соң-ақ қасымыздағы қыр үстіндегі 

молалардың қасына апарып қойдық. Кешке бұзау қайтарып жүрген балалар моланың қасына барса, 

манағы қатынның моласынан дауыстап шақырғандай көмескі бір үн келеді. Балалар бұзауларын тастай 

қашып, ауылға айтқан соң, үлкен кісілер де молаға жақындап барсақ, анық есіттік моладан үн шыққанын. 

Бұл сұмдықты көрген соң бір кесапатына ұшыраймыз деп, ауылымызбен көшіп, бүгін осы жерге қондық. 

Сол қатынның мынау он екі жасар баласы: Әжем тірі жатыр ғой, көрден ашып алып бер деп, — жылап, 

тілемеген адамы қалмады. Әрине, ешкім көрге бармақ түгіл, баланың, тіпті өзін де жібермей, бағып 

тұрмыз. 

 

Сонда манағы бала өзі де жылап қоя берді: 

 

— Ағеке, сіз бір қайыр қылмасаңыз... әжем тірі қалуы рас, — деп. 

 

Бұл балаға абайлап қарасам, сонша есті бала кескінді. Қанша үлкендердің айтқанына болмай өз ақылына 

салып, шешесін тірі қалды деп тұрғанына таң қалып, алдыма шақырып, сүйіп отырып айттым: 

 

— Тірі болса-болмаса да, шырағым, мен әжеңді барып көрейін. 
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Отырған кісілер үрпиісе түрегелді: 

 

— Ойбай, мырза, айта көрмеңіз, өлген кісі тіріледі деп көр ақтарған не сұмдық, ол дүниедегі күнәсін 

тартып жатқан қатынға бола өзіңіз мерт боларсыз, — деп. 

 

Мен балаға «үйіңе барып киініп кел», деп шығарып жібердім. Отырған кісілерге айттым: 

 

— Дұрыс, өлген кісі қайта тірілмейді, бірақ сіздер есі танып жатқан қатынды өлді деп біліп, тірілей 

көмгенсіз. Дауыстап шақырғанын естіп тұрып, ашып алмағаныңыздан қатты обалға қалыпсыз, ешбір 

Құдай-Тағаланың кәләмінде13 жоқ көрдегі азап адам құлағына естіледі деген, — дедім. 

 

Сол арада манағы бала келді, ауылдан кетпен, күрек алып, қасымдағы екі жолдасыммен, баланы ертіп 

молаға бардық. Ауылдан қорыққанынан адам ермеді. Молаға барып сырттан құлақ салсақ та, ешбір дыбыс 

естілмеді. Сонсоң аштырып, екі кісі түсіріп қарасақ, бейшара қатынның қолы-басы жара, қан, үстіндегі 

киімін айырып тастапты, өзінің әлі күнге денесі жып-жылы екен. Қатынды көрден алып, үстіне шатыр 

тіккізіп бір күн бақтым. Көрден алған уақытта аз ғана жаны бар ма деп едім, сол күннің кешіңде-ақ 

суынып, шынымен жан тапсырды. 

 

Осындай істер әр елде болатын шығар деймін. Білімді зор дәрігерлер айтады: қайсыбір аурулар бар — бір 

жұмаға шейін адамды есінен тандырып, ешбір жан бар белгісі болмай жатқызатын деп. Соның үшін өлікті 

тым асықпай, байқаңқырап көму керек. 
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ӨТІРІКТІҢ ЗАЛАЛЫ 

 

Үш кісі жаланға шығып, күн бойы құс аулап, жалғыз-ақ шүрегей үйрек атып алыпты. Кешке бір жерге 

келіп отырып сөйлеседі: бұл үйректі үшеуіміз жеп тоймаймыз, біреумізге жөн болмайды, — деп. Ішінде 

біреуі қу жігіт екен, бұл айтты: 

 

— Оған ақыл табылады. Үйректі пісіріп, бетін жауып қоялық та, үшеуіміз де жатып ұйықталық, қайсымыз 

жақсырақ түс көрсек, үйректі сол жесін, — деді. 

 

Осыған сөз қойысып, үйректі пісіріп, бетін жауып, өздері жатып ұйықтағанда, манағы қу тұрды да үйректі 

жеп алып, табағының үстін әуелгіше жауып қойды. Ертең жолдастарымен бірдей тұрып қу сұрады: 

 

— Не түс көрдіңіздер? — деп. 

 

Біреуі айтты: 

 

— Мен ақбоз атқа мініп, алтын тәж киіп, көкке ұшып жүр екенмін. 

 

Екіншісі айтты: 

 

— Мен ұшпаққа кіріп, хор қыздары маған қызмет етіп жүр екен. 
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Сонда қу айтты: 

 

— Екеуіңдікі де рас, мен түсімде сеңдерге қарап тұрып едім, бірің патша болып көкке ұшып кеткен соң, 

енді бірің ұшпаққа кіріп кеткен соң, бір шүрегей үйрекке бола қайтып келіп жатар деймісің деп, үйректі 

мен жеп қойдым, — деді. 
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АЙУАННЫҢ ЕСТІСІ КӨП, БІРАҚ АДАМДАЙ ТОЛЫҚ АҚЫЛЫ ЖОҚ 

 

Ит адамға шын дос жануар. Дүние жүзінде иттің неше атасының ұлы бар: біреуі қора, біреуі үй күзетеді, 

біреуі малшы орнына мал бағады, біреуі аң, құс алып береді, біреулері, тіпті, ат орнына жегіліп те жүріледі. 

Бұлардың бәрін де екінші кітапта уақытымен айтармыз. 

 

Англия жұртының ең үлкен Лондон дейтін қаласында өрт болған уақытта, жанып жатқан үйдің ішінде 

қалған балаларды алып шығуға үйретілген иттер бар. 

 

Соның біреуі Боб деген ит он екі баланы өрттен алып шығыпты. 

 

Бір күні бір үй жанып, өрт сөндіргіш адамдар келген уақытта, бір қатын жылап тұрды, «балам жанып 

жатқан үйде қалды» деп. Өртшілер әлгі Бобты жіберді. Боб баспалдақпен үйге кіріп, түтін ішінде жоқ боп 

кетіп, біраздан соң баланы көйлегінен тістеп қана алып келді. Шешесі қуанып баласын алды, өртшілер 

иттің өрт шалған жері жоқ па деп қарап тұрғанда, Боб өршеленіп, жанған үйге қарай тағы ұмтыла беріпті. 

Өртшілер ойлады, «шамасы үйде тағы да бір бала бар шығар» деп. Сонымен, Бобты және қоя берді. 

Біраздан соң Боб, ауызында бір тістегені бар, үйден жүгіріп шыға келді. Қараса, әкелгені бір үлкен 

қуыршақ екен. 
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ЖАМАН ЖОЛДАС 

 

Екі дос кісі жолдастасып келе жатып, бір аюға ұшырапты. Бұл екі кісінің біреуі әлсіз, ауру екен, екіншісі 

мықты, жас жігіт. Аюды көрген соң бұл жігіт, ауру жолдасын тастап, өзі бір үлкен ағаштың басына шығып 

кетті дейді. Ауру байғұс ағашқа шығуға дәрмені жоқ, жерге құлады да созылып, өлген кісі болды да жатты. 

Есітуі бар еді, «аю өлген кісіге тимейді» деп. Аю бұл жатқан кісінің қасына келіп иіскелеп тұрды да, 

дыбысы білінбеген соң тастап жөніне кетті. Мұнан соң, манағы жолдасы ағаштан түсіп, аурудан сұрапты: 

 

— Достым, аю құлағыңа не деп сыбырлап кетті? 

 

Ауру айтты дейді: 
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— Аю құлағыма ақыл айтып сыбырлады, екінші рет тар жерде жолдасын тастап қашатын достармен 

жолдас болма деді, — дейді. 
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АҚЫМАҚ ДОС 

 

Бір мырза орманнан бір аю баласын ұстап алып, үйіне алып келіп, сонша жақсы күтіп асырапты. Бір 

күндерде мырза қатты ауырып, бір айдай төсектен тұрмай жатып, сол уақытта аюды да қараған кісі 

болмай, бұл да қатты жүдеп зарығыпты. Аурудан аз-ғана тәуір болған соң, мырза бір күні далада, есік 

алдына отырып, күннің жылысымен маужырап қалғиды, бірақ маңдайына, бетіне шыбын қонып, 

шыдатпайды. Соның бәрін де манағы аю көріп отыр екен. Мырзаға тыныштық бермегені үшін шыбынға 

қатты кейіді. Сөйтіп, аю ыза бола тұра жұлқып кеткенде шынжыры үзіліп кетіп, жүгіріп барды да, 

мырзаның бетіне табанымен салып келіп кеткенде, мырза қалпақтай ұшып, сол жерде-ақ жан тапсырды 

дейді. 

 

Бұл іс Дәуіт пайғамбардың заманында болған екен. Аюды халық пайғамбарға сүйретіп алып барды, бұған 

қалайынша жаза береміз деп. 

 

Әзірет Дәуіт аюдан сұрады: 

 

— Не себептен қожаңды өлтірдің ? 

 

Аю жылап айтты дейді: 

 

— Қожам мені баласындай күтіп, асыраушы еді, ол ауырған уақытта мені күткен кісі болмай, қожамның 

жазылуын тілеп зарықтым. Бүгін сол аурудан тәуірірек болып, қожамның далаға шыққанына қуанып 

қарап тұрғанымда, мырза есік алдына отырып, қалғиын деп еді, шыбындар тыныштық бермеді. Соған 

ашуым келіп ұрғанымда қожам, не себептен екенін білмедім, өліп қалды. Мен қожама қастық ойламадым, 

шыбынды қырайын деп едім, — деді. 
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САЛАҚТЫҚ 

 

Кәрім деген мешер өзі жұмысқа тәуір жігіт те болса, жуынып, кірсіз көйлек киіп, таза жүрумен ісі жоқ еді. 

Әркім айтушы еді: 

 

— Саған не болды, Кәрім, бойыңнан кіріңді ағызып жүргенше, жуынсаң болмай ма? — деп. 

 

— Қолым тимейді, — деуші еді ол. 
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Сөйтіп жүріп, тұлабойын шиқан қаптап және қотыр болды. Бұл күйде құрысып-тырысып жатқанында, 

әркім сұрайды: 

 

— Кәрім, саған не болды? — деп. 

 

Кәрім айтады екен: 

 

— Күнәм үшін Құдайдың бір берген сазайы-дағы, — деп. 

 

Оған қарсы таныстары: 

 

— Рас, Кәрім, Құдай-Тағала таза жүрмеген былғаныш кісіні сүймейді, тым болмаса жұмасына бір 

моншаға түсіп, не болмаса үйінде сабынмен жуынуды әдет етсең, бұ бәлеге душар болмас едің. 

 

Сонымен, Кәрімді ауру жататын үйге алып барып, таза жуындырып, таза киім киіндіріп, ем қылған соң аз 

ба, көп пе жатып жазылды. Мұнан соң, Кәрім бір зауытқа барып жалданыпты. Өздеріңе де белгілі шығар, 

зауытта нәрсе бояйтын бояулардың бәрі де у болады. Бір күні қожасы Кәрімге бір бояуды былғап қой деп 

беріпті. Былғап отырып-отырып, кәдімгі үйренген қалыбынша, қолын жумастан барып, тамаққа отырып 

нан жепті. Қолындағы бояудың жұғынының бәрі де жеп отырған нанына жабысып отырғанда, бір мезгілде 

Кәрімнің іші бүрісіп, ауыра бастапты. Әрлі - бері, олай - бұлай аунақшып, біраз жатып, Кәрім ұзамай-ақ 

жан тапсырыпты. Әлгі бояу у бояу екен. 
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САРАҢДЫҚ ПЕН ЖИНАҚТЫЛЫҚ 

 

Бірнеше тәуір кісілер бір жетім-жесір қалған үй ішін жылу жиямыз деп, әр үйге қыдырып барып жүріп, 

бір байдың үйіне келсе, бай жұмыскеріне бір кішкентай жіпті жаңбырда ұмытып, далада қалдырыпсың 

деп, қатты ұрысып тұр екен. Ұрысып тұрып айтады: 

 

— Сен білмейсің, ол кішкентай жіп те болса, малға сатып алынған нәрсе, малдың табылуы оңай емес, — 

деп. 

 

Мұны есітіп, көріп, әлгі жолаушылар өзді-өзі сөйлесті: Бір жаман жіпті далада ұмытып қалдырдың деп 

сонша кейіп тұрған адам бізге ешнәрсе бере қоймас, аузымызды ауыртпай, келген ізімізбен қайталық. 

Ішінде біреуі айтты: 

 

— Неміз кетіп барады, келген соң бұған да айтып кетелік. 

 

Бұл сөзбен байға келіп, сәлем берді. Бай бұларды әдеппен үйіне кіргізді. Сонан соң келгендердің 

жұмысын есітіп, сол жердің өзінде бөтендерге қарағанда екі есе ақша шығарып берді және мұнан басқа 

төрт-бес қап астық беремін деп уәде етті. Мұнысын көріп жолаушылар таңданып отырды да, өздерінің 

далада байды сараңға санағандарын айтысты. Сонда бай айтты: 
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— Аз нәрсені азсынбай, қадірін біліп жинағаннан осындай кем-кетікке жәрдем беруге қолым жетісті, 

жинақтылық — сараңдыққа жатпайды, — деді дейді. 

 

 http:www.elarna.comkitap_kk.php?id=1150&oku=7499#ixzz4Wf9oxurM :ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى

ارنا كەسكىندەر ايماعى-ەل : http:www.elarna.comvideo.php 

 

305 - Бөлім: ЖОМАРТ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2002 

 

 

ЖОМАРТ 

 

Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі - құсқы киім киіп, отын кесіп, 

шөп тасып, жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын - таныстары сұрады дейді: 

 

— Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар, ашқа — тамақ жалаңашқа — киім, үйсіздерге — үй болдыңыз, 

сөйтіп тұрып өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарлыша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың 

мағынасы не?—деп. 

 

Жомарт айтты дейді: 

 

— Төрт түрлі себеп бар. Әуелгісі: әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өнебойы әдет етсең, көңілге жел 

кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке 

жем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі: бар бола тұрып мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік 

екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі: күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға 

нан сатып алып жесем де бойыма сол тамақ болып тарайды, еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, 

сіңімділігі болады екен. Төртіншісі: Құдай-Тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына 

жаратпай, көбісін өзім ішіп-жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын, — 

деді. 

 

 http:www.elarna.comkitap_kk.php?id=1150&oku=7498#ixzz4WfA33PMu :ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى

ارنا كەسكىندەر ايماعى-ەل : http:www.elarna.comvideo.php 

 

306 - Бөлім: МҰЖЫҚ ПЕН ЖАСАУЫЛ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2003 

 

 

МҰЖЫҚ ПЕН ЖАСАУЫЛ 

 

Бір мұжық далада жүріп, біртүрлі әдемі тас тауып алып, көршісінен сұрады: 

 

— Бұл тасты неғылсам болады екен? — деп. 

 

Көршісі айтты: 

 

— Патшаға алып бар, — деп. 

 

Сонымен, мұжық келіп, патшаның алдындағы жасауылының аяғына жығылып, мені патшаға жолықтыр 

деп тілек етті. 

 

— Не жұмысың бар? — деді олар. 
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— Патшаға сый алып келемін, — деді мұжық. 

 

Жасауыл айтты: 

 

—Патша саған не сый берсе, жартысын маған бер, болмаса жолықтырмаймын. 

 

Мұжық бұған разы болды. 

 

Мұнан соң, мұжықты патшаға алып келісті. Патша тасын алып, мұжыққа алда разы болсын айтып, мың 

теңге беріп еді, мұжық аяғына жығылып: 

 

— Тақсыр, мың теңгені алмаймын, арқама елу шыбық салдырыңыз, — деді 

 

Патша бір мағынасы бар шығар деп, жасауылына бұйырды: «ақырын ғана мұның арқасына елу шыбық 

соқ» деп. Жиырма бес шыбығын соғып болғанда мұжық айтты: 

 

— Енді маған болар, қалғанын бәлен жасауылға салдырыңыз, алған сыйымның жартысын не де болса 

соған бермекші едім. 

 

Бұл жасауылды шақыртып, оған келістіріп жиырма бес шыбық ұрдырды. Сонан соң, бұл айласына разы 

болып, мұжыққа патша екі мың теңге бергізді дейді. 

 

 http:www.elarna.comkitap_kk.php?id=1150&oku=7497#ixzz4WfA9hNqu :ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى

ارنا كەسكىندەر ايماعى-ەل : http:www.elarna.comvideo.php 

 

307 - Бөлім: ӘДІЛДІК 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2004 

 

 

ӘДІЛДІК 

 

Хусейін қазының терезесінің түбіне келіп, екі жаман киімді тіленші: 

 

— Құдай үшін қайыр беріңіз, — деді. 

 

— Құдай өзі берер, барыңыз, — деді қазы. 

 

— Пайғамбар ақы үшін. 

 

— Ей, тіленшілер, енді басымды ауыртпай кетіңіз, — деп ашуланып, қазы оқып отырған кітабын жерге 

атып ұрды. 

 

— Аһ, қазы, бейшарашылыққа бір нәрсе берсеңші,— деп тіленшілер кетпей, жылап тұрды. 

 

Сонда қазы ыза болып, ұшып тұрып, жұмыскерлерін шақырып бұйырды: 

 

— Мынау бір-екі қыдырыңдыны зынданға тастаңыз, — деп. Бірақ ол арада тіленшілер жоқ болып кетті. 
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Мұнан соң үш күн өткен соң, қазыға көп қонақтар келіп, той болды. Қазының үйінің іші жарқыраған 

алтын, шамасыз сәулет, өзі терезесін ашып, сол терезе түбінде мүфтимен12 әңгімелесіп, көзін Бағдаттың 

қаласына салып отыр екен. Сол уақытта терезе тұсына ана -күнгі екі тіленші тағы келді. 

 

— Қуаныштарыңыз қайырлы болсын, қазы, осы қуаныш үстінде бізді де бір нәрсе беріп қуантыңыз, — 

деп жылап тұрды. 

 

Сонда қазы қасындағы мүфтиге айтты: 

 

— Осы екі қыдырыңды тіленшілер екінші рет келіп беймаза етеді, қалипа қазіреті осындайларға жаза 

бұйырмайды. Сөйтсе де, бұл жолы бұйрықсыз да болса, осы екі тіленшіні ұстатып, кісендетемін, 

Бағдаттай қаланың сынын бұзып, қыдырып жүрмесін, — деп, адамдарын шақырды. 

 

Сол уақытта екінші тіленшінің өздері де үйге кіріп келіп, үстіндегі ескі киімдерін тастап, біреуі айбатты 

дауыспен ақырды: 

 

— Қазы, мен сені қазы қойғанымда: жұртқа қайырлы, байға, жарлыға бірдей, ақ -сарағат би болар ма екен? 

— деп үміт етіп едім, бұл жаңылысыма тоба қылдым. Жапар! Мынау оңбаған құртты алып, әділдікпен 

жазасын бер, жұртым көріп - білсің патша құрығы ұзын екенін, ерте ме, кеш пе қылған жамандық патшаға 

білінбей қалмайтынын, білінсе үлкен-кішілікке қарамай, жаза тартатынын, — деп. 

 

Жиылған қонақтар бұларды танып, аяқтарына құлап жығылысты. Тіленші болып келіп жүрген 

Һарунрашит деген қалипа патшасы, қасындағы Жапар деген уәзірі екен. 

 

 http:www.elarna.comkitap_kk.php?id=1150&oku=7495#ixzz4WfAL9wQS :ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى

ر ايماعىارنا كەسكىندە-ەل : http:www.elarna.comvideo.php 

 

308 - Бөлім: МҰҢСЫЗ АДАМ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2005 

 

 

МҰҢСЫЗ АДАМ 

 

Бір патшаның ханымы ауру болып, жұрттан неше - неше дәрігер жидырып, ем еткізсе де ешбір дауасы 

табылмады. Патша мұнан соң бақсы-балгерлерді жидырып жарлық айтты: 

 

— Балдарыңызды ашып, осы ханымға не ем болатынын табыңыздар, егер таппасаңыздар бәріңізді де 

астырып өлтіремін, — деп. 

 

Бақсы-балгерлер қорқып, сасып тұрғанда, ішінде біреуі айтты: «Мен бұл аурудың емін таптым». Сол 

сөзбен мұны ханға алып келісті. Бұл балгер ханға айтты: 

 

— Дүниеде мұңсыз кісі тауып, соның көйлегімен қақтырсаңыз, бұл ауруға сол ем екен. 

 

Патша жер жүзіне жасауылдарын таратып, қанша іздесе де мұңсыз адам табылмады. Біреу бай, не бақты 

болса баласы жоқ, екеуі де болса не қатыны, не баласының мейірімі жоқ, болмаса біреулерден көрген 

кемшілігі бар, болмаса не өзі, не қатын-балалары сырқау, ең болмаса сол айтылғанның бәрін құдай берген 

болса, қанағат жоқ болғаннан уайымы көп — тағы ілгерірек болмадым деп. 

 

Күдер үзіп, мұңсыз адам жоқ екен деп қойған кезде, бір күн патшаның баласы келе жатса, бір кедей адам 

даладағы бұзылған тамның түбіне келіп айтады: «Бүгін жұмысымды бітірдім, қарнымды тойдырдым, енді 
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не уайымым бар, кел жатып ұйықтайын»—деп, тамның қасындағы жиынды салам үстіне жығылды да 

жатты. Сәлден соң қорылдап ұйықтап та қалды. 

 

Патшазада мұны көріп, мұңсыз кісі таптым деп патшаға хабар берді. Патша қуанып, жасауылдарын 

жіберді, ол мұңсызды алып келіңіз деп. Алып келген соң, бұл адамға алтын-күміс беріп, енді көйлегіңді 

бер деп қараса, мұңсыздың үстінде көйлегі де жоқ екен. 

 

 http:www.elarna.comkitap_kk.php?id=1150&oku=7494#ixzz4WfAYnh1h :ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى

ارنا كەسكىندەر ايماعى-ەل : http:www.elarna.comvideo.php 

 

309 - Бөлім: ҚАНАҒАТ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2006 

 

 

ҚАНАҒАТ 

 

Әзірет Әліден бір жүт11 келіп сұрады дейді: 

 

— Толық байлық қайтсең табылады? 

 

Әлі айтты: 

 

— Қанағат ете білсең. Қанша мал көп те болса қанағаты жоқ кісі байлыққа жеттім деп тоймайды. Қанша 

мал аз да болса, барына қанағат ете білсе, бұл адамның көңілі жайлы, тынышырақ болады. Соның үшін 

Әзірет Әлі: байлық — қанағатта, — деді. 

 

310 - Бөлім: ӘДЕП 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2007 

 

 

ӘДЕП 

 

Бір жұрттың бас әкімі екінші бір байға жолығысып сөйлесіп тұрғанда, қасынан бір жарлы мұжық өтіп 

бара жатып иіліп, бас ұрып сәлем берді дейді. Оған қарсы әлгі үлкен әкім төре онан да төменірек бас ұрып 

сәлем алды. Қасындағы бай: 

 

— Тақсыр, осынша жұрттың үстінен қараған әкімсіз, осы бір мұжыққа неге сонша бас ұрасыз? — деп 

айтты дейді. 

 

Сонда әкім: 

 

—Ешбір ілім - білім үйренбеген мұжық сонша иіліп, әдептілігін көрсеткенде, мен онан әдепсіз болып 

қалайын ба? — деді дейді. 

 

311 - Бөлім: ТАЗА БҰЛАҚ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2008 

 

 

ТАЗА БҰЛАҚ 
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Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан. Айналасы 

қалың біткен ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгіліп, суы мұздай, салқын, шыныдай жылтылдап 

тұрған сонша әдемі, таза бұлақ екен. Су шыққан жеріне бір қазандай тасты біреу ойып қорғаныш қылып, 

тастың су ағар жеріне жазу жазыпты: 

 

— Әй, жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол, — деп. Манағы үш жолаушы бұлақтан ішіп қанған соң, жазуды 

оқып, біреуі саудагер екен, ол айтты: 

 

— Бұл жазылған ақыл сөз екен, бұлақ күн-түн тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, 

үлкейеді, бұған бөтен бұлақтар құйып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат сол: сен де, адам, 

тынбай қызмет қыл, ешуақытта жалқауланып тоқтап қалма, сөйтсең, ақырында, сен де зорайып, мұратыңа 

жетесің дегені ме деп білемін, — деді. 

 

Екінші жолаушы мүсәпір молда екен, басын шайқап: 

 

— Жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан гөрі жоғарырақ соқса керек. Бұл 

бұлақ: кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рақаттандырады, сусағанның 

сусынын қандырады, оның үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Бұлай болса адамға да әбірет сол: біреуге 

жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені болса керек, — деді. 

 

Үшінші жолаушы көркем келген бір әдемі жігіт екен, бұл үндемей тұрды. Жолдастары: Сен не ойлайсың? 

— деп сұрады. 

 

Жігіт айтты: 

 

— Менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп-шалам түсіп, 

лай - қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып тазаланып 

тұрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта, 

нешік бұлаққа қарасақ күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз, көңілің сол реуішті сыртқа 

ашық көрініп тұрсын дегені ме деймін, — деді. 

 

312 - Бөлім: ҚЫПШАҚ СЕЙІТҚҰЛ 
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ҚЫПШАҚ СЕЙІТҚҰЛ 

 

Қыпшақ Сейітқұл отыз үйлі тобырымен, жұрттың тегіс аттаныс барымтасы бар уақытта, бұл отыз үй 

кедейді қалайынша етсем байытып, халық қатарына қосамын деп ойға қалды. Сауда етуге мал жоқ 

барымтамен мал алсам, бір күндерде жау да бізден қуып алады, ақырында бұрынғылардың айтып 

кетуінше, жортуыл басы жолда қалса керек. Соның бәрін де шамалап қарап, ақыр бір қиялға түсіп, 

Сейітқұл әуелі мекен еткендей бір орын іздеді. Көп жерлерді кезіп жүріп, ақырында Торғай тересіндегі 

Қабырға деген өзен-судың бойына тоқтады. Мына жақта Үргеніш, Қоқаннан, мына жақта қалмақтан 

шетірек және жаманшылық болса, қалың Қыпшақ деген руға жақынырақ екен деп, сол жерді ұнатып 

қайтқан соң, қысты өткізіп, жаздың жылы уақытында кедейлерді жалаңаш-жалпы көшіріп, Қабырға 

бойына алып келді. Сейітқұлдың бір ағасы бар еді, жол жүріп, ұрлық, барымтаны әдет еткен. Інісінің 

қанша айтқан ақылына болмай, үш-төрт үймен жалғыз-ақ сол көшпей, ескі орны Түркістан жағында қалды. 

 

Қабырғаның бойына келген соң Сейітқұл қолына кетпен алып, отыз үйлі кедейіне де кетпен беріп, жер 

тегістеп, егін егуге кірісті. Түркістан жағында көрген үлгісімен судан арық қазып шығарып, егінге су 

жіберді. Егіні піскен соң орып, жиып алып, артығын төңірегіндегі көшпелі елге сатып, мал етті. Жаңа 
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мекен еткен жеріне орныққан соң, Сейітқұл егінді жылдан жылға күшейтіп, арық басына шығыр салып, 

суды шығырмен айдап, астықтың (ол күнде бидай, тары, арпа егеді) артығын төңіректегі елге малға 

айырбас етумен, бұлардың малдары көбейіп, бай болды. Мұны көріп, әрбір көшпелі елдегі жарлы-

жақыбайлар да келіп, Сейітқұлға қосылып, бес-алты жылда Сейітқұл елі деген төрт жүз үйге таянды дейді. 

 

Сейітқұлдың өзі де, жиылған халқы да малдары көбейіп, бай болды. Ел жиылып, Сейітқұл жұрт ағасы 

болды. Енді сол жұртының адал бейнет, табан ет, маңдай терімен тапқан дәулетін аңдыған жаудан, 

ұрыдан, даладағы бөріден сақтаудың қамын ойлап, уайымға қалды. Солардан сақтану үшін, Сейітқұл 

жұртын жиып кеңесіп, судың бір қолайлы жеріне шымнан биік қорған салдырды, малдарына реттеп 

бақташы, қару-жарақты қарауылшыңдауыл жүргізді. Бұлардың былайша бір ауызға қарап бекінген халық 

екенін байқаған соң, малға қызыққан сырттағы көшпелі халықтар батып келе алмады. Бұл жағынан көңілі 

тыныш болған соң, Сейітқұл енді Бұқара, Қоқанға мал айдатып, ол кенттерден10 қазақ қолды әртүрлі 

тауар алдырып, жылда егін піскен уақытта маната қорғанда жәрмеңке реуішті базар болды. Көшпелі 

халық белгілі уақытта малын, жүн -жабағысын, тері - терсегін келтіріп,егіншілер оларға астығын, тауарын 

айырбас етіп, осы қалыпша бір жағы егін, бір жағы саудамен Сейітқұлдың жұрты жұрттан асқан бай 

болыпты. 

 

Маната Сейітқұлдың ағасы аттаныс-түсіспен жұрттың малын ұрлап бай боламын деп жүргенде, Қоңырат 

жағында қолға түсіп, кім екені де белгісіз, біреу өлтіріп кетіпті. Қалған мал-жанын ұрының малы деп 

Түркістан әкімдері талап алып, жамағаттарын Сейітқұл көп Сейітқұл құрметті Тілеу Сейдалин сұлтанның 

айтуы бойынша, 1830 жылдарда өтіпті-міс. Сол данышпан кісінің ақылымен егінді әдет еткен халық 

Қабырға суының бойында әлі көп. Жарлы болып, бөтен кәсібі жоқ кісілер 

 

Торғай жағында дереу егіншіге айналады, ерінбей азаптанса, бірнеше жылда түзеліп, халық қатарына 

қосылады. 
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БІЛГЕННІҢ ПАЙДАСЫ 

 

Бір қарт ұста күні-түні тынбай іс соғып отырады екен. Оған көрші, заманындағы бір зор бай, Броун 

дегеннің баласы ойнап жүріп қызыққа күнде ұстаға келіп, іс соққанына қарап тұрады екен. Бір күні ұста 

мырзаға айтты: 

 

— Төрем, қарап тұрғанша, тым болмаса, шеге соғуды үйренсейші, кім біледі, бір күндерде сол өнердің де 

керегі болар. 

 

Бала нем кетеді деп, күнде мазаққа шеге соғып жүріп, бірнеше күнде жақсы соғуға үйреніпті. 

 

Мұнан соң бірнеше жылдар өткен соң, жұртында қатты жаугершілік басталып, Броунның мал-жаны 

таланып бітіп, өзі қатын, баласымен қашып шығыпты. Сонымен, ішерге-жеуге, киюге де кем-тар соғып, 

бір қалада жүрген уақытта, қаланын әкімі бұйрық шашты: әскерге көп етік керек, жақын жердегі 

қалалардың сататын мығы9 таусылды, мық даярласын, — деп. Сонда манағы мырзаның мазаққа үйренген 

өнері есіне түсіп, патшалық етікшілерге хабар салды: 

 

— Егер көп мық - шеге керек болса, мен пөдіретін аламын, — деп. 
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Етікшілер істеген мығын көріп ұнатқан соң, әскердің етігіне мық істеудің міндетін алып, көп мал тауып, 

ақыр өміріне шейін кемдік көрмей өтіпті-міс. 

 

314 - Бөлім: ДҮНИЕ ҚАЛАЙ ЕТСЕҢ ТАБЫЛАДЫ? 
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ДҮНИЕ ҚАЛАЙ ЕТСЕҢ ТАБЫЛАДЫ? 

 

Француз жұртының бір білімді адамы жазады: 

 

— 1791 жылда, өзім университет деген үлкен школда оқып жүрген жігіт күнімде, әр жеті сайын Версаль 

қаласындағы шешеме жаяу барып-қайтып тұрушы едім. Сонда әрдайым жолымда бір Антон деген тіленші 

отырып, қайыр сұрап алып жүруші еді. Бір күш тағы сол жолмен келе жатып, бір орта бойлы арықтау 

кісіге ұшырасып, жөніміз бір болған соң бірге келе жатқанымызда, әдетше манағы Антон алдымыздан 

шығып қайыр сұрады. Қасымдағы кісі тоқтап, Антонның бетіне қарап тұрды да айтты: 

 

— Сен қарауға еп-есті кісі секілді көрінесің және жұмыс істеуге қуатың да бардай көрінеді. Сөйтіп тұрып 

мұндай жаман іспен өзіңді кемшілікке салып жүрсің. Бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын: мен өзім 

де сендей кедей едім, бірақ сендей тіленшік қылғаным жоқ елден. Қала - қаладан қыдырып жүріп, әуелі 

боқтық, салам арасынан, не болмаса жай кісілерден ескі шүберек сұрап жиып жүрдім. Ол шүберектерді 

апарып қағаз істейтін фабриктерге сатып, соныменен азды-көпті ақша болған соң бір есек, бір арба алдым. 

Мұнан соң әуелі аздап, бара-бара көбірек, әр үйден ескі-құсқы, тұтынуға жарамайтын шүберектерді сатып 

алып, арбамен жүріп сауда ете бастадым. Осындай іспен жеті жылда он мың франк7 ақша тауып, енді бір 

қағаз фабрикасына кірістім. Жасым жас, ісіме нық, жинақты және еріншектікті білмегеннен соң, осы 

күнде екі әйдік тас жұртым8 бар. Фабрикамды балама бердім, үмітім бар, балам да аштық көре қалмас 

деген. Себебі, баламды да жасынан бос жүруге, еріншектікке, қиналмай мал табуға үйретпедім. Осы 

айтқанымша машақаттанудан қашпасаң, сен де бай боласың, Антон, — деді де жөніне жүріп кетті. 

 

Антон бұл сөздерді есіткен соң терең ойға қалып, қайыр сұрауын да ұмытып тұрып қалды. 

 

1815 жылда Брюссель деген қаладан өтіп бара жатып, бір кітап сататын үлкен дүкенге кірдім. Дүкеннің 

ішінде бірнеше приказчиктерге олай-бұлай етіңіз деп, бұйырып тұрған бір купецтің кескіні көңіліме 

таныс реуішті көрінді. Сөйтіп тұрғанымда әлгі кісі мені көріп, бетіме қарап тұрды-тұрды да, қасыма келіп 

айтты: 

 

— Айып етпесеңіз сұраймын, мұнан жиырма бес жыл бұрын сіз оқу оқып жүріп, жұма сайын Версальдағы 

үйіңізге барып жүрген жеріңіз бар ма еді? 

 

Сонда ойыма түсіп, таң қалып: 

 

— Сен Антонбысың? — дедім. 

 

— Рас, — деді Антон, — мен сондағы көрген тіленші Антоныңыздың өзімін. Сол жүргеніңіздегі бір күн 

қасыңызда бірге жолыққан кісінің айтқандары көңіліме кіріп кетіп, тіленшілікті тастап, жұмысқа кірістім. 

Ісіме нық, малыма күтімді болдым. Ақырында, сол кісінің айтқаны келіп, мінекей, осы зор дүкеннің иесі 

болдым, — деді. 

 

315 - Бөлім: МАЛДЫ ПАЙДАҒА ЖАРАТУ 
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МАЛДЫ ПАЙДАҒА ЖАРАТУ 

 

Бір үйші жұмысымен көп мал тауып тұрса да, сонша азбен қанағат етіп, аз жұмсап тұрады екен. Бір күні 

көршісі сұрады: 

 

— Осы сен бай бола тұрып, малыңды қай жаққа жібересің, көзге түсетін ешнәрсең көрінбейді? — деді. 

 

Үйші айтты: 

 

— Тапқан малымның бір бөлімімен борышымды өтеймін, бір бөлімін өсімге беремін. 

 

Көрші: 

 

— Қойшы, батыр, сенің борышың бар ма еді және өсімге қашан ақша беруші едің? — деді. 

 

Үйші айтты: 

 

— Қарт әке-шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған борышым деп білемін, өзімнен туған балаларға 

оқу оқытуға, асырауға шығарған малымды өсімге берген мал деп білемін. Балалар адам болып, біз 

қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышымды өтегені емес пе? — деді. 
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СИЛИНШІ ДЕГЕН ХАНЫМ 

 

Қытай жұртының патшасының ханымы Силинші жібек құрттарын абайлап қарап жүрсе, бұл құрттар 

өлерінде өзінің өрмегіне кіріп өледі екен. Ханым сол өрмекті алып, ширатып жіп істеді, сонан тоқып жаңа 

жібек орамал істеді дейді. Мұнан соң сол құртқа назар салып қарап жүрсе, тұт деген ағаштың жапырағын 

жеп күн көреді екен. Ханым тұт ағашының жапырағын жиып, әлгідей көп құрт жиып асырап, ақырында, 

бұл құрттың пайдасын халқына үйретті дейді. Жібектің шығатын орнын ең әуелі сол ханым тауыпты-мыс. 

 

Бұл уақытта Силинші ханымның өткеніне бес мың жыл болыпты. Қытай жұрты әлі күнге данышпан 

ханымын ұмытпай, жыл сайын соның құрметіне той етеді. 

 

317 - Бөлім: ЛҰҚПАН ӘКІМ 
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ЛҰҚПАН ӘКІМ 

 

Лұқпан әкімге бір сопысымақ адам бір жиылыста айтты: 

 

— Сіздің ауруға ем етуіңіз күнә, Құдайдың жіберген қаза - бәлесіне себеп табамын деген Құдайға 

қарсылық болып табылады деп білемін, — деді. 

 

Лұқпан айтты: 
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— Олай болса, сол айтқан сөзіңіз жазылған кітапты келтіріңіз, сенімді кітап болса, біз тоба етіп, 

дәрігерлікті қоялық, — деп. 

 

Сопы бұл сөзді еш кітаптан көргені жоқ кітап алып келе қоямын деп қозғалмады. 

 

Жиылып отырған халық шулап қоя берді: 

 

— Сопы, Лұқпан жесірге байдай, жетімге атадай болып, неше мұңды бейшаралардың көзінің жасын 

тыйды, сен бұл істі күнә деп білсең кітабыңды көрсет, болмаса қазыға алып барып, жазаландырамыз, — 

деп. 

 

Істің бұлайынша зорайып бара жатқанын көріп, Лұқпан халықтан өтініш етіп тысқа шығып, сопыны 

оңаша қалдырып айтты: 

 

— Алла разы болсын, молдам, білген шамаңызша бізді күнәдан тыю үшін ақыл айтқаныңызға. Бірақ 

бізден де сізге бір ақыл айтылсын: қашан да бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, онан соң 

көзіңізді жұмсаңыз, сонан соң ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін танып, мақұл көрсе, тіліңіз бен 

қолыңызға сонда ерік беріңіз. Екінші, сіздің айтқан сөзіңізден оқып жетіспегендік көрінеді. Құдай Тағала 

адамға әртүрлі дене берді: қол берді жұмыс қылмақ үшін, көз берді көрмек үшін, аяқ берді жүрмек үшін, 

құлақ берді есітуге, ақыл берді ойланып, жаман - жақсыны аңғаруға. Сол берген денелерді тиісті орнына 

жұмсамасаң, Құдайдың бұйрығына қарсылық болып табылса керек. Оның үшін жүрмей, тұрмай, отырмай, 

көрмей, есітпей Құдайға құлшылық етіп те болмайды. Сол реуішті жансыз нәрселердің де керексіз 

жаратылғаны жоқ. Бір шөпті у етіп жаратты, екінші шөпті оған басытқы етіп жаратты. Бұларды да танып, 

біліп, бұйрықты орнына жұмсамасаң күнәлі боласың, тиісті пайдалы орнына жұмсаудан обал болмаса 

керек, — деді. 
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ӘЛІМ КІСІ 

 

Бір зор әлім молдадан жаңа дінге кірген адам: 

 

— Тақсыр, мен иманды қалай етсем үйренемін? — деп сұрапты. 

 

Әлім айтты: 

 

— Шыққан күн мен айдан, көк пен жерден, су мен желден, жер мен таудан, жаңбыр мен кардан үйрен,—

деді. 

 

Сұрап тұрған адам бұл сөз не сөз екенін біле алмай дағдарып тұрды. Сонда әлім айтты: 

 

— Далаға шықсаң көк пен жерді көресің, күн мен айды, көк үстінде жұлдыздарды, тауды - тасты, жел мен 

жаңбырды — осының бәрін көресің, соларға қарап ой жіберсең, оның бәрін адам жаратуға қолынан келер 

істер емес. Олай болса, соның бәрін жоқтан бар еткен бір Құдіретті ие болса керек, біз көрмеген. Сол 

ақылға ойланып жетіссең, иманыңның жартысы тамам болғаны, —деді. 

 

319 - Бөлім: ОҚУДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҮЙІНЕ ЖАЗҒАН ХАТТАРЫ 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              533 bet 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2016 

 

 

ОҚУДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҮЙІНЕ ЖАЗҒАН ХАТТАРЫ 

 

А 

 

Қамқор, дуагөй атам мен әже, сіздерге ықласты сәлемдерімді жолдап қаламын. Өзім сіздердің оң 

баталарыңыздың арқасында сау-саламат бармын. Өткен почтадан жіберген сәлем хатыңызды, азын-аулақ 

ақшасымен, жолығып алдым. Алла разы болсын, мендей нашар балаңызды естен шығармай тұрғаныңызға. 

Ықыласыммен Құдай-тағаладан тілеймін: сіздердің еңбек қамқоршылығыңызды бізге де қызметімізбен 

өтеуге жазғай еді деп. Оқыған оқуымыз турасында бұл күнде ұстаздарымыз сонша разы. Жаңада ең жақсы 

оқыған балалардың есебіне қосып, кенегесіне жазып қойды. Ата, сіз әрқашан ақыл айтушы едіңіз: «балам 

алаң болмай ұстаздарыңның айтқанын орнына келтіріп, берген сабақтарын толық үйреніп, білуге тырыс» 

деп, мен ол сөздеріңізді ұмытқаным жоқ... 

 

Сіз жазасыз, ата, Қасенге қорасан4 шықты деп. Аман жазылып кеткеніне қатты қуандым. Бізге 

ұстаздарымыз айтады: қорасанды егіп шығарған балаға қайта қорасан шықпайды, шыға қалса, қатерсіз, 

жеңіл шығады, — деп. Осы сөзді жөні келсе ескеріп, жақын жердегі лекарьлерге5 кішкентай інілерімді 

апарып, шешек ектірген қалай болады екен? 

 

Қош, дауаларыңыздан үміткер балаңыз Н. 

 

Б 

 

Ағамыз Ыбырайға көп сәлемдерімді жолдадым. Өзіңнен көптен ешбір хат-хабар болмады. Тек ауру 

сырқауға душар болмасаң болады-дағы, шаруашылық жұмыстан да қолың тимейтін шығар. Сөйтсе де, 

уақыт тауып, есендігіңді білдіргейсің. Өзім денім сау, ұстаздарымыздың тәуір назарыңдамын. Бір-екі 

айдан соң екінші класқа шығармын деген үмітім бар. 

 

Осы хатты тапсырушыдан Қадишаға екі қадақтай конфет жібердім, сен алып өзіне тапсыра көр. Әкеме 

бас құлдығымды айтып және менен өтін, маған берген ақшасын босқа шығарды деп ұрыспасын. Қадиша 

кішкене бала ғой, ағам жіберіпті деп, қуанып қалсын дедім. 

 

Қош, аға, сау бол. Хат жаз дегенімді ұмытпа деп, — есендігіңді Құдайдан тілеп жазушы ініңіз Н. 

 

В 

 

Мінекей, достым Мұратбай, мен екінші класқа шығып, енді бір-екі жұмадан соң елге де қайтуға тұрмын. 

Енді көп ұзамай-ақ сендерді көрсем керек. Осы күнде - ақ көзіме елестеп тұр, ауыл көкорай шалғындарға 

қонып, жан-жақтың бәрі желкілдеген көк шөп ішінде жыңылдаған малдың жүргендері. Көп жазуға уақыт 

жоқ құрбы – құрдастарыма сәлем, ағама айт: менің күрең дөненімді кісіге мінгізбей, семіз сақтасын, 

барған соң өзім жаратып жайлармын. Достың Н. 

 

Г 

 

Ағамыз Ыбырайға сәлем. Сен бекер қауіп етесің, менің азырақ ауырғанымнан; сені көріп әжемдерде үрей 

қалмаған-ды. Ауырғаным себебі, қыстың күні ауылы жақын жердегі бір ептешімнің6 үйіне қонаққа барып 

едім. Ағаш үй жоқ екен, киіз үйде патшалық жеңіл киіммен жатып - тұрып жүргенде бойымды суық 

ұстады. Сонан азырақ басым ауырған соң, қайтып дәрігерге айттым. Дәрігер дәрі беріп, енді жазылып 

келемін. Ай, аға, әкеме айтып, жылы ағаш үй салып алсаңызшы. Киіз үй жаздың күні қанша жақсы болса, 
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қыстың күні сонша жаман ғой. Суық киіз үйде қыс күні бүрісіп, алдың отқа жылынса, арқаң тоңып 

отырып, не таза жуынуға болмайды, не таза тамақ жеуге болмайды. Осындағы оқымысты дәрігерлер 

айтады: қазақтың дертінің көбісі— не бойын суыққа алдырғаннан, не тазалық жоқтықтан пайда болады, 

— дейді. — Қотыр, бөрткен — таза болмағаннан, сүзек, шаншу, жөтел — бөрі де суықтан, — дейді. 

Еріккен соң ойыма келгенін жазып, ермек етіп жатырмын. Көп мылжыңдады деп айыпқа бұйырма және 

менің үшін келемін деп азаптанба. Әкем кәрі кісі, шаруашылық жұмысыңнан қаларсың. Інің Н. 
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БАЛАНЫҢ АЙЛАСЫ 

 

Бір әлім адам жапанда келе жатып, аяғы астында бір үлкен тасқа сүрініп жығылып, ойлады: бұл тас адамға 

зиян келтіретін тас екен, жолдан алып тастайын деп. Сол оймен тасты көтеріп еді, астынан бір сандық 

шықты, сандықты ашып еді, ішінен бір жылан шығып, шағамын деп әлімге ұмтылды, әлім айтты: 

 

— Мен сені қараңғы, тар жерден, тұтқыннан шығардым, жақсылыққа жамандық бар ма? 

 

Жылан айтты: 

 

— Бар. 

 

Әлім айтты: 

 

— Олай болса біреуге жүгінелік, төре саған тисе шағарсың, — деп. 

 

Жылан да бұл сөзге тоқтап, екеуі келе жатып, түйеге жолықты. Түйеге бұлар істерінің мәнісін айтып еді, 

түйе айтты: 

 

— Жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз: мен адамның қанша ауыр жүгін, мүлкін тасып, өмірімше 

қызмет істесем де, адам қай уақытта шамамнан тысқары жүк артады да, жүре алмасам ұрып-соғып 

ренжітеді. 

 

Жылан мұны есітіп, әлімнің мойнына бір оралды. Мұнан шығып, жеміс ағаштарына келіп жүгінді. Бұл 

ағаш та айтты: 

 

— Жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз: менің жемісіммен қанша адам күн көріп, пайдаланып 

тұрса да, жемісімді жан ауыртпай қолымен алмай, түбімнен қатты ұрып, жемісімді жерге түсіріп алып 

жейді, — деді. 

 

Жылан әлімнің мойнына тағы бір оралды. Онан кетіп, бір итке жолығысты. 

 

Ит те айтты: 

 

— Жақсылыққа жамандық бар, мен иеме қанша түн - күн ұйықтамай мүлкін, малын, өзін бағып қызмет 

қылып едім, ақырында мен қартайып аурулы болған соң, таяқтап ұрып, мені қуып жіберді, — деді. Жылан 

және бір оралып, — енді шағамын, — деді. 
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Әлім айтты: 

 

— Енді тағы біреуге - ақ жүгінейік, төрелік тағы саған тисе, шаға бер. 

 

Сонан шығып ойнап жүрген бір топ балаларға келді. Ішінде бір бала әлімге сәлем берді. Әлім сәлемін 

алып, сол балаға істерінің мәнісін айтты. 

 

Бала есітіп болып: 

 

— Әй, ата, бекер сөйлейсің, осы қолындағы кіп - кішкентай қобдиға мойныңа үш оралған әйдік жылан 

сыюшы ма еді? — деді. 

 

Сонда жылан да айтты: 

 

— Бұл сөз рас, — деп. 

 

Бала тіпті нанбады, «бұл сөзге көзбен көрмей кісі нанып болмас» деп. 

 

Сонда жылан баланы нандыру үшін иіліп барды да, манағы қобдиға кіріп жатты. 

 

Бала сонда тарс еткізіп сандықты жауып бекітті де, әлімнің қолына берді, «алған орныңызға апарып 

қойыңыз» деп. 
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БАЙ МЕН ЖАРЛЫ БАЛАСЫ 

 

Асан деген бай баласы. Үсен деген жарлы баласы — екеуі құрдас екен. Бір күні ел көшкенде қыр астында 

ойнап жүріп, ескерілмей, екеуі жұртта қалыпты. Бір мезгілде үйге баралық деп келсе, ауыл жоқ, құр 

жұрты жатыр. Асан айқай салып, жылай бастайды. Үсен ойланып тұрды да айтты: 

 

— Жылағанмен ешнәрсе өнбес. Көшкен ауылды іздеп табалық. 

 

— Елді қайдан табамыз, қай жаққа кеткенін де көргеніміз жоқ? —деді Асан. 

 

Үсен үндемеді. Асанды ертіп көшкен жұртқа келді. Жұртта бір көзі сынған ине жатыр екен, оны алды 

және бір пышақтың сынығын, бір-екі уыстай қыл тауып, оны да алды. Сонан соң ауылдың жұртын айнала 

жүгіріп жүріп, көштің кеткен сүрлеуін тауып, сол сүрлеуге түсіп жүре берді. 

 

Біраз жер өткен соң сүрлеу екі айрылды. Мұны көріп Асан жылай бастады. 

 

— Енді қайсысына түсеміз? — деп. Үсен қарап жүріп, біреуіне түсті: 

 

— Мынау сүрлеу, бүгін жүрген көштің сүрлеуі екен, малдың жас тезегі бар, — деді. 

 

Біраз жер жүрген соң Асан қарным ашты деп жылады. Үсен үндемей келе жатса, екеуінің алдынан бір 

үйрек ұшып, ұзамай қасына қонды. Асанның онымен ісі болмай жүре берді. Үсен жүгіріп барып сипалап 
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жүріп, үйректің орнынан алты жұмыртқа тапты. Асан қуанып жұмыртқаны алайын деп еді, Үсен 

алдырмай: 

 

— Жолдан адасып көп күн жүрсек, бізге тамақ керек болар, үйректі де ұстап алайық, — деді. 

 

Асан айтты: 

 

— Қалай ұстаймыз? 

 

Үсен: 

 

— Мен әкемнің ұстағандарын көріп едім, — деп манағы жұрттан тауып алған қылдан есіп тұзақ істеді де, 

оны апарып үйректің ұясына құрды. Мұнан соң Асанды шақырып алып, екеуі бір таса жерге, қалың 

шөптің арасына барып жатты. Көп ұзамай-ақ үйрек қайта ұшып, жан-жағында адам көрінбеген соң, 

ұясына келіп қонды. Бітегенеден соң Үсен түрегеліп, жүгіріп ұяға барып еді, үйрек ұша алмай далбырлады 

да қалды. Қараса, үйрек мойнынан тұзаққа ілініп қалған екен. 

 

Үйректі Асан: 

 

— Тірі алып, ойнап баралық, — деді. 

 

Үсен айтты: 

 

— Жоқ, әкем: үйрек, қаз адал құстар, мұқтаждықта Құдай-тағала бұларды адамға алып, тамақ етуге 

бұйырады. Бірақ тірілей байлап-матап әуре ету обал деп айтушы еді, әуре етпей бауыздап алалық, — деп 

манағы жұрттан тауып алған пышақтың сынығымен бауыздап алды. 

 

Мұнан соң келе-келе жатып, түс ауған шақта, екеуі бір өзен - судың бойына жетті. Су ішіп, сусындарын 

қандырған соң, Үсен айтты: 

 

— Енді бір тамақ пісіріп желік. 

 

Асан: 

 

— От жоқ, неғылып пісіріп желік? — деді. 

 

Үсен үндемей су жағалап кетіп, бір шақпақтас тауып әкелді және шапанының бір кішкентай жыртылған 

жерінен азғана мақта суырып алып, оны тастың үстіне қойып, бәрін бармағына қатты қысып тұрып, 

манағы пышақтың сыртымен тасқа қатты ұрып еді, от шығып, мақта тұтанды. Сонан соң айналасына 

азғана тезек үгіп салып, Үсен өзі отты үріп тұтандырып жатып, Асанды қу тал жинап алып кел деп жіберді. 

Тал келтірілген соң от жағып, әуелі жұмыртқаны отқа салып пісірді. Онан соң үйректің жүнін жұлып, 

бұтарлап, бір талдан істік істеп, үйректі отқа қақтады. Піскен соң екеуі де жесіп, тойып алысты. 

 

Тамағы тойған соң көңілінен уайымы шығып, Асан су жағалап жүгіріп кетті, бір мезгілде дауыстады: 

 

— Үсен, Үсен! Мынау тайыз жердегі балықтарды қарашы! — деп. 

 

Үсен оған қарамай баяғы жұрттан тапқан инені отқа салды. Ине біраздан соң оттың күшімен еріп, қызарды, 

сол уақытта пышақпен инені алып, ептеп иді, қармақ істеді. 

 

Сонан соң Асанды шақырып: 
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— Сен шегіртке тере бер, — деді де, өзі манағы қылдан есіп қармаққа бау істеп байлап, талдан кесіп оған 

сап істеді. Сөйтіп, қармақ әбзелімен даяр болған соң, Үсен суға барып, Асанның жиған шегірткесін жемге 

шаншып, қармағын суға салды. Су әдемі, айнадай таза су екен, ішіндегі ойнаған балықтары көрініп жүре 

- тұғын. Әуелі шабақтар келді, біреуі бір, екеуі екі жемді иіскеп, тиіп-қашып, жұлқып өтті. Сөйтіп 

тұрғанда, шабақтар дүркірей келіп қашты. Қараса, бір шортан келген екен. Ол Шортан жемге де қарамай, 

тәкәппарланып жайымен былғаңдап өтіп жүре берді. Шортан өткен соң манағы бытырап кеткен шабақтар 

тағы жалма-жан жиылып келісіп, жемнің айналасында ойнап, бірін-бірі қуып, жемге де тиіп-қашып, 

соғып өтіп жүрді. Сөйтіп тұрғанда, шабақтар және дүркірей қашып, жоқ боп кетті. Қараса, бір бөлек 

алабұғалар келген екен. Жемді ең бұрын көрген біреуі тоқталмастан келіп асап келіп қалғанда, Үсен 

қармақты тартып алып, оны қырға шығарып тастады. Сол қалыпша Үсен бірталай алабұға алды. 

 

Балықтың алынған қызығына айналып тұрып, балалар күннің кешке таянып қалғанын аңғармаған екен. 

Бір мезгілде Үсен күнге қарап: 

 

— Аһ, күн кеш болып қалыпты ғой, жарықта өткел тауып алайық, — деп, қармақпен алған балықтарын 

біреуінің шапанына орап алып, манағы шақпақ тасын және сабы - бауымен қармағын да қалдырмай алып, 

енді өткел іздесті. Бұл турада Үсен кідірместен, манағы өздерінің түсіп келген сүрлеудің өткен жерін 

тауып алып, сол жерден өте шықты. 

 

Біраз жүрген соң-ақ күн кеш болды және біраздан соң ымырт жабылып, жол көрінбеді. Түн болған соң, 

балалар екеуі де қорқайын деді. Сөйтсе де Үсен сыр білдірмей, енді жүрсек адасармыз деп тоқтады, тезек 

теріп, от жақты.Біраз отырған соң Асан күндіз көп жүріп шаршаған бала, ұйықтап қалды. Үсен ойлады: 

әкем айтушы еді «елді жердің ұрысы, дал алы жердің бөрісі болады» деп, ұйықтамай отқа күндізгі алған 

балығын пісіріп, ермек етіп отыра берді. Есітуі бар еді: от жағып отырса, қасқыр келмейді-міс деп. Қарап 

отырса, бір мезгілде бір топ киік келді. Олар анадайдан одырайып қарап тұрып-тұрып, өз-өзінен үркіп 

жөнелді. Біраздан соң құлын, тайы бар бір үйір құлан келді. Айғыры алдында басын тікшитіп, құйрығын 

шаншып, осқырынып, өзгелері таңданып қарап тұрды-тұрды да, олар да шауып жөнелді. Бір мезгілде 

жақын жерде қасқыр ұлыды. Алысырақта өгіз - шағала адамша шыңғырып, біресе жылаған балаша, біресе 

қарқылдап күлген адамша, әртүрлі дауысқа салды. Үсен түйсініңкіреп, бойы мұздап, қолын манағы 

қармақтың таяғын қысыңқырап ұстап және отыра берді. Сөйтіп әр жануарларды керіп және оттың 

жарығына жиылған құрт-құмырсқа, көбелектерді қарап, бұл көбелек-қоңыздар неге өлім іздеп отқа түсе 

береді екен деп, әртүрлі ойларға қалып, сүйеніп жатып, таңды атырды. Күншығыста таң әуел алтынмен 

бояғандай қызарып, жан-жаққа жайыла – жайыла барып, ақыры қызылы тарап ағара бастағанда, Үсен 

Асанды да оята бастады: «Жүрер уақыт болды» деп. Асан далада екенін ұмытып, үйдегі қалыбынша, 

жуық арада оянбай ыңырсыса да, Үсен қоймай оятып алып, қасына ертіп, жолға шығысты. 

 

Күн сәскеге шейін жүріп отырып, сәскеде сүрлеу бір қатаң шоқаттау жерге түсіп көрінбей кетті. Балалар 

енді қай жаққа жүрерін білмей дағдарып тұрды. Сөйтіп, жан - жағына қарап тұрса, ілгергі алдында бір 

киік қыр үстінде, үлкен мола көрінді. Сонда Үсеннің ойына әкесінің сөзі түсті: далада жүріп адассаң, 

молалы жерде су болады, сулы жерде ел болады, — дейді екен.Сол ақыл бойынша Үсен Асанды ертіп, 

молаға қарай жүрді. Молаға жақындап келгенде, қаңқылдаған қаздың даусы шықты. Үсен енді білді 

жақын жерде қол бар екенін, оның үшін қаз сусыз жерді мекен етпейді. Келіп екеуі енді молалы қырға 

шықты, қараса қырдың жығылар асты үлкен қол екен, көлдің айналасы да, іші де жыңылдаған мал. 

Жағасындағы жібектей жапырылған көкорай шалғынында қора—қора қой мен жылқы, жылқының бір 

парасы көл ішіне кіріп, белінен құраққа кіріп тұр, енді бір жағасындағы сортаңда бір топ түйе жатыр. 

Бұларды көріп, балалар қырдан түсіп, жүгіріп малға келді. Келсе, өз ауылдарының малы екен. Малшылар 

Асан, Үсенді көріп, олар да қуанып, біреуі әке-шешесінен сүйінші сұраймыз деп шауып кетті, өзгелері 

балаларды атқа мінгізіп, ауылға алып жүрді. Жолда келе жатып малшылар айтты: — Сендердің жұртта 

қалғаныңды біліп, кешеден ауылдың жан біткені іздеуге кетіп еді, — деп. Нақ бесін мезгілінде балалар 

аман-есен үйлеріне келіп, әке-шешелеріне қосылды дейді. 
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ЖӘНІБЕК БАТЫР 

 

Жәнібек батыр бала күнінде ақыл-білім үйрену үшін, Қаракерей Соқырабыз дегенді іздеп келген екен. 

Сәлем беріп кіріп келсе, қарттықтан екі жағын жібекпен таңып отырған кісі екен. Жәнібекті көріп: 

 

— Сен қай ұлсың? — деді. 

 

— Қошқар ұлымын, — деді. 

 

— Қошқардың адам есті бір ұлы бар деп еді, сол боларсың ба?—деді. 

 

— Болармыз, — деді. 

 

— Балам, не жұмысың бар, бұл жақта неғып жүрсің? — деді. 

 

— Осы жақта бір қарт атамыз бар дегенге, қолын алып, бір-екі ауыз ақыл-білім алайын деп жүр едім, — 

деді. 

 

— А-а!!! Ел бастап, жұрт алайын деген ұл екенсің, сөз бастап, би болайын деген ұл екенсің, алдыңа келсе 

әділдігіңді аяма — аймағың кетпес алдыңнан; қол бастап жол алайын деген ұл екенсің жолдастың мыңын 

алма, бірін ал, мың кісіге — бір кісі олжа сала тұғын, олжаңды аямасаң — жолдасың қалмас жаныңнан. 

Жүз жиырма алтыға келіп отырмын, жас күнінде қалың бер де қатын ал, жігіттің хан болатын, қыздың 

ханым болатын уақыты сол, қартайған соң өкінбе, ұлым. Қару жисаң мылтық жи, жаяу жүрсең — таяғың, 

қарның ашса — тамағың. 

 

Мұнан шығып, Кіші жүзде тоқсанға келіп отырған Тайған деген биге келді. Келсе бидің елі қош екен, қош 

үстінде кез болып, сәлем беріп, ат үстінен көрісті. Мұнысын жақтырмай, бұл би де сұрады: 

 

— Жаным, қай ұлсың? 

 

— Қошқар ұлымын. 

 

— Ұлым, неғып жүрсің? 

 

Оған да айтты: 

 

— Осы жақта бір қарт атамыз бар дегенге, жолығып, қолын алып, бір-екі ауыз ақыл сұрайын деп едім. 

 

— Е!Е!Е! — деді ол. — Азуы алты қарыс арғынның Қошқарұлы Жәнібек, Алшынның бір алжыған шалын 

келемеж қылып кетейін деп едім десеңші. 

 

Жәнібек: 

 

— Мен сөз сұраймын деп келсем, көңілімді қайтарды ғой, — деп, атының басын бұрып алып жүріп кетті. 
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Анадай бара жатқанда, би: 

 

— Ей, Жәнібек, — деп шақырды. Жәнібек артына қарады. Сонда би: 

 

— Атыңның басын бұрма, солай тұр, жүзім кішілігінен3 бір ауыз сөзбен көңіліңді қайтардым. Өгізді өрге 

салма — қанатың талар, жаманға жүзіңді салма — сағың сынар, — деді. 

 

 http:www.elarna.comkitap_kk.php?id=1150&oku=7479#ixzz4WfCe6pjS :ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى
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БАЙҰЛЫ 

 

Байұлы жеті жасар күнінде ел көшіп, көп балалар: біреу тайына, біреу атына мінгенде, бір бала 

жыламсырап қарап тұрып қалды. Мұны көріп, Байұлы қасына барып: 

 

— Сен неге атыңа мінбейсің? — деді. 

 

Бала қамығып: 

 

— Атым жоқ, көшкенде әжеммен түйеге мінуші едім, — деді. 

 

Сонда Байұлы аттан түсіп, жаяу әкесіне барып: 

 

— Мен атқа мінгенде, ер-тоқымымен маған бір жорға тай атап едіңіз, сол тайымды біреуге берсем, сіз 

ұрыспайсыз ба? — деді. 

 

Әкесі: 

 

— Кімге бересің? — деді. 

 

Бала қысылыңқырап тұрып, жаяу жылап тұрған жарлының баласын көрсетті. Бұған әкесі де түсініп, 

бетінен сүйіп: 

 

— Тайыңды кімге берсең де өз ерік өзіңде, — деді. 

 

Сонан соң Байұлы қуанып, тайды ерттетіп, манағы балаға әкеп беріп, қасына ертіп алды да, шауып кеп 

көп балаға қосылды. 

 

Сол уақытта бір ақсақал жақсы кісі қонақ болып жатыр екен. Байұлының әлгі мырзалығын көріп, разы 

болып, сыртынан бата берді: 

 

— Ей, Құдайым, бұл балаға ұзақ жас бер, мал мен бас бер, — деп. 

 

Сол кісінің батасы қабыл болып, ақырында Байұлынан он екі ұл туып, бәрі де асқан бай, елге бас болды. 

Он екі ата Байұлы деген ру сонан тарады деседі. 

 

 http:www.elarna.comkitap_kk.php?id=1150&oku=7478#ixzz4WfCpE9tP :ماقاالنىڭ كەلۋ قاينارى
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324 - Бөлім: ЖАН-ЖАНУАРЛАРДЫҢ ДАУЛАСҚАНЫ 
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ЖАН-ЖАНУАРЛАРДЫҢ ДАУЛАСҚАНЫ 

 

Жылқы, түйе, сиыр, қой, ит, тауық, тышқан және бөтен жан-жануарлардың бәрі де адамның жылына 

ағалыққа таласты дейді. 

 

Жылқы айтты: 

 

— Мен, адам үстіме мінсе, алысын жақын етемін, күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қылыма дейін 

арқан істейді, адамға менен пайдалы мал жоқ жыл ағасы мен боламын,— деді. 

 

Түйе айтты: 

 

— Сен адам жұмысын қылсаң арпа, сұлы, шөп асайсың, тамағың үшін құл болдың. Мына мен сен көтере 

алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын, аш болдым деп арпа, сұлы 

сұрамаймын, көде болса — көде, жусан болса — жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, 

табылмаса шөлге де шыдап жүре беремін, жыл ағасы болу маған лайық, — деді. 

 

Сиыр айтты: 

 

— Адам егін ексе менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт, май істейді. 

 

Қой айтты: 

 

— Мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді. Жүнімді алып, киіз істейді, жабағымнан күпі тігеді, арқан, 

жіп еседі, сүтімнен құрт, май алады, — деді. 

 

Ит айтты: 

 

— Мен болмасам сенің көбіңді не ұры ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Сенің бәріңнің бақташыңмын, 

дұшпан көрінсе үріп-абалап, иеме хабар беремін. 

 

Тауық айтты: 

 

Мен болмасам кісі ерте тұрып, жұмысына бармай, ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып шақырып, 

хабар айтамын, таң атты деп, көп отырса, жұмысыңнан қаларсың, жатар уақыт болды деп, түн ортасында 

да шақырамын, кеш болса да шақырамын, демалар мезгіл болды деп, — деді. 

 

Тышқан не дерін біле алмай тұрды да, бір түрлі қулық ойлап, жиналған көпке айтты: 

 

— Бұл таластан ештеме өнбес. Жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын, — деді. 

 

Түйе өзінің биіктігіне сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қостап, бәрі де жылды қарап 

тұрды. 
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Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мінді де отырды. Сонымен, 

бәрінен бұрын жылды тышқан көріп, хабар беріп, жылдың басы болған. «Түйе бойына сеніп құр қалды» 

деген сөз осыдан қалған екен. 
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САУЫСҚАН МЕН ҚАРҒА 

 

Ала сауысқан бір бұтақтан бір бұтаққа қонып, тынбай шиқылдай беріпті. Қасындағы құзғын-қарға 

үндемей отырыпты-мыс. Сонда сауысқан: 

 

— Қарға тамыр, сен неге үндемейсің, әлде менің айтқан сөздеріме нанбай отырмысың? — депті. 

 

Оған қарға айтты дейді: 

 

— Рас, сауысқан мырза, еркін сөзіңе наныңқырамаймын. Саны-сапасы жоқ көп сөйлеген мылжың шын 

сөзді азайтады деп білемін, — депті-міс. 
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ҚАРҒА МЕН ҚҰРТ 

 

Қарға ұшып жүргенде жерде жорғалап бара жатқан құртты көріп, тұмсығымен тістеп алып ұшып кетті. 

Құрт байғұс істің жаманға айналғанын біліп: 

 

— Әй, қарға батыр, әке-шешеңді де көріп едім, асқан жақсы құстар еді, — деді. 

 

Қарға тәуір көріп, тұмсығымен «уһ!» деді. 

 

—Апа-ағаларыңды да білуші едім, — деді құрт. 

 

Қарға тағы «уһ!» деді. 

 

— Бірақ соның бәрі де сенен жақсы емес еді, — деді. 

 

Сонда қарға масаттанып «аһ!» дегенде, аузы ашылып кеткен соң, құрт жерге түсіп кетіп, құтылды дейді. 
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ІЗБАСТЫ 

 

Қыпшақ Ізбасты би, он жасар күнінде қош үстінде көп адаммен бір түлкі қуысып, бәрінен бұрын жетіп, 

түлкіні соғып алды. Артынан келген жасы үлкен кісілер «түлкіңді бізге байла» деп еді, Ізбасты бермеді. 

Қазақшылық әдетте жасы үлкенге мұндай соғып алған түлкіні байлаушы еді, мынау бала бізге 

байламайды деп, заманындағы ханына арызға келісіпті. Сонда Ізбасты ханға айтты дейді: 

 

— Ойдан қашты бір түлкі, тауға қарап демалмай, жабыла қудық көп кісі, бәрі де қалды ере алмай. Сол 

түлкіні кім алар, жалғыз жеткен мен алмай, ағайыннан дұшпан жауым жоқ алдына салып айдап жүр, 

алтайы түлкі көре алмай, ұялып, тақсыр, жүрмеңіз, мұның төресін ондап бере алмай. 
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ТЫШҚАННЫҢ ӨСИЕТІ 

 

Тышқан баласына оңашада үйретіпті: Адам деген мықты жауымыз бар, ағаштан қақпан құрып, үстіне ғана 

май байлап қояды, соны жеймін деп барсаң, қақпан ұстап алады, балам, соған жолай көрме, — деп. Бір 

күні әлгі баласы ойнап жүріп, майдың исі шыққан соң, неғылып қойған екен деп, қасына жоламай, 

алыстан сығалап қана қараса, шешесінің айтқан қалыбынша қақпан, үстінде майымен тұр екен. Ойлады: 

қарашы, адамның ақылсыздығын, ағаштан қақпан ғана істеп, үстіне май байлап, бізді қызықсын деп 

қойғанын. Біз сол қулыққа бола қоямыз ба деп, олай-бұлай одыраңдап жүгіріп жүрді де айтты: 

 

— Сөйтсе де, айхай майы құрғырдың исінің жақсысын - ай, жемесем де биттей ғана жақындап иіскеуге 

болады ғой,—деп, бірте-бірте жақындай-жақындай бара жатқанда, қақпан тарс етіп, тышқанды жаншып 

тастады. 
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МЕЙІРІМДІ БАЛА 

 

Қытай жұртында ескі заң бар, біреуді алдағандығы мойнына түскен кісінің қолын кесе-тұғын. Бір төре 

осындай іспен күнәлі болып, әлгі айтылған жазаны беруге тұрғанда, күнәлі төренің жас қыз баласы «әкем 

үшін жауап беремін» деп, мәлім болды. Қызды патшаға алып келісті. 

 

— Тақсыр патшам, — деді қыз, — менің әкем жазаға лайық болғаны рас, соның үшін қолынан айрылуы 

керек болды. Мінекей, тақсыр, әкемнің қолы, —деп өзінің қолын көтерді. — Бұл қол да менің жазықты 

болған атамның қолы, бірақ мұнымен бала-шағаларын асырауға шамасы келмейді. Бұйырыңыз, тақсыр, 

осы нашар қолын кесіп, жұмысқа жарап, бала-шағаларын асырайтын қолын атама қалдыруға. 

 

Патша баланың мұнша атасына мейірімділігіне рақымы келіп, төренің күнәсін кешті дейді. 

 

ەلۋ قاينارىماقاالنىڭ ك : http:www.elarna.comkitap_kk.php?id=1150&oku=7469#ixzz4WfDoIAJ5 
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АУРУДАН - АЯҒАН КҮШТІРЕК 

 

Сейіт орам үстінде жүгіріп бара жатқанда, бір арбалы келіп, аңдаусыз соғып кетіп, аяғын сындырыпты. 

Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп шошынғаннан шешесі есінен танып қалыпты. Мұны көрген соң, 

Сейіт жыламақ түгіл, сынған аяғын орнына салып, танып жатқанда да дыбысын шығармай, қабағын да 

шытпай жатты. Сонда сынықшы кісі: 

 

— Аяғың ауырмай ма, қабағыңды да шытпайсың? — деп сұрады. 

 

Сейіт, шешесі шығып кеткен соң демін алып, сынықшыға сыбырлап айтты дейді: 

 

— Ауырмақ түгіл, жаным көзіме көрініп тұр, бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе, әжем де қиналып, 

жүдемесін деп, шыдап жатырмын, — деді. 

 

332 - Бөлім: ШЕШЕ МЕН БАЛА 
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ШЕШЕ МЕН БАЛА 

 

Шешесі қыз баласынан сұрады: 

 

—Берген ақшамды қайда қойдың? 

 

Бала: 

 

—Біреуге бердім. 

 

Шешесі: 

 

— Кімге? 

 

Бала: 

 

—Бір тентек балаға бердім. 

 

Шешесі: 

 

—Мұнан былай тентек болма деп берген шығарсың? 

 

Бала: 

 

—Рас, әже, екінші рет тентек болма дедім. Құс та Құдайдың жәндігі ғой, әже? 

 

Шешесі: 
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— Біз де, құс та, бөтен жан-жануардың бәрі де Құдайдың жаратқан жәндігіміз. 

 

Бала: 

 

— Әлгі бала Құдай-тағаланың жаратқан кішкентай құсын ұстап алып, сатайын деп жүр екен. Құс кісі 

аярлық болып, шиқылдап тұрды. Сонда алып жүрген бала тұмсығын қыса береді, бейшара құстың 

дауысын Құдай-тағала есітеді деп қорыққан шығар деймін. 

 

Шешесі: 

 

— Онда сен неғылдың? 

 

Бала: 

 

—Мен балаға ақша беріп сатып алып, құсты ұшырып қоя бердім. Менің бұл ісім сауап емес пе? 

 

Шешесі: 

 

— Әрине, сауап, бейшараларға қайырымды болғаның. 

 

Бала: 

 

— Ол бала, кім біледі, кем-тарлықтан құсты сатуға жүрген-ау? 

 

Шешесі: 

 

— Мен де солай ойлаймын. 

 

Сонда сөйлеп отырған бала сіңлісіне қарап: 

 

— Мана ақшамның бәрін бергенім жақсы болған екен,— деді. 

 

Сіңлісі шешесіне қарап: 

 

— Апаммен екеуміз мана бәстесіп едік, ол балаға апам құсыңның бәсі не деп те сұрамай, ақшасының 

бәрін берді. Мен айттым: Құстың бәсі не? — деп сұрау керек еді деп, қайсымыздікі дұрыс? 

 

Шешесі үлкен қызына қарап айтты: 

 

— Сенің де бұл істеген ісінді дұрыс демеймін. Егер тағы бір манағындай бала жолықса, ақшаңның бәрін 

бастапқы балаға беріп қойдың, соңғыға не берер едің? 

 

Үлкен қызы: 

 

— Онда мен тағы да саған келер едім. 

 

Шешесі: 

 

—Егер менде де мал, ақша болмаса қайтер едің? 

 

Бала: 
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— Онда... деп, не дерін біле алмады. 

 

Шешесі: 

 

—Көбірек жақсылық етуге шамам келсін десең, әр нәрсеге күтімді болу керек. Құстың бәсін сұрап, кемге 

бермеймін десе, сонда ақшаңның бәрін беру керек еді. Ол құстың өзі не құс екен? 

 

Баласы: 

 

— Мен сұрағаным да жоқ, әже, өзің айтушы емес пе ең, жақсылық еткен жаныңның атын да сұрама деп. 

 

Шешесі күліп: 

 

— Солай, солай, шырағым, — деді. 

 

Баласы: 

 

— Әже, сен көрсең еді, құсты қоя бергенімде, әуелі қуанғаннан тіпті ұша алмады. Сонан соң құсты сатқан 

баладан уәде алдым, екінші рет ұстама деп. 

 

Шешесі: 

 

— Қызым, жақсы іс істепсің, мінекей саған тағы да теңге. 

 

Қызы: 

 

— Алла разы болсын, әже. 

 

Шешесі: 

 

— Шырағым, қызым, әрдайым осындай рақымды бол, саған мұның үшін Құдай рақым етер, — деді. 

 

333 - Бөлім: АЛТЫН ШЕТТЕУІК 
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АЛТЫН ШЕТТЕУІК 

 

Бір күн мейрам алдында, әкесі балаларын қуанту үшін үйіне әртүрлі жеміс алып келді. Леночка деген кіші 

қызы сол келтірген көп жемістің ішінде, сырты алтындаған шеттеуіктерге қызығып, соны маған бер деп 

қоймады. Шешесі айтты: 

 

—Бұл шеттеуіктер тек әдемілікке істелген, мыналарды ал, — деп, бөтендерін беріп еді, Леночка жылай 

бастады: 

 

— Мен қара шеттеуікті алмаймын, алтын тыстысын аламын, оның ішіндегі дәні де тәтті шығар, — деп. 

 

Шешесі тіл алмайтын қисық баланың дегенін істегеннен артығы жоқ екенін ойлап, Леночкаға алтын 

тыстыларын, бөтен балаларына бөтен шеттеуіктерді таратып берді. Леночка қуанып, шеттеуіктерін дереу 
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шаға бастады. Қараса, бірінің де ішінде дәні жоқ бос қабықтар екен. Мұны көріп қасындағы балалар 

мазақтап күле бастады. Сонда атасы айтты: 

 

— Бұл шеттеуіктер жеу үшін жасалған емес, тек көзге әдемі көріну үшін қойылған. Мен шеттеуіктердің 

бос қабығын алып, сыртын күміспен бояп қана қойып едім. Екінші рет не нәрсенің де құр сыртына 

қызықпа, асылы ішінде болар, — деді. 

 

334 - Бөлім: БІР УЫС МАҚТА 
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БІР УЫС МАҚТА 

 

Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен, шешесі қасына отырып, ақыл айтты: 

 

— Балам, дүниедегі жаратылған жәндік-жансыздардың ешқайсысының да керексіз болып, жерде 

қалатыны болмайды,— деп. 

 

Сол сөзді айтып отырғанда, қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаның қиқымын терезеден 

лақтырып, далаға тастады: 

 

— Әже, осы қиқымның ешнәрсеге керегі бола қалмас, — деп. 

 

Шешесі: 

 

— Балам, сол да жерде қалмайды, — деді. 

 

Осылайша сөйлесіп, терезеден қарап отырса, манағы мақтаны жел көтеріп ұшырды. Мұны бір торғай 

көріп, қуып барып, мақтаны тұмсығына тістеп қана алып, ұшып кетті. Қыз әжесінен: 

 

— Манағы мақтаның қиқымын бір торғай алып кетті, оны неғылады? — деп сұрады. 

 

Әжесі айтты: 

 

— Көрдің бе, балам, күн айналмай манағы айтқан сөздің келгенін. Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына 

төсеп, жас балапандарына мамық етеді, — деді. 

 

335 - Бөлім: БАҚША АҒАШТАРЫ 
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БАҚША АҒАШТАРЫ 

 

Жаздың әдемі бір күнінде, таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары 

мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. 

 

— Мынау ағаш неліктен тіп-тік, ана біреуі неге қисайып кеткен? —деп сұрады баласы. 

 

— Оның себебі, балам, анау ағашты бағу - қағумен өсірген, қисық бұтақтары болса кесіп. Мынау ағаш 

бағусыз, өз шығу қалыбымен өскен,— деді атасы. 
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— Олай болса, бағу-қағуда көп мағына бар екен ғой, — деді баласы. 

 

Бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым, мұнан сен де өзіңе әбірет алсаң болады. Сен жас 

ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің 

айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы түзік кісі болып өсерсің. Бағусыз бетіңмен кетсең, сен де 

мынау қисық біткен ағштай қисық өсерсің, — деді. 

 

336 - Бөлім: АСЫЛ ШӨП 
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АСЫЛ ШӨП 

 

Злиха мен Батима деген біреудің қызметінде тұрған екі қыз бала төбесіне бір-бір жәшік жеміс көтеріп, 

қалаға келе жатыпты-мыс. Злиха аһлап-уһлеп, шаршадым деп, Батима күліп, әзілдесіп келе жатады. Сонда 

Злиха айтты: 

 

— Сен неге мәз болып қуанып келесің, төбеңдегі жәшіктің ауырлығы да менің басымдағыдан кем емес, 

өзің де менен күшті емессің? 

 

— Мен жәшігім ішіне ауырды жеңілдететін бір шөп салдым, — деді Бәтима. 

 

— Ай, ондай болса шөбіңнің атын айтшы, мен де ауырымды жеңілдетейін, — деді Злиха. 

 

Ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқамын, аты «сабыр» деген, — деді. 
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ТАЛАПТЫҢ ПАЙДАСЫ 

 

Петр Великий деген осы күнгі ақ патшамыздың бабасы бір күні шіркеуде тұрғанда көп адамның артқы 

жағында үңіліп патшаға қарап, бөркімен қалқалап қана бір нәрсені сызып тұрған балаға көзі түседі. 

Мұнымен бөтен кісінің ісі жоқ, жалғыз-ақ ақылы кемел патша сол бала-екеш балаға да көзін салып тұрған 

екен. Тілек тілеп болған соң, жұрт екі жарылып, патшаға жол беріпті. Сонда патша тұп-тура манағы балаға 

барады. Бала қолындағы сызумен болып тұрып, тіпті патшаның қасына келгенін де байқамай қалыпты. 

Сонда жұмсақ шыраймен патша сұрады: 

 

— Неғылып тұрсың? 

 

— Сенің жүзіңді жазып алайын деп едім. 

 

— Оны неғылмақсың? 

 

— Даңқың, дабылың жер жүзіне жайылған патшам, сенің суретіңді сызып алып, өміріме шейін бойымда 

сақтайын деп едім. 

 

— Қане, көрсетші сызғаныңды? 
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Сол уақытқа шейін қорықпай жауап беріп тұрған бала, «сызғаныңды көрсет» дегенде, қысылайын депті. 

Сөйтсе де, сызған қағазын әдеппен патшаның қолына берді. Қараса, сурет реуішті де емес, әйтеуір өз 

білімінше сызған сызық, бала ол күнде сурет салуды қайдан білсін?! Солай да болса, әлемге ақылы жеткен 

патша баланың талапты, зерек екенін аңғарып, оқуға бергізіп, ақырында сол бала бүкіл орыс жұртына 

даңқы шыққан Матвеев деген суретші болған. 

 

338 - Бөлім: СӘТЕМІР ХАН 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2035 

 

 

СӘТЕМІР ХАН 

 

Сәтемір жеті жасар күнінде атасынан жетім қалыпты. Күндерде бір күн Сәтемір далада ойнап жүріп, бір 

ескі тамның түбінде шаршаған соң сүйеніп, жан-жағына қарап жатса, бір аяғы ақсақ құмырсқа тамның 

төбесіне қарай өрмелеп барады да, орта шеніне барғанда құлап түседі.Тұра салып тағы да өрмелейді, 

манағыдан гөрі жоғарырақ барғанда тағы құлап түседі. Үшінші рет құмырсқа және тырмысады. Ақыр бар 

күшін салып, қисая-мисая барып, тамның төбесіне шығып кетеді. Мұны көріп Сәтемір ойға қалды: Құдай-

Тағаланың жаратқан жан-жануарының ең кішкентайы осы құмырсқа - екеш құмырсқа да тынбай жұмыс 

істеп жүр. Өзі ақсақ, бір тырмысып, екі тырмысып, жығылып, сонда да қоймай, ақырында мұратына жетті. 

Тамның басына шықты. Мұны көріп отырып менің де талап іздемей, жұмыссыз ойнап жүргенім 

ақылсыздық екен, деп ойынын тастап, қалаға барды. 

 

Қалада бір зор білімді, оқымысты молда бар екен, соған үй сыпыруға жалданып, ақысына оқу оқыпты-

мыс. 

 

Ақырында сол Сәтемір асқан данышпан, айдай әлемге патша болған. 
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ӨРМЕКШІ, ҚҰМЫРСҚА, ҚАРЛЫҒАШ 

 

Атасы он жасар ұл баласымен далада келе жатып, баласынан сұрады: 

 

— Анау өрмекшіні көремісің, не істеп жүр? 

 

— Көремін, өрмек тоқып жүр. 

 

— Анау құмырсқаны көремісің? 

 

— Көремін, аузында бір нанның уалшығы бар, жүгіріп кетіп барады. 

 

— Жоғары қара, аспанда не көрінеді? 

 

— Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында кесе тістеген шөбі бар. 

 

Сонда атасы айтты: 

 

— Олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер саған әбірет1. Өрмекші маса, шыбынға тұзақ құрып 

жүр, ұстап алған соң, өзіне азық етуге. Құмырсқа бала-шағаларына тамақ аулап, бір нанның уалшығын 
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тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп, қуанғаннан, үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш балапандарына 

ұя істеуге шөп жиып жүр. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сені де Құдай-Тағала бос жүруге жаратпаған, 

жұмыс істеуге әдеттену керек, — деді. 
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І. АҢЫЗ ӨЛЕҢДЕР 

 

СҮЛЕЙМЕН МЕН ІБІЛІС 

 

Құдайдың құлшылығы бізге парыз, 

 

Жалғанда құтылмасақ болар қарыз. 

 

Пайғамбар тақ Сүлеймен бір күндерде 

 

Аллаға бір сөз айтып қылды арыз: 

 

- Жын-пері адамзатқа қылдың еркін. 

 

Билеттің арзан қылып дүние-мүлкін. 

 

Ұшқан құс, жүгірген аң жел мен судың, 

 

Жараттың бір жүзікте қылып кілтін! 

 

Жер алыс үйден шығып жүрмегенге! 

 

Бар нәрсе жоқ сықылды көрмегенге! 

 

"Берді", - деп патшалықты ойламаймын, 

 

Билігін бір шайтан лағын бермегенге! 

 

- Ежелден жүрген шайтан қисық жолға, 

 

Жақсылық қылған емес ешбір құлға. 

 

- Ол итті билегенмен не қыласың 

 

Ойлайсың болады деп неге тұлға?! 

 

- Сен мені қойдың жұртқа патша сайлап, 

 

Алдыма салып жүрмін бәрін айдап! 

 

Билігін Ібіліс лағын берсең маған, 

 

Тас қылып қойсам деймін мықтап байлап. 
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- Муафиқ [1] тағдырыма [2] емес сөзің, 

 

Жетпей түр бүл араға сенің көзің. 

 

Шайтанды босатпастан қойсаң байлап, 

 

Жүрерсің өле жаздап аштан өзің. 

 

- Жараттың оны неге әуел бастан, 

 

Атамыз адамзатқа қылып кұстан. 

 

Сенен бір сұрағаным билігін бер! 

 

Қояйын оны байлап, өлсем де аштан! 

 

- Ұшырып алып келсін: бұйыр желге! 

 

Қоймасын, тығылса да көрден-көрге! 

 

Қалжырап өзің аштан дағдарарсың 

 

Таба алмай ас пен қорек ішіп-жерге. 

 

Бұйырды сонда желге: "Алып кел!" - деп, 

 

Ұйтқыған самал тұрды, жел уілдеп, 

 

Ұшырып ап келген соң, байлап салды: 

 

- Ал, малғұн, тырп етпестен жата бер! - деп. 

 

Шайтанды байлап қойды пентке (винтке) салып 

 

Азаппен қинайын деп, өшін алып. 

 

Әртүрлі ерік берген пендесіне 

 

Құданың құдіретіне қайран қалып! 

 

Ақыл малда, көрік-шырай көмейде екен, 

 

Бұл сөзді ешкім бекер демейді екен. 

 

"Еңбексіз халал емес ішкен асың, - деп, 

 

Тағамды патшалықтан жемейді екен. 

 

Базарға тоқып зәнбіл [3] сатады екен, 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              551 bet 

Ас қылып сонан қорек татады екен. 

 

Өзінен онан басқа жемей тағам, 

 

Сабыр қып аш та болса, жатады екен. 

 

Бір себет талдан тоқып қолына алды, 

 

Сатып тамақ алуға базар барды. 

 

Базарда қыбырлаған жалғыз жан жоқ, 

 

"Бұл қалай кеп болды?!"- деп қайран қалды. 

 

Бос қалған шаршы базар, көше, сарай, 

 

Келеді жан-жағына қарай-қарай. 

 

Жандыдан жалғыз жүрген қарға да жоқ, 

 

Құданың құдіретін көр, болды қалай?! 

 

Тамаша көз жіберді әрбір жаққа, 

 

Қызығар бір пенде жоқ мал мен баққа: 

 

(Қылып тұр тәңірім оны сынамаққа!) 

 

Жан біткен үй ішінде — мешітте отыр, 

 

Құбылаға қарап, жылап жалғыз хаққа! 

 

Ешкімнің ойында жоқ дүние жалған, 

 

Безіпті үлкен-кіші бәрі малдан. 

 

Біреуге-біреу үндеп, тіл қатпайды, 

 

Дүниенің жұмысынан бәрі қалған! 

 

Жылаулы бір құдайға жанның бәрі, 

 

Отырған шарт жүгініп жас пен кәрі. 

 

Ешкімнің еш нәрсемен жұмысы жоқ, 

 

Көзінен тақ Сүлеймен көрген, әні! 

 

- Алушы зәнбілімді болмады жан, 

 

Шықпастан алды отырып үйлерінен, 
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Бұ не сыр, жұртқа түскен не күн болды?! 

 

Құдая, білдірсейші, қалдым ғой таң?! 

 

Нандың ба, көріп, маған көзіңменен? 

 

Сен жұртты көрме бірдей өзіңменен. 

 

Жұмыстан қалды бүгін соның бәрі, 

 

Өзіңнің еркін айтқан сөзіңменен! 

 

Мәнісін мұның саған айтам енді, 

 

Бұларды өз қалпына кайтар енді! 

 

Әркімге әрбір түрлі іс қылғанда, 

 

Түрткілеп: "Бол-бол!"- дейтін шайтан еді. 

 

Біреуге ол, біреуге бүл жұмыс салып, 

 

Түрткілеп ерікке қоймай тыныш алып. 

 

Шайтанды өзің байлап қойғаннан соң, 

 

Байланды бүгін, істен бәрі қалып. 

 

Шайтанның адамзатқа достығы - қас, 

 

Мұрнына дәрі иіскетіп қылады мас. 

 

Ерікті шайтан құлға бола алмаса, 

 

Алданып бүл дүниеге бұрмайды бас. 

 

Отырған бір орнынан бұлар тұрмас, 

 

Бас қосып бір-бірімен кеңес құрмас. 

 

Бейхыкмет[4] ешбір нәрсе жаратпадым, 

 

Шайтансыз, асылы, дүние дүние болмас. 

 

Таң қалып тақ Сүлеймен күлді дейді, 

 

Құдайдың шеберлігін білді дейді: 

 

- Менікі ойлап тұрсам, бекер екен, 
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Малғұнды босатайын енді! - дейді. 

 

Шайтанды хал ас қылып қоя берді, 

 

Адамдар топ-топ болып жүреді енді. 

 

Ұмтылды өзді-өзінің шаруасына, 

 

Ду болып қыза берді базар енді. 

 

Қылады біреу шаруа, біреу сауда, 

 

Аң атып мергендікпен біреу тауда. 

 

Дүниеде көп жұмысқа жарайды екен, 

 

Бостан бос қалмайды екен шайтан жау да. 

 

Ғазазіл болып малғұн қалған екен, 

 

Билігін дүние ісінің алған екен. 

 

Дүниеде адамзатты аздырмаққа, 

 

Әркімге әрбір қиял хиял салған екен. 

 

Бәтшағар соның үшін жүрген өлмей, 

 

Шара не басқа түссе, пенде көнбей?! 

 

Жалғанда әрбір түрлі қылған істің, 

 

Адасар: оң-терісін пенде білмей. 

 

Түспесін алдауына пенде не ғып? 

 

Жүрген соң дайым андып қойдай бағып. 

 

Құдайым рақым (рахым) айлап фазылына алған, 

 

Пендесін өзі сақтап алар қағып, 

 

Белгілі көрініп түр көзімізге, 

 

Бек анық болуға аян өзімізге. 

 

Бозбала, бекер ғой деп болма мүңкір-(мәнкір), 

 

Кітаптан көріп айтқан сөзімізге. 

 

Ғибрат ал болып жүрген болыс-биден, 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              554 bet 

 

Жалғанда әрбір басқа түскен күйден. 

 

Мал шашсаң, ұлықтыққа партия боп, 

 

Табылар екі жүз сом елу үйден! 

 

Бір ниет ой ойласаң егер дінге, 

 

Тартам деп хақ жаратқан түзу жөнге. 

 

Беруге хақ жолына қылып һәммәт 

 

Табылмас елу үйден екі теңге! 

 

Осылай болып біздің заманымыз, 

 

Құрып тұр бұған хайла амалымыз. 

 

Жалғанда арманда боп біз барамыз, 

 

Бір жерге тұрақтамай табанымыз! 

 

Бұл Мәшһүр Бұхар барған, Қоқан барған, 

 

Ойы бар: кетсем деген онан да арман. 

 

Түлеген аққу кұстың қанатындай, 

 

Жерінде жүрген-тұрған сөзі қалған. 

 

341 - Бөлім: ЫҚЫЛАС СҮРЕСІ 
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ЫҚЫЛАС СҮРЕСІ 

 

Құдайға шексіз шүкір, сана сансыз 

Өлім хақ, ол келеді бір күн аңсыз. 

Алланың бірлігіне тәсбих айтар 

Жаралған күллі ғалам жанды-жансыз. 

Баршасы зікір етер есім сәтін, 

Әрбірі, әр Лафызда айтар атын. 

Құранда сүре "Ықыласың аятында 

Білдірген құдіретімен өз сипатын. 

Осылайша бұл сүренің фазылы бар 

Құранның тәпсірінде айтылар. 

Құранда фазыл болған уақиғасын 

Имамдар осы түрде қылады изһәр. 

Қырық жасында Пайғамбарға уәхи келді, 

Кәпірге дағуат ет деп Хақ бұйырды. 
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"Аллаһ бір, хақ Расулын таны!"- деп, 

Меккенің кәпіріне хабар берді. 

Кәпірлер Расулге айтты: 

- Иа, Мухаммед, 

 

Көресің пұттарымыз әр түрлі зат. 

Сен-дағы Құдайыңның асыл затын 

Біздерге мағлұм етіп әйлә қыл жат. 

Өзінің құдіреті мен Жаббар құда 

Жіберді бүл сүрені Хабибына. 

Пайғамбар кәпірлерге жауап берді, 

Дәлелдеп бұл "ЬІқыласты" барлығына. 

"Ықылас" — деп, бұл сүреге қойылған ат, 

Оқыса ықыласымен әркім сөзін. 

Хақына жаһаннамның оттарынан 

Ол құлдың бар денесін қылар азат. 

Бағызи мағрифат дүр бұл сүренің 

 

Оқыса ықыласымен әркім сөзін. 

 

Бір Құдай ол пендеге мағрифат ғып, 

 

Махшарда Рәсүл қылар оның жанын. 

 

Сөмат деп бағзы айтты және 

 

Бір кісі оқуды әдет етсе ғана. 

 

Жоламай ол адамнан шайтан қашып, 

 

Жақындай мәғар етпес әркез оған. 

 

Бағзилар: "Нұр сүре"- деп, айтар мұны, 

 

Бір кісі әдет етсе күндіз-түні. 

 

Алланың фазылы бірлән ол пенденің 

 

Көңіліне Раушан болып толғай нұры! 

 

Құранның үшбу сүре нұры дүрлар 

 

Бұл сөзді тәпсирлерде қылған изһәр. 

 

Үш рет ықыласымен айтса оны, 

 

Бір Құран оқып шыққан сауабы бар. 

 

Құрмет қып, кім оқыса аузына алып, 

 

Өлгенде қабірі тұрар раушанданып. 
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Қараңғы қабірінде осы сүре 

 

Жарқырап тұрар дейді шамша жанып. 

 

Көңілі кәпірліктен қауіп ойласа, 

 

"Иманым аман болсын!"- деп ойласа, 

 

Дүниеден ислам дінмен сапар шегер 

 

Ауызын мұны оқудан бос қоймаса. 

 

Белгілі төрт мүшаррап періште бар, 

 

Әрбірі, әрбір іске дайын тұрар. 

 

Алланың өмірімен бұл сүрені 

 

Әрқайсысы маңдайына жазыпты олар. 

 

Жеткізе алман, жетіліп айтып мұны 

 

Артықша бүл сүренің қасиеттерін. 

 

Мүбарак Лафзымен баян еткен 

 

Расулдың білдірейін хадистерін. 

 

Миғраждан келгеннен соң Расул барып, 

 

Асхабқа сөйлегені аузына алып. 

 

Мүшаррап періштенің зікір еткен 

 

Естідім тәсбихтерін құлақ салып. 

 

Ат қойып "Ықыласың деп бұл сүрені, 

 

Тұрады таспих етіп, айтып оны. 

 

Осыны көп оқыған үмбетіме 

 

Сауабын бағыштайды оның бәрі. 

 

Алла айтты: 

 

- Иа, Мухаммед, бұл бір хабар 

 

Көресің көп Мұхарраб періште бар. 
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Әуелден ақырға дейін бәрі тегіс. 

 

Таспих ғып бүл сүрені айтады олар. 

 

Сол үшін тапсырамын мұны оған, 

 

Фазылым түсер, махшарда оған. 

 

Иа, достым, бүл сүрені көп оқыған 

 

Сауабын бағыштаймын үмбетіңе. 

 

Махшарда мойнына алған жаралған жан, 

 

Болғанда әркім өзі қалы бірлән. 

 

Бұл құлым пенделердің Саттары боп, 

 

Асады дәрежесі бар ғаламнан. 

 

Дүниеде Фазыл болған төрт кітап бар 

 

Зәбур мен Тәурат, Інжіл, Құран олар. 

 

Сипатын бір Құдайдың зікір еткен 

 

Олардың баршасында бұл сүре бар. 

 

Бір рет кім оқыса шын ниетпен, 

 

Сол болар тілегіне барып жеткен. 

 

Айтылған Зәбур, Тәурат, Інжіл, Құран 

 

Сауабы жазылады қатым еткен. 

 

Миғражда Расул барған жаннатқа еніп, 

 

Не түрлі тамашаның бәрін көріп. 

 

Расулге сол жаннаттан ұшырасты, 

 

Алдынан Идрис нәби қарсы келіп. 

 

Расулге Идрис айтты: 

 

- Ей, пірәдар, 

 

Өлгенде пенделерге көп түр қатер. 

 

Жан ашу, қараңғы көр, ғазап қабір 
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Таразы, қисәп, сүәд, рузи, махшар. 

 

Расул айтты: Осының бәрінен өтіп, 

 

Жаннатта сіз жүресіз сайран етіп. 

 

Айтылған қатерлерден құтылдыңыз, 

 

Мәңгілік мұратына кәміл жетіп. 

 

Расулге, Идрис айтты: 

 

- Жаннатта едім, 

 

Айтылған қатерлердің бәрін көрдім. 

 

Сүйтсе де сізге үмбет болмадым деп 

 

Арман ғып талай рет ойлап едім. 

 

Идрисқа, Расул икрам айтты сонда: 

 

Сайрандап жұмақ ішін жүрсің мұнда. 

 

Білдірші маған соны, мақсатың не 

 

Үмбеті Мұхаммедтің болуында? 

 

Расулге Идрис айтты: 

 

- Болсаң тыңдар, 

 

Жаннатта бос тұр қанша жақсы орындар. 

 

Кірмекке көңілім соғып жақындасам, 

 

Мынадай сөзді маған айтады олар. 

 

Дейді олар: 

 

- Кіреміз, - деп, - келмеңіз сіз, 

 

Мұхаммедтің үмбетіне несіп бізбіз. 

 

Келгенше ол Расулдің үмбеттері 

 

Еш адам кіре алмайды бізге әркез. 

 

Мен айттым: 
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- Мұхаммедтің сіз үмбетің 

 

Көрместен қайдан түсті бар һиммәтің? 

 

Қай түрлі құлшылықпен мұны тапқан? 

 

Сіз маған білдір - дедім - шарапатын! 

 

Айтты олар: 

 

- "Ықылас" атты бір сүре бар, 

 

Кімде-кім көп оқыса салып ихрар, 

 

Солардың кіретұғын орны —осы, 

 

Жұмада және көппен оқығандар. 

 

Олардың таудан үлкен сауаптары, 

 

Айтуға таусылмайды жауаптары. 

 

Махшарда көп халықтар жиналғанда, 

 

Фазылымен кіргізеді біздерге оны. 

 

Және бар Пайғамбардан бір хикаят 

 

Оны да баян етіп айтайын жат. 

 

Бір күні Алла Расулі асхабымен 

 

Мәжілісте отыр еді жасап сұхбат. 

 

Жәбрәйіл Хақ әмірі келді жетіп, 

 

Расулге бұл сөзді айтты хабар етіп. 

 

Иеменде сахибы дәулеті бар жақсы адам 

 

Дүниеден үшбу күнде кетті өтіп. 

 

Төрт жүз мың көктен енген періште бар, 

 

Сап түзеп бәрі тегіс тұр қаз қатар. 

 

Иа, Расул, жылдам барып имамдық ет, 

 

Баршасы бұл мәйітке жаназа оқыр. 

 

Пайғамбар Жәбрәйілге айтты және 
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Қанша жол екі арамыз айтшы маған. 

 

Жәбрәйіл Рәсүлге айтты жеті жүз тәш 

 

Жол депті шақыр Ямин Мәдинаға. 

 

Пайғамбар: "бісмиллә!" деп атып тұрды, 

 

Жәбрәйіл жер тамырын тартып тұрды. 

 

Пайғамбар періштелерге имам болып, 

 

Барлығы ол мәйітке намаз қылды. 

 

Сүһәл ғып Жәбрәйілдан сұрады 

 

Расул: Осынша ғиззат тапқан қалайша бұл?! 

 

Аспаннан намазына Мәлік түсті, 

 

Аллаға қай қызметі болып қабыл?! 

 

Жәбрәйіл Расулге айтты: 

 

- Иа, пайғамбар, 

 

Мен сізге мәлім етіп айтайын жар. 

 

Құрметке, міне, осындай ие болад 

 

"ЬІқыластың тірлігінде оқығандар. 

 

Сол үшін бұл дәулетті Алла беріп, 

 

Намазын періштелер оқыды келіп. 

 

Алланың уағдалы әмірімен 

 

Сауық қып, сайран етер, жаннатқа еніп. 

 

"Ықыластың күнде оқысаң он мәртебе, 

 

"Аятүл күрсінің оған қоса және. 

 

Пайғамбар қатарында орын берер, 

 

Махшарда кәләм етіп Алла, әне! 

 

Ол құлға риза болар бір Алламыз. 
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Шайтан әм мәғәр етпе оған әр кез. 

 

"Кәһфң деген сахаба нәфіл еткен 

 

Дәлелдеп хадиспенен айтылған сөз. 

 

"Ықылас" атты бұл сүрені әркім көріп, 

 

Оқыса ниет қойып көңіл бөліп. 

 

Дүниеде ризығы көп болады, 

 

Фазылы мен берекетін Алла беріп. 

 

Құр қалмас бұл дәулеттен көршісі де 

 

Ол-дағы азап көрмес жоқшылықтан. 

 

Сүрені көп оқыған себебі үшін 

 

Ол құлды жарылғасын Жаббар хақтан. 

 

342 - Бөлім: ІБІЛІС ШАЙТАН ХИКАЯСЫ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2039 

 

 

ІБІЛІС ШАЙТАН ХИКАЯСЫ 

 

Бір күні отыр едім кітап оқып, 

Тауарих кітаптарын тәптіш етіп, 

Құданың құдіретінің тамашасы 

Ойыма бір хикаят келді жетіп. 

Кітаптан жалғаны жоқ оқып көрдім, 

Ойланып әрбір қиял ойға кірдім. 

Хадистен аят пенен көрген сөзді. 

Қазақша переводтап жаза бердім. 

Сөзім бар тыңдағандай кәрі-жасқа 

Қынадай жабысады қара тасқа. 

Жаратқан жаһаннамда әуел құдай 

 

Мақұлықты екі түрлі формы басқа. 

 

Деп айтар: "Тәблит, Жәблит" қазақша аты, 

 

Жаралған болып мақұлық, оттан - заты. 

 

Арыстан (арыслан) суретінде болып Тәблит, 

 

Құйрығы жыландай боп қияпаты. 

 

Ол және өзі еркек, ұрғашы емес, 
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Кітаптан көріп мұны қылдым кеңес. 

 

Бекердей білмегенге айтылған сөз 

 

Молдалар кітап көрген бекер демес. 

 

Жәблиттің формы қасқыр сықылданған, 

 

Құйрығы тасбақадай домаланған. 

 

Жаралған ұрғашы боп әуел бастан — 

 

Бұл сөзім кітапта бар, деме жалған. 

 

Екеуі ерлі-байлы болды жұпты, 

 

Тозақтан жаратылып бұлар шықты. 

 

Қосылып (катысып) бір-біріне Хақ әмірмен, 

 

Олар да өз заңынша буаз бопты. 

 

Кітаптан көрген сөзді қылдым баян, 

 

Болса да бізге — күмән, тәңірге — аян. 

 

Бір қабат шағылысқан екеуінен 

 

Туыпты тозақтағы жылан-шаян. 

 

Бұлардың тозақ болды тұрақ-жайы, 

 

Болғанда бірі — қатын, бірі — байы. 

 

Екеуі және екінші шағылысты, 

 

Қылған соң солай жарлық бір құдайы. 

 

Буаз боп және екінші іші толды, 

 

Бұларға көрсетіп тұр тәңірім жолды. 

 

Көтеріп бір құрсақтан бала қылып, 

 

Жеті қыз тапқан екен, жеті ұлды. 

 

Ұл мен қыз өсті дейді бойға жетіп, 

 

Біріне бірін қосты неке (ниқах) етіп. 
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Алтауы ерлі-байлы болып тұрды, 

 

Атаның әр не деген әмірін күтіп. 

 

Біреуі өкпеледі разы болмай, 

 

Өзіне, қосағына көңілі толмай, 

 

Алмастан қалыңдығын кетті тастап, 

 

Сөзіне атасының мойын бұрмай. 

 

"Жалғаннан өтем - дейді, - алмай қатын, 

 

Құдайдың қыламын, - деп, — ғибадатын" 

 

Жөнелді ата-ананың тілін алмай, 

 

Дейді екен: "Абулхарис" — оның атын. 

 

Құдайға неше мың жыл құлдық (құллық) 

 

Пәк сақтап (сақлап), өзін-өзі дінін күтті. 

 

Тақуалық, тазалықпен өнері асып, 

 

Мүлкіне сегіз жұмақ (ұжмақ) барып жетті. 

 

Тіл алмай ата-анадан кетті қашып, 

 

Жүрмеді таһаратсыз жерді басып. 

 

Құданың құдіретіне жақын (иқын) болды, 

 

Бәрінен періштенің өнері асып. 

 

Халайық, жалғаны жоқ сөзіме нан, 

 

Құдайдың құдіретіне қаларсың таң. 

 

Мұқараб дәргаһына болғаннан соң, 

 

Бәріне періштенің сайланды хан. 

 

Жетіліп періштеге хан болыпты, 

 

Бұл сөзім білгендерге таң болыпты, 

 

Тұқымы ана қалған алтауынан 

 

Бірталай өсіп-өніп жан болыпты. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              564 bet 

 

Бұ күнде жан нәсілі болған хаят 

 

Хақында кітаптарда (кітапларда) бар рауаят. 

 

Уалжан жығылте мен Әлнар симум, 

 

Дәлелім бұл сөзіме — құранда аят. 

 

Айтайын Абулхарис хикаятын 

 

Жақтырмас білмеген жан (танымаған) сөздің затын. 

 

Хан болып періштеге сайланған соң, 

 

Ұлығлап: "Ғазазіл" — деп қойған атын. 

 

Білдің бе кім екенін енді мұның? 

 

Артылды дәрежесі сол күнде оның. 

 

Хан болып періштеге сайланған соң, 

 

Әуелі, білші ақыры жақсы (иыхшы) соңын. 

 

Патша боп салтанатты (салтанатлы) мінді таққа, 

 

Жүргізіп һүкіметін әрбір жаққа. 

 

Ұлықтық дәрежеде хадтен асты, 

 

Қылып тұр тәңірім оны сынамаққа. 

 

Мұнымен дәурен сүріп көп күн өтті, 

 

Бұрынғы өткен күндер ойдан кетті. 

 

Бет сүртер қолындағы орамалы 

 

Желменен көтеріліп ұшып кетті. 

 

Мінезі болды дейді қиын тарлық, 

 

Ұлықтық (ұлұғлық) саясатын қылды барлық, — 

 

Алып кел орамалды, тауып жылдам!— 

 

Деп сонда Жебірейілге қылды жарлық. 

 

Жебірейіл қол астында мұның болды, 
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Тәңірі оған жақын қылған алыс жолды, 

 

Желге ұшқан орамалды алып келіп, 

 

Бере алмай ебін тауып мың жыл тұрды. 

 

Бір лебіз оған жауап қата алмады, 

 

Тыныш тауып отырып, жата алмады, 

 

"Мінеки, орамалың", — деп беруге 

 

Ұлықтық мінезінен бата алмады. 

 

Болыпты сондай ұлық болған күнде, 

 

Патша боп періштеге тұрған күнде 

 

Мінезі сондай қатты қиын екен, 

 

Сонша асып шарасынан толған күнде. 

 

Ойда жоқ болам деген бір күн харап, 

 

Mac болған ғапілдіктен (ғапілліктен) ішіп шарап. 

 

Түкірігім жерде түсіп қалмасын деп, 

 

Түкірген созып мойнын көкке қарап. 

 

Аз күнде қылып өткен көп арманын, 

 

Қойған соң құдай беріп бұ жалғанын. 

 

Түспеген түкірігі сонда жерге 

 

Құдайым қабыл етіп ойға алғанын. 

 

Өзіне патша құдай қойды еркін, 

 

Беріпті билігіне дүние — мүлкін. 

 

Ғарыштың (ғаршының) есігінде бір жазуды (иазуды) 

 

Жиылған көп періште көрді бір күн. 

 

Қорқысты періштелер: "Бұ не хал?!" — деп, 

 

Жазыпты: "Көрген пендем, ұғып ал!" — деп, 

 

"Үшбу жүрген мүлкімде бір құлыма, — 
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Жазыпты — қатты қаһар, лағынет бар!" — деп. 

 

Періште бәрі тегіс шошып кетті, 

 

Патшасы Ғазазілге келіп жетті, — 

 

Біз қорықтық бір нәрсені көріп ғарышта 

 

Дұға қыл, болмағай-ды, тақсыр! — депті. 

 

Ғазазіл сонда тұрып дұға қылған: 

 

"Сақта — деп, —періштелерді!" — қорыққанынан. 

 

Айтпады өзін сақта (сақла) деп сол уақытта, 

 

Әр істі жақсы-жаман құдай қылған: 

 

Мұнан соң не болады, ойла ақырын, 

 

Тауысар сөйлей берсе, пенде ақылын! 

 

Құданың енді болды ирадасы, 

 

Дүниеге келтірмекке біз пақырын. 

 

Дегенім бізден мұрат Адам ата, 

 

Кетейін бәрін сөйлеп біржолата, 

 

Қате сөз жалғыз-жарым бола қалса, 

 

Жарасар пенделікте болса қата (қате). 

 

Топырақтан әбуалбышыр — Адам қылды, 

 

Бір дүние мұның өзін ғалам қылды, 

 

Адамға шарапатты (шарапатлұ) ғылым беріп, 

 

Нығыметін бұған берген тамам қылды. 

 

Адамның періштеден білімі асты, 

 

Нұр құйып Хақтағала ділін ашты. 

 

"Фасаужүді уәли адам" — аят келіп, 

 

Сәждеге көп періште қойды басты. 
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Сәждеге көп періште қойды басын, 

 

Адамның артық қылды дәрежесін, 

 

Ғазазіл мойын сұнбай, тұрып қалды, 

 

Түсірді қақ мойнына тауық тасын. 

 

Бастарын (башларын) періштелер көтеріпті, 

 

Ғазазіл бір сұмдыққа килігіпті. 

 

Қорыққаннан:"Мынадайдан сақтай (сақдай) гөр!" 

 

Сәждеге және екінші илігіпті. 

 

Ғазазіл наумид болды сол бір кезде 

 

"Ібіліс" деп ат қойылды тағы да өзге. 

 

Сәжденің бірі — парыз, бірі — уәжіп. 

 

Екеу боп сол себепті (себеплі) қалды бізге. 

 

Басына тауқи лағынет жетті дейді, 

 

Құдайым оған қаһар етті дейді, 

 

Бір мінез тәкаппарлық қыламын деп 

 

Қуылып дәргаһынан кетті дейді. 

 

Алхияз балла Кәрім-Рахман 

 

Қорқыныш көп қыламын аһи афған. 

 

Рахман атқа қосам деп қылып фағлан 

 

Ат қойды сонда өзіне Ібіліс шайтан. 

 

Ағузу билламин ал шайтан 

 

Мұңымды хақтан басқа кімге айтам? 

 

Сонан соң ол Ғазазіл тілек тілер, 

 

Аз ғана мазмұнынан қалам тартам. 

 

Лағынның тілек тілегені: 

 

— Жарандар, тыңда (тыңла) сөзім салтанатты, 
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Тыңдасаң, бұл сөзімді балдан тәтті. 

 

"Рауаят пайғамбардан! " — деп сөйлеткен 

 

Сахаба Әнес ибн Мәлік атты (атлы). 

 

Айтады сөздің шынын Мәшһүр ақын, 

 

Құдайға шын сөзді адам болар жақын, 

 

Ғазазіл малғұн шайтан қылып арыз (ғарыз), 

 

Құдайдан талап қылды қызмет хақын: 

 

— Білемін ақыр бір күн өлмегімді, 

 

Шарасыз тағдырыңа көнбегімді, 

 

Ғаламның он сегіз мың патшасысың 

 

Жейсің бе менің құдай еңбегімді?! 

 

— Әзелден біліп едім жалғаныңды, 

 

Шет болып білдің бүгін қалғаныңды! 

 

Бейнесін ақыреттен мақрұм қалдың, 

 

Жалғанда сұра ойыңа алғаныңды! 

 

Малғұн. 

 

Кимесе қолдан тігіп киім қайда, 

 

Бұрынғы салтанатты күйім қайда?! 

 

Баспана адамдарға бердің үйді, 

 

Сұраймын әуел сенен: "үйім қайда?" 

 

Ж. (Не "Жаратушы", не "Жаббар"- сөзі болуы мүмкін—Г.Ж.) 

 

һәм қалдың көрмей дүкен, жетпей ойың, 

 

Осылай болды сенің жайы-күйің. 

 

Қалдым деп баспанасыз болма арманда, 

 

Дүниеде монша болсын сенің үйің. 
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Малғұн 

 

Құлшылық көп қылып ем әрбір жайда, 

 

Болмады бір тиындай жанға пайда, 

 

Оқитын адамдарға бердің құран, 

 

Құраным оқитұғын менің қайда?! 

 

Ж. 

 

— Әуелден пиғылың бұзық, ойың (ісің) жаман, 

 

Кетпедің сол себептен болып аман, 

 

Айтылған домбырамен жиын-тойда 

 

Әй, малғұн, болсын құран өлең саған. 

 

Малғұн. 

 

Жаралған әурелікке менің басым, 

 

Не керек мұнша дәурен сүрген жасым? 

 

Ac, қорек адамдарға тағам бердің, 

 

Кәнеки, ішіп-жейтін менің асым?! 

 

Ж. 

 

Еңбегін еш пенденің жемейміз біз, 

 

Өз пиғылың болып тұрған (жүрген) өзіңе кез. 

 

Тағамың сенің малғұн осы болсын: 

 

Ac ішсе егер біреу бисмилласыз. 

 

Малғұн. 

 

Мен бұрын қызметіңе жүрдім жарап, 

 

Бұл күнде құр алақан қалдым қарап. 

 

Сүт-қатық адамдарға (адамларға) сусын бердің, 

 

Қанеки, ішетұғын маған шарап?! 

 

Ж. 
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Адамды қылар батыр қару-жарақ, 

 

Түзейді қыздың көркін айна-тарақ, 

 

Бір жұтса мас қылатын ішкен жанды 

 

Шарабың сенің, малғұн, болсын арақ! 

 

Малғұн. 

 

Басымнан арылмаған қалың сорым, 

 

Жалғанда маған керек әрбір форым. 

 

Адамға аң ұстайтын қақпан бердің, 

 

Қанеки, менің қайда қақпан торым? 

 

Ж. 

 

- Сен жолдан шығарарсың ғапілдерді (ғапылларды), 

 

Өзіңе жуық жүрген жақындарды. 

 

Адамды тұзағыңа түсіруге 

 

Еркіңе бердім, — дейді, - қатындарды. 

 

* * * 

 

Хадисте үшбу сөздер қылынған иад, 

 

Біледі кітап көрген барша адамзат. 

 

"Жұмысым мұныменен бітпеді ғой!" — 

 

Дегендей Ібіліс лағын (малғұн) болмады шат. 

 

Ібілістің қылған шайтан асыл затын, 

 

Алладан алып тұр ғой тілеп хақын! 

 

Мұнымен кетсе сөзім қысқа болар, 

 

Айтайын анық қылып переуатын (переводын). 

 

Көңіліне ұнамаған болды жері, 

 

Ішінен еркін онша кетпей кірі. 
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Ойында бір дүдәмал қапы бардай, 

 

Жарқылдап келіспейді ажар-түрі! 

 

[Малғұн] 

 

— Жарайды, мен мұныңа деймін "пәлі!" 

 

Көңіліме орнықпады мұның бәрі. 

 

Алдым деп қалағаным мәз болмаймын, 

 

Болмады-ау ойымдағы еркін әлі! 

 

[Ж]. 

 

— Билігін бұ жалғанның бердім тегіс 

 

Болмайды-ау дүние ісінде сенсіз келіс! 

 

Еркіңмен өзің билеп жұмса — дейді, 

 

— Дүниеде қанша болсын алтын-күміс. 

 

— Келмейді-ау шығарғысы қолдан, — дейді, 

 

— Айырылмас бұған жолдас болған! — дейді, 

 

— Дүниемен күміс-алтын алдандырып, 

 

Талайды шығарарсың жолдан! — дейді. 

 

Малғұн. 

 

Қызығы бұл дүниенің жиған малдай, 

 

Көреді дүниеқорлар малын жандай! 

 

Кететін мойынын бұрмай адамдар көп, 

 

Ілтипат мал мен құлға назар салмай. 

 

Ж. 

 

— Жараттым ішіп жейтін жақсы тағам, 

 

Бірін — халал, біреуін қылып харам. 

 

Жібектен (жифакдан) атлас, торғын қылдым 

 

Бұларсыз күн көре алмас жүрген адам. 
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— Жабыспа қайта-қайта маған! — дейді, 

 

— Жақсы киім, ләззатты тағам, — дейді, 

 

— Дүниеде не қызықты нәрсе болса, 

 

Билігін бердім түгел саған! — дейді. 

 

Малғұн. 

 

— Киер киім, ішер ас-тағам — дейді, 

 

— Бәрін оңай, бере берсең маған! — дейді, 

 

— Осал жіп мұның бәрі үзілетін, 

 

Арқан бер үзілмейтін маған! — дейді. 

 

— Алданып бұларыңа надан тоқтар, 

 

Қалады әуре болып ақылы жоқтар. 

 

Тоя ішкен аста (алсыт) хымыран мастарың бар. 

 

Қайтпайтын маңдайынан тисе шоқпар. 

 

Дүние деп, алтын-күміс малданбайды. 

 

Қызық деп, бұл жалғанды таңданбайды. 

 

Дүниенің (жалғанның) баянсызын білген ерлер 

 

Бұлардың ешбіріне алданбайды. 

 

Жараттың шайтан қылып мені сорға, 

 

Мен жүрмін түсірем деп адамды орға. 

 

Кететін жемге айналмай (айланбай) сұңқарлар 

 

Түспесе үзілмейтін жібек торға. 

 

Ж. 

 

— Арызыңды сенің қабыл көрдім, — дейді, 

 

— Шын біліп бұл сөзіңе көндім, — дейді, 

 

— Арақ, сырнай, керней, сыбызғыны, — 

 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              573 bet 

Тамаша сауық үшін бердім! — дейді. 

 

* * * 

 

Бір Алла бұл малғұнға бәрін берді, 

 

Сол үшін ерікті болып шайтан жүрді. 

 

Алданып біраз көңілі мұныменен 

 

Мырс етіп, бүтін күлмей, жарты күлді. 

 

Дәнікті қалағанын берген сайын, 

 

Жалғанды бергендігі болды дайын. 

 

"Болмады-ау әлі түгел!" — дегендей қып 

 

Және айтты шайтан лағын мәні-жайын. 

 

Малғұн. 

 

Жараттың жақсы-жаман екі айыр жол, 

 

Адамның бір жағы — оң, бір жағы — сол! 

 

Адаспай жақсы жолдан жүрер түзу, 

 

Кімде-кім болып жүрсе өзіңе күл! 

 

Оң жолға басшы болған пайғамбарлар, 

 

Олардың соңына ерген қанша жандар?! 

 

Көрсетіп мұғжизамен тамаша істі, 

 

Ие боп жақсылыққа кеткен анлар (олар). 

 

Қылып ең мені басшы жаман жолға, 

 

"Дүниеде себеп бол, — деп, — азған құлға!" 

 

Бермесең бұл ісіңе өзің жәрдем, 

 

Оны мен түсіремін қалай торға?! 

 

Болғанда мен бір аушы, адамзат-аң, 

 

Қару бер (өнер бар) көрген адам қалғандай таң! 

 

Ол Мұса Кәйім алла мұғжизамен 
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Түбінен Ніл дарияның шығарды шаң. 

 

Алсам деп әркім ойлар қуған аңын, 

 

Қызығар: ит-түлкінің жыртса таңын. 

 

Пітнаның бұзықшылық дариясының 

 

Түбінен шығарайын сондай шаңын. 

 

Бұзайын дал-дал қылып, қылып талқан, 

 

Ерікті қыл қолымды, ашып дарқан. 

 

Адамды тұзағыма түсіруге 

 

Маған бер бұзылмайтын (үзілмейтін) бір мықты арқан. 

 

* * * 

 

Ғазазіл, қылып қойған, малғұнды еркін, 

 

Сол үшін бек қызықты дүние, шіркін! 

 

Дегендей: "Саған енді бұл жарай ма?" 

 

Көрсетті қатындардың шырай — көркін. 

 

Қараса қиылып түр қара қасы, 

 

Толғанып оқжыландай өрген шашы. 

 

Ғақықтан екі ерні қызыл болып, 

 

Алмадай (түймедей) домаланып гауһар басы. 

 

Еті аппақ қара жерге жауған кардай, 

 

Жүзі бар қарға тамған қызыл қандай. 

 

Бұлттан жарып шыққан ай секілді: 

 

Қиғаш қас, сүмбіл шашты, жазық маңдай. 

 

Бойлары райхан гүлдің сабағындай, 

 

Алманың, екі беті, сағағындай. 

 

Ап кетер көрген жанның ақыл-есін 
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Орыстың мас қылатын арағындай. 

 

Күмістен тартқан сымдай болып қолы, 

 

Қояндай домаланып келіп жоны. 

 

Ғұманның лимонындай емшектері 

 

Алам деп қайтіп үзіп қолыңа оны! 

 

Сынаптай толықсыған екі саны, 

 

Тістері меруерт-маржан дүрдің кені (кәні), 

 

Мамықтай үлпілдеген тамақтары, 

 

Жатқанның арманы не иіскеп, әні (әне)! 

 

Аузынан шырын шекер шыққан сөзі, 

 

Көзіңе болып тотия басқан ізі! 

 

Жаныңды ерікке коймай алар суырып, 

 

Өзіңе күліп қарап түссе көзі! 

 

Ап кетер ақылыңды бойдан тартып, 

 

Көргенде толықсырсың майдай балқып! 

 

Сабырыңды қалдырмайтын бір жері бар, 

 

Бәрінен бүл айтқанның айтсам артық. 

 

Ғазазіл малғұн шайтан мұны көрді, 

 

Көрген соң көңілі бітіп, шырай берді. 

 

"Болды — деп — ойымдағы енді түгел!" – 

 

Шапалақтап алақанын қарқ-қарқ күлді. 

 

— Көңілімде енді титтей қалмады кір, 

 

Болғанмен, қылмас сабыр, қаншама ер! 

 

Жұмысым ойыма алған бітті, — дейді, - 

 

— Құдая, маған берсең тезінен бер! 

 

Болады кімге залал, кімге пайда, 
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Әр істің ықтияры бір құдайда. 

 

Адамды тура жолдан аздыруға 

 

Құдайдан сұрап еді күшті айла (хайла)! 

 

Хақ берді қатындарға ажар-көрік, 

 

Наз берді түрлі сурет оған серік, 

 

Еркекте ғақыл, сабыр еш қалмайды, 

 

Болғанмен дін ісіне (денесіне) қанша берік. 

 

Әркімнің әр не қылса өзіне еркі, 

 

Оңаша шет жүргенде дінге беркі (берігі). 

 

Ердің ғақыл, сабырынан асып түсті 

 

Түрленген қатындардың шырай (ұрғашының ажар) көркі. 

 

Жаратқан қылып зиба әуел бастан, 

 

Нығымет жоқ бұл жалғанда мұнан асқан! 

 

Құл болған қатындарға әрқашаннан, 

 

Патшалар ақылменен жұрттан асқан. 

 

Қатынсыз ойлап тұрсаң дүние болмас, 

 

Әуелден ерге серік қылған жолдас. 

 

Қаншама еркек бір қатынсыз бас қосқанмен, 

 

Ақ орда алпыс басты іші толмас! 

 

Отырса қасын керіп кеш қара қас, 

 

Қылады көрінгенді көзімен мас! 

 

Ғұнша ерін, пісте мұрын, лүлу иек, 

 

Дүниеде неше түрлі бар асыл тас! 

 

Су ішіп көздерінен мейірің қанар, 

 

Болғанмен қанша ақылды, қайран қалар! 
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Жүзінен шығып тұрған оттарына 

 

Өртеніп, шыдай алмай, көңілің жанар! 

 

Адамды мас қылатын берді көздер, 

 

Көрсе көңіл, еритін, айдай жүздер. 

 

Арганның (органның) неше түрлі дауысындай 

 

Ләззатты, махбубларда шырын сөздер. 

 

Бойыңнан (басыңнан) кетіп қалар ақыл-есің, 

 

Басуға өзіңді-өзің жетпес күшің. 

 

Болмаса бұл дүниеде ойға алғаның, 

 

Толады қайғы-қасірет дертпен ішің. 

 

Ашылған гүлдей болып жазғытұры, 

 

Көрініп, жасырынып ішкі сыры. 

 

Жүзінен махбублардың болып зәһәр, 

 

Хақиқы беріп сәуле Хақтың нұры! 

 

Сүмбіл шаш, қиғаш қасты мәкнүн қабақ, 

 

Нәркес көз, уажһалары ғақық тамақ. 

 

Өтем деп мұжазыдан ақиқатқа 

 

Дәріс оқып диуаналар алар сабақ. 

 

Суретке қалады екен сурет қарап, 

 

Мысқа - жез, күміске алтын іске жарап, 

 

Мағынасын: "Әлиф әбжад" — білемін деп, 

 

Кетеді диуаналар болып харап. 

 

Асыл бар әрбір түрлі адамзатта, 

 

Жазылған үшбу сөздер бәрі хатта. 

 

Сурет (сағатпен) ісі болмас мас болған соң, 

 

Жұмысы пәни әл хақиқат болып затта. 
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343 - Бөлім: ЯҺУДА, ПАТРОС ӘҢГІМЕСІ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2040 

 

 

ЯҺУДА, ПАТРОС ӘҢГІМЕСІ 

 

Кім берді бұл байлықты құдай берді, 

 

Жаратты қолы ашық қып кейбір ерді. 

 

Кәне, біреу берместен тығып бақты, 

 

Қайсысы асты: ақырын ел жұрт көрді. 

 

Жігіттер, бұл айтқаным - кітап сөзі, 

 

Тоқтайды Құран десе дүние жүзі. 

 

Пайғамбарға мұны айтқан: 

 

"Жұртқа шаш!" — деп, 

 

Қисса қып айтқан мұны құдай өзі. 

 

Құлақ сал бұл қиссаға, тыңда не дүр, 

 

Адаспай көш басының соңынан ер. 

 

Бұрынғы заманларда болып өткен, 

 

Туысқан ағайынды бір-екі ер. 

 

Құран сөзі әр тарау кеп айтады, 

 

Өткен менен кеткеннен көп айтады. 

 

Қисса қылған сөздерін (сөзларын) кейінгіге 

 

Ол бәни Исрайылдан (Сырайылдан) деп айтады. 

 

Сөз сөйлеумен тарқайды іштегі шер, 

 

Ұғып алсаң, көңілде қалдырмас кір. 

 

Яһуда, Патрос деген ағайынды (ағайынлы), — 

 

Екеуі бір анадан туысқан бір. 

 

Атасы өліп, артында бұлар қалды, 
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Иеленіп екеуі қалған малды. 

 

Қызыл алтын сегіз мың ділда қалып, 

 

Құрттай санап төрт мыңнан бөліп алды. 

 

Яһуда момын болды күткен дінін, 

 

Шын деп білген не айтса кітап тілін. 

 

Уысына түскенді ұстап қалмай, 

 

Ойламады өзіне керек күнін. 

 

Жұмсады қолда барын құдай үшін, 

 

"Керек, — деп, - сақтайын, - деп, - мұның несін?!" 

 

Өз басына бір пайда келтірместен, 

 

Беруменен өткізіп ерте-кешін. 

 

Өз басына ойламай пайдалы істі, 

 

Құдай үшін жұмсаумен күні кешті. 

 

Жарастығын жалғанның керек қылмай, 

 

Ақырет жұмысымен айналысты. 

 

Хош, енді Патрос қайтті қолдағысын, 

 

Бір тиын жұмсамастан құдай үшін, 

 

Жер-су алып, әр түрлі егін салып, 

 

Түзетті жарастырып іші-тысын. 

 

Көркейіп, қатын алып ажарлы, өнді, 

 

Тон киіп жарастықты жаға — жеңді. 

 

Жалғанның пейішіндей қылып үйін, 

 

Жұмсады неше түрлі күл мен күнді. 

 

Домалап күннен-күнге өрге тасы, 

 

Тап-таза кедейлерден болып қасы. 

 

Бірі — құрма, бірі —мейіз іші толған, 
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Болыпты екі жерде бау-ағашы. 

 

"Болдырдым, — деп, — өзімнің ісімменен! 

 

"Ала алмас, — деп, — ешбіреу тегін менен! 

 

Екі баудың арасын толтырыпты 

 

Жарастықты әр түрлі егінменен. 

 

Сонда мұның егіні қаулап өсті. 

 

Күннен күнге артылып заулап өсті. 

 

Жылдан-жылға өнімі артық болып, 

 

Көргендерге болыпты көкейкесті. 

 

Аяқтыдан тыйылып бұған бару, 

 

Кедейлерге арам боп садақа алу. 

 

Егін шықпай, дүниеге тартылса да, 

 

Мұныкіне бір болмай шықпай қалу. 

 

Сулар ағып егіннің арасынан 

 

Асып сонда, артылып шарасынан. 

 

Екі баудың кетіпті асып құны 

 

Айдап жүрген көп жұрттың қарасынан. 

 

Екі иіннен тұрыпты демін алып, 

 

Есіл-дерті дүниеге кетіп қалып. 

 

Бұл осындай тұрғанда мерекемен, 

 

Кедей болып Яһуда болды кәріп (ғаріп). 

 

Асқындырып кедейлік жауырды енді, 

 

Әркім бұған береді сауырды енді. 

 

Аш-жалаңаш қалған соң, жоқ-жітік боп, 

 

Жанашыр деп, таппай ма бауырды енді?! 
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Жалт беруі жалғанның көз жұмғанша, 

 

Бұл жалғанда малсыздың күні (кұны) қанша?! 

 

Бар күнінде қолынан дүние алғандар, 

 

Сырт айналып кетеді кез боп қалса. 

 

Дүние, малсыз болмайды, білді дейді, 

 

Отырғызбас үйде аштық енді дейді. 

 

Бір туысқан жан тартып, бауырым деп, 

 

Байға кедей мұқтаж боп келді дейді. 

 

Қолда жоқтық мұқатар адамзатты, 

 

Басқа түссе нәрсе жоқ мұнан қатты. 

 

Кедей, мылқау, бай, шешен - бұрыннан бар, 

 

Патрос енді сөйлейді насихатты: 

 

— Керексіз қып дүниені қылдың салдық, 

 

Қалған малды атадан бірдей алдық. 

 

Сақтай алмай, айырылып сен құр қалдың, 

 

Толып жатыр менде алтын неше сандық. 

 

Тиісімен қолыма жер-су алдым, 

 

Неше түрлі жемістен егін салдым. 

 

Түр-түрімен құл, күнді тізіп жұмсап, 

 

Дүниемен лық толып артым, алдым. 

 

— Бір басыңа қылмадың пайда, — дейді, 

 

— Қалып тұрсың бұл түрлі жайда, — дейді. 

 

— Сонан көрген бір тиын опаң бар ма?! 

 

Төрт мың ділда жібердің қайда? — дейді. 

 

Яһуда айтты: 

 

— Сен жер-су алдың сатып, 
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Жарастығын жалғанның соны ұнатып. 

 

Мен жұмсадым ақырет пайдасына, 

 

"Ертең бір таң бар, — деумен, — бұ күн батып!" 

 

Сен пұлменен жалғанда салдың сарай, 

 

Алданумен соларға қарай-қарай. 

 

Ақырет сарайынан үміткер боп, 

 

Мен талпындым, мал шашып солай қарай. 

 

Сен пұлменен жалғанда қатын алдың, 

 

Құшақтасып жалғанмен дос боп қалдың. 

 

Хор қызына қалың мал бердім мен де, 

 

«Опасы жоқ жалған, — деп, — мен бұл малдың!" 

 

Сен пұлменен жұмсадың құл мен күнді, 

 

"Батпайды, - деп ойлаумен - тұрған күнді!" 

 

Ғылман уладан пейіште бар дегенмен, 

 

Тұра алмадым мен ұстап дүниені енді. 

 

Патрос сөзін сапырып судай төкті, 

 

Жалғыз өзі меншіктеп жерді, көкті: 

 

— Осыны да тұрсың ба сөз деп айтып, 

 

Ту, ақылсыз, шіркін! — деп, жаман сөкті. 

 

— Қолыңдағы барыңды несие сатып, 

 

Өзің ішіп, жей бермей сақтап жатып. 

 

Миы қашып, қарны ашып кедейекең, 

 

Сөйлейді екен не болса соны шатып! 

 

Ақылсыз болған ақымақ, інім! — дейді 

 

— Сөйлеген саған есіл тілім! — дейді 
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— Мен қалай мал мен басқа, сен қалайсың?! 

 

Емес пе үздік артық күнім?! — дейді. 

 

— Үй мынау, жасау мынау жайнап тұрған, 

 

Асулы анау қазан қайнап тұрған. 

 

Мал мен бас, қызық дәурен сүрген жасым, 

 

Бәрі де гөй-гөймен сайрап тұрған. 

 

Менімен еріп бірге жүрші! — дейді, 

 

— Бауына құрма, мейіз кірші! — дейді. 

 

Жетектеп сол қолынан алып жүрді: 

 

— Мінеки, тамашамды көрші! — дейді. 

 

Көрсетті аралатып егін-жайын, 

 

Дәуірлеп айтқан сөзі басқан сайын: 

 

— Кәнеки, таусылар ма мұнша дүние?! 

 

Маған енді кедейлік жоғы дайын! 

 

Осы-дағы қызығы болғандағы, 

 

Әр нәрсенің қалпы осы толғандағы. 

 

Жер өле ме, жіте ме, жоғала ма 

 

Осы тұрған бойымен тұрғандағы?! 

 

Көзге түскен сенікі жалған-дағы, 

 

Не болары белгісіз қалғандағы. 

 

"Ақырет бар, пейіш бар", — пәлен-түген, — 

 

Деген сөздің бәрі де жалған-дағы. 

 

Жарастығын жалғанның көрер көзді, 

 

Бірдей қылып түзетсе үй мен түзді. 

 

Шын деп, тіпті, көңілімде ойламаймын: 

 

"Соң қиямет болады!" — деген сөзді. 
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Ал, енді болса бұлақ, құйсын, әні, 

 

"Оны-дағы шын сөз, —дейік, — пәлі!" 

 

Мұнда озған онда-дағы озатұғын, 

 

Құр алақан сендерге дәурен, кәні?! 

 

Байлыққа бізді құдай арнаған-ды, 

 

Екі жұртта бірдей ғып парлаған-ды! 

 

Мұнда да жоқ сендерге, онда да жоқ, 

 

Осы қарғап қойғаны — қарғаған-ды! 

 

Сонда тұрып Яһуда сөз айтады, 

 

Сырттан емес, өзіне көз айтады: 

 

— Мен айтайын, сен бір, — деп, — құлақ салшы! 

 

Кідірместен сол жерде тез айтады. 

 

— Бәрі бос сөз айтқаның, менікі — шын! 

 

Шын деп бұған нанбасаң, сенде жоқ дін! 

 

Болуына қиямет нанбағаның, 

 

Бергендігін құдайдың сен білмедің! 

 

Сені құдай жаратты топырақтан, 

 

Болмаса келіп едің, айт, қай жақтан?! 

 

Үйірліктен аққан бір су едің ғой, 

 

Көрмегендей қыласың несін мақтан?! 

 

Бір есе адал, бір есе арам қылды, 

 

Айдап келіп ақыры адам қылды. 

 

Неше түрлі өстіріп өндірумен, 

 

Төрт бұрышыңды түп-түгел тамам қылды. 

 

Мен айта алман баршасын тамам қылып, 
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Бізді құдай осындай адам қылып. 

 

Барлық - жоқтық, жалғанда: аштық, - тоқтық,- 

 

Әр не болса тұрамын сонан біліп. 

 

Бар қылған жоқтан мені сол құдайым, 

 

Құлдығында күні-түні тұрам дайым! 

 

Оған жетер еш нәрсе бар демеймін, 

 

"Жоқ болдым!" — деп, жемеймін тіпті уайым! 

 

Бауыңа алып келдің мені ертіп, 

 

Ісініп, күжірейіп, тасып, бөртіп. 

 

Аузыңа сен құдайды бір алмадың, 

 

Қойды деп жарастырып тәңірім бүйтіп. 

 

Деп тұрсың: "Өзім қылдым, өзім қойдым, 

 

Бәрін өзім ұқсатып, — деумен, — тойдым!" 

 

"Тар жер, тайғақ кешуден" — хабарың жоқ, 

 

Алдында қолат сай бар ойдым-ойдым. 

 

Рас, бәрі сенікі-ақ болған шығар, 

 

Қойны-қоншың алтынға толған шығар. 

 

Мұнша нәрсе жарасып пар-парымен, 

 

Сақтауымен құдайдың тұрған шығар! 

 

Мал менен бас сенде бар, менде жоқ-ты, 

 

Мені емес, жын соққыңа сені соқты. 

 

"Өзім болып тұрмын!" — деп айта бердің, 

 

"Құдайдан, - деп ойламай — барды, жоқты!" 

 

Біреу үлкен жалғанда, біреу - кіші, 

 

Ойлау керек: "Не болса, Хақтың ісі!" 

 

Сенен мені бай қылып қоям десе, 
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Құдіреттің жетеді әбден күші. 

 

Шын жабысқан Құдайға түзу жүрер, 

 

Құдайлығын Құдайдың ел-жұрт көрер. 

 

Мұнан да артық мал мен бас, бау ағашты 

 

Мұнда берер болмаса, онда берер! 

 

Бүгін аш болған қарын ертең тояр, 

 

Семіруі жеткенді жылдам сояр. 

 

Бергендігін құдайдың білмесең сен 

 

Жалғыз-ақ күн қолыңнан алып қояр! 

 

Бұл бойыңмен кетпессің бір шалдырмай, 

 

Сені оңай қоюы малдандырмай. 

 

Аспан көктен жұмсаса бір құйынды. 

 

Түбіменен суырар түк қалдырмай. 

 

Не болары белгісіз мұның ақыр, 

 

"Қылам, — десе бір құдай, — сені пақыр!" 

 

Аспан көктен бір пәле келіп тисе, 

 

Жып-жылмағай боп қалар таза-тақыр! 

 

Егініңді қиратса бұршақ жауып, 

 

Жалғыз күнде жоқ қылса жаудай шауып. 

 

Су біткенді жіберсе жер түбіне, 

 

Ала алмассың ешқайдан іздеп тауып. 

 

Яһуда осылайша айтты сөзін 

 

Сөйлетіп тұрған екен 

 

Хақ сонда өзін. 

 

Шалынып періштенің құлағына 
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Келтіріп қабылдыққа тәңірім кезін. 

 

Күн батып, қас қарайып кеш боп қалды, 

 

Аузына әр не десе тәңірім салды. 

 

Құдайдың қаһар, ғазап көп пәлесі, 

 

Сол уақытта бау ағашты қоршап алды. 

 

Бір бүртік, қалмай бүршік енді ол жайда, 

 

Егін мен жеміс түгіл, ағаш қайда?! 

 

Таң атып тұра келсе, дәнеме жоқ, 

 

Быт-шыт боп уатылған майда-майда. 

 

Қараса Патрос тұрып бау ағашқа, 

 

Күн болыпты кешегіден бөлек, басқа! 

 

Қол жайып, айға бата қылмай ма енді, 

 

Маңдайы болып алып аппақ қасқа?! 

 

Бір түнде ауып қайда көшіп кеткен?! 

 

Түтілген жүндей болып ұшып кеткен! 

 

Құдайдың мұндай ғажап шеберлігін 

 

Көрген жан қорқып, жаман шошып кеткен! 

 

Алладан қаһар, ғазап тигеннен соң, 

 

Қарынның киген кебін кигеннен соң, 

 

Соқпай ма алақанын енді шарт-шұрт, 

 

От болып, іш өртеніп күйгеннен соң. 

 

Сақалын екі қолдап жатыр жұлып, 

 

Тұра алмай бір араға ұшып қонып. 

 

Тас қылып кісі кірмес қоятұғын, 

 

Кілті мен қайда қалды қара құлып?! 

 

Жыртумен жылап жатыр қатын бетін, 
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Кедейге бермейтін қу шай мен етін. 

 

Жалғыз жер мен су емес күйіп кеткен, 

 

Бұлар да күйіп жатыр болып түтін. 

 

Осындай боп солардың алды өз тұсы, 

 

Жазы бар, қысы жоқ бұ дүние-жылдың құсы. 

 

Ішпей,жемей, кісіге бермей жиған, 

 

Қашан болса, дүниенің қызығы — осы! 

 

Бір кеткен соң алады кім қайырып, 

 

Ара түсіп әперер бар ма айырып?! 

 

Қысып ұстап, қимастан жүрсең-дағы, 

 

Құр алақан қалады қол жайылып! 

 

Көзің - соқыр: толықсып тұрған күнде, 

 

Бір ашылар төбеңнен ұрған күнде. 

 

Жылдың құсын көргенде, құшақтай ал, 

 

Қыз бен аққу көлге кеп қонған күнде! 

 

Жылы жаздың соңында бар бір қысы, 

 

Саған онда арам ғой жылдың құсы! 

 

Уысыңда тұрғанда, үлестірсең, 

 

Байлық пенен барлықтың қызығы - осы! 

 

Жұртқа жеңіл — бұл сөзім, өзіме — ауыр, 

 

Себебі сол: жан біткен қарабауыр. 

 

Жоқтықтан аяп, азық бөлушіні, 

 

Бұл күнде шабан-семіз, жүйрік-жауыр! 

 

Жұма сайын тер алып, шауып тұрмын, 

 

Жауырлықты жабумен жауып тұрмын. 
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Бұл екеуі ертеде оңға шығар, 

 

Дәл осы күн өзімнен тауып тұрмын. 

 

344 - Бөлім: ОПАСЫЗ ӘЙЕЛ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2041 

 

 

ОПАСЫЗ ӘЙЕЛ 

 

 

Басқаға бір Құдайдан көңіл бөлме, 

 

Нәпсінің, шамаң келсе, тіліне ерме! 

 

Пәледен басым аман болсын десең, 

 

Бой салып бір нәрсені жақсы көрме! 

 

Махаббат күннен-күнге артады екен, 

 

Оралып шырмауықтай тартады екен. 

 

Басқаны бір Құдайдан сүйгендіктен, 

 

Бір залал ақырында тартады екен. 

 

Жастықта (жаслықта) бәрі кешті біздің бастан, 

 

Ит екен үміт еткен ішпес астан. 

 

"Қошқардың ені үзіліп түседі", — деп, 

 

Күлкі боп дос, дұшпанға болдық дастан. 

 

Бір істі бол ар-болмас көңілге алма, 

 

Бой сұнып болмас іске ғапіл қалма. 

 

Дүниеде не қызықты нәрсе көрсең, 

 

Күн бұрын жоламай қаш, назар салма. 

 

Білгенің өз басыңнан кетсе асып, 

 

Бір іске кіріптар боп қалсаң сасып, 

 

Бойыңмен суға батқан кете бермей, 

 

Басынды құтқарғайсың алып қашып. 
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Бір іске жарамайды көңіл қойған, 

 

Жалғанның қызығына бар ма тойған?! 

 

Бүркіті Уанасілдің баласының 

 

Алып жеп ақырында көзін жойған (ойған). 

 

Батырлар жауға шабар атқа сеніп: 

 

"Жоқ қой, — деп, — маған пәле, жүрсем мініп!" 

 

Атының екпінімен ақырында 

 

Қалыпты қолға түсіп, жаудан өліп. 

 

Мергендер тауды кезіп, мылтық атқан, 

 

Қаңғырып құба жонда аштан қатқан. 

 

Ешкімнің таяғына ұшырамапты, 

 

Жаяу боп, басын қорғап, үйде жатқан. 

 

Соқтығып, пәле болар, тигеніңнен, 

 

Не пайда cay боп өзің күйгеніңнен?! 

 

Бір залал ақырында тартады екен, 

 

Табарсың бұл жалғанда сүйгеніңнен. 

 

Пәлеге бастайтұғын мына екі көз, 

 

Білгіш болдық көп таяқ жеген соң біз. 

 

Бұрынғы Хазіреті Ғайса заманында 

 

Сіздерге мен айтайын бір үлгі сөз. 

 

Жарандар, тыңда, сөзім — (салтанатлы) 

 

Тыңдасаң бұл сөзімді, балдан тәтті. 

 

Бұрынғы тақсыр Ғайса заманында 

 

Бір жігіт болған екен Ысқақ атты. 

 

Құрағындай өзеннің жағасының, 

 

Бұтағындай еменнің ағашының, 
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Сонда Ысқақтың бір сүйер жары бопты, 

 

Қызы екен әкесінің ағасының. 

 

Дүниенің бұлтағы көп қамалының, 

 

Жері жоқ құтылатын амалының. 

 

Сондай ол қыз болыпты аса көркем, 

 

Сұлулығы — бет біткеннің заманының. 

 

Ысқақ аса сүйіпті көңіл қойып, 

 

Күнде жүзін көрумен қарны тойып. 

 

Ықтияры басынан кетіп қалып, 

 

Таусылуға тақапты өзін жойып. 

 

Татулығы — арадан өтпейді қыл, 

 

Жолдас бопты бұлбұл мен бір қызыл гүл. 

 

Бал мен қанттай екеуі басын қосып, 

 

Бұл ортада өтіпті бірнеше жыл. 

 

Жарастықты болысып айтқан сөзі, 

 

Жұрт аузында сөз бопты мұның өзі. 

 

Бұл жалғанды қызықпен өткізіпті, 

 

Бір-бірінен басқаға түспей көзі. 

 

Бұл қызығын бұлардың өлім болды, 

 

Қылар хайла, амал жоқ бұған енді. 

 

Ұшыратын ләззаттың дауылы соғып, 

 

Көз алдында Ысқақтың қатыны өлді. 

 

Тыя алмады көзінің Ысқақ жасын, 

 

Ұйықтар - ұйқы, ұмытып ішер асын. 

 

Өлім қолдан келмепті, өзге бопты, 
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Моласына қатынның қойып басын. 

 

Жатқан қатын ол жерден тұрмасын да, 

 

Ешкім мұндай мұбтыла болмасын да. 

 

Бір орнатқан сым тастай болып қапты, 

 

Байғұс Ысқақ отырып көр басында. 

 

Көрінбейді көзіне жұрт пен елі, 

 

Тартқан жақтай бүгіліп қыпша белі. 

 

Құлағына ыз етіп бір кірмейді — 

 

Шариғат — қанша жұрттың айтқан тілі. 

 

Жер қарайып, жаз болып, көк шығыпты, 

 

Қар астынан тіріліп шөп шығыпты. 

 

Көз жасымен моланың басы тойып, 

 

Өзге жерден шөп бұған көп шығыпты. 

 

Жұрт аузында әңгіме сөз болыпты, 

 

Бір қуарған шүберек бөз болыпты. 

 

Бұл моланың басына Құдай айдап, 

 

Тақсыр Ғайса пайғамбар кез болыпты. 

 

Бір мүсәпір жылаулы көрді жанды, 

 

Іш бауыры елжіреп тұра қалды. 

 

Жылағанын көрген соң, аяп кетіп, 

 

Жерден басын көтеріп, алдына алды. 

 

— Көздің жасы мұнша неге бұлақ? — дейді, 

 

— Өзен ағып, шөп шығыпты, құрақ! — дейді. 

 

— Неден мұндай бұл халге түскен жансың, 

 

Мұңыңды айтшы маған бір-ақ! — дейді. 

 

Сонда Ысқақ жылап тұрып зарын айтты, 
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Жалғаннан өтіп кеткен жарын айтты. 

 

Татулық, тәттіліктен түк қалдырмай, 

 

Сырының көкейкесті бәрін айтты. 

 

Аяды хазіреті Ғайса іші еріп, 

 

Жылаулы бейшараның түсін көріп. 

 

— Өлімнен мен өшіңді әперейін, 

 

Қолыңа қатыныңды алып беріп! 

 

— Айырылып мен жарымнан болдым мұндай, 

 

Жатырмын көр күзетіп құба жонда-ай! 

 

Өшкенім өніп, өлгенім тірілетін, 

 

Дариға, күн бар ма, — деп, — маған сондай?! 

 

Хазіреті Ғайса орнынан тұрды ұшып, 

 

Өне бойы дірілдеп, қайрат қысып: 

 

— Жатқан неме, моладан тұр! — дегенде, 

 

Көр жарылып кетіпті, зәресі ұшып. 

 

Ахыреттің жолы бар: бір сара сол! 

 

Даңғыл, соқпақ алдында бар қара жол. 

 

Қақ жарылған моладан тұра кепті, 

 

Өң мен түсі жоқ, көрмеген бір қара құл. 

 

Көрген жанның жүрегі жүр ғой сулап, 

 

Жан біткеннің бәрі де жүр ғой улап. 

 

Құлақ пенен аузынан ұшқын ұшып, 

 

Түгін шығып мұрнынан будақ-будақ! 

 

Он төртінен туған айдай болды жүзі, 

 

Сорлы болған, ашылды, жаңа көзі. 
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Нұры аузынан аспанға шыға берді, 

 

Жарылқанған құл болды мұның өзі. 

 

Ғибрат болды тамаша көрген елге, 

 

Көмген кісі, тірілді, қолдан көрге. 

 

— Ла-илаһа илла алла! — деп, иман айтып, 

 

— Хақ Пайғамбар-Ғайса! — деп, келді тілге. 

 

Не күшті, ойлап тұрсам, Құдай күшті, 

 

Құдайдан кім тоқтатар, болған істі?! 

 

"Құдай - бір, Пайғамбар — Хақ!" — деді-дағы, 

 

Қалпына сылқ етіп, кайта түсті. 

 

Бет ағашын бейіттің қайта жапты, 

 

Ысқақ сорлы не дерін білмей қапты. 

 

— Енді Ысқақтың қатыны, қайдасың?! — деп, 

 

Тақсыр Ғайса ақырып, айғай сапты. 

 

Басымда емес, баққұсым табанымда, 

 

Мен жылаулы болып тұрмын заманымда. 

 

Мен де сондай далбаса болар едім, 

 

Тақсыр Ғайса бар болса заманымда. 

 

Бұл Ғайсаның қоймасын мола білді, 

 

Сілкінеді қара жер дір-дір енді. 

 

Бейшараның қатыны бір түшкіріп, 

 

Бір елеусіз моладан тұра келді. 

 

Бет-аузын қалған екен топырақ басып, 

 

Топырағын арылтады сілкіп, шашып. 

 

Ерлі-байлы екеуі қосылған соң, 

 

Жүрегі жарылуға жақындасып. 
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Хазіреті Ғайса қатынды көрді көзбен, 

 

Өлгенмен нұр таймайды көркем жүзден. — 

 

Іздеп алған ауруға ем табылмас, 

 

Не көрсең де, көрме, — деп, — енді бізден! 

 

Өлген қатын тіріліп, қолға кірді, 

 

Күдер үзген нәрсесін Тәңірім берді. 

 

Бір-біріне екеуі жолыққан соң, 

 

Тақсыр Ғайса жөніне жүре берді. 

 

Неше күн қатын үшін көңіл бөлді, 

 

Ойға алғаны түскен соң қолына енді. 

 

Олай-бұлай аяғын бастырмады, 

 

Қоршап алған жаудай боп, ұйқы келді. 

 

Ысқақ айтты: 

 

— Ояулық қатден асты, 

 

Төге бердім жаңбырдай көзден жасты. 

 

Рақат тауып, аз ғана дамылдайын, 

 

Мен тізеңе, жатайын, қойып басты! 

 

Қатын айтты: 

 

— Тілегің болды қабыл, 

 

Иінің мұздар, үстіңе киім жамыл! 

 

Бүйтіп болған жұмыстың керегі не, 

 

Аяймын ба тіземді, алсаң дамыл. 

 

Жастық қылып қатынды жігіт жатты, 

 

Басы тию мұң екен, сеспей қатты. 

 

Жолыққаннан жұмысқа түспеген соң, 
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Үлкен ауыр қатынға тиді қатты. 

 

Құмар болды арманға қатын жетпей, 

 

Көңілі қайдан жайлансын, жұмыс етпей? 

 

Кестіргендей, бір жауап алмаған соң, 

 

Көкейінен қала ма дәмі кетпей?! 

 

Ат тықыры естілді сатыр-сатыр, 

 

Қолда тұйғын, басыңда алтын шатыр, 

 

Ат-тұрманы күнменен шағылысып, 

 

Бір патшаның баласы келе жатыр. 

 

Кезге төтеп бергендей, денесі зор, 

 

Сағымданып көрініп жүзінен нұр. 

 

Қатын тұрып ойлайды көргеннен-ақ: 

 

"Байға тимей мынандай, болдым ғой қор! 

 

Леп бергенде, сіріңке жанбаған соң, 

 

Ал дегенде, иекке алмаған соң, 

 

Мұндай байдың барынан — жоғы жақсы, 

 

Құмар тарқап, мейірің қанбаған соң!" 

 

Хан баласы келеді бұған төніп, 

 

Қатын отыр құйқылжып, өңіне еніп. 

 

"Тіл қатуға бір-екі ауыз келе ме?" — деп, 

 

Екі көзі ішіп-жеп барады өліп. 

 

Хан баласы атының тартты басын, 

 

Тамаша етіп қатынның көз бен қасын. 

 

Қарағанын білген соң, ширатылып, 

 

Төгіп-төгіп жіберді көзден жасын: 

 

— Сенің отың ішімде жансын! — дейді, 
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Бір құшақтап мейірім қансын! — дейді. 

 

— Алтын сарай, ақ орда — сенің орның. 

 

Мұнда не ғып отырған жансың?! — дейді. 

 

— Мені көрсең, бұл күнде, жанның қоры, 

 

Қызық көрмей жалғаннан жүрген тірі. 

 

Әлек қылып, әуре ғып, жібермей жүр 

 

Мынау жатқан баукеспе, қарақшы ұры. 

 

— Ақ жүзіңді көрген соң, көңілім толды, 

 

Сөз айтып, меніменен алсаң қолды. 

 

Алтын сарай ішіңде үлпілдетіп, 

 

Кигізейін жібек пен холла (құлла) тонды! 

 

Тұра келді орнынан қатын ұшып: 

 

— Арманым жоқ, өлсем, — деп, — сені құшып! 

 

"Өлі менен ұйқы тең" — деген сөз бар, 

 

Бір бас қалды сылқ етіп, жерге түсіп. 

 

Хан баласы қатынды алып кетті, 

 

Алақанға аялап салып кетті. 

 

Көр басына қалғанды сөз қылайық, 

 

Оянатын батырдың уақыты жетті. 

 

Көзін ашса, қасында қатыны жоқ, 

 

Бір аһ ұрып, жүрекке қадалды оқ! 

 

Не қыларын біле алмай алас ұрды, 

 

Күйіп кете жаздады от, жалын, шоқ. 

 

Не қыларын білмеді, есі кетті, 

 

Үйден-үйді кыдырып, елді тінтті. 
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"Хан баласы бір сұлу қатын апты!" – 

 

Деген сөзді есітіп, соған жетті. 

 

Барғаннан соң айналып тұра қалды: 

 

— Қатынымды берші! — деп, айғай салды. 

 

Хан баласы жіберді: 

 

—Біліп кел! — деп, 

 

— Бұл кім өзі, мезгілсіз тынышымды алды?! 

 

Барған кісі жолығып, қайтып келді, 

 

Естігенін, білгенін айтып келді. 

 

Қатын айтты: 

 

—Әнеугі ұры шығар, 

 

Қалмай жүрген соңымнан менің енді! 

 

Хан баласы жүгіріп, қарсы шықты: 

 

— Не былшылдап тұрсың?! — деп, ұрып жықты. 

 

"Көпке топырақ шаша ма?" жалғыз кісі, 

 

Қайратты болғанменен, қанша мықты?! 

 

Қызметкер жүгірді анталасып: 

 

— Қарашы, — деп, — тұрғанын тайталасып! 

 

Тұс-тұсынан жабылып, сабаса да, 

 

Сонда-дағы қоймады жанталасып. 

 

— Қатынымды берші — дейді, — ханның ұлы?! 

 

Құшақтатып қоймаймын саған оны! 

 

— Мә, қатын! — деп, аузына қалар қойып, 

 

— Не былшылдап тұрсың?! — деп, күң мен құлы. 

 

Аузы қанап, тістері сынып жатыр, 

 

Жығылса да ішінен тынып жатыр. 
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"Обал болды-ау байғұсқа!" — дейтін жан жоқ, 

 

Бір кісіге білгенін қылып жатыр. 

 

Даурығымен бұлардың жұрт жиылды, 

 

Көзі аққырдың көзінен жас тыйылды. 

 

Өлгеніне мұнша аза тұтамын деп, 

 

Өлімнен де бір күшті көр қиынды! 

 

Өз басына адамның өз тілі жау, 

 

"Жасқаншақтың — деген бар, — екі көзі сау". 

 

Баласымен бір ханның талас болып, 

 

Бір қатынға мұнша үлкен зорайды дау. 

 

Желкілдеп жүгіре басып, қатын келді: 

 

— Бұ кім? — деп, — шулықтырған осынша ел, 

 

— Әлі күнге өлтірмей тұрсыңдар ма, 

 

Былшылдатып сөйлетіп бұл итті енді! 

 

Қатыннан тұрған жандар кеп сұрады, 

 

Жиылған көп халайық көп сұрады: 

 

— Бұл сенің бұрын көрген танысың ба, 

 

Құдайлық, шыныңды айтшы! — деп сұрады. 

 

Қатын айтты: 

 

— Дәмі жоқ жаласының, 

 

Келеріне, ұмтылмай, шамасының. 

 

Бала жастан қолында ойнап өскен — 

 

Мен гүлімін патшаның баласының. 

 

Езу тартып өмірімде күлген емен, 

 

Бай деген қандай болар, білген емен! 
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Мұндай түрсіз, жұғымсыз жексұрынды 

 

Өңім түгіл, түсімде көрген емен! 

 

Ысқақ айтты: 

 

— Сен менің қатынымсың, 

 

Қыздай айттырып алған қосағыңмын. 

 

Әкемнің ағасының қызы емес пе ең, 

 

Өлігіңді күзеттім бірнеше күн. 

 

Қатын айтты: 

 

— Мен сені танымаймын, 

 

Шошқа жолдас болған ба көктегі аймен?! 

 

Орны жоқ өтірікке кім нанады, 

 

Кім отырар бір сағат сендей баймен?! 

 

Баласы айтты патшаның: 

 

— Сөзіңді қой, 

 

Қоймасаң, мұнан да артық көресің той! 

 

Біздердің арамызға жел салам деп, 

 

Бір тапқан амал ойлап, қулығың ғой! 

 

Жаққа-жаққа ұрады: 

 

— Патшағар! — деп, Құлдарына бұйырды: 

 

— Тарт, шығар! — деп 

 

— Дау-жанжалын бұлардың басып кел! — деп, 

 

Бір қазыға бұйырды патша: 

 

— Бар! — деп. 

 

Бұйрығымен патшаның қызы келді, 

 

Жүгініске түседі бұлар енді. 

 

"Өліп қайта тірілді!" — деген сөзден 
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Естіген көп халайық жалған керді. 

 

Ысқақ айтты: 

 

— Бұл қатын — менікі анық, 

 

Бұл сөзімді, Оллаһи, деме танық. 

 

Өліп қалған жерінен душар болып, 

 

Хазірет Ғайса тірілтіп берген алып. 

 

Қазы айтты: 

 

— Айтқан сенің сөзің жалған, 

 

Дау екен бір өтірік жала салған. 

 

Ол заман мен бұл заман — бар ма, сірә, 

 

Өлген жанды тірілтіп, қайтып алған?! 

 

Қатын сонда қуанды: 

 

— Құлдық, бас! — деп, 

 

Орынсызға соқтыққан не еткен мас?! — деп. 

 

— Мұнан былай өтірік дау болмасын, — 

 

Бұйрық қылды: 

 

— Бұл итті дарға (дараға) ас! — деп. 

 

Жендеттер іліп алып жөнеледі, 

 

Түзетіп дар ағашын бөгеледі. 

 

Мойнына арқан тастай берген шақта, 

 

Хазіреті Ғайса пайғамбар кез келеді. 

 

— Тақсыр, маған жете гөр, өлдім! — дейді, 

 

— Өзім іздеп өлімді келдім! — дейді. 

 

— Өзіңіз тірілтіп берген қатынымнан 

 

Қызық дәурен, көп істі көрдім! — дейді. 
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— Бір патшаның баласы тартып алып, 

 

Айдалада шоңқиып, "дат!" — деп қалып. 

 

"Сені қашан көрдім" — деп, бет бақтырмай, 

 

Бұрынғы жолдастықтан кетті танып. 

 

Құтылмастай пәлеге басым қалған, 

 

Сізден бір қолқам еді тілеп алған. 

 

Сіз тірілткен емес пе анау қатын? 

 

Жұрттың бәрі менікін қылды жалған! 

 

— Бұл сөзің рас, — дейді — байғұс бала-ай, 

 

Қиналған қатын үшін есіл жан-ай! 

 

Мен тірілтіп, әнеугүні кетпеп пе едім, 

 

Ей, қатын, бұл сөз шын ба, мұның қалай? 

 

Қатын айтты: 

 

— Мұнікі өтірік, жалған, 

 

Өтірікті өңдеп айтса, әркім нанған. 

 

Мен қызымын патшаның асыранды, 

 

Жұмыртқамнан уыздай шайқап алған. 

 

Шыныңмен сіз де соған нанасыз ба? 

 

Сөзге нанып орынсыз, баласыз ба?! 

 

Бір қатынды рас шығар тірілткенің, 

 

Ұрғашыға назар, көз саласыз ба? 

 

Байқаған жоқ шығарсыз анық қарап, 

 

Ұрлап алып кеткен шығар бәдау араб?! 

 

Өтірікші жәдігөй бұған еріп, 

 

Көп ішінде қылмаңыз мені харап! 

 

Мен қайдан тірілемін, өлгенім жоқ, 
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Өлімді ойлап, көңілімді бөлгенім жоқ. 

 

Жаза басып жүрмеңіз, жазым соғып, 

 

Жүзіңізді еш бұрып көргенім жоқ. 

 

Баласы айтты патшаның: 

 

— Бұл менікі, 

 

Адал сауда, халал мал, теңгенікі. 

 

Жазым сөз пайғамбарға жараса ма, 

 

Уақа емес қанша айтса да өңгенікі! 

 

Ғайса айтты: 

 

— Қатын, сөзге қойшы құлақ, 

 

Қатын деген: "шашы ұзын, ақыл шолақ". 

 

Аузыңнан шыққан сөзді сөйле абайлап, 

 

Өзіңді оңды, өңгені қылмай олақ. 

 

Сөз болар онан-мұнан айтсам құрап, 

 

Қамыс па ең иілетұғын қолмен бұрап? 

 

Өлген қатын емес пе ең әлдеқашан, 

 

Тірілтпеп пе ем Құдайдан өзім сұрап?! 

 

Қатын айтты: 

 

— Жоқ, тақсыр, мен емес ол, 

 

Көрген әйел емеспін мен бұрын жол,— 

 

Бұл сөзіне қатынның шыдай алмай, 

 

Дұғаға Хақ пайғамбар көтерді қол: 

 

— Бізді көрді бұл қатын оңай! — дейді, 

 

— Керек емес, болмаса былай! — дейді. 

 

— Сөзім жұртқа шын болсын, жалған болмай, 
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Бергеніңді өзің ал, Құдай! — дейді. 

 

Қатын сонда сылқ етіп жерге түсті, 

 

Көрген жұрттың бәрінің зәресі ұшты. 

 

Бір мегежін болды да, өліп қалды, 

 

Көзге солай көрсетті Құдірет күшті. 

 

Мегежін болып қалыпты қатын өліп, 

 

Қатын үшін жүрмеңдер көңіл бөліп. 

 

Жұрт жығылды Пайғамбар аяғына, 

 

Қойдай шулап, қозыдай маңырап келіп. 

 

Патша болды жығылған жұрттың — басы, 

 

Бұлақ болып, көл-дария көздің жасы: 

 

— Кеше гөр, — деп-ай, тақсыр, — білместігім! 

 

Өгіздей өкіріпті хан баласы! 

 

Ғайса айтты: 

 

— Жұрт, құлақты салыңыздар, 

 

Көзбен көрдің, көңілмен наныңыздар! 

 

Тамаша, Тәңірім қылған әрбір істе, 

 

Мұнан ғибрат баршаңыз алыңыздар! 

 

"Болам, — деп ойлайды ғой әркім, — оңды". 

 

Оңды болар, оңдаса Тәңірім жолды. 

 

Кәпір өліп, мұсылман боп тірілген, — 

 

Көрдіңдер тамаша етіп қара құлды. 

 

Мұсылман еді қатын, көзің көрді, 

 

Бір басты қайта келіп қара жерді. 

 

Бір өліп, бір тіріліп, әуре болып, 

 

Мінеки, ақырында кәпір өлді! 
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Жемтікке алданғаннан болдың қарға, 

 

Қатын десең, құрулы бардың дарға! 

 

Мұнан артық сөз ғибрат қандай болсын, 

 

Баста миы, маңдайда көзі барға. 

 

Қатынды аса жақсы Ысқақ сүйді, 

 

Күйгенде, бұл жалғанда сонан күйді. 

 

Өзі мен қатынына түк пайда жоқ, 

 

Шарапат, жақсылығы құлға тиді. 

 

Мұндай сөз таба алмассың, берсең де ақшаң, 

 

Алтын сырға құлаққа алып тақсаң! 

 

Бір қатынды баққанша, жүз итті бақ, 

 

Жаныңа қылдың залал, қатын бақсаң! 

 

Өз ойыңды ойлайсың: "Бұл — менікі, 

 

Өзімдікі, емес — деп, — өңгенікі". 

 

Сенен гөрі қарулы жан жолықса, 

 

"Емеспін, — деп кетеді, — мен сенікі!" 

 

Бұл сөз шын: "Жоқ, — деп ойла, — мұның қалты" 

 

Аты қатын болған соң, бір ғой салты. 

 

Ынсапты, тоқтауы бар әйел болса, 

 

Еркекке тиянақты алтын саты. 

 

Баяғы байғұс Ысқақ қайтып кетті, 

 

Босатып оны дардан азат етті. 

 

Енді қатын алмасқа тәубе қылып, 

 

Қаңғырып, жылап жүріп, шөлдерді өтті. 

 

Кітаптан мұның бәрін көзім көрді, 
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Білген жоқпын мұнымды, өлер жерді. 

 

Ақ күмістей айырып алыңыздар: 

 

Жүз "он"-мен, он "тоғыз"-бен — оннан бірді. 

 

 

346 - Бөлім: ӘДҺАМ ДИУАНА ЖӘНЕ ИБРАҺИМ 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2043 

 

 

ӘДҺАМ ДИУАНА ЖӘНЕ ИБРАҺИМ 

Жаратқан жан біткенді жаббар халық, 

Күнелткен аяқ-қолсыз суда балық. 

Бұрынғы замандарда бір ғаділ хан, 

Балыхта қылған екен патшалық. 

Бітсе де қанша дәулет көз тоймаған, 

Өтерін бұл жалғаннан кім ойлаған?! 

Патшаның ғаділ болған заманында, 

Қасқыр мен қой, жылан мен бала ойнаған. 

Дариядан көктей өткен көпір салып, 

Күншығыс, күнбатысқа даңқы барып. 

Самарканд, Бұқар, Ташкент - бәрін билеп, 

Қытай мен Үндістаннан алым алып. 

Дастан боп жұрт аузында қалған сөзі, 

Айтуға тұрарлық боп мұның өзі. 

Жалғанда арманы боп бір ұл перзент, 

Болыпты бір бойжеткен жалғыз қызы. 

Ұялған күннің көзі көрсе көркін, 

Тұрады кімге дүние емін-еркін?! 

Перілер сұқтанысып қарайды еркін, 

Басына киіп шықса кәмшат бөркін. 

Сипаты десең болар хорлығайын, 

Ажары арта берген күн-күн сайын. 

Бетіне алақандай сыйғызыпты, 

Құдайым шеберлікпен күн мен айын. 

Мұндай жан көрмеген көз мұнан бұрын, 

Нәркес көз, ғұнша ерін мен пісте мұрын, 

Жарық қып қараңғы үйде шам жақпаған, 

Жүзіне Рахымахман төккен нұрын. 

Жастықта біз білмедік нәпсі тыя, 

Кез келіп бір биік шың қызыл қия. 

Сол қыздың ажар-көркін түгендеуге, 

Шақ келмес қалам, қағаз, қара сия. 

Ойласаң, жалған кімге опа етті? 

Айтуға екі ауыз сөз келді, кетті. 

Мың ұлға балап жүрген жалғыз қызға, 

Бір күні бітіп тағдыр, қаза жетті. 

Қисайып құлап кетті қыңыр заман, 

Нәрсе жоқ бір қисайса мұнан жаман. 

Басы жұмыр пендеде жан көрдің бе 
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Өлімнен әуел ақыр қалған аман?! 

Әркім-ақ бұл жалғаннан дәурен сүрді, 

Біреуге - ерте, біреуге кеш кеп жүрді. 

Хан болсын, қара болсын - бәрі бір бас, 

Өлген соң жататұғын жайын көрді. 

Қатындар жанталасып қызды жуды, 

Аударып оң мен солды, құйды суды. 

Үш қабат ең болғаны орап бөзге, 

Тұмшалап бас-аяғын күрмен буды. 

Таласып қожа, молда сықат (расход) алды, 

Бір өлімтік дене боп босқа қалды. 

Сүйрегендей шығарып еріксіз үйден: — 

Салатын жаназа! — деп айғай салды. 

Көтерді жаназасын оқып жерден, 

Бұрынғы салтанатты кетті төрден. 

Апарып терең қазып көміп тастап, 

Көп адам қоя барған қайтты көрден. 

Неше гауһар қалмады жерде жатып, 

Ыстық шілде жаз күнде мұз боп қатып. 

Бір диуана бар екен оған ғашық, 

Маңайына келе алмай жүрген батып. 

Жұлдызы он боп, сәтті күн туған екен, 

Екі бетін көз жасы жуған екен. 

Диуананың ғашығын біліп патша, 

Бұл шаһарға жолатпай қуған екен. 

Ықтиярсыз диуана кеткен екен, 

Патша қаһар байғұсқа еткен екен. 

Хан қызына ғашық боп, қолы жетпей, 

Бұл ортада жеті жыл өткен екен. 

Қыздың өлген хабары бұған жетті, 

Отыра алмай орнынан ұшып кетті. 

"Өлген қыздың моласын қори ма?!" —деп, 

Шаһар жаққа түзейді енді бетті. 

Аузынан - жалын түтін дау-дау жанып, 

"Ия, һу!" — деп,анда-санда тыныс алып. 

Жаңа өліктің моласы ескіре ме?! 

Сұрамастан ешкімнен білді танып. 

Моласының басына келіп тұрды, 

Тіршілікте қыз қашан мойнын бұрды?! 

Пенде қайдан біледі көрсетпесе, 

Шеберлікпен құдайдан болған сырды?! 

Жаймашуақ жаз болар, қақырап қауыс, 

"Ырыс - жұғыс, - дегендей, - ғақыл ауыс". 

Көр күзеткен кісідей тұрғанында, 

"Мені ал, мені ал,!- деген келді қыздан дауыс. 

Қыз дауысын естумен есі кетті, 

Диуана боп жүргенмен несі кетті?! 

"Шын дауыс па, өтірік бір нәрсе ме?!"- 

Біраз тыңдап дауысты тамаша етті. 

Болжайтұғын ғайыпты жіті көз жоқ, 

Басқанменен қара жерде қалған із жоқ. 
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Бой тоқтатып құлағын салып тосса, 

"Мені ал, мені ал!"- дегеннен басқа сөз жоқ. 

— Мен диуана ел кезген Әдһам атлы, 

Кісі елерлік кісі емес,текті,затлы, 

Бұл айғайың қай айғай, жөніңді айтшы, 

Не қылмысты пенде едің,қай сипатты?! 

— Пенде ісін мойныма артқаным жоқ, 

Көр ғазабын өлгенмен тартқаным жоқ. 

[Зор]лық пенен нумилық қиын-қыстау 

Қысым көріп біреуден жатқаным жоқ! 

Өтірік өлмей, шын өліп көрге түстім, 

Алтын тақтан айрылып, жерге түстім. 

Ұйысқан қан денемнен тарқаған соң, 

Мен осындай тіріліп күйге түстім. 

Тірілгелі білмеймін көп күн өтті, 

Айғайлаумен бар әлім құрып бітті. 

Кім де болсаң, моламды ашшы жылдам! 

Өліп кетсем, мойныңда құным кетті! — 

Мұны естумен Әдһамда ес қалмады, 

Бары-жоғын дүниенің ойға алмады. 

Екі қолдап топырақты шашып жатыр, 

Кетпен, күрек, бір сайман қолға алмады. 

Сорғалатты маңдайдан ащы терді, 

Тас-топырақты лақтырып тастай берді. 

Бір сағатта дал-дал қып аршып алды, 

Кісі бойы қазылған терең көрді. 

Құдіретіне құданың қайран қалып, 

"Ия! һу!" — деп, анда-санда демін алып. 

Лақат қылып қалаған кірпішлерін, 

Бір-бірлеп тауысыпты бәрін алып. 

Арылтқан соң моланың топырақ-тасын, 

Қыз сілкініп көтеріп алды басын. 

Бұрын еркек көрмеген ибалы жас, 

Дәрмен жоқ, қымтаған боп жатыр шашын. 

— Кетіп қапты әл-қуат бәрі! — дейді, 

— Он бес жаста болыппын кәрі! — дейді. 

— Ата-анама көйлекшең көрінбеуші ем, 

Алысырақ тұр, Жәкежан, әрі! — дейді. 

Әдһам кейін шегінді бір-бір басып, 

Тап-таза қып моланы аршып-ашып. 

Екі-үш қабат ұмтылып тұра алмады, 

Не қыларын біле алмай, қатты сасып. 

Келтірмеді тұруға қыздың ебін, 

Ашаршылық әкеткен күштің көбін. 

Бұлқынғанмен босатып жібермеді, 

Ширатылып оралып қалған кебін. 

— Жақсы адам, келші жақын бері! — дейді, 

— Болғаным құрсын бүйтіп тірі! — дейді. 

— Тұрғызшы қолтығымнан сүйеп мені, 

Құдайдың бұл бір тосқан жері! — дейді. 

Әдһам келіп тұрғызды сүйеп қызды, 
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Жаға-жеңсіз оралған қымбат бөз-ді. 

— Жұрт көзіне түсірмей жылдамырақ, 

Апар, — дейді — үйіңе енді бізді! 

Басын буған, бес қамыс баспанасы, 

Соған зорға жетерлік қыз шамасы. 

Көркем деген мұндайды ойда бар ма?! 

Тәңірім басқа салған соң, жоқ шарасы! 

— Базарға, кел кешікпей барып! — дейді, 

— Ине, жіп пен бір оймақ алып, — дейді. 

— Кебінімді өзіме көйлек қылып, 

— Басқа жаулық, қояйын салып! — дейді. 

Базарға құр алақан барып келді, 

Ине-жіп пен оймақты алып келді, 

Жоқтық шіркін арқансыз қолын байлап, 

Жүрегі қуанғаннан жанып келді. 

Көйлек киіп, басына салды күндік: 

— Қылғанына құдайдың бізлер көндік, 

Бір молданы алып кел халалдыққа, 

Саған тиген диуанам бұл бір теңдік! 

Бір бейшара молданы алып келді, 

Келген молда құтбасын оқып берді. 

Ойда жоқтан қиюын келтірген соң, 

Шеберлігін құдіреттің танып білді. 

Оқыған соң құтбасын, молда кетті, 

Бір-бірінің мұратын хасыл етті. 

Игіліктің жоқ екен ерте-кеші, 

Күдер үзген нәрсеге қалай жетті?! 

Жігітлер, бұл айтқаным кітап сөзі, 

Еркі бар әр не қылса тәңірім өзі. 

Қылған соң Құдірет өзі не талас бар, 

Кедейге болса қатын ханның қызы?! 

Көрсетіп шеберлігін Хақтағала, 

Бере салды жылына жетпей және (жаңа). 

Оң жұлдыз, ізгі сағат, сәтті күнде, 

Жарқ етіп туды күндей бір ұл бала. 

Баланың Ибраһим деп қойды атын, 

Жаратқан тәңірім өзі нұрдан затын. 

Әркімнің маңдайына біте бермес, 

Көтеріп мұндай ұлды тапқан қатын. 

Аз жылда жеті жасқа бала жетті, 

Таң қалып шаһар халқы есі кетті. 

Молдаға оқытуға мұны беріп, 

Көрген жан сол баланы тамаша етті. 

Балалар жұма күні азат болды, 

Ойнаған көп балаға көше толды. 

Таң қалып шаһар халқы қарайды екен: 

"Тапты,—деп,—қандай қатын мұндай ұлды?!" 

Ішпей-жемей тояды көрген жүзін, 

Көзге алып сүрме қылып басқан ізін. 

Бір қатын бұл балаға қарсы ұшырады, 

Емізген бала күнде ханның қызын. 
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Моншаға барып кайтып келе жатып, 

Баланы көрді тұрған таңдай атып, 

Жаңа туған айдай боп жарқ еткен соң, 

Қатын сорлы сілейіп қалды қатып. 

Көзіндей құралайдың көзі жайнап, 

Бала жүр көп баламен асық ойнап. 

Бойы балқып, бұл қатынның есі кетіп, 

Сүт саулап емшегінен ақты қайнап. 

Баладан тұрды қатын көзін алмай, 

Көрген соң не ғып тұрсын іші жанбай?! 

Өзі қолдан өсірген хан қызына, 

Ұқсапты түп-түгел боп аумай-талмай. 

Құшақтап сүйді қатын қысып-қысып, 

Балаға пәруана боп мейірі түсіп. 

От болып өртенуге жақындайды, 

Жүрегі қуанғаннан алып-ұшып. 

Үйіне қатын сорлы ертіп барды, 

Өрік-мейіз, қант пенен берді нанды. — 

Күнде-күнде келіп жүр, қарағым! — деп, 

Жолыңа құрбан қылды шыбын жанды. 

Қалтасына ділда мен теңге салып, 

Керек қылған нәрсесін береді алып. 

Дүниесіне болмапты қатын ие, 

Есіл-дерті балаға кетіп қалып. 

Мұныменен алданып көп күн етті, 

Хан қызының орнына мұны күтті. 

Баламенен басқаның жұмысы жоқ, 

Үш-төрт қатын бас қосып кеңес етті. 

Басты әр жаққа бастайтын кез болыпты, 

Көп қаңғырған әр іске кез болыпты. 

"Неге жақсы баланы көреді?!" — деп, 

Таусылмайтын көп өсек сөз болыпты. 

"Бір кедейдің баласы - мұнша дәрі, 

Үйір қып жүр бойына қайдан, әні?! 

Құлағына ханымның салайық!" —деп, 

Қатын біткен жиылып барды бәрі. 

— Ханым, сізге бір сыр бар сақтап жүрген, 

Кісіңізден ши шықты мақтап жүрген. 

Енекеңіз жасырын ойнас бопты, 

Диуанамен ел кезіп ақтап жүрген. 

Үйір қылып Әдһамның бір баласын, 

Тауысатын берумен барлық асын. 

Айналасы шашқаны — сіздің дүние, 

Кімнің—дос, айырмайсыз кімнің қасын. 

Дәнекерін біз білдік арасының, 

Алып жүрген арадан парасының, 

Тамыр болып Әдһаммен алғандықтан, 

Барлық асы аузында баласының. 

Есіткен соң ханымды ашу қысты, 

Өз-өзінен от болып күйіп пісті: 

— Енекені алып кел жылдам! — дейді, 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              611 bet 

— Көрсетейін мен оған әртүрлі істі! 

Қуанғаннан бір қатын жүгіріп кетті, 

— Ханым шақырып жатыр! — деп, алып жетті. 

Келісімен қолға алды отырғызбай: 

— Жаным, сені неден жын қағып кетті?! 

— Баста миың қай жаққа кетіп қалды?! 

Неден мұндай есінді құдай алды?! 

Көр күзеткен Әдһамның баласына 

Қалай бергіш боп жүрсің пұл мен нанды?! 

— Рас, мен беріп жүрмін пұл мен нанды, 

Нан түгіл берсем керек барлық малды. 

Мен нан берген баланы көрсең өзің, 

Денеңдегі берерсің ыстық жанды. 

Қылған ісін құдайдың таң көремін, 

Бір көрумен тоймаймын, сан көремін. 

Дәл өзіңнің қызыңдай боп тұрған соң, 

Сүйіп-сүйіп құшақтап нан беремін. 

Сөз қылсайшы баланы көріп өзің, 

Қанша айт, онша айт, онан соң маған сөзің. 

Қалай шыдап тұрасың сен нан бермей, 

Аумаған дәл өзіңнің өлген қызың. 

Баланы естіп, ханымның көңілі көшті, 

Жүрегіңе дерт болып бір от түсті. 

"Өлген қызың сықылды" — дегеннен соң, 

Мұның өзі сөз болды көкейкесті. 

Жылады қызы есіне түсіп кетіп, 

Өртенумен барады өмірі өтіп. 

Абырахмат жаңбырын аспандағы 

Шығарады дүр қылып садақ жұтып. 

Өлген қызын ұмытпай арман етіп, 

Қайғыменен таусылып түгел бітіп. 

"Қанттың шыққан қамысы қандай екен?" 

— Деуменен ынтызар боп есі кетіп. 

"Аһ!" — дегенде, жалыны ғарышқа жетті, 

Көрмей жатып баланы есі кетті. 

Енекеге жалынды: "Тұр жылдам!"—деп, 

"Алып кел!" — деп, баланы жарлық етті. 

Қуанғаннан Енеке жүгіріп барып, 

Дедектетіп баланы келіпті алып. 

Дүниесіне болмады ханым ие 

Есіл-дерті балаға кетіп қалып. 

Ханым әуелі "аһ!" — деп, аузын ашты, 

Не қыларын біле алмай жаман састы. 

— Айналайын, келді, — деп, — қызым қайдан?! 

Жас баланы бауырына қысып басты. 

Сүйді дейді бетіне бетін таяп, 

Не болады мал мен жан мұнан аяп?! 

Неше түрлі жемісті қойды алдына, 

Жан-жағына толтырып аяқ-аяқ. 

Телмірумен балаға көзін сүзіп, 

Бір көрумен мал-жаннан кетті безіп. 
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Мал деген ит күн туса неге керек, 

Ауырмаса, беретін жаннан үзіп?! 

Ақ сабынмен қол-басын жуындырды, 

Алтын кемер беліне буындырды. 

Құдірет шебер емес пе мұндай қылған?! — 

Айдын көлден лашынға қу ілдірді. 

Басына алтын тәж беріп, гауһар таққан, 

Бір жорғаны мінгізді судай аққан. 

Неше түрлі үстіне тон кигізді, 

Патша екен деп ойлайды көрген баққан. 

Жалған, шіркін, өтеді жанды қинап, 

Әуре болдық кім үшін бір мал жинап?! 

Жібереді баланы енді үйіне, 

Қалдырмастан дәнеме осылай сыйлап. 

Баланың тойды көріп нұр сипатын, 

Жан білмес диуананың түпкі затын. 

— Қызыма аумай-талмай ұқсап туған, 

Тапты екен мұндай ұлды қандай қатын?! 

Анасын шақырып кел, көрелік біз, 

Қандай жан диуанаға боп жүрген кез?! 

Тапқан қатын мына ұлды тегін емес, 

Аузынан есітелік бір жақсы сөз. 

Құс екен қандай жерде ұя салған, 

Аң екен өсіп-өнген қай аралдан?! 

Құтан мен қытайдың киігі ме 

Жерінде жүрген-тұрған жұпар қалған?! 

Елшіні екі ортада қыздан алды, 

Жасанып бірнеше қыз оған барды. 

— Қараша үйде ханша болады екен! — 

— Деп бұлар көркін көріп қайран қалды. 

— Ханым сені шақырды, қатын! — дейді, 

— Көрдің бе балаң мінген атын!—дейді. 

— Барсаң, саған көп дүние пұл береді, 

Зердің зергер таниды затын!—дейді. 

— Біздер — қарға, ей, қыздар, сіз — бидайық, 

Үйімізде ас-су жоқ сізге лайық 

Өз теңімен жүрсе әркім жарасады. 

Ондай жайға біз барып не қылайық?! 

Үйімізде ет-нан жоқ жалғыз түйір, 

Барсақ бізге, дейді ғой: "Бір жіп иір!" 

"Тең теңін олжалайды" — деген сөз бар, 

Қарға мен бұлбұл болған қашан үйір?! 

Отырмыз үстімізді жамап бүріп, 

Итіміз жоқ шығатын: "әу!" — деп үріп. 

Ханым шошып кетпей ме, қарақтарым, 

Осы түрмен үстіне барсам кіріп?! 

Жолда көрген әркімдер күліп жүрер: 

"Не алады,- деп, - сыйқы жоқ кісі көрер?!" 

Бізді сықақ қылмаңдар, шырақтарым, 

Деген сөз бар: "Көп күлген бас келер". 

Қатын сөзін тауысты майда тілмен: 
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— Ісіміз жоқ біздің, —деп, - жұртпен, елмен. 

Қыздар келіп ханымға баян қылды, 

Әңгімесін естіген көрген-білген. 

Ханым айтты: 

— Рас қой айтқан сөзі, 

Суыртпақтық үйінде жоқ қой бөзі?! 

Үсті-басы жамаулы шоқпыт шығар, 

Қорғалап отырған ғой сонан өзі. 

Сілкіп киер үйінде жоқ боп киім: 

"Жүретұғын жоқ қой,—деп,—еш жай-күйім, 

Бастан-шашым, аяқтан шуым шығып, 

Қалай барып көрем,—деп,—ханның үйін?!" 

Жаулық апар, жабылсын баста шашы, 

Көйлек, камзол, шапан мен кебіс-мәсі. 

Неше түрлі киімді апарыңдар 

Асыл бұйым әртүрлі зор бағасы. 

Және қыздар cay етіп жетіп барды, 

Мұнан түгел жабдығын етіп барды. 

Бастан-аяқ киімнің бәрін сайлап, 

Әкелуге ұлығлап күтіп барды. 

— Бармаймын, шырақтарым, қыспа! — дейді, 

— Кигенмен келіспейді нұсқа! — дейді. 

— Аяқ басып жүруге дәрменім жоқ. 

Әуре мені қылмаңдар босқа! — дейді. 

— Дәмі жоқ құр ендігі айтқан сөзің, 

Жүрерге - аяқ, көретін сау ғой көзің! 

Ерік алдыңа қоймастан ап кетеміз, 

Жүре ғой абыройыңмен онан да өзің! 

Апармай қоймайтынын енді білді, 

Киімді амалсыздан үстіне ілді. 

Көркейтіп дүние жүзін шыққан күндей, 

Сәулесі жарқ-жұрқ етіп кіріп келді. 

Пендесі көз салмаса төңірекке, 

Жеткізер Жаббар ием не керекке. 

Күдер үзген нәрсесі көлең етіп, 

Кіріп келді жанған шам көбелекке. 

Туралық, түзулікте болса кісі, 

Өз-өзінен оңалар оның ісі. 

Хан қызы хақтан көңіл бұрмағаннан, 

Қайта қонды басына дәулет кұсы. 

Бүркеншігін анасы жұлып алды, 

Бір-ақ келді "а!" деуге, есі танды. 

— Мұсылманлар, өңім бе, түсім бе?! — деп, 

Құлындағы құраққа даусы барды. 

— Көрем деп пе ем мен мұндай атқан таңды, 

Менің өшкен шырағым қайдан жанды?! 

Жеті жылдай жоғалтқан гауһар тасым, 

Қайдан келіп қолыма түсіп қалды?! 

Жаным менің қарағым, тәнім менің, 

Жеті жылдай түн болған күнім менің! 

Ия болмаса, ақылдан адастым ба, 
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Жынды емес, сау еді ғой денім менің?! 

Қызы айтты: 

— Ей, анажан, мақұл сөзің, 

Мен сенің жеті жылғы өлген қызың. 

Алған құдай өзіңе қайта берді, 

Бойыңды басып, буыныңды бекіт өзің! 

Ел-жұрты мұны естіп аң-таң қапты, 

Патшаға сүйінші деп, кісі шапты, 

Өшкені өніп, өлгені тірілген соң, 

Көрге қойған перзентін төрден тапты. 

Қандай боп қуанды екен ата-анасы?! 

Қолына орнаған соң дүр данасы. 

Жоқтан бар қылған Хаққа бұл қиын ба?! 

Аллаға шек келтіріп, болма ғасы! 

Көрген соң ата-анасы ақ дидарын, 

Жарылып ақ түйеден жатыр қарын. 

Қыз езі бастан-аяқ баян қылды, 

Қалайша тірілгенін айтты бәрін. 

Кім айтар: "Өлген қайтып келмейді!" — деп 

"Құдайдың оған күші келмейді!" — деп. 

Әдһамға патша тұрып ашуланды: 

— Алған соң маған хабар бермейді! - деп. 

Қызы айтты: 

— Ей, ұлығлар патшасы, 

Әдһамның бұл турада жоқ күнәсы. 

Мен оны менсінем бе, теңсінем бе, 

Киген соң үйге келіп атлас шаһы?! 

Сөз қалды сөйлейтұғын тіл мен жақтан, 

Пайда жоқ күн туған соң алтын тақтан. 

Апарып бір қараңғы керге салды, 

Айырып еріксіз құдай алтын тақтан. 

Тірілдім өз-өзімнен көрде жатып, 

Көрмедім жарық сәуле бір таң атып. 

"Мені ал, мені ал!" — деуменен күнім өтіп, 

Шаршадым көрде жатып сілем қатып. 

Келді де, сырттан біреу көрімді ашты, 

Білген соң қыз екенім қайта қашты. 

Орнымнан қанша ұмтылып тұра алмадым, 

Көтеріп алсам-дағы көрден басты. 

Жалындым: 

"Ей, жақсы адам, бері кел! — деп, 

— Қолыңның құдай үшін ұшын бер!" — деп. 

Тұрғызып көрден мені әрең алды, 

Су ағып маңдайынан, тепшіп-терлеп. 

Ойладым: "Тағы жүгіріп үйге барсам, 

Үстіне алтын тақтың мініп алсам, 

Бұл сорлыға мені әкем бермес!"—дедім, 

Түріне, нұсқасына көзім салсам. 

Басқа бір өзім тәнді берер байға, 

Бұл сорлы құр алақан қалар жайға! 

"Қарсылық құдіретіме қылдың!" — десе, 
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Ойладым: "Не деймін,—деп—соң құдайға?!" 

"Бізге көр жұрт: "Өлді!" — деп қазған екен, 

Тіріде менің пейілім азған екен. 

"Жалаңаш көрге ап келіп жабыстырып, 

— Ойладым,— бұған тәңірім жазған екен!" 

"Қой енді бас бұрмайын мұнан!" — дедім 

"Ат болар дөнен шықса, құнан!" — дедім. 

"Алланың жазуына тоқтамасам, 

Басыма түсер тағы тұман!" — дедім. 

Сонымен бердірмедім сізге хабар, 

Болмаса бұл байғұста не билік бар?! 

Жүргенмен жылан қанша иір-иір, 

Ақырда шыққан інін түзу табар. 

Атасы бұл сөзді естіп, түсті дейді, 

— Өзімнен шықты қызым есті!—дейді 

— Түспеген жұрт көзіне қайдан білсін, 

Құдайдан болған пәрмен істі!- дейді. 

Әдһамды баласымен алдырыпты, 

Шырағын оның құдай жандырыпты. 

Мүлкінің қақ жарымын бөліп беріп, 

Өзі өлген соң оларға қалдырыпты. 

Патшаның көп кешікпей болды опаты, 

Берілді Ибраһимге дәптер хаты. 

"Бадақшан-балых шаһарының патшасы!" — деп, 

Күншығыс, күнбатысқа кетті аты. 

Неше жыл патшалықпен дәурен сүрді, 

Қызығын дәулетінің ел-жұрт көрді. 

"Қой үстіне бозторғай жұмыртқалап", 

Жылан мен бала бірге ойнап жүрді. 

Құс салып, аң аулады мылтық атып, 

Дүниеге бір күн шалқып, бір күн батып. 

Кез болды көз ұшында бір құланға, 

Жапанда жалғыз өзі келе жатып. 

Сенімді астындағы аты жүйрік, 

Мұны ұрып алайын деп болса бұйрық. 

Алыстан қуып еді аттатпай-ақ, 

Жақындап соғар жерге келді жуық. 

Ғайыптан құлағына бір үн келді, 

Кісі жоқ сөйлегендей, сөз естілді: 

— Аң қуып арсалаңдап әлі күнге, 

Жүргенмен не бітірдің, айтшы енді?! 

Шаңына қашқан құлан көңіл бөлмей, 

Қамыңды ойла қазулы көрге кірмей! 

Басың - бұлбұл, аяғың дүлдүл болсын, 

Сөйткенмен қаламысың ақыр өлмей?! 

Өлімнің келмес бұрын жолын көзде, 

Есіл өмірің өткізбе бекер түзде. 

Пайдасы жоқ аң қуып шаршағанша, 

Жанға пайда болатын құдайды ізде! 

Жалт қарады артына қашқан құлан, 

Қиыстырып сөз айтты онан-мұнан: 
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— Аң қусын деп құдайым жаратты ма?! 

Өлмек үшін жаралған туған ұлан! 

Бұл сөзді естіп құланнан зәресі ұшты, 

Ұмытпастай сөз болды көкейкесті. 

Енді құлан қумасқа олда-білдә, 

Ант етіп, қайтып келіп үйге түсті. 

Ішсе, жесе, тамақтан өтпейді ас, 

Тыйылмайды көзінен домалап жас. 

Ұзын түнді өткізді ояулықпен, 

Түні бойы жастыққа қоя алмай бас. 

Жатқанменен көзіне ұйы келмей, 

Патшалықты өзіне дәурен білмей: 

"Бұл дүниеде сүргенмен жүз жыл дәурен, 

Қалам ба — деп — сөйткенмен ақыр өлмей?!" 

Әуелден-ақ ұйқысын бөлуші еді, 

Түн жарымы болғанда тұрушы еді. 

"Жануарға обал, — деп — таң атқанша!" — 

Өз қолынан атқа жем беруші еді. 

Өзге түннен бүгін түн ерте тұрды, 

Аттың жемін бергелі солай жүрді. 

Тап-тап басқан кісінің табанындай 

Үй үстінен есітті бір тықырды. 

— Өлімді ойлап жүрегім дүрсілдейді, 

Бұл не қылған мезгілсіз дүрсіл?! — дейді. 

— Кімсің өзің, жөніңді айт, не еткен жансың, 

Үй үстінен не қарап жүрсің?! — дейді. 

— Кірекеш едім мен өзім бәдәуи араб, 

Жоқ жоғалтып, ақылым алты тарап. 

Түзде жүрдің, көзіңе түсті ме екен, 

Түйеші едім бір жүрген түйе қарап?! 

Естіген соң бүл сөзді патша күлді: 

— Мұнан артық бола ма ақымақ енді?! 

Ол заман мен бұл заман, — бар ма, сірә: 

"Үй үстіне, — деген сөз - түйе келді?!" 

Ақымақтығың білінді айтқан сөзден, 

Іздесейші түйеңді жапан түзден. 

Ей, бейшара, есіңнің кеткені ме, 

Тақта отырған, түйеңді сұрап, бізден?! 

— Мен ақымақ емес, патша — ақымақ өзің, 

Болған жоқ па құдайды іздер кезің?! 

Дәнемені көрмейтін қор болыпты, 

Түздегі аңның тозаңы басып көзің! 

Ішіп-жеумен күндіз-түн карның тойған, 

Жоқ нәрсеге сарп қып өмірін жойған: 

Жатқан саған келе ме құдай өзі, 

Кім орнатып құдайды таққа қойған?! 

Қолда садақ болғанда, белде — қылыш 

Ит дүниеге қыласың күн-түн жұмыс. 

Тақта отырып құдайды іздейді екен, 

Бәрекелді, кісі екен мынау дұрыс! 

Бұл сөзіме қайыра жауап берші, 
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Құдай қайда, айтайын, бермен келші! 

Өзіңдікі ойында жоқтығыңнан, 

Түйешімін дегенім болды ма ерсі?! 

Жоқ жерден оқыс сөзді патша есітті, 

Тағынан ықтиярсыз құлап кетті. 

Шыбын-шіркей үйінен шығып кетіп, 

Құдай жаққа түзеді енді бетті. 

Ешбір жан бұл кеткенін сезбей қалды, 

Талақ қылып тастады дүние малды! 

Үш күн, үш түн жол жүріп жапа жалғыз, 

Далада отар жатқан малға барды. 

Қотан-қотан қойлар бар түсіменен, 

Қос-қос жылқы ішінде қосыменен, 

Аяқ алып жүре алмай жатқан малдан, 

Сегіз күнді өткізді осыменен. 

— Қожайынымыз қанша елдің ханы! — дейді, 

— Дәулетінің болмаған саны! —дейді. 

"Кімдікі?! — деп сұраса, жолыққаннан: 

— Ибраһим Әдһамның малы! — дейді. 

Мұнша дәулет барлығы келмейді ойға, 

Айналмастай боп кетті айт пен тойға. 

Ол шеті мен бұл шеті көз жеткісіз, 

Тағы келді бір бөлек отар қойға. 

— Жұрт асқан патшамыздың ойы! — дейді, 

— Тал шыбықтай бұралған бойы! — дейді. 

— Онан басқа кімде мал болушы еді, 

Ибраһим Әдһамның қойы! — дейді. 

Бір кісіге аямай берген құдай, 

Құдай берген кісіге бәрі де оңай. 

— Отар жатқан малының шеті осы ма, 

Тағы қойы бар ма, айтшы, мұнан былай? 

— Жылқышының қарайған қосы! — дейді, 

— Дүние іздеген - шайтанның досы! —дейді. 

— Мұнан былай малы жоқ отар салған, 

Шаруасының ең шеті осы! — дейді. 

— Енді қойшы аузыңды адамға ашпа, 

Айтқан сырды ішіңе тықта, таста! 

Бас-аяғын дүниенің қыдырсаң да, 

Ибраһим Әдһам жоқ менен басқа. 

Талақ қылып дүниені безіп кеттім, 

Құдайды іздеп тентіреп кезіп кеттім. 

Бір қарауға артыма мұршам келмей, 

Мен артымнан күдерді үзіп кеттім. 

Азат қылып босаттым өз басыңды, 

Емін-еркін тыныштықпен іш асыңды. 

Қойдың бәрін ал жинап, бердім саған, 

Ие бол меншіктеп тау-тасыңды. 

Шекпеніңді қи маған, байғұс балам, 

Атлас тонды киіп бол бір түрлі адам. 

Алған малың өзіңе болсын халал 

Хақ жолына мен: "һу!" — деп, бастым қадам. 
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Қараңыз қойшы олжаға батқанына, 

Қой жүн шекпен атласқа сатқаныңа 

Әбден разы болғандай осы қойшы, 

Неше жылдай қой бағып жатқанына. 

Бір түн түнеп қойшыға жатып кетті, 

Атлас тонды шекпенге сатып кетті. 

"Жаяулық пен жалғыздық құмар ісі, 

Қарқ олжаға — демеңдер — батып кетті!" 

— Көп жаңбырдан не пайда қара тасқа, 

Үйір болма бойыңа сіңбес асқа! 

Кім сұраса, "Көргем жоқ!" — деп айтқайсың, 

Бір өзімдей қаңғырған құлдан басқа. 

Амандасып қойшымен жолға түсті, 

Тұрғызбайды жүрегі алып ұшты. 

Өз-өзінен бүлініп, әлек болып, 

Лағын шайтан өртеніп күйіп пісті. 

Жаны ашыған кісі боп, келді жетіп: 

— Бейшара — деп, мүсәпірсіп аяп кетіп. 

Мұныменен жетесің сен қай жерге 

Жасисың ғой қорлықпен өмірің өтіп?! 

Не таптың желге тиіп, күнге күйіп? 

Шықпапсың жөні түзу киім киіп. 

Түйең жоқ аяқ артар шаршағанда, 

Табаның үш күн болмай қалар тиіп. 

Қоржының жоқ ет пен нан салатұғын, 

Торсығың - сусын құйып алатұғын. " 

Ас - адамның арқауы", — деген сөз бар, 

Сендей жаяу әр жерде қалатұғын. 

Сұлтан айтты: 

— Барамын бұл барғаннан, 

Бара алмасам, құтылдым мен арманнан. 

Тәуекелді тамам қып өлген артық, 

Жан тынышы үйде жатып құр қалғаннан! 

Жетеді пенде қайдан түйе мініп, 

Хайуанға алданады хайуан сеніп. 

Бір құдайдан басқаға көңіл бөлмей, 

Өмірімді өткізейін жаяу жүріп. 

Осы үшеуін серт қылдым бір басыма 

Ортақ қылып жүрейін кімді асыма?! 

Тәуекелдің таяндым таяғына 

Болсын куә періште көз жасыма. 

Өзіңді іздеп үйімнен шықтым, құдай, 

Қылма мені арсалаң бұрынғыдай! 

Бір басқа екі бас намаз оқып, 

Мұныменен барамын жүріп солай. 

Азықты алған жанлар ала берсін, 

Болымсызға алданып қала берсін. 

Азық артып жанымды қинарым жоқ, 

Шыдамаған жан болса, бара берсін! 

Мұны естіп лағын шайтан қайтып кетті, 

Насихатын осылай айтып кетті. 
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Қылған серттен табанын тайдырмастан, 

Бұл жүріспен арада төрт жыл өтті. 

Бізге мұндай таң қайда анық атқан, 

Жарық сәуле көре алмай құр түн қатқан?! 

Көп керуенмен біраз күн жолдастасты, 

Жолы бір боп бәрінің бара жатқан. 

Жылдан-жылға барады заман өтіп, 

Қалып жатыр жаманлар, жақсы кетіп. 

Әлек қылып көңілін арбайын деп, 

Лағын шайтан тағы да келді жетіп: 

— Тәуекел осылай ма, сертің қайда?! 

Міндетім деп шығып ең бір құдайда. 

Өлмес қамын, бейшара, қылыпсың ғой, 

Ойламаймын деуші едің жанға пайда! 

Жан сақтапсың керуенге жанасалап, 

Бақ болмаса, не керек таудай талап?! 

Қамыңды өлмейтұғын ойлапсың ғой, 

Артылғанын бұлардың ұрттап жалап. 

Сені есіркер керуеннің аяп іші, 

Жұрт үстінен күнелтпек пұлсыз кісі. 

Бұл қалыпты болмаса керек еді, 

Тәуекелді шын қылған нардың ісі. 

— Әуре болма бұлайша маған нансаң, 

Көз сүзбес ең бұларға үйден алсаң. 

Көлігіне мінгізіп әкетеді, 

Жол үстінде жүре алмай шаршап қалсаң. 

Айтқан сөзі малғұнның ащы тиді, 

Айырылуды керуеннен көңілі сүйді. 

Жолсыз жермен қаңғырып жаяу кетті, 

Тірі пенде әр түрлі көрмек күйді. 

Үш күн, үш түн ас ұрттап, ішпеді су, 

Жан қиналды басынан бұрқырап бу. 

"Қаңғырып өлсін елсізде!" — дегені ғой, 

Ескі дұшпан, ежелгі жаны қас қу. 

Таңдайына жабысып тілі қатып, 

Бір ұрттам су болса деп көзін сатып. 

Аяқ басып жүруге дәрмені жоқ, 

Айдалада әлсіреп қалды жатып. 

Шыбын келіп үймелеп қонып жатыр, 

Тышқан түтіп киімін жұлып жатыр. 

Қара шіркей, сары маса ұзын аяқ, 

Бір кісіге білгенін қылып жатыр. 

Инелік пен көбелек о да бірге, 

Жеңіп алған бұрыннан бит пен бүрге. 

Ит пен құсқа жем қылып қалдыра ма?! 

Енді құдай мүсіркер келді жерге! 

Жақсы-жаман дүниеде сөз болыпты, 

Басты әр жаққа бастайтын көз болыпты, 

Бір бәдәуи астында түйесі бар, 

Құдай айдап үстіне кез болыпты. 

Бізге құдай осындай таңды атыр, 
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Таң атса болар едік біз де батыр. 

Тірі-өлісін, дал болды, айыра алмай, 

Нұры балқып жүзінен біреу жатыр. 

Айдалада айқайлап сүрен салды, 

Құр шулатып құлақтың тынышын (тыйышын) алды. 

Өкпесіне қараса қолын салып, 

Шығар шықпас кеудеде жаны бар-ды. 

Біле қойды жатқанын аштан талып, 

Демі құрып сілесі қатып қалып. 

Іш-бауыры елжіреп тұра қалды, 

Мөлт-мөлт төгіп көз жасын іркіп алып. 

Бәдәуидің домалап көзден жасы, 

Не көрмейді ат пенен адам басы?! 

Қайда барса өзінен қалдырмайтын, 

Шырын-шәрбәт бар екен сусын асы. 

Кеуіп жатқан аузына құйды сүтті, 

Бір қызырға жолықты жолы құтты. 

Кеңірдек пен өңеші жібіген соң, 

Ар жағынан дем алып, сылқ-сылқ жұтты. 

Сенбегендер Құдайға қалады екен, 

Шын сенгендер көп олжа алады екен. 

Айдалада қалса да ассыз-сусыз, 

Азық әкеп аузына салады екен. 

Ар жағына дәнекер қорек барды, 

Денедегі тасытты қызыл қанды. 

"Ac — адамның арқауы" — деген сөз бар, 

Біраздан соң есі әбден кіріп қалды. 

Көзін ашса, бір пенде қасында отыр, 

Екендігі қандай жан асында отыр. 

— Не керек? — деп, жанында ебелектеп, 

Пәруана боп иіріліп, басында отыр. 

Есін жиып өз-өзіне әбден келді, 

Шеберлігін құдіреттің танып білді. 

Қылған ісін құдайдың тамаша етіп, 

Ие болмай өзіне өзі, сылқ-сылқ күлді. 

Мұны көріп бәдәуи есін танды, 

Тізесінің үстіне басын салды. 

— Құп, диуана екенсің ғажап,—дейді. 

— Арсыз күлкің қай жерден келіп қалды?! 

— Мен диуана емеспін, есім бүтін, 

Сыртым бүтін болғанмен, ішім - түтін. 

Ойда жоқ жерден құдай береді екен, 

Бұрмай жүрсе құдайдан пенде бетін! 

Бұл бәдәуи оқыған ғалым ер-ді, 

Аят оқып тәпсірден мағына берді. 

"Қылған еңбек кетпейді бекер босқа, 

Тәңірім босқа қалдырмас талапты ерді!" 

Бұл бәдәуи кісі екен жақты, жанды, 

Түйесіне мінгізіп алдына алды. 

Жайылып - жастық, иіліп төсек болып, 

Меккетұлла шаһарына алып барды. 
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Барса сұлтан, Байтұлла орнында жоқ, 

Деп ойлады: "Екеуіміз жол жаңылдық!" 

Іздеп келген нәрсесі жоқ болған соң, 

Күйіп кете жаздады от, жалын, шоқ. 

— Ешкім нанбас жоқ деген сөзімізге, 

Килікті ме бір нәрсе өзімізге?! 

Жансыз нәрсе орнынан қайда кетер, 

Жабысты ма бір нәрсе көзімізге?! 

Ан-таң болып бұлардың есі кетті, 

Сүйген құлға Хақ жолын несіп етті. 

Не қыларын біле алмай тұрған шақта, 

Құлағына ғайыптан бір үн жетті: 

— Аң-таң болып, Ибраһим, ғапіл қалма. 

Бір басылған аяқты кейін салма! 

Құмар болған жалғыз-ақ сен бе екенсің, 

Жүре берсең, көрерсің: жоқ па, бар ма? 

Бір достымыз бар еді бізге құмар, 

Несін саған қылайын ұзын-сонар?! 

Іңкәрлігі өзгеден артылған соң, 

Шығып соның алдынан кеткен шығар! 

Мінәжат қылды сұлтан мұны естіп, 

Өзі өзінің есінен шығып кетіп. 

— Мен құрмалдық тоқтысы болар едім, 

Жолықтырсаң, мені оған душар етіп! 

Қандай күнде жараттың оның өзін?! 

Көзге сүрме қылайын басқан ізін! 

Құтты өзіңді көргендей қуанайын, 

Өзің сүйген достыңның көрсет жүзін! 

Кім есептеп жүреді өткен күнін, 

Шауып тастар қисық деп кім өз мінін?! 

Көргенімше көңілім дауаласын, 

Маған таныт күні бұрын аты-жөнін. 

— Құдіретіме ертерек жеткен даты, 

Басып шығар бір-екі қалды саты. 

Баһара деген шаһардан шыққан жалғыз, 

Жынысы — әйел, ісі — еркек, Рабиға аты. 

Мұны естіп түседі сұлтан жолға. 

Тәуекелдің таяғын ұстап қолға. 
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Рабиғаға кез болды жол үстінде 

Ит алданар әркімнен қалған тұлға. 

Дария болар су ағып тасқан сайын, 

Кетерілер ат белден асқан сайын. 

О да екі бас келеді намаз оқып, 

Әрбір жерге аяғын басқан сайын. 

Бір құнақта екі жүз жерді басып, 

Басқанынан екі жүз намазы асып, 
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Жерде жатқан күндей боп жарқ-жұрқ етіп 

Домаланып келе жатыр нұры тасып. 

Құдайына келеді көңілі кетіп, 

Шыбын жанын жолына құрбан етіп, 

Қажылардың ихрамды байлайтұғын, 

Тақалғанда орнына жаңа жетіп. 

Жаннан кешіп барады ердің ері, 

Арманына пенденің жеткен жері. 

Енді ихрамды байлайын деп тұрғанда, 

Келіп қапты бойына етек кірі. 

Ихрам киіп, қажылар рида салды, 

Керек қылмас сол күні ешкім малды. 

Намаз бенен рузасы дұрыс болмай, 

Байлай алмай ихрамды жалғыз қалды. 

Тақалғанда арманға жаңа жетіп, 

Тәңірім мұндай бір ауру душар етіп. 

Айдалада бұл күймей, кім күйеді, 

Есіл еңбек бір жанбай босқа кетіп?! 

- От үрледім жеті жыл: "Жаншы, жан!" 

Жарлық қылдың жаңбырға: "Жауа сал!" - 

— Мені биыл қалдырмай бұл парыздан, 

Болмаса, — қылды нала — жанымды ал! - 

Алла тағала наласын қабыл етті, 

Тап-таза боп бойынан дерті кетті. 

Құйынуға су іздеп аласұрып, 

Су таба алмай елсізде, шаршап бітті. 

Су іздеген киіктей жортып желді, 

Бір құйынар су болып арманы енді. 

Көріп қойған кісідей көп бұлтармай, 

Бір құдықтың басына тура келді. 

Қауғасы жоқ алады қалай суды, 

Шешіп алып көйлегін мес қып буды. 

Кесіп алып шашбауын арқан қылып, 

Таза сумен етінің кірін жуды. 

Керек қылмай кеткен соң жұрт пен елді, 

Тәңірім қылды болыстық, мұнан білді. 

Шөлдегеннен аузына тілі сыймай, 

Екі көзі төрт болып бір ит келді. 

Көйлегімен су алып итке құйды, 

Емін-еркін ит ішіп әбден тойды. 

Екі көзі шырадай жанғаннан соң, 

Итке тәңірім салады бір жақсы ойды. 

Құдайына ит ұлып қақсады зар: — 

Бұл пенденің жүрегінде не мақсат бар?! 

Мені қандай қуантса, сондай қылып, 

Мұратына жеткізіп, жүрегін жар! 

Иттің қылған дұғасы қабыл болды, 

Жазы жапан айдала нұрға толды. 

Жаңа киіп көйлегін тұрған шақта, 

Басына кеп Байтұлла орнап турды. 

Ілтипат қып Рабиға көз салмады, 
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Келді ме, келмеді ме ойға алмады. 

Шамшырақтай келеді қатын жайнап, 

Қолшатырдай басынан қозғалмады. 

Басқан ізі жазылған хаты болып, 

Тау мен тасқа түп-түзу саты болып. 

Қабығы жоқ қолында ағаш таяқ, 

Алласының аузында аты болып. 

Көрінгеннен қарасын, шайтан қашқан, 

Жері алтын ізі боп, аяқ басқан. 

Хазіреті Мұсадай қайрат қылып, 

Нұр тауына өрмелеп жоғары асқан. 

Сондай болып Рабиға келе жатыр. 

Қағбатұлла басында болып шатыр. 

Дастан болып артында сөзі қалған, 

Жынысы әйелден шыққан — ол — бір батыр. 

Қол қусырып алыстан, тағзым етіп, 

Еріткен майдай толықсып, балқып кетіп. 

Қажылардың бәрін де соңынан ертіп, 

Қарсы алдынан Ибраһим келді жетіп. 

Домалантып көзінен төкті жасты, 

Әйел демей, алдына қойды басты: 

— Ұлы сәске тал түсте тұрған күндей 

Көзге түстің, қалайша бағың асты?! 

Қағбатұлла алдыңнан қарсы шыққан, 

Мың сан еркек өзіңнен қойдай ыққан. 

Ілтипат қып сен оған көз салмайсың, 

Тәкаппарлық болмай ма ұлығлықтан?! 

Рабиға айтты: 

— Көңілден кетсін дағың, 

Шірімесін сөз айтқан тіл мен жағың! 

Айтып тұрсың әншейін маған жорта, 

Артық екен менен де сенің бағың! 

Машақатсыз келіп тұр Қағба маған, 

Қылған істен пайда жоқ қызбай табан. 

Ерте піскен жемісте дән болмайды, 

Жетік молда бермеген тағлым саған. 

Әр нәрсені қадірлер, шықса пұлы, 

Болмасын деп кім айтар жүрген жолы. 

Мехнатсыз, машақатсыз қолға түскен, 

Нәрсенің, сірә, болмас қадір құны! 

Тарау-тарау сөзім бар әр бір көптен, 

Көріп тұрған пайдам жоқ қауым көптен! 

Және Сұлтан сұрайды Рабиғадан: 

— Қағба шықты алдыңнан не себептен?! 

— Сөзге сөз келіп қалса — сөз атасы, 

"Сөз-сөзден туар" — деген жоқ қатесі. 

Байтұлланы басымнан айналдырған. 

Бұралқы түзде жүрген ит батасы. 

Бір-екі ауыз сөзбенен бұ да бітті. 

Көп қажылар тауап қып кайтып кетті. 

Рабиға да қайтыпты өз жұртына, 
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Қалды Ибраһим Меккеде ,көр: не етті?! 

Бір орыннан қозғалмас Темірқазық, 

Басы жұмыр пендеде көп тұр жазық. 

Мың алтын берді бір бай Ибраһимге: 

— "Киім-кешек, өзіңе қыл, — деп, — азық!" 

Тамақ — олжа: бір күнгі қарны ашқа, 

Қой жүн шекпен атластай жалаңашқа. 

— Өмірімше шашымды алып тұр! — деп, 

Мың алтынын беріпті шаштаразға. 

Қайыр сұрап бір кедей сонда келді, 

Мың алтынын шаштараз түгел берді. 

— Бірін берсең жүрмей ме, құдай үшін, 

Неге бердің біржола бәрін?! —деді. 

— Саған берген бай оны қайдан берді?! 

Маған қылған жақсылық-пайдаң! — деді. 

— Құдай үшін беруге мың көп пе екен, 

Сендей жүз мың иеледі жайдан! — деді. 

Мұны естіп Ибраһим қайран қалды: 

— Шоқ тәубе ме, — деп, өзіне бір ұпай салды. 

Айтқанына өкінді пұшайман боп: 

"Жүр екем, — деп— ұмытпай әлі малды!" 

— Қате қылдым, жаңылдым, мен адастым, 

Жақсы көрсем, жалғаннан неге қаштым?! 

Көңілге алып, дүниені көзге іліп, 

Неге аяқты хақ жолдан қисық бастым?! 

Алласы ашқан айыпты кім жаба алар, 

Қолың қанша былғанса, су тазалар. 

Қас пен көздің, кірпіктің арасында 

Талайсызға тікен боп тіл қадалар. 

Күн өткізді Меккеде жазы-қысы, 

Құлшылықтан басқамен болмай ісі. 

Тауға барып бәйшешек, жантақ теріп, 

Бір отыншы белгілі болды кісі. 

Бір арқа отын арқалап алып келіп, 

Одан алған тиынын үшке бөліп. 

Жетім-жесір, міскінге үлестіріп, 

Қайда дәруіш бар болса, тамақ беріп. 

Жарасады жүк артса құйрық нар, 

Айыр өркеш түйе мен болмас бұл пар, 

Ұзын түнді өткізді ояулықпен, 

Құдайына мінажат қылумен зар. 

Жалғаннан біреу қашып кетіп жатыр, 

Жабдығын ақыреттің өтіп жатыр. 

Кейбіреулер дүниені талмай қуып, 

Бәріне де бір құдай жетіп жатыр. 

Дүние — қоян, арсалаң адам — тазы, 

Бар да, жоқта тұра алмай, өтіп жазы. 

Қарақшыға жете алмай жолда қалып, 

Мұнымен таусылып бітіп шары. 

Ақылсыздар бейнет қып дүние жиып, 

Дұшпанларын семіртіп жатыр күтіп. 
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Кейбіреулер бар-жоғын ойламастан, 

Жүндей сабап дүниені, жатыр түтіп. 

Айналасы кереге, төбесі — уық, 

Сол сағатта тәубең де тұр ғой жуық. 

Екі күні бірдей боп тұрмайды еш, 

Бір күн ыстық болғанда, бір күн — суық. 

Ер басына не келіп, не кетпейді, 

Күн — бүгінгі, ертеңге көз жетпейді. 

Бұ жалғанды деймісің мәңгі бақи, 

Күн мен жұма, ай менен жыл өтпейді. 

Зар боп қалар кей бір күн бай бір пұлға, 

Үнемі қонып тұрмайды дүние қолға. 

Бақ пенен тақ, патшалық қалар тиіп, 

Ескерусіз есікте жүрген құлға. 

Баяны жоқ жалғанның ісі ғайып, 

Бай-кедей болуы оңай, кетсең тайып!.. 

Көбең малдай елеңдеп, осқырады 

Жалғыз атты кедейден — жүрген байып! 

Бір күн семіз боларсың, бір күн-арық, 

Отыз күндік бір айдың жарымы — жарық! 

Өткен өмір, кеткен күн — белгісі жоқ, 

Маған десең қырық жыл қыл патшалық 

Жан көрдің бе өлместен жүрген тірі, 

Ер басына қазулы тұр ғой көрі. 

Кім келмейді жалғанға, кім кетпейді, 

Адам ата, Нұх нәби, — сонан бері?! 

Мәңгі бақи дүниеде қалған жан жоқ, 

Құр алақан кетесің, алғаны жоқ. 

Жетсең де арман бұ дүние, жетпесең де, 

Құдайды іздеп өлгеннің арманы жоқ! 

Сұлтанның артыңда қалған қатын — баласы туралы. 

Бұл сұлтан құдайды ойға алып" еді, 

Оң жолға тәңірім өзі салып еді. 

Зұлхия халал жары жүкті болып, 

Қыршын жас дер күнінде қалып еді. 

Тірідей қалды да тұл, күйіп бақты (бақыты), 

Болды да біреуге олжа алтын тақты (тағы-тақыты). 

Кеткен соң патша үйден көп ұзамай, 

Жүзі айдай, көзі күндей бір ұл тапты. 

Айырылып баққұсынан қалды қатын, 

Сарғайтты сана менен нұр сипатын. 

"Тұлпардың тасқа басқан тұяқ!"—деп, 

Баланың Сұлтанмахмұт қойыпты атын. 

Бар екен әуелден-ақ тумақ-өлмек, 

Басқа құдай не салса, пенде көнбек. 

Әркімді әр нәрсемен жұбатады, 

Қатынға туған бала болыпты ермек. 

Баһары қаз алатын лашындай, 

Бойы бар тік сандалдың ағашындай. 

Мінезі, түсі, түгі дәл атасына 

Ұқсапты сауысқанның баласындай. 
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Көк шыбық солқылдаған өрім талдай, 

Мінезі тәп-тәтті боп ғылуа балдай. 

Алмадай екі беті албырап тұр, 

Туады мұнан артық бала қандай! 

Жаралған түп-түгел боп, жоқ боп міні, 

Аққудай саңқылдайды шыққан үні, 

Отырды үй үстінде бір күн бала, 

Қазақша — шек, ертең айт деген күні. 

Анасы серік болып қасында отыр, 

Жетімдік, жесірлікпен басында отыр. 

Болған соң айт ақшамы, шырақ жағып, 

Әркім барып бір көрдің басында отыр. 

Көрмеген мұндайлықты бұрын бала, 

Балаға көргеннен соң түсті сана: 

— Жай жатқан көп өліктің тынышын алып, 

Мынау жұрт не қылып жүр, ей, жан ана? 

Аузына қарай қалды анасының, 

Жықпайды сөзін ана баласының. 

— Шырақ жағып жүргендер ғой, бата қылып, 

Басына өлген ата-бабасының. 

— Отырмыз біз бозарып мұнда не ғып?! 

Көзінен жас ағыпты мөлт-мөлт тамып. 

— Менің өлген әкемнің көрі қайда? 

Келейін мен де барып шырақ жағып. 

Анасы бір аһ ұрды, есін танып, 

Аузынан шыққан жалын дау-дау жанып. 

— Атаңның бүл шаһарда моласы жоқ, 

Қайтпасаң құр бозарып босқа барып. 

Біз жарлы болып қалдық, жасқа байып, 

Баққұсым, жазатайым бастан тайып. 

Шырағым, сенің әкең өлген жоқ-ты, 

Бір түнде болып кеткен тірі ғайып. 

Баланың жасқа толды екі көзі, 

Аузында атасы боп сөйлер сөзі. 

— Не дейсің, қайда кетті дейсің, ана, 

Кісі еді қай форымды әкем өзі?! 

Көзіңше кетіп пе еді, рас, тірі, 

Жан еді не сипатлы кескін, түрі?! 

Мен тумай ғайып болып кеткен болса, 

Бір хабар білмедің бе сонан бері? 

Анасы айтты: 

— Құлағың сал, балам! - дейді. 

— Айтайын саған сырды тамам, — дейді. 

— Атаңның жайы-күйін мен сөйлейін, 

Дүниеге келмес ондай адам! — дейді. 

— Сенің атаң бұл жұрттың еді ханы. 

Болмаған дүние-малдың ешбір саны. 

Мен — жесір, сен жетім қалғаннан соң, 

Ішіп-жеп құл-құтандар кеткен, әні! 

Есептен кеткен асып дүние-мүлкі, 

Ит жүгіртіп, құс салып, аулап түлкі. 
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Бітсе де қанша дәулет желікпеген, 

Жоқ еді, тіпті, өзінде ойын-күлкі. 

Ұйқысын бөліп бір күн түнде тұрды, 

Ешкімге шығармады ішкі сырды. 

Мен жаттым: "Тысқа шығып келеді" — деп, 

Келмеді, сол кеткеннен ғайып болды. 

Көргенім менің баққан болды сол-ақ, 

Көз жасым аға берді болып бұлақ. 

"Меккеде аман-есен жүр, — деп, — тірі" — 

Айтады еміс-еміс ұзын құлақ. 

Жалаң аяқ, жалаң бас, төсін ашып, 

Арқалап жаяу таудан отын тасып. 

Алған пұлын әркімге үлестіріп, 

Кәріп қастер міскінге болып несіп (нәсіп). 

Таныпты анық түсін әркім көріл: 

"Жүр — дейді, — отын жинап, шөпшек теріп. 

Түскен пұлын қолына тұрғызбастан, 

Жетім менен жесірге бөліп беріп." 

Анадан тумас енді оңдай кісі, 

Аумаған дәл өзіндей өңі, түсі. 

Құдайдың күндіз-түні құлшылығы — 

Атаңның қылып жүрген бұ күнгі ісі. 

Шешесі қозғағаннан сөздің басын, 

Жіберді төгіп бала көздің жасын. 

Орнына отыра алмай алас ұрды, 

Ұмытып ұйықтар ұйқы, ішер асын. 

— Ей, ана, жібер мені жабдық беріп, 

Атамның қуанайын жүзін көріп. 

Бір барып тірлікте өзім жолығайын, 

Қалмасын көңілде арман, кетсем өліп. 

Анасы айтты: 

— Жанымнан шырын балам, 

Тірі, жалғыз артында қайтіп қалам?! 

Атаң үшін кейігенім аз ба маған, 

Енді сенің отыңа қалай жанам?! 

Бар, жарығым, сен едің менің көрген, 

Аз күн ермек болсын деп Ием берген! 

Енді сенен айырылсам не боламын, 

Қарашығым көзімнің күнде керген?! 

Ей, балам, кім бұзады азалыны, 

Шаршаймын несін айтып қазалыны. 

Аһ ұрып, енді күйіп, оттай жанып, 

Оқиды сонда анасы ғазалыны: 

Бұ не қасірет, бұ не күлнат, 

Бұ жалғанда жоқ боп ұлхат (шәрбат)! 

От боп өртеп кеше-күндіз, 

Өзегіме бәрі пархат! 

Қиялымда жоқ іс еді (есімде), 

Сүйген жардан жұда болмақ! 

Бұл жалғанның отына өртеп, 

Денеден жан пида болмақ! 
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Кім еркімен болған өзі, 

Әр не қылса, құдай қылмақ" 

Алланың қылған ісіне 

Білген пенде разы болмақ! 

"Қиямет күн қатты!" — дейді, 

Көзі жеткен қырағылар. 

Қиямет анық сол екен: 

Сүйгенінен жұда болмақ! 

"Тозақ оты қиын!" — дейді, — 

Жұрттың бәрі солай сөйлеп. 

Мұнан артық от болар ма, 

Зағыпырандай жүзі солмақ?! 

Ия, Алла, бұл не қасірет бұл жалғанда, 

Бойымда толып жатқан көп арман да! 

Айрылған дер кезінде сүйген жардан, 

Бар ма екен естіген[де] мендей пенде?! 

Кім тіленіп осындай болады өзі?! 

Салған істі — пенденің көрер көзі! 

Ешкімнен мұны көріп, жыламаймын, 

Алланың, бұл қайғыны, салған өзі! 

Баласы айтты: 

— Мейірбан мағшық анам, 

Көрінбейді көзіме ешбір адам. 

Мені жерге қаратпай, ризалық бер, 

Жан барында әкемді ізлеп табам. 

Өзімдей балалардың әкесі бар, 

Мен көшеде тұрамын телміріп зар. 

Енді жүрер жолыма бөгет болып, 

Өткелсіз су болмаңыз, кешусіз жар. 

Жата алмаспын бұл үйде мен жайланып, 

Аяқ пенен қалмаса қол байланып! 

Барайын да, қайтайын, көп кешікпей, 

Пәруана боп басынан бір айналып. 

Анасы бұза алмады бала сөзін, 

Көрген соң жаспен толған екі көзін. 

— Бар, — дейді — енді сенің жолың болсын! 

Аманат бір құдайға қылып өзін! 

— Үстіңде жақсы болып тұрса заман, 

Атаңа есен жетіп, барсаң аман. 

Бір-екі күннен артық тұрмағайсың, 

Қайтқайсың бері айналып бізге таман. 

Жалғаннан не көрмеген сорлы басым, 

Тамақтан ері өтпейді ішкен асым. 

Қарағым, көз қуаныш, жарық сәулем, 

Тыйылмас сен көрмей көзден жасым! 

Жүректе басылған мөр-атаң-дағы, 

Анаңның болды жуық өлер шағы. 

Екі ауру бірдей келсе өлгені де, 

Сен енді келмей қалсаң және тағы! 

Сөз айтты қалдырмастан баласына, 

Баласы разы болып анасына. 
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Екеуі елсіз жерде қоштасқанда, 

Бұлардың жер, көк балқыр наласына. 

Бір жолға тәуекел қып, басты байлап, 

Қаңғыртып ықтиярсыз 

Тәңірім айдап. 

Екі-үш күн кір жуғызып, ас пісіртіп, 

Жүретін жол жабдығын әбден сайлап. 

Жүрерде анасынан сұрайды сөз: 

— Атама болып несіп, ұшырассам кез. 

Айдалада құр кімге жабысамын. 

Жазып бер түсі-түгін қағазға сіз. 

Анасы айтты: 

— Меккеге барсаң, балам, 

Базарына отынның бассаң қадам. 

Беп-белгілі ішінде түрі бөлек, 

Бір араға бас қосса мың сан адам. 

Ұзын бойлы, шырайлы, қызыл иүзлі (жүзді), 

Көрінгенге күлумен қадап көзді. 

Қара сақал, қыр мұрын, ат жақтылау, 

Тілі тәтті, сөйлесе шырын сөзді. 

"һу!"—деп келер, жалаң бас, жалаң аяқ, 

Балтасы бар белінде, қолда таяқ. 

Анадайдан танырсың көрген жерден, 

Жан-жағыңа алаңдап қарамай-ақ, 

Намаз оқыр екі бас әр басқанда, 

Ешкімменен ісі жоқ, көзі аспанда. 

"Осы екен!" — деп ойларсың, сұрамастан, 

Жетім-жесір, міскінге пұл шашқанда. 

Алдына жетіп егер тұрсаң барып, 

Көргенде қуанарсың жүрек жарып. 

Айтқайсың бастан аяқ көргеніңді, 

Сұраса: "Аман ба,—деп,—анаң ғаріп?!" 

Айтқайсың: "Осылай, — деп, —анам халі!" 

Ұзын өмір жас керек сөйлеуге, әні! 

"Аяқ басып жүруге дәрмені жоқ, — деп, — 

Кеудеде құр шықпаған ыстық жаны!" 

Дегейсің: "Көңілі қайдан болсын бүтін, 

Аузынан "ah" дегенде, шыққан түтін. 

Кетеді қаптап иісі тамам жұртты, 

Кісінің анау-мынау шарпып бетін. 

Қаптайды бір қараңғы тұман болып, 

Қоңырсып шаһар іші кетер толып. — 

"Аһ!" — ұрған Зұлқияның лебізі!"—деп, 

Деп айтысар: "Тұр ғой,- деп, - сонан болып!" 

Борандай басылады барып-барып, 

Лапылдап бірде сөніп, бірде жанып. 

Бауырының күйген иісі мүңкіп шығып, 

Иісіндей қуырдақтың мұрын жарып!" 

Айтқайсың осы сезді әуел ақыр: 

"Қу дала, болып қалдық, мидай тақыр! 

Аманат көп-көп сәлем-арызын айтып, 
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Артымда қалды-ау зарлап анам пақыр!" 

Не айтса бәрін бала ұғып алды, 

Анасы қош айтысып жолға салды. 

Айырылып амалы жоқ жалғызынан, 

Телміріп екі көзі тұрып қалды. 

Дүние-ай, күнің екен бұл бір харап, 

Боласың сен жағымды кімге жарап?! 

Бала белден асқанша көз айырмай, 

Артынан боздап жылап тұрды арап. 

Қой, жыла, қой жылама, кетті өз тұсы, 

Көрген, баққан қызығың болды-ақ осы! 

Көзіңді шел ей қаптап қалғаныңда, 

Қолыңнан бір кеткен соң дәулет құсы. 

Айрылды жаннан артық сүйгенінен, 

Жалаңаш қалды — үстіне кигенінен. 

Денеде құр шықпаған жан бар-дағы, 

Жыр жырлап, ғазал сөйлеп күйгенінен. 

Сонда ғазал, жыр айтқан, 

Есіткен жанды мұңайтқан: — 

Тірі айырылмақ мұң екен, 

Қуарып мұнша сарғайтқан! 

Аллаға айтқан наласы, 

Ұлғайып жүрек жарасы. 

Шөлдеп бір қалды шаңырқап 

Ортайып толған шарасы. 

Ақты бір еріп су болып, 

Бауырдың кесек парасы! 

Батып бір кетті-ау жоғалып, 

Көзімнің ақ пен қарасы! 

Аязды күні айналған, 

Бұлтты күні толғанған... 

Алланың қылған ісіне, 

Пенденің бар ма шарасы?! 

Тар құрсағын кеңейткен, 

Тас емшегін жібіткен, 

Ғұмырында көрген сәулесі — 

Кеткен соң жалғыз баласы! 

Уаһи менің жойып өмірімді 

Денемді өртеп жанған от! 

Айырып алтын тағымнан 

Бақытымды бастан алған от! 

Дәулетімнен айырып, 

Кедейлікке мұндай салған от! 

Алтын едім, мыс болдым, 

Гауһар едім, жез болдым. 

Жылы жаз едім күншуақ 

Зымыстан суық қыс болдым! 

Бағамды (баһамды) мұндай алған от! 

Жапанда бұлбұл құс едім, 

Түспейтін қолға кісі едім. 

Түсірмей жұрттың көзіне 
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Жапалақ пен байғыздай 

Кебепке бүктеп салған от! 

Ұжмақтың едім дауысы, 

Тозақтың салып күніне, 

Қарғаның салып үніне, 

Қорлыққа мұнша салған от! 

Жұпардың едім киігі, 

Таудың зор үлкен биігі, 

Қына мен тасты жастанып, 

Күл болып, сөніп қалған от! 

Бақшада қызыл гүл едім, 

Базарда қымбат пұл едім, 

Хан басымды құл етіп, 

Тірідей жесір тұл етіп, 

Сүйгенімнен айырып, 

Тірлікте кетіп іштегі 

Көріме бірге барған от! 

Жас бала кетті жолмен жаяу жүріп, 

Екі етегін беліне алды түріп. 

Есен-сау ауырмастан, сырқамастан, 

Меккеге көп күн өтпей барды кіріп. 

Белгілі ішіп-жейтін ас және жоқ, 

Қорғалар жаңбыр жауса баспана жоқ, 

"Шаңырқап, шөлдеп қапсың!" — деп айтатын, 

Мүсіркер маңайында ата-ана жоқ, 

Жаяулық, жалғыздық пен кешті бастан, 

Қатып қап қара ағаштай бала жастан. 

Жол азабы жоқтықпен қабаттасып, 

Жаңа туған айдай боп бүгілді аштан. 

Бәйгі атындай аштықтан әбден жарап, 

Ақыл мен ой жан-жаққа кеткен тарап. 

Базарына отынның барып бала, 

Кешке шейін ертеңнен тұрды қарап. 

Базарлы жер әрқашан ұлы жиын, 

Тамақ алып ішуге, кәні, тиын?! 

Сонша жаннан бір адам танымаған, 

Бұл жалғанда іс екен ол бір қиын. 

Құса болып ішінен бала тынды, 

Жоқшылық сау кісіні қылар жынды. 

Телміріп көрінгенге көз салса да, 

Кез болмады анасы айтқан сынды. 

Бір мезгілде қарайды көзін салып, 

Екі жоқтық бір келіп қабатталып, 

Бір аһ ұрып жіберді жылап бала, 

Мөлт-мөлт төгіп көз жасын іркіп алып. 

Баланың ғазалы: 

Уа, менің басымды, 

Базарға салған-жетімдік! 

Ойнап бір күлер шағымды, 

Қолымнан алған - жетімдік! 

Табанымды жерге тигізіп, 
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Ыстық бір күнге күйгізіп, 

Жамаулы киім кигізіп, 

Әр түрге салған жетімдік! 

Ішерге жоқ қып асымды, 

Ағызып көзден жасымды, 

Домалантып басымды, 

Шығарған үйден—жетімдік! 

Елден елді кездірген, 

Туған жерден бездірген, 

Жұртқа көзім сүздірген, 

Жөргекте соққан — жетімдік! 

Көрінген менен қашады, 

Артымнан топырақ шашады, 

Көмірдей жерге басады, 

Қалдырған жерде — жетімдік! 

Жерім де қалып жарысқан, 

Келіп едім алыстан, 

"Осында бар, — деп, — арыстан", — 

Көрсетпей қойдың—жетімдік! 

Әкем — бір жаным, қайдасың?! 

От болып балаң қайнасын! 

Тауыстың ғой хайласын 

Жалғыздың бүйтіп, жетімдік! 

Айырылып қала бердің мал туардан, 

Жаспенен екі бетті көз суарған. 

Жапырақ күз болғанда қуарады, 

Айдын көл де шілдеде бір қуарған. 

Жолында көрдім бейнет жазы-қысы, 

Ешкімнің меніменен жоқ жұмысы. 

Аштық-тоқтық, алыс пенен жуықтықты, 

Біледі көрмей дамыл жүрген кісі. 

Әкем деп құрып ынтам, келіп едім? 

Ойланып, түн ұйқымды бөліп едім! 

Көре алмай атам жүзін қалғаным ба?! 

Әдейі көрем ғой деп келіп едім! 

Жылады өксіп бала бұл сөзді айтып, 

Жыларлық іс болған соң тұрсын қайтіп?! 

Кім жылар, бұл жыламай, дүниеден зар, 

Қойған соң жастай құдай шын мұңайтып. 

Талықсып біраз тұрды есін танып, 

Кісіге өткен-кеткен көзін салып. 

Мең-зең боп, орнында тұрып қалды, 

Көруден—көз, сөйлеуден тілі қалып. 

Көркейіп нұрға толды базар іші, 

Көзіне жылы ұшырай беріп түсі. 

Жалаң аяқ, жалаң бас, ұзын бойлы, 

Келеді: "уһ!" — деп қызыл жүзлі кісі. 

Үстіне кигені және қара киім, 

Өзіне нардың жүгі емес бұйым. 

Алып келген отынын базарға үйді: — 

Апарып жағатұғын жоқ, — деп, — үйім! 
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"Лә ила илла алла!" — айтқан сөзі, 

Қызыл иүзге (жүзге) жарасып нәркес көзі. 

Әр басқанда, екі бас намаз оқып, 

Өзге жұрттан форымы (бірден) бөлек өзі. 

Анасының айтуымен танып тұрды, 

Лапылдап тал отындай жанып тұрды. 

Елжіреп іші бауыры алып ұшып, 

Жуықтап маңайына барып тұрды. 

Базарда тұрып Сұлтан айғай салды, 

Үйіліп төбе болып отын қалды. 

— Адал еңбек сіңіріп алып келдім, 

Алыңдар ақ ниетпен адал малды! 

Бір адам үш құрышқа (ғаршыға) отын алды, 

Үймелеп кедей біткен жетіп барды. 

Жетім-жесір, міскінге үлестіріп, 

Алған жанның бәрі де мәз боп қалды. 

Бұзылған келді сұлтан ханасына, 

Мәз болып Аллаға айтқан наласына! 

Есіктен сәлем беріп бала кірді, 

Сайланып барды атасының панасына. 

— Уағаләйкум уәссалам, балам! — дейді, 

— Көп бөтен келмеуші еді адам! — дейді. 

— Кіріп келдің бас салып танығандай, 

Оңға қарай басылсын қадам! — дейді. 

Өксіп бала солқылдап жылай берді, 

Көздің жасын көл қылып бұлай берді. 

— Мен сықылды түрің бар, жылы ұшырайсың, 

Қайдан жүрсің, жаным?! — деп, сұрай берді. 

— Алыстан аңқам құрып келдім өзім, 

Телміріп күніменен екі көзім. 

Болмаса әдепсіздік бір аз ғана, 

Бар еді айтар сізге арыз сөзім. 

— Шырағым, жүрексінбей сөйле сөзің, 

Жөніңді айт, бой тоқтатып, кімсің өзің? 

Аяқ-қолды бір уыс қылып кеттің, 

Ішімді елжіретіп екі көзің. 

Жылады өксуменен бала зарлап, 

Екі көзден бірдей жас ақты парлап. 

— Шайқалмай жұмыртқамда қалған жанмын, 

Дүниенің келіп тұрмын жүзін шарлап. 

— Су ішіп, жедің отын қандай жердің?! 

Ойыңда өзің мені кім деп келдің?! 

Аузыңнан сүтің шыққан жас баласың, 

Шырағым, перзенті едің қандай елдің?! 

— Жете алмай жолда қалды талай атты, 

Ат түгіл, жету қайда құс қанатты. 

Әкемді, өзім-дағы танымаймын, 

Шаһардың баласы едім Балых атты. 

— Менің де туған жерім еді Балых, 

Құр сөйлеп өткен күнді не қылалық?! 

Қай дінде және кімнің баласы едің? 
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Жөніңді айт, сұрасумен танысалық, 

Баланың бұл сөзді естіп, кетіпті есі, 

Бұзылып бір түрлі боп ажар-түсі. 

Өз әкесі кімсің деп сұрап тұрған, 

Құдайдың тамаша бір қызық ісі. 

Біраздан соң бала есін жиып алды: 

— Туған шешем артымда жалғыз қалды. 

Өзім іште жатқанда, қашып әкем, 

Керек қылмай кетіпті мал мен жанды. 

Патшалық пен қалдырып алтын тақты, 

Көңілге алып, көзге ілмей, дәулет-бақты. 

Зұлқия атлы қатынын тұл қалдырып, 

Жаяу жалғыз кетіпті іздеп Хақты! 

Мен шарана қалыппын іште жатып, 

Өмір бойы түн болып, таң жаңа атып. 

Кедейлікке байлығын айырбастап, 

Атлас тонын шекпенге кеткен сатып. 

"Меккеде аман-есен жүр, — деп — өзі!" — 

Әңгіме бұл заманда жұрттың сөзі. 

Алыстан әкем бар деп, аңсап келген, 

Мен едім тұғырында қалған ізі. 

— Алыс жолдан келіпсің жақсы, балам, 

Жетті деуге жарарлық болып адам. 

Ибалы жас, иманды кәрілерден, 

Біз көрген жан аман ба тегіс тамам? 

Сұрамай мені қайдан білдің танып, 

Көп жерден келіп тұрсың ашып-арып?! 

Тірідей тұл қалумен күйік тартып, 

Немене бар ма сорлы, анаң ғаріп? 

— Өлген, өліп, өлмеген қалып жатыр, 

Хабарыңыз тірі деген барып жатыр. 

Қайғымен кеш те, күндіз қапаланып, 

Бейшара болды-ау сорлы анам пақыр! 

Ертеңді — кеш ақылдан адасады, 

Қай түрлі қып айтсам да, жарасады. 

Аузынан "ah" дегенде, шыққан түтін, 

Ғаршы менен күрсіге таласады. 

Түтінмен кетер толып шаһар іші, 

Танымал болған бұған үлкен-кіші. 

Деседі бір-біріне сөйлеген жұрт: 

"Бауырының Зулқияның күйген иісі!". 

Сұлтанның есі ауыпты мұны естіп, 

Жаны ашып естуменен аяп кетіп. 

Есін жиып демін алып тұрғанында, 

Бір дауыс құлағына келді жетіп: 

— Ибраһим, алдандың ба балаңменен, 

Болды ма сенің көңілің алаң менен?! 

Бір қынға екі қылыш сыйғызып бақ, 

Өзіңнің бар күшіңше шамаңменен! 

Көруменен баланды шығыпты есің, 

Болмай кетті дәл бүгін бізбен ісің. 
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Не балаңмен, болмаса, не бізбен бол, 

Бір тойда екі жар жоқ, білемісің?! 

Мінеки, естің анық шығар жері, 

Қалды да амалсыздан зорға тірі. 

Қайтармақ сөзге жауап оңай іс пе, 

Қиналып қысылғаннан ақты тері. 

— Сені іздеп, безіп едім алтын тақтан, 

Лағып қашып едім мал мен бақтан! 

Еңбегімді - еш, тұзымды сор қылмастай, 

Адастырмай оғымды тигіз ақтан! 

— Шарабын мұхаббаттың іштім! — дейді, 

— Өзіңді іздеп бұ жолға түстім! — дейді. 

— Боламын не болсам да өзіңменен, 

Разымын, мен баламнан кештім! — дейді. 

Хақ жарлығы осылай болып қалды, 

Кім толықсып, дүниеде тұрып қалды?! 

Хазіреті әзірейіл Хақтан келіп, 

Баланың тырп еткізбей жанын алды. 

Дәрігер керек жазатын ауруды емдеп, 

Кімге айтуға шара бар: "Қисық, жөн!" — деп 

Хақ жарлығы осылай және түсті: 

"Көп сақтамай баланды, жуып кем!"—деп. 

Құдайдың разы болды бергеніне, 

Өлімін жалғызының көргеніне. 

Елжіреп іш-бауыры жылай берді, 

Бейнет қып сонша жерден келгеніне! 

— Әдейі келіп едің ізлеп мені, 

Бас салды жігітлікте өлім сені. 

Қиылған қыршыныңнан, құлыным-ай, 

Уыз жас бәйшешектей деген күні. 

Лепіріп: "Атам бар!" — деп, келдің тасып, 

Тау асып, дария кешіп, тасты басып. 

Бинетіп жігіттікте кеттің, балам, 

Қылығың біреуінен біреуі асып! 

Құмарың тарқамады-ау мені көріп, 

Еңбегің еш болды ғой келген жүріп! 

Көк шыбық өрім талдай дер кезінде, 

Ағаш боп жетілместен кеттің өліп! 

Тапсырдым бір құдайға сені, балам, 

Жоқты бар қылған өзі Хақ тағалам! 

"Өлді!" — деп, қабыл етсе, соны ойлайын, 

Болмаса бір өлмек туған адам! 

Анаңның жол үстінде екі көзі, 

Сен болып күндіз-түні, сөйлер сөзі. 

Сарғайып санаменен бітеді ғой: 

"Балам қашан келеді?!" — деумен өзі. 

Хабарың сенің өлген барса жетіп, 

Таусылар дәл сол күні демі бітіп. 

Қайғымен қапаланып бітеді ғой, 

Әл-дәрмені таусылып түгел бітіп. 

Қан қақсап бұл сөзді айтып жылады зар, 
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Жылатқан сүйген құлын Қадір жаббар! 

Атанған: "Сұлтанмахмұт зиараты", 

Бұл күнде жұртқа таныс күмбезі бар. 

Қолынан қойған жуып сұлтан өзі, 

Жуған — қолы, су құйған — екі көзі. 

"Иннаһи, илайһи ра жиғун!" — деп, қойып көрге, 

Езіліп, жылап сонда айтқан сөзі: 

— Іздесем де, таба алман, 

Қайдасың ботам, балам-ай! 

Көргелі келдің жүзімді, 

Сағынып, аңсап, балам-ай! 

Күйгенімнен бұлбұлдай, 

Сайрасын атаң, балам-ай! 

Қияметтің күнінде 

Жүзіңді көрсем, балам-ай! 

Аузымнан шыққан жалын от, 

Қаптар бір жұртты, балам-ай! 

Алланың ісі — ақ өлім, 

Өлді деп оған күймеймін! 

Мерзімді жетпей уақытыңда, 

Қазаң бір жеткен, балам-ай! 

Жүрегім талды үзіліп, 

Көзімнің жасы тізіліп, 

Еріп бір ақты езіліп, 

Күйгенімнен, балам-ай! 

Демеңдер мені жанбады, 

Ақыл-естен таңбады. 

Сөйлеуге шамам қалмады, 

Дәрменім кетіп, балам-ай! 

Ойымнан кетпес өлгенше, 

Басым бір жерге кіргенше, 

Тіріліп кайта көргенше, 

Басылмас көңілім, балам-ай! 

Түспейтін қолға асыл тас, 

Кетіп бір қалдың, қыршын жас, 

Өмір бойы таусылмас, 

Қасіреттің күні, балам-ай! 

Ғарасат болмай көру жоқ 

"Күйгенмен қанша өлу жоқ. 

Жақсыға, — деген, —жүру жоқ", 

Шын екен мақал балам-ай! 

Көзімнен жас сорғалар, 

Жер таппас жаным қорғалар, 

"Ah!",—деген даусым жер жарар, 

Естілмес саған, балам-ай! 

Жаңбырдай жауған көз жасы, 

Жүректің дертін қозғашы! 

Қызарып шыққан қызғалдақ 

Көзімнің қаны, балам-ай! 

Жылаумен күнім кешеді 

Мінезің көкей кеседі! 
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Мұндай зор қайгы қасіретті 

Ұмытқан жақсы деседі. 

Ұмытайын десем де, 

Күн сайын зорлап өседі. 

Ұмытпастай іс қылып, 

Өртеп бір кеттің, балам-ай! 

Мен шыдамсыз ер ме едім?! 

Нәпсіге тізгін бермедім. 

Қиындық қанша кез келсе, 

Инедей көңіл бөлмедім. 

Әкетті бойдан күшімді, 

Жаңылтып ақыл-есімді, 

Күйіктен ауыр нәрсе жоқ, 

Жан болып өзім көрмедім! 

Шын ғаріплік осы екен 

Білдім ғой енді, балам-ай! 

Жүрегімнің қоры едің, 

Көзімнің раушан нұры едің, 

Жанымның кескін түрі едің, 

Қалмады еркім, балам-ай! 

Жалғанда менің жиғаным, 

Өлгенде жолдас-иманым 

Көз жасым, қайтсем, тыйғаным, 

Өмірімде көрген мейманым, 

Қонағасы ішпестен, 

Аттанып бір кеттің, балам-ай! 

Көгеріп талдай өскенің, 

Алмадай болып піскенің, 

Өксітіп көкей кескенің, — 

Қолымнан татпай сыбаға, 
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Бинесіп кеткен, балам-ай! 

Ғажайып мұндай қарайып, 

Көрініп таудай зорайып, 

Созылып тұрдың мұңайып! 

Қалқайып келіп, қарайып, 

Жана түсіп шоқ болып, 

Көріне түсіп жоқ болып, 

Жастай бір кеткен, балам-ай! 

Қанды жас жуып жүзімді, 

Телміртіп екі көзімді! 

Дариядай ағып қайнасам, 

Тауыса алман айтып сөзімді! 

Өлгенмен мұнан құтылмас, 

Есіме түсіп, жан балам! 

Көрде бір жатып, "аһ!" десем, 

Кебінімді өртеп күл қылып, 
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Күйдірер көрде өзімді! 

Көз алдымда елестеп, 

Тұрып бір қалдың, балам-ай! 

Көзімнен кетіп жанарым, 

Қалмады сабыр қарарым. 

Қоярға жанды жер таппай, 

Білмедім қайда барарым! 

Өзімді мұнша қуантты. 

Үйден бір алған хабарым, 

Қармасам қолды жоқ екен — 

Уайымнан басқа табарым! 

Мидай бір тақыр шөл болып, 

Құрып бір қалдың, балам-ай! 

Атаға бала ермек-ті, 

Қызығын аз күн көрмек-ті! 

Пенденің бар ма шарасы 

Жазбаса тірі жүрмек-ті! 

Жаратқан тумақ, өлмекті, 

Пендесі оған көнбек-ті! 

Шеберлікпен үйреткен 

Пенделігін білмек-ті! 

Иенің Жаббар өзіне 

Айналып арты келмек-ті! 

Жаратқан өзі және де 

Аз күн бір көңіл бөлмек-ті! 

Қыларға қайрат-күшім жоқ, 

Сабырдан басқа ісім жақ, 

Жылаудан титтей пайда жоқ, 

[Өлімге] хайла жоқ, 

Аман бол, енді, балам-ай! 
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ЕКІ ЖІГІТ ПЕН БІР ШАЛДЫҢ ӘҢГІМЕСІ. 

Айтайын аз әңгіме, құлағың сал, 

Өлеңге қарапайым болмайды обал. 

Бір үшеу жолдас болып шыға қапты, 

Солардың екеуі — жас, біреуі — шал. 

Екі жас өз-өзінен ерігіпті, 

Жеріне тез жетпестей көрініпті. 

"Бір нәрсе осы шалға қылайық!" — деп, 

Екі жас өз-өзінен желігіпті. 

— Қасына екі жастың жалғыз шалсың, 

Алданып әңгімемен жол қысқарсын! 

Үш ауыз ер басына сөз сөйлейік, 

Үш ауыз сөз таппаған азапталсын! 

Байғұс шал мақұл көріп: 

— Жарар! — дейді!. 

— Ойланып білгенінше қазар, — дейді. 
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— Екі жас үш ауыздан сөйлегенде, 

Ішінде жалғыз кәрі қалар!—дейді. 

— Өлеңді таба алмаған сырын айтсын, 

Жүргенде таба алмаса, тұрып айтсын! 

Үш ауыз айтарға сөз таппағанды, 

Жүгендеп ерттеп қана мініп алсын! 

Екі жас үш ауыздан сөз сөйлейді, 

Ұзартып кешіктірмей тез сөйлейді. 

Екі жас міндетінен құтылған соң, 

Баяғы байғұс шалға кезек келді. 

Екі жас бір кәріні мазақтайды, 

Байғұсты: "Өлең айт!" — деп, азаптайды. 

Үш ауыз әңгімені шал таба алмай, 

Байғұс шал сасқалақтап алақтайды. 

Жаздырып шал байғұсты ерттеп алды, 

Айтысқан үшеуінің серті бар-ды. 

Бірі мініп, біреуі жетелейді, 

Әбден-ақ шаршатады байғұс шалды. 

Бірі мініп, біреуі жетелейді, 

Арасын тау мен тастың төтелейді. 

Арада бірнеше күн өтуменен, 

Кез болып бір шаһарға жетеді енді. 

Шаһарға кіріп келді жүруменен, 

Ерттеп ап шал байғұсты мінуменен. 

"Адам мінген бұларды білейік!"—деп, 

Жиылды шаһар халқы күлуменен. 

Шал байғұс есі кетіп қалжырады, 

Есінен екі жігіт тандырады. 

Қатыны патшаның мұны көріп, 

Шақыртып үшеуін де алдырады. 

Көп ұрсып екі жасты қатты қысты: 

— Қылдың, — деп, — неге мұндай бұл байғұсты?!" 

— Атандай ақсақалды қатты қинап, 

Қылыпсың кешілместей жаман істі! 

Сөзінің екі жігіт бәрін айтты, 

Қорықпастан қалың топты жарып айтты. 

Үш ауыз әңгімені шал таба алмай, 

Дағдарған әңгімеден жерін айтты. 

Екі жігіт сонда тұрып: 

— Тыңда!—дейді. 

— Өтірікті қойып, нан шынға! — дейді. 

— Біз мініп бүл кәріні қинамадық. 

Айтысқан уағда бар мұнда! — дейді. 

Сонда ханым айтады: 

— Тоқта! — дейді, 

— Тұра тұр, екі жігіт, қорықпа! — дейді. 

— Сақалың ағарғанша, кәрі байғұс, 

Бір сырың бастан кешкен жоқ па?—дейді. 

Сонда тұрып шал айтты: 

— Тақсыр ханым, 

Адасқан ақылынан мен бір шалың. 
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Айрылып жалғызымнан, диуана боп, 

Біле алмай бір хабарын біткен халім! 

— Жаман шал, уағдаңнан жаңылғаның, 

Атындай барымтаның сабылғаның. 

Айтуға бір үш ауыз сөз таба алмай, 

Көргенің мұнша бейнет не қылғаның?! 

Дүниеде не ғып жүрген сен, кәрі шал?! 

Үш ауыз сөз таба алмай болыпсың дал. 

Күн көзді, ай ауызды хан қызы едім, 

Айтайын өз көргенім, құлағың сал. 

Қызы едім ардақтаған мен бір ханның, 

Жақпаған ешбіреуі жүрген жанның. 

Ішінде алтын сарай отырдым да, 

Кісіге базардағы көзім салдым. 

Базарда бір жігітке көзім түсті, 

Көргенше отыра алмай ішім пысты. 

Шақыртып бір кемпірден алдырдым тез, 

Жоқ едім қылған мұндай бұрын істі. 

Қасыма шақырған соң келді жігіт, 

Ойымды менің бұзық білді жігіт. 

Жегізіп түрлі тамақ, төсек салдым, 

Қылуға енді сұхбат қылып үміт. 

Жігіттің қолым салдым мойынына, 

Кетсін деп бір түн жатып қойыныма. 

Құдайым таупық берген халал жігіт, 

Сөзіме менің айтқан мойыды ма?! 

Жігіт айтты: 

— Құдайға құл — мен! — дейді, 

— Күнәны біле тұра қылман! — дейді. 

— Сенімен бір түн ойын-қызық үшін, 

Қараны ақ жүзіме салман !— дейді. 

— Бірігіп сеніменен жатпан! — дейді, 

— Қорқамын жаратушы хақтан!— дейді. 

— Ойнаған аз ғана күн қызық үшін, 

Ақыретті жалғанға сатпан! — дейді. 

— Жарқ етіп көзге түстің қайдан? — дедім, 

— Бойыңда жоқ екен-ақ шайтан! — дедім. 

"Жабысты ханның қызы болмадым! — деп, 

— Сырымды көпке барып айтар!" — дедім. 

Масқара боларымды енді білдім, 

Жігітке қайырылмастай мен не қылдым?! 

Ілтипат қылып мойнын бұрмаған соң, 

Жігітті өлтіруге ыңғай бердім. 

Жігітке келдім жайып құшағымды, 

Көрсетпей тығып келдім пышағымды. 

Пышақпен қақ жүректен салып едім, 

Жығылып байғұс жігіт жанын берді. 

Бітіріп бұл ісімді алдым енді, 

Күнәға кешілместей қалдым енді. 

Астында тас орданың қазған қойы, 

Жігітті сүйреп соған салдым енді. 
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Ешбір жан бұл сырымды біле алмады, 

Бір күң қызым бар еді таң қалады: 

"Баласы пәлен байдың жоғалды!"— деп, 

Шулатып жұрт құлағын жар салады. 

Маңыма келе алмайды бір жан батып, 

Ешкіммен сөйлеспеймін бір тіл қатып. 

Бір жеті, оннан аса күн өткен соң, 

Сасыды өлік дене орда жатып. 

Сырымды менің мұндай жан білмейді, 

Хан қызы бұрынғыдай сәнденбейді. 

Сүйреп-ақ түн ішінде тастар едім, 

Жігітке арыстандай (арысландай) әл келмейді. 

"Бұл істі неге қылдым әуел бастан?! 

Ажалы болып бізден өлді арыстан!" 

"Сарайы хан қызының сасыпты! — деп, 

Айтар!" — деп, енді жаман сонан сасқан! 

Сол кезде ханшаңыз қатты сасқан, 

Жалғанда не өтпейді ғазиз бастан?! 

Шақырып оңашада қасыма алдым, 

Бар еді бір қара құл қызылбастан. 

Қара құл мұны естіп, күлімдейді: 

— Ханша, ұнайтын сөз — мұның! — дейді. 

Өлікті бір аударып қойды-дағы: 

— Табайын енді мұның жөнін! — дейді. 

Қара құл бұл сырымды біліп алды, 

Жымыңдап бір мұртынан күліп алды. 

— Сырыңды мұндай қылған айтамын! — деп, 

Қара құл ханшаға бүлік салды. 

Екі жігіт, бір кәрі, мұны тыңда, 

Құтылмастай пәлеге қалдым сонда. 

— Қалағаның берейін жүз қайтармай. 

Айтпашы! - деп жалындым қара құлға. 

Қара құл құлақ қойды бұл сөзіме, 

Көрінді шыбын жаным сол көзіме. 

"Қалағаның ал!" — десең, болды ғой,— деп, 

Жабысты жаман кәпір тап өзіме. 

Ол жерден бұл жігітті алып қойды, 

Ішіне алтын орда салып қойды. 

— Алтын, күміс берейін алғаныңша, 

Қой, — дедім, — құл шырағым, мұндай ойды! 

Бұл істі қылмас едім, мұнан қорықтым, 

Жігітті шығарған соң, сонан қорықтым. 

Сықылды асылзада ханның қызы 

Бұл малай қара шошқа құлдан қорықтым. 

Еш хайла ойласам да таба алмадым, 

Құл менен ерегесіп тұра алмадым. 

Сол кезде есім кетіп жығылыппын, 

Құлымның не қылғанын біле алмадым. 

Қара құл мұратына жеткен кісі, 

Дәурені хан қызының өткен кісі. 

Мұратын әрлі-берлі бітіріп алып, 
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Жігітті сүйреп алып кеткен кісі. 

Көңілге құл кеткен соң сана кірді, 

Өртеніп іш-бауырым жана берді, 

Жігітті алып барып жайластырып, 

Дәндеген қара құлым және (жана) келді. 

Келгенін қара құлдың ұнатпадым, 

Ішіне алтын орда жолатпадым. 

"Өлтіргенің айтамын!" — дегеннен соң, 

Не қыларым біле алмай, алақтадым. 

Біле алмай не қыларым, есім кетті, 

Қара құл мұратына тағы жетті. 

Ажал жетпей, шыбын жан шықпайды екен, 

Алданып қара құлмен бір түн өтті. 

Шақырдым әуел неге қара құлды, 

Басыма құтылмастай пәле болды. 

Қоймады ықтиярға қара залым, 

Жүруге күнде келіп уағда қылды. 

Шаһардың еш білмейді даналары, 

Дұшпанның білсе қанар табалары. 

Бір күні отырысып мақтаныпты 

Жиылған бай мен бектің балалары. 

Теп-тегіс айтысыпты тамырларын, 

Құл тыңдап отырыпты мұның бәрін. 

Мақтанып өңшең мырза болғаннан соң, 

Құл айтыпты ханшаға қылғандарын: 

— Бірің — болат, бірің — құрыш; 

көп абзал бек, 

Бар екен ортаңызда осындай кеп. 

Қызымен патшаңыздың ашына жаймын, 

Мақтану сізлерден де бізлерге еп. 

Сонда отырған мырзалар күле берді: 

— Жаман сасық құл шірік ер ме?! — деді. 

"Құл құтырса, құдыққа қармақ салар", — 

Деген осы екен-ау деп күле берді. 

Қара құл сонда айтады: 

— Тыңда!- дейді, 

— Мені мазақ, мырзалар, қылма!—дейді. 

— Сөзіме менің айтқан нанбасаңыз, 

Хан қызын ап келейін мұнда! — дейді. 

Онда отырып біреуі: 

— Жарар, - деді, 

— Ойланып білгеніңше қарар, — деді. 

— Ханшаны осында ертіп келсең, 

Сөзіңе сенің айтқан нанар, — деді. 

Қара құл мұны айтты да, шығып кетті, 

Уағда мырзаларға қылып кетті. 

Хабарсыз дәнемеден отырғанда, 

Қасына ханшаның кіріп кепті. 

Қара құл сонда айтады көргенлерін, 

Уағданы көп жақсыға бергенлерін. 

Қасына ханшаны ертіп алып, 
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Бармақ боп түн ішінде келгендерін. 

Еркіне бармайтұғын еш қоймайды, 

"Бармасаң, ал айтамын!", — деп ойлады. 

Сонда тұрып есімді жиып алып, 

Ойладым: "Қылайын – деп - бір хайланы". 

— Қадірлі қара құлсың биге лайық, 

Осындай алтын сарай үйге лайық. 

Бұ дағы біле білсең абырой ғой, 

Екеуміз мырзаларға сый қылайық. 

Қара құл бұл сөзді естіп, күлімдейді: 

— Ханша, ұнайтын сөз мұның,—дейді. 

Хайласын ханшаның қайдан білсін, 

— Өзім де ойлап келдім соны!—дейді. 

Түрлі ас дастарқанға орап алдым, 

Толтырып төрт шыныға арақ алдым. 

Шынының біреуіне уды салып, 

Ішіне мырзалардың бара қалдым. 

Сол құлға, түн ішінде еріп келдім, 

Боларын бір сұмдықтың біліп келдім. 

Ішіне мырзалардың кіріп барып, 

Қасқайып күрек тісім күліп келдім. 

Сол құлға еріп келген мені көрді, 

Бір пәле құтылмастай маған болды. 

"Айтқаны пәлекеттің шын екен!" — деп, 

Қарасып бір-біріне бәрі күлді. 

— Ас даярлап ап келдім көпке лайық, 

Ойнап күліп бұл түнде отырайық. 

Қылмаңыз түнде жүр деп бізді айып, 

Азырақ сізлерге біз сый қылайық! 

Сонда бұлар бәрі де асқа отырды, 

Ханшаның көңілі басқа отырды. 

Арақ пенен шараптан баса беріп, 

Жиылған жанның бәрін мас болдырды. 

Қаза болды-ау беклерге берген асым, 

Өз көңілімде дайын тұр қылған қасым. 

Баса құйып заһарды беріп едім, 

Елден бұрын жығылды қызылбасым. 

Бір жаман қиын істі, тағы қылдым, 

Күнәны кешілместей өзім қылдым. 

Арақ ішіп естерін танғаннан соң, 

Бір аяққа толтырып уды бердім. 

Адам білмей, бұл үйден шығып кеттім, 

Пенде қылмас бір істі қылып кеттім. 

"Сырым жұртқа әшкере болады!" — деп, 

Үй тола жанның бәрін қырып кеттім. 

Таңба салды қара құл сүйегіме, 

Ханның қызын қоймады сүйеріне. 

Даңқы шыққан бір ханның баласы едім, 

Не бетімді айтамын күйеуіме. 

Күйеуді келеді деп хабар келді, 

Үш жұма келмес бұрын шабар келді. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              644 bet 

Күн көзді, ай ауызды ханның қызы, 

Нәрсені өтіп кеткен табар ма енді?! 

Ол нәрсе болмаса, ол күнде қиын іс-ті, 

Қатты қайғы ішіме бір от түсті. 

"Ханның қызы ханшада қыз белгі жоқ" — 

Деген өсек басыма бір жүк түсті. 

Тағы алдырдым баяғы кемпірімді, 

Кемпір келіп көреді секілімді. 

"Жаным, саған не болды?" — дегеннен соң, 

Кемпірден жасырмадым мен сырымды. 

— Елге қарар бет жоқ бізде! — дедім, 

— Алтын-күміс берейін сізге! — дедім. 

— Бойы менен кескіні маған ұқсас, 

Бір қызды тауып келші, ізде! — дедім. 

Кемпірім айтқан сөзді мақұл көрді: — 

Ханша, жарайтын іс мұның! — деді. 

Алтын, күміс ақшаны теңдеп артып, 

Алды-артына қарамай жүре берді. 

Алты күнде айналып [айланып] барып келді, 

Дәм татпай, ұйқы көрмей, арып келді. 

Алтын-күміс ақшаны аясын ба?! 

Жарлының жалғыз қызын алып келді. 

Шәлі орамал басына салындырдым, 

Ия інжу-маржан, иакуттан (жақұттан) тағындырдым. 

Көңілдегі қызымды ап келген соң, 

Қазынаға кемпірді малындырдым. 

Сұлулығы өзімнен қалыспайды, 

Хан қызынан бөтен деп таныспайды. 

Күйеуді келеді деген хабары бар, 

Арасы күннен күнге алыстайды. 

Неше күнлер өткен соң күйеу келді, 

Елін, жұртын шақыртып хан той қылды. 

Тойын тойлап халайық болғаннан соң, 

Жеңгелерім күйеуді алып келді. 

Алып келді күйеуді жеңгелерім, 

Кіргізбедім әлгі қыздан өзгелерін. 

Қалыңдық қайсы екенін танымады, 

Ісімнің енді білдім жөнделерін. 

Күң қызы мен хан ұғлы сұхбат қылды, 

Ханшаңыз қасында қарап тұрды. 

"Әрі-бері болған соң тура ғой!" — деп, 

Бұрын айтып қойып ем мұндай сырды. 

Жұмысы екеуінің аз болмайды, 

Тұр деуге біз бейбақта сөз болмайды. 

Ақырындап қолымды салып едім, 

Құшақтасып қалыпты, қозғалмайды. 

Басқа шықты битіміз балақтағы, 

Келгенімді күң қызы жаратпады. 

Ақырындап қолымды салып едім, 

Ханшаны қасына жолатпады. 

Хан баласы ол қызды қия алмады, 
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Қарап тұрған өзімнен ұялмады. 

Екеуінің қылығын көре тұрып, 

Ханшаңыз көз жасын тыя алмады. 

"Малғұн мені аздырған шайтан ба?" - деп, 

"Өзі тұрар бармай-ақ қойсам ба?" — деп. 

"Болады тағы тартсам бір масқара, — 

Ойладым,—жарлы қызы тұрмас па?!" — деп. 

Күң қызы көкірекке салды дертті, 

Айтысқан алдындағы бұзды сертті. 

Бір жерден отын алып үйдім—дағы, 

Астына алтын сарай қойдым өртті. 

Өрт жанған соң жүгіріп үйге бардым, 

Қызды жігіт қойнынан сүйреп алдым. 

Қараңғы үйдің ішінде қақтықтырып, 

Жарлының жалғыз қызын отқа салдым. 

Бір жаман киын істі тағы қылдым, 

Күнәны кешілместей оңай білдім. 

Күйеуімді өзіме бермеген соң, 

Жарлының жалғыз қызын күйдіргенім. 

Тұрмағаны өзіне болмай пайда, 

Күйіп қалды сорлы қыз бір сарайда. 

Күйеуді алып барып оңашаға, 

Қосылып көңіл тынып жаттық жайға. 

Сондай қылдым мен қатты қиын істі, 

Өрт шыққан соң халайық жиылысты. 

Хан ұғлы мен ханша аман екен, 

Ел-жұртым бізді көріп сүйіністі. 

Сол күйеу сасқанынан сандалады, 

— Қалдық, — деп — құдай сақтап! — таң қалады. 

- Әлгіңіз кім еді? — деп, наздық қылсам, 

Алданып бұл сөзіме малданады. 

Осындай күнлер кешті біздің бастан, 

Сол кезде ханшаңыз қатты сасқан. 

Тырнақтай сыр кешпесе сіздің бастан. 

Көп жасап не пайда бар ұзын жастан?! 

Пәле боп мақтанғаны, құл да қалды, 

Бірталай құл тілімен мырза қалды. 

Әлін білмей, астамшылық қыламын деп, 

Жарлының жалғыз қызы отқа жанды. 

Жаман шал, уағдаңнан жаңылғаның, 

Атындай барымтаның сабылғаның. 

Азаптан бір сөз тауып, құтыла алмай, 

Көргенің мұнша бейнет не қылғаның?! 

Ханша жынысы әйелдің данасы екен, 

Құдайдың бұған берген панасы екен. 

Алғашқы көркем жігіт қыз өлтірген, 

Қаңғырған шалдың жалғыз баласы екен. 

Шал байғұс естіген соң аһ ұрады, 

Даусымен дүние толып жаңғырады. 

— Көрген көзің болайын құрмалдығы, 

Түгі-түсін сөйлеші! — деп сұрады. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              646 bet 

— Көркіне бір кенелдім мен де тойып, 

Берейін түгі-түсін қолмен қойып. 

Емес пе құр көрумен күйгендігім, 

Тастадым жарқыратып бірақ сойып. 

Мінезден асығыстық атандым қар, 

Қалды ма, айтыңдаршы менде ұят-ар?! 

Апармай тәңірі алдына жақсы келдің, 

Ал қылыш, балаң үшін, тілгілеп жар! 

Шал айтты: 

— Разы болдым, ханым! — дейді, 

— Керек қой айтқан сөзге наным! — дейді. 

— Аузыңнан айтқан ғана айналайын, 

Дауалап көңілім, тынды, жаным! — дейді. 

— Сыймаған маңдайыма бір бала еді, 

Тағдырдан қаза жетсе, кім қалады?! 

Сондай балам бар еді-ау деп айтқанмен, 

Көрген өзің болмасаң, кім нанады?! 

Бір жанын Құдай үшін берген балам! 

Ақ ниет адал жолмен өлген балам! 

Баламды көріп күйген сені көріп, 

Тірілді, біле білсем, өлген балам! 

Жоғалтқан бір жоғымнан бердің тілді, 

Тамсантқан қылған ісің қауым елді. 

Сондай жанның әкесі екендігім, 

Мінеки, сен айтқан соң, ғалам білді. 

Кез болдым қылып тәубе қайтқаныңа, 

Жұрт нанды артқаныңа, тартқаныңа. 

Балам түгіл, өзімнің жаным құрбан, 

Риза болдым ықырар боп айтқаныңа. 

Жарайды, жан екен де ханым да жас, 

Мөлтілдеп домалапты көзінен жас. 

Жүгіріп келіп ұстады шалдың қолын, 

— Кессең, міне, басым, — деп, — алдияр бас! 

— Жәпірейіп қалғам жоқ, желім болып, 

Қыдыр болдың дәл бүгін келім болып. 

Тұр қасымда, сенікі — қара орманым, 

Өмірімше күтейін келін болып. 

Бұл сөзбенен тырп етпестен шал да тұрды, 

Өңі еніп, гүл-гүл жайнап, болды нұрлы. 

Құдай бағын ашқан соң, оңалмақшы, 

Болғанмен әуел баста қанша сорлы! 

Шал байғұс Құдай оңдап болды бақты (бақытты), 

Ханым ісі құдайға әбден жақты. 

Ақырында әулие болды ханым, 

Құлағыңа сырға қып, тақ құлақты! 
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Алтай ішінде Бекайдар деген табынан Жиенәлі батыр шыққан. Жиенәлі батырдың қайыны Уақ екен. 

Қайнының жылқышысының айтуы бойынша бір күрең бесті ат алған. Екі мың жылқысы бар екен. 

– Осы күрең дөненді алыңыз,- деген,- екі мың жылқы жиылғанда, тоқымдығы терлемейді, - деген екен. 

Сол күрең бестіні жаратып, талай асқа түсіп, өлшеусіз жүйрік болған. Жиенәлі батыр Демік деген 

жолдасын қасына алып, күрең атты жаратып, бір баланы үстіне мінгізіп алып, Ұлы жүзде бір асқа барады. 

Сол аста «Мыңтайлақ» атанған бір ат бар екен, сол Мыңтайлақ та келген екен. Жиенәлі батыр асқа тіккен 

үйлерді аралап жүріп бара жатқанда, Мыңтайлақтың иесі үйде отырып: 

– Тұлпардың дүбірі шықты, менің атыма: «Бәйге бермеймін!»- деп,бір қу ауыз жүйрік келді!- деген. 

Күрең ат алдында келіп: 

– Өзі шақырмай аяғынан келді, өзінің жүзі басқа екен!- деп, көпшілік намыс қылып, бас бәйгені бермепті. 

Сонда үстінде құлын жарғағы, астында ақ боз аты бар біреу келіп, Жиенәлі батырға: 

– Аттың бәйгесін қолыңа бір тигізсем, әкете алар ма едің?- депті. Жиенәлі батыр: 

– Қолыма бір тигізсең, көрер едім!- деген соң, Жиенәлі батырды ертіп алып, қалың топты қақ жарып келіп, 

ат бәйгелерін ұстап тұрғандарға: 

– Жақсыны көрмек үшін деп еді. Басқы аттың бәйгесі қандай бұйым, бере тұрыңызшы, көрейік!- деп, 

алып, шеже көздеген алтынды мауыт екен. Қолына алып көріп, көрген болып, Жиенәлі батырға: 

– Мінеки, қалай оңды, көріңізші!- деп, Жиенәліге беріпті. 

Жиенәлі батыр күрең атты балаға беріп: 

– Ал да, жөнел, үш күндік жерге бармай, тоқтама! - деп, бала ала жөнеліп, жалғыз жанға шалдырмай, 

құтылып, бір жерге құлап, қалжырап жатып қалыпты. Артынан Жиенәлі батыр келсе, бала қалжырап 

жатыр, ат бетімен жайылып жүр екен. Жиенәлі батыр: 

– Ыстықтай суысып қойды-ау, зорығып кетеді ғой!- деп, қатты қайғырып, уайымдапты. 

Шеже көз сауытты алса да, үйіне аман келіседі. Атына қайғырып, дөңбекшіп, орнында байырқалап 

отырмапты. Сонда қырдан бір сыншы адам кез болып: 

– Атыңа олай-бұлай деп, уайымды болсаң, маған сау күніндегі бағасына сат!- депті. Сатпапты. 

– Мен жылқы танысам, атыңа уайым қылма, атың дәнеме етпейді. Сенің бұл атың аш-тоғын, ыстық-

суығын, алыс-жақынын елең қылмайды. Мұнан былай жаратып, терін алғанда, үстіне жабу жауып,үстіне 

екі пұт құм теңдеп шап. Әйтпесе бүйірі қызбайды. Туысы тұлпардың аунаған жеріне кездескен жануар 

екен!- деп айтып беріпті. 
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Алданазар ханға жүйрік тұқымы қайдан келді? «Толыбай»- ұранды Қанжығалыға ұран болған - Толыбай 

сыншы екен. Жүйрік сынайды екен. Сол Толыбайдың бір жас баласы Қарақалмақ: Қатысыбанның ханы 

Қоңтажының қолына тұтқындыққа түсіп, Қоңтажы қозы бақтыруға бұйырыпты. 

Көп бала қозы бағып жүрсе, айдалада бір қу бас жатыр екен. Жылқының басы екендігін баланың бәрі 

таныпты да: 

– Тірі күнде қандай жануар екен?- деген. 

Толыбай сыншының баласы танып, еңіреп қоя беріпті. Қалмақтың қозы баққан көп баласы ауылдарына 

айта келіпті: 

– Айдалада бір қу басты көріп, қазақ бала жылады!- деп. 

Қоңтажы баланы шақырып алып, сұрапты: 

– Балам, қу басқа неменесіне жыладың?- деп. 

Бала айтыпты: 

– Әкем жүйрік сынайтұғын сыншы еді, қазақ жұртына аты аталған, аруағы шашылған, «Толыбай сыншы» 

атанған. Айдалада жатқан қу бас жай жылқының басы емес, тірілігінде дүбірі жер жарған тұлпардың басы 

екен. Соны көрген соң: 
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– «Уай, жарықтығым-ай, сенің тұлпардың басы екендігіңді кім таниды да,менің Толыбай сыншының 

баласы екендігімді кім таниды?!- деп, қозы бағып жүргеніме қорланып жылап жіберіппін!»- деген соң, 

Қоңтажы қозы бағудан шығарды, атқа мінгізіп, қасына нөкер қосып: 

– Өзіме қараған қырық сан қалмақты аралап, таза тұлпардан шыққан жүйрік тауып бер!-деп жіберді. 

Бала қырық сан қалмақты аралап, қалмақтың жылқысы топыршық болады екен. «Ат -биеден, алып - 

анадан». Ат туатұғын бие жоқ, тұлпар қайдан болсын?!- десіп, жүйрік таба алмай келіпті. «Жүрген-тұрған 

жолаушыдан, келген-кеткен керуеннен қара!»- деп, бұйырған соң, бір керуеннен аяғы ақсақ, арқасы 

жауыр, құйрығы шолақ, кестірілмеген бір көк сәурікті: «Тұлпар екен!» - деп, сынап алып келіпті. 

Жазғытұрғы уақ екен: 

– Сүйегі ағарсын, бел қызығын көрсін, көңілі жабырқамай өссін!- деп, оны бір байталға үйірге салыпты. 

Шыңына әбден жетіп қалған арықтық бір күнде, бір жылда бойдан арыла қоя ма? Салған жылы бір бие де 

шығара алмапты. Қыстыгүні үйіріндегі байталдан бірін сойдырып қараса, байталдың жілігінің екі басы 

түгелімен қаракемік шығыпты. 

– Сүйегінің ағарған-ағармағанын осынан байқау керек!- депті. 

Келер жылы да бие шығара алмапты. Ол қыста үйірінен бір байталын сойғызып қараса, жілігінің бір басы 

ақ кемік, бір басының жартысы ақ кемік, жартысы қара кемік болып шығыпты. Үшінші жыл тоғызын 

түгел буаз қылуға жарапты. Үйірінен бір байталын және сойғызып қараса, бармақтың көлеміндей қара 

мік табылмапты. 

– Сүйегі ағарды. Ал енді ас, тойың болса, жарат та, қоса бер, алдын бермейді. Қырық сан қалмақта мұның 

алдына түсер жанды қара жоқ! - деген соң, Қоңтажының өзінің сұраған жанның жалғызына бере алмай 

отырған жалғыз қызы бар екен. Қызын байға тигізбекші болып, қырық сан қалмаққа сауын айтып, той 

қылып, балаға: 

– Осыны өзің жарат та, өзің шап!- деп, бұйрық қылыпты. 

Сонда бала екі бүйіріне қом теңдеп,терін тіліменен жалап көріп, терінің ащы дәмі ауызға білінбегенде: 

– Ащы тері алдында, - деп, тізесін қолымен сығып көріп, қолымен сыққан тезектен дым табылмағанда - 

қу тезек болды!- депті. 

Тойдың атшабар күні болғанда, мейлінше алыстан айдатып, бала өзі мініп шауып, ұшқан кұс, жүгірген аң 

да ілесе алмайтын күйіне түскен екен, жапа-жалғыз келе жатыр дейді. Қарақшыға жете бергенде: 

– Жылқы үйірін сағынса, құлақ басын қағынар,  Ер үйірін сағынса, айыл-тұрман тағынар, - деген осы 

болатұғын. Қой, хош-аман болыңдар!- деп, Сарыарқа, қайдасың?!- деп, жөнеле беріпті. 

Жабыла қуғанмен жалғыз жан қарасын көре ала ма?! Бір буаз биелі көпке шейін жалбаңдап алысыпты. 

Ішіндегі құлынынан айрылып, «Қал!»- десе де, қалмапты. Бір уақытта құлынын атып жіберіп, қалта қарап 

тұра қалыпты. Сөйтсе, жануардың өзінен шыққан бие екен, ішіндегі құлынның буы екен. 

Бала құтылып, жазы жапанға шығып кетті. Басын тартып тоқтатуға әл қайда, дәрмен қайда, екі қолы 

қарысып, ұшқан құспен жарысып, қатарласқанның бәрі де әудем жер бармай, кейін қалысып, баланың екі 

көзінен Сарыарқаның әр төбесін бір көрген сайын жас парлап: «Осы көріп келе жатқаным өңім бе, түсім 

бе, Құдай?!- деп, зарлап келе жатқанда, қас қарайып, түн болыпты. 

Үйде бойжеткен жалғыз апасы бар екен. Апасының түсіне кіріпті. Бұл жауға түсіп кеткенде, оң жақта 

айттырып қойған қалыңдығы бар екен. «Отауын оң жағыма түсіріп, жанымды ағартамын. «Қуыс үй құр 

тұрмас» деген сөз бар еді. Үйдің тілеуі - құлын жасында қосағынан айрылған келінімнің тілеуі неге бос 

қалсын?!- деп, отауын түсіріп, апасы: 

– Жалғызым есепті: бауырыма басып жатып, ұйықтамасам, ұйқым келмейді, - деп, отауда жалғыз інісінің 

қалыңдығын бауырына басып жатып ұйықтайды екен. Түн ішінде оянып, төсекте жатқан әкесіне жүгіріп 

келді дейді: 

– Сүйінші, сүйінші, әкеке, жалғызым түсіме кірді: «Қалмақтан аман-есен құтылдым, мінгенім – тұлпар, - 

дейді. - Бұл Арқаға тоқтайтын емес. Екі үйдің арасынан жібек арқан құр!» - дейді деген соң, әкесі: 

– Түсің шын, қарағым, тұлпардың дүбірі құлағыма келіп жатыр еді. Бұл Сарыарқада қайдан болсын, не 

ала жүрсін?!- деп, басымды көтермей жатыр едім!- деп, ұшып тұра келіп, жалма-жан жібек арқанды құрып 

байласымен, арқанға келіп килігіп, лықсып қалғанда, бала түсіп қалды да, арқан шарт етіп үзіліп, тұлпар 

кете берді. Толыбай сыншы артқы жағынан көріп қалып: 
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– Тұлпардың өзі емес екен. Су тұлпарының айғырының су биесіне шапқанын көріп, сүйініп,бойы 

еміренген екен, қыр биесінің құлыны екен. Бұл суға түсіп кете алмайды. Алдында көлденең Күркілдектің 

суы бар, соған барып тоқтайды!- депті. 

Бала аман-есен үйіріне қосылды. Құдай пендесінің үмітін жаумид қылмайды. Бәрінің де ойлағаны болды. 

Толыбай сыншының айтқанындай, тұлпар Күркілдектің бойына барып тоқтапты. Сонда сол маңайды Ұлы 

жүз: Үйсін Қасқарау байдың ауылы бар екен. Өзін ұстап алу қайда, тағы болып, су басында жүргенін 

көрген соң, Қасқарау бай бес байталды оңаша тастап, сол бес байталға шапқан екен. Қыпшақ: Қарабалық-

Алданазар паң бала күні екен де, өзі Қасқарауға жиен екен. Нағашысына барып: 

– Не қалағаның болса, ал!- десе, алмай, жиендік қылып, бес байталдың бірін буаз күнінде алып қашып 

кеткен екен де, артынан Қасқарау қумайды да, зерттемейді. Қазақтың жиендік қылатұғын бұрыннан 

ғұрып-ғадеті болғандықтан, сол байтал еркек құлын тауып, өскен соң, үйірге салып Алданазар ханның 

жылқысы шетінен туа жүйрік бола бастағаны сол екен. Сонан соң мұның жылқысынан тұқым алу үшін 

құда болмаған қазақ жоқ. Бұл орта жүзде болған жүйріктің түп негізі сол Алданазар ханға барысып 

тиянақтайды. Онан соң Қасқарау деген елдің аты қосылған жерде өзге ел бәйге алмайды. Және бұл 

күнгеше өзге елге қарағанда, Қасқарау жылқысы жүйрік келеді. Қуандық аты тұрғанда, біздің Сүйіндікке 

бәйге жоқ. Қасқараудан жылқы тұқымын алған Қарсұн-Керней аты келген жерде Қуандыққа бәйге жоқ. 

Қасқараудың өзімен аралас аста Қарсұн-Керней атына бәйге жоқ. 
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КЕМПІР МЕН ҚАРҒА 

Ертеде бір елсіз тауда бір жалғыз үй қыстап қалыпты. Ауып бара жатқан ел екен. Елге ере алмай, 

азаматының жоқтығынан, үй иесі кемпір болса керек. Бір топ қарға, қайтып бара жатқан, жалғыз үйге кез 

болып, оның ішінде бір арық мүгедегі: «Мен мыналарға ере бергенде, не табамын? Жолда бір жерде 

боранға ұшырап, текке қатып қалармын. Мына жалғыз үйдің қасында қалайын. Қара-құрасы бар көрінеді, 

қаны болар, жыны болар, дәнеме тимегенде, мына кемпірдің қарақан басынан атамның асы табылар!» - 

деп, қар қалың жауып, қыс қамытшылыққа айналып, кемпір есігінің алдынан күрек аршып, қойларын 

жайып тұрса, карға жалп етіп келіп қонғанына қойлары үрке берген соң, кемпір ыза болып: 

– Осы қарғадан-ақ өлдім-ау! - деп, қан-жын, дәнеме далаға тастамайтын болыпты. «Қарға аштан қатып 

өлсін!» - дегендейін, тышқан боғын да көміп тастайтын болыпты. 

Қарғаға жүдеушілік кіріп, ағаштың басында отырып: «Қарқ-қарқ!» - деп, қарқылдай береді дейді. 

– Мынау ит құлағыма маза бермеді-ау! - деп, кемпір құлағын салып, қарғаның қарқылдағанын тыңдаса: 

- Күнім, күнім, гүрсілде, 

Боран соғып дүрсілде! 

Аяз болып арсылда, 

Мұз болып қатып, қаршылда! 

Тоқты ұшып, көті түссін, 

Біз байғұсқа еті түссін!- дейді екен. 

Кемпір мұны естиді де, бір кереге жайып, керегенің бір жағына ет қойып, керегеге бір бақан тіреп, 

бақанның аяғына жіп тағып, ұстап отырыпты. Аштан өлер болған қарға сорлы қып-қызыл етті көрген соң, 

көзі қызарып кетіп, етке келіп қонып, бір шұқып, екі қарап отырғанда, кемпір бақанды тартып қалғанда, 

қарға керегенің астында қалып, кемпір ұстап алыпты. Төбе жүнін жұлмапты, екі қанат құйрығын 

жұлмапты. Өзге жүнін жұлып, суыққа тоңатұғын қылып, үрпитіп қоя беріпті. Сонда қарға ағашты паналап, 

қонып отырып, қарқылдайды дейді: 

Күнім, күнім, күн шықсын, 

Қарды ерітер жел шықсын! 

Біз байғұсқа жүн шықсын, 

Тоқты жазған жыл шықсын! 
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Сонан соң кемпір қан-жынды, өзі жемейтұғынды қарғадан қорымайтұғын болыпты да, күн жылынып, қар 

кетіп, кемпірдің қойы да аман, қарға да аман шығыпты. Біреуге біреу көршілес болғанда, осындай тілеулес 

болса, аман шығуына әбден сенімді дәлел. Және қыс қамытшылық бола бастаса, қарғаны ұстап алып, оны 

өлмес қылып, жүнін жұлып алып жіберсе, күн жылынатыны осындайдан қалған. 
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ЖИРЕНШЕНІҢ ЕНДІ БІР ТҮЙІНДЕРІ 

Бір жолы хан билеріне: 

– Дүниеде не өлмейді?- деп сұрақ қойғанда, алпыс би бір ауыздан былай деген екен: 

– Ағын су өлмейді, асқар тау өлмейді. Аспанда Ай мен Күн өлмейді, әлемде қара жер өлмейді. 

Сонда Жиренше шешен бәріне қарсы шығыпты: 

– Ағын судың өлгені – алты ай қыста қатқаны. Асқар таудың өлгені - басында бұлт (қар) жатқаны. Ай мен 

Күннің өлгені - еңкейіп барып батқаны. Қара жердің өлгені - қар астында қалғаны. Өлмейтін сол - 

ғалымдардың жазғаны! - деген екен. 

*** 

Қарашаш өліп, Жиренше қартайып, ақылсыз әйел, парықсыз бала сыйламай, Жиреншеге бұзау бақтырып, 

тезек тергізіп қояды. Көріскелі келген Әз Жәнібек хан Жиреншеге далада кездесіп: 

– Уа, шешенім, тезек теріп жүргенің қалай? - дейді. 

Сонда Жиренше: 

– Қатын шайпау, ұл тентек,- екеуледі, ей, ханым! 

Кәрілік келді, мал тайды,- төртеуледі, ей, ханым! 

Арқадағы қу тезек, әркімге келер бір кезек, 

Басымнан бақыт тайғанын көрмейсің бе, ей, ханым?!- депті. 

– Ей, жаным, бірімізге біріміз - аз күн қонақ, 

Ойласаң, мына дүние тіпті шолақ. 

Тірілікте, аз өмірде сыйласып өт, 

Бүгін бар, ертең жоқ: өмір - сол-ақ! 

Жастықты аңдып кәрілік жүр, 

Денсаулықты аңдып - ауру жүр. 

Тірілікті аңдып - ажал тұр, 

Құлшылыққа мойын ұсынбай, 

Жонын беріп надан тұр. 

Өлшеулі өмір ол жетсе, 

Өкінішті заман тұр. 

Құдайдың берген борышын 

Мойнындағы өтей алмай, 

Меңіреу сияқты адам тұр. 

Аққу құсқа оқ тисе, 

Қанатын суға тигізбес. 

Айтулы ерге оқ тисе, 

Қиналғанын білдірмес. 

Ноқталы басқа бір өлім 

Ақыры бір күн келмей ме?! 

Ажалдың соққан дауылы, 

Өмірдің шамы сөнбей ме?! 

Неше жыл сақтап жүрсең де, 

Сұрай келсе Иесі 

Аманатын бермей ме? 
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Хақтан әмір болған соң, 

Пендесі оған көнбей ме?! 
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ЖИРЕНШЕ МЕН ҚЫЗЫЛЫМ 

Бір жолы Қызылым карт Жиреншеге жолығып: 

– Шешен, сізден бір сұрайын деген сөзім бар еді, - дейді. 

– Сұраңыз,- дейді. 

– Он бес лақ, жиырма бес серке, отыз бес орақ, қырық бес қылыш, елу бес егеу, алпыс бес арқан, жетпіс 

бес шідер жоғалттым. Осыған құлақтас болыңызшы!- дейді. 

Жиренше: 

– Ақсақал, тоғызыңыздың жөнін айтып берейін, өзіңіз тауып алыңыз. Он бес жас - құйын қуған желмен, 

жиырма бес - дауыл ұрған перімен, отыз бес жас - ағып жатқан селмен тең. Қырық бес - аю аспас белмен, 

елу бес - ерттеп қойған атпен, алпыс бес - арқандап қойған атпен тең. Жетпіс бесте – көңілің - жермен тең, 

сексенде - селкілдеген шал боласың, тоқсанда - толық миың орта түсер, жүзде - күдеріңді үзе бер: өлмесең 

де, өліден кем боларсың!- дейді. 

– Әттеген-ай, өзім жиырма бестегі жігіттей едім! Көңілімнің жердей болғанын қарашы, бекер-ақ сұраған 

екенмін!- деп, Қызылым қарт жантая кеткен екен. 
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ШАШ ТУРАЛЫ ӘҢГІМЕ 

Әз Жәнібек бір жақтан келе жатып, бір адамға кездеседі. Ол кісінің шашы қара, сақалы ақ екен. Қасында 

бірге келе жатқандардан: 

– Былай болуының себебін тауып айтыңдаршы!- деп сұрапты. 

Олар тауып айта алмайды. Сонда Жәнібек: 

– Ал, шешенім, кезек саған келді. Сен айтшы: 

– Шашының қара, сақалының ағы қалай?- дегенде, бөгелместен Жиренше: 

– Түзде кебінген, үйде күйінген, аты шабан, қатыны жаман бір байғұс шығар!- депті. 
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ЖАҚСЫДАН ЖАМАН ТУМАЙТЫНЫ 

Әз Жәнібек бір күні Жиреншеден сұрапты: 

– Шешен, қас жақсыдан жаман туа ма? - депті. 

Шешен: 

– Тумайды!- депті. 

Сонда хан ойлапты: «Өзінің баласы жаманға қосылып кетеді,- деп,- соны қорғап отыр-ау!»- деп. 

Мұнан кейін біраз жылдан соң Жиренше өліпті. Мұнан кейін біраз жыл өткен соң, басқа елді шауып 

келуге жорыққа [шығыпты]. Сонда Жиреншенің баласы шешесіне келіп: 

– Осы жорыққа мен де барсам, қайтеді?- [деп] сұрапты. Шешесі баласына: 

– Әкеңнің айтып жүрген сөзінен ұққаның бар ма?- депті. 

Сонда баласы айтыпты: 

– «Жорыққа барсаң, аттың сыр мінезін мін, сыр мінезі жоқ болса, жасынан мін!»- деуші еді, - депті. 
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Сыр мінез аттың бәрін мініп қойған. Бір жас атты ұстап мініп, бұ да барыпты. Барған ел соғысып, ханның 

атына оқ тиіп, қолда қамауда қалуға қарағанда, басқа батырлардың бәрі қашып кетіп, Жиреншенің жаман 

баласы ханға келіп, атын беріп, өзі қолда қалыпты. 

Сонда елге келгеннен [соң] батырларын жинап алып, Әз Жәнібек хан айтқан екен: 

– Таудан аққан тас бұлақ 

Құймай қоймас теңізге. 

Жақсыдан жаман туғанмен, 

Тартпай қоймас негізге!- депті. 
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ҰСТА ТҰСПАЛЫ ЖӘНЕ ЖИРЕНШЕ 

Әз Жәнібек хан қанша уәзірлеріменен келе жатса бір жақтан, бір ұста үй салып жатыр екен: 

− Осынша өнерің бар, күніне не аласың?- дейді. 

− Күніме бір ділда, - дейді. 

− Күніге бір ділда болғанда, не ғып байып кетпеген жансың?- дейді. 

− Мен қайдан баиймын? - дейді.- Тапқанымды төртке бөлемін, - дейді,- Бірін борышыма беремін, бірін 

қарызыма беремін, бірін суға тастаймын, бірін өзім ішіп-жеймін,- дейді.-Қайдан баю мұндайда? 

Әз Жәнібек хан қасындағыларына: 

− Ұстаның не айтқанына түсіндіңдер ме?- дейді. 

− Жоқ!- десті. 

− Енді осыны Жиреншеден сұрайық, - дейді,- Таратып, орнын тауып берсін!- дейді. -Өзгемізден соны 

артық көресіңдер деп өкпелейсіңдер!- дейді. 

− Жоқ, өкпелемейік!- дейді. 

Ешқайда бұрылмастан шешенге келді,- дейді. 

− Шешен қайда, үйдемісің? - дейді. 

− Тақсыр, үйдемін!- деп, жүгіріп шықты, - дейді. 

− Біз бүгін үй салып жатқан ұстаға жолықтық. «Күніне бір ділда алам!»- дейді. «Сен мұнымен қалай 

байымайсың?» - дедік. Ұста айтты: «Мен қалай байимын? Тапқанымды төртке бөлемін,- дейді. «Уа, 

қалайша?» «Бірін - борышыма беремін, бірін - қарызға беремін, бірін - суға тастаймын!- дейді. Біреуін-ақ 

өзім ішіп-жеймін,- дейді. Сол сөзіне біз түсе (түсіне) алмадық. - дейді. - Ашып-жетуін білгелі: соның 

борышы не, қарызы не, суға тастағаны не - орнын таратып берші! - дейді. 

− Тақсыр, ол ұстаның кәрі ата-анасы бар екен де, бір ер жеткен ұлы бар екен және бір ер жеткен қызы бар 

екен. Жасында баланы әке-шешесі асырайды, ер жеткен соң әке-шешесін бала асырайды. «Борышыма 

бердім» дегені - «Сол әке-шешеме қарайласам» дегені дейді. «Қарызыма беремін» дегені - еркек баласына 

ішкізіп-жегізгені. Тірі болып күнінде қаруы онан да қайтар дегені.«Біреуін суға тастаймын» деп айтқаны: 

«Күйеуге беріп, жасынан өсірген (отырған) қызы бар екен. Қызға қылған жасау суға тастағаныммен бір 

дегені. Қалған біреуі өзіне мүкі-тақы зорға бар етуі шығар, - дейді. Мұның бәрін асырап сақтаған соң, 

қалай байимын дегені. Құлағынан басқа дәнеме жоқ, жобасы жоқ байымасқа. 

− Не мырза?- дейді. 

− Әр ханның заманында бір сұрқылтай. Әз Жәнібек заманында шыққан данышпан адам мұнан өтпеді 

дейді. 

Әз Жәнібек заманында ақылы асқан Жиренше. Осы кісінің заты - қазақ, үш жүздің қай руынан болғанын 

ешкім білмейді дейді. 
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ЖИРЕНШЕ ШЕШЕН 

(ЕКІНШІ НҰСҚА) 

– Жоқ, қайтатұғынымның мәнісі бар. Әз Жәнібек деген ханымыз қырық жігітіне: «Өтірік пен шынның 

арасын айырып беріңдер!» - деп, қысым қылып: 

– Таба алмасаңдар, басыңды аламын!- деп, солар соны таба алмай, қанша күн мәулет алып: «Біреу болмаса, 

біреу білер!»- деп, мен соны іздеп шығып едім!- дейді. 

Сонда қыз айтты: 

– Іздесең, не болса, сол сөз бола береді екен!- дейді. - Боққарын жасық ұлға тұрғаным болмай ма?- дейді. 

– Сонан соң менің тіршілігімнен пайда болмайды ғой!- дейді. 

Сонда қалыңдығы айтты: 

– Болымсыз нәрсе іздеушіге әлдеқандай болад!- деген. «Өтірік пен шын арасы бір-ақ тұтам жер» емес пе? 

Оның мәнісі: көзбен көрген рас, құлақпен естіген өтірік емес пе? Құлақ пен көз арасы бір-ақ тұтам емес 

пе? Өтірік, шын айырмасы осы - дейді. «Көзбен көрген - анық, құлақ естіген - танық» емес пе? 

– Бәрекелді! Іздеген жоғым табылды. Енді мен барып, Әз Жәнібек ханға мұны естірмесем болмайды, 

қырық жігітті текке өлтіріп тастайды ғой. Солардың ажалына ара түссем, тірліктен зор пайда тапсам 

керек!- деп, жүруге ыңғайланғанын, қайтатынын білген соң, қыз атасына кісі салдырды: 

– Алла тағала бізді жат жұрттыққа жаратқан. Мына күйеу қайтамын дейді. Енді атам мені сонан 

қалдырмасын,- деп. 

Атасы естіген соң, «Қызының ері қалыбын қыламын!» - деп, алтынмен аптап, күміспен күптеп, қырық 

қара нарға қазына артып, күң, құл жұмсап: 

– Елін, бәрін көріп біліңдер!- деп, қырық жігіт қосып,- Алып барып салыңдар!- деп, жөнелтті, - дейді. 

Сонан сонша күн жол жүріп, Жиренше келе жатқан кісілерінен озамын деп, рұқсат алып жөнеледі.Сонан 

жүргеннен жүріп, озып келсе, дәл сол күні елін жиып, қырық жігітті: 

– Таптыңдар ма?- деп, бір-бірлеп тексеріп жатқан үстіне кез келіпті. Қырық жігіттің бірде-бірі таба алмай: 

«Енді өлеміз!»- деп, жылап тұрған үстіне жетіп келіп: 

– Ассалаумағалейкум, хан ие, дат!- деді. 

– Арызыңа рұқсат!- дегендегі Жиренше сөзі: 

– Иә, тақсыр, қырық жігітіңізді, басқа кісі тапсам, өлімнен құтқарасыз ба? Өздері таба алмаса,өлім 

бұйырасыз ба?- дегенде, сонда хан жарлығын есіттірді: 

– Осы жиылған жамағат, кімде-кім айтса да, өлім жоқ!- деді. Сонда Жиренше сөйледі: 

– Құлақпен естіген өтірік емес пе? Көзбен көрген рас емес пе?! Екеуінің арасы бір-ақ тұтам жер емес пе?- 

дейді. 

Сонда жұртын тарқатып, қырық жігітті өлімнен босатып, Жиреншеге - тапқанына риза болып, сый беріп:- 

Қырық уәзірінің бас уәзірі, менен соңғы сен бол!- дейді. 

Алтыннан ер тоқым, қара нар,қалы кілем және басына тәж, беліне кемер (кәмір) белбеу буындырды 

дейді.Болған соң: 

– Тақсыр, арызым бар!- дейді. 

Хан: 

– Айт!- дейді. 

– Мен бір жат жұртқа барып, Құдайдың бұйрығы болып, бір хан қызын алып қайттым. Хан жұртын жиып, 

қызын бізге ұзатты: Күңді, құл мен қырық жігітімен. Қырық жігітті: «Ел-жұртын, жер-суын» көріп, біл!- 

деп. - Сондай жайымыз, не айтасыз?- дейді. 

Сонда хан қырық уәзірді шақырып алып айтты: 

– Сіздер қазынаға барыңдар!- дейді,- Мына Жиреншенің жұмысына жәрдем қылып қазынадан қырық ат, 

қырық шапан алып, алдынан барып мұнда келтірмей, сыйытын беріп қайырыңдар!- дейді. - Айтқан соң 

қырық ат, қырық шапанын алып, алдынан шығып киітісін беріп, жолдан қайыр! - дейді. 

Олар тартуларын алған соң,сыйын көрген соң: 

– Бәрекелді, ханымыздың қызы өз теңіне қосылған екен. Күйеуіміз ханның өзінен соңғы уәзірі екен!- 

дейді. 

Қайдан білсін, Жиренше басына тігер үйінің жоғын, екі қанат күркенің шиі жоғын. Қалай кісімен таласпан 

дегенменен жігітлер бір ауыз сөз түйінін шешкеннен, Алла тағала қанша дәрежеге жеткізді де. «Жер таны 
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желіп жүріп», «Жаныңнан кеш те, іс қыл, Өлсең, өлесің; өлмесең, кісі боларсың!» - дейді. Бұрынғының 

айтқаны осы дейді. 

Әз Жәнібектің қырық уәзірі: 

– Жиреншенің қатыны сізге лайықты кісі екен!- дейді,- Дүниеде көрмеген әйеліміз екен!-дейді. Ханға 

мақтады, Жиреншені көре алмай күндеді дейді. Өздерін өлімнен айырып алғаны ойында жоқ. 

Бұрынғылар айтқан екен: «Жаманға жақсылық қылсаң, атыңды ерттеп, даярлап қойып қыл!»- деген. - 

Сонан соң қыл! - дейді.- Өзіңе нұқсан залал болады екен. Өлімнен басын босатқан соң, сонда оза түсіп 

(ұнатысып): «Жаманнан күні бұрын күтінбесең, ақыр бір күн шығар көтіңнен» - демеп пе еді! 

Естіген соң, Әз Жәнібектің есі өлді, ойын бөлді дейді. Сонан соң бір күн қаз алатын лашыны бар екен. 

Соны қазға салып, сол құсы қашып, таба алмай қанша қарап, үйіне келіп қапаланып жатты дейді. Арада 

бір күн өткен соң, хабар естиді дейді: 

– Сіздің құсыңыз Жиреншенің үйінің үстінде отыр!- дегенін естиді. 

Қатын ұстап алып, көрсе, аяғында он үзбе басы, баланың басы. 

Басына томаға... құсты түрлендіріп қойды да, Әз Жәнібек хан естіп, хан қалыбымен баяғы сөз есінде 

болып, арғымағын ерттетіп, тәж кемерін буынып,патшалық салтанатымен Жиреншенің үйіне [келді]. 

Сонда қатын үйінен шығып, ханның атының басын ұстап, қолтығынан сүйеп түсіріп, атты байлап, үйіне 

кіргізді дейді. Отырған соң, кұсты қолына алып көрсе, басында томаға, аяғында балақ бау тағып, бұрынғы 

жұмсақ қып, уықтың ала бауын тағып, құлаштай жібімен салады екен. Томаға ондай нәрселерді білмейді 

екен. Аяғын құсқа жібергенде, сонымен жібереді екен. Құс алғанда, сонымен алып, аяғына шырматылып 

оралып жүреді екен. Құсты көрген соң, құсқа қарауын, ой, ғам қатынға қарауын білмей отыр дейді. Және 

қолға қолымен бірдей, тұяғы өтпейтін құлынның жүн терісінен биялай тігіп,қолмен бірдей қылып, 

балақбау, томаға, биалай - бұлардан еш нәрсе білмейді екен. Салпаңмен шалып жүреді екен. Бұларды 

көріп, қолға тиіп, есі ауып отырды дейді: 

– Тақсыр,үйде кісі жоқ: «Қонақ бол!» - деуге, өзіңіз білесіз. 

Хан үндемеді, қатын біліп: 

– Біраз күннен соң келіп, біздікіне өзіңіз оңаша келіп, қонақ болыңыз!- дейді. 

Сонда хан: 

– Жарайды!- дейді. 

– Біз оған шейін қонақ жабдығын даярлап, соған шейін әзірленіп тұрайық!- дейді.- Және жігіт-желеңмен 

келмеңіз, көп қонақ күтуге жайымыз болмайды дейді. Өз басыңыз болса, жарар, - деп. 

«Жалғыз кел» дегенінен үмітлі болып, көңілі өсіп, қайта берді. 

Бірнеше күн өткен соң, хан Жиреншенікіне қонаққа келді. Келгенін білді де, қатын үйден шығып, 

қолтығынан көтеріп түсірді де, үйіне кіргізді дейді. Бар дүниесін жайнатып қойған екен, ханның 

зығырларын қайнатып қойған екен. Көрпе жаюлы, төсек салулы даяр, шымылдық құрулы. Ханды 

отырғызып, тамақ жабдығын қылып, хан жалғыз отырып, оған-бұған көз салса, қатынның жабдығы 

бәрінде: кесте, жастық, көрпе, орамал, дастарқан, шымылдық, кесе, есік[те]: «Қолмен қақсаң, ұрасың да, 

біреу аяғыменен тебер деген. Бәрі де сынмен тіккен кесте!»- дейді. 

Хан бұл сөзге түссе де, айтпаса да, етегінде болып көңілі отыра берді дейді. 

Қатын палау басып, әр түрлі ыдысқа салып алып келіп, ханның алдына қойды да, дастарқанын жайып, 

хан бұрын палау жеген жоқ екен. Әр ыдыста болған асты: «Басқа-басқа тамақ қой»,- деп ойлайды. 

Әр ыдысқа салып, ханның алдына қойды да, сонда әрқайсысынан бір-бір татса, ләззат бір. «Бұ қалай?»- 

хан тамаша қылды, айран (хайран)-асыр (асар) қалды. 

Қатын айтты: 

– Тақсыр, ыдыстың басқалығы болмаса, бәрі бір тамақ,- деді қатын. Әзілі жарасқан соң сөз сөйледі: 

– Тақсыр, сабын айныса, кім түзейді?- дейді. 

– Хан айтты: 

– Май түзейді - деді. 

– Екінші сөз: халық айныса, кім түзейді? - дейді. 

– Хан түзейді - дейді. 

– Үшінші сөз: хан айныса, кім түзейді?- дейді. 
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Хан дәнеме дей алмай, ұялғаннан, қолындағы жүзігін, терлеп-терлеп қолындағы алтын жүзікті қатын 

қолына салып,үйіне қайтты дейді де, «Қатын хикаясы - осы»- дейді. 

*** 

Сонан бұлай бұл қатынның бір әңгімесін баян қылайық, қысқарағын айтқанмен таусылмайды дейді. 

Бір күні Жиренше бір жақтан келе жатса, бір жаяу адам кез болды. Түріне қараса, мұрны біздей, көзі 

тұздай, беті қырдай сойқа (сұйық) екен. Келемеждеп кету үшін: 

– Ай, сен қай жұрттың сұмпайысысың? Шыныңды айт! - дейді. Сонда Жиренше әлгі адамға айтты: - 

Мұрның біздей, көзің тұздай, бетің қырдай болып, қайда барасың?- дейді. 

Сонда әлгі адам айтқан сөзі: 

– Көзім тұздай болса, тұзсыз астың дәмі кірмейді де; мұрным біздей болса, бізсіз іс біте ме?Бетім қырдай 

болса,қырға шықпай, адамның көңілі көтеріле ме? - дейді.Бар айтқан сөз[ің] осы болса, адырам қалайын!- 

деп, аузын осыртып, жүре берді. 

Жиренше дәнеме дей алмай, ұялып қалды. Үйіне келді. Қатыны ұшып тұра келіп, киімін шешіп: 

– Шешен, неменеге ренжіп тұрсыз? Біреудің тілі тиді ме? Түсіңіз неге қашып тұр?- деді. 

[Шешен] көргенін, естігенін, білгенін - бәрін бәйбішесіне тамам қып айтты дейді.-Ақырында айран-асыр 

қып, жөнеле берді,- дейді. 

– Уай, ол орыстың жансызы екен де, өзі әйел екен! - дейді.- Әлгі адам,- дейді, - бәрін тамам айтты. 

Айтқанын бәрін... «Тұзсыз астың дәмі бола ма?» дегені - «Еркексіз ұрғашының күні бола ма?» 

дегені:«Жұмысын біз бітіреміз!» дегені. «Қырға шықса, көңілі көтеріледі» дегені - «Ұрғашының үстіне 

шыққан қыр басына шыққанмен бара-бар» -дегені. Ернін уасырғаны әйелсіз дәнеме бітпейді! - дейді. 

Аузын осыртқаны - еркектің қайраты - қолында, ұрғашының қайраты аузында дегені екен. Ұрғашының 

бар қылғаны сол!- дейді. - Әз Жәнібек ханымызға тез барыңыз! Екі аяғын бір етікке тығып, аузын 

аштырмай, аяғын бастырмай отырған шығар. Жылдам бара гөр! 

Әз Жәнібектің ордасына кіріп барса, қатыны айтқандай, ханды сөзден ұтып, апшысын қуырып, заманасын 

бір уыс қылып отыр екен. Есіктен кіріп барғанда, шешеннің бетіне жалт етіп қарады. Сонда Жиренше сөзі: 

– Манағымысың, әлі мұнда отыр ма едің,мен сенің көтіңді ашайын!- деп ұмтылды. 

– Қатынның айтқаны: 

– Дүниеде хан ақылы қарашасында екен. Қарашаның ақылы қатында екен. Болмас, болмас! - деп, артына 

қарауға мұршасы болмай, жүре берді дейді. 

Бұл жалған дүниеде мұндай данышпан қатын Жиреншеден басқаға кез болған жоқ шығар. «Ердің атын 

қатын шығарады»- деген қатындар осы. 

*** 

Жиренше өзі бір жаққа жолаушы кетсе, өзі жоқта [қатыны] өліпті. Әуелі ханға келіп, сәлем беріп 

жолығады екен. Келіп отырғанда, хан есіттіргені былайша дейді: 

– Уа, шешенім, атасы өлсе, қайтеді екен?!- депті. 

– Асқар тауы құлағаны есепті-дағы,- депті. 

– Анасы өлсе, қайтеді екен, шешенім?! 

– Ағар бұлағы құрыған есепті-дағы,- депті. 

– Ағасы өлсе, қайтеді екен, шешенім?! 

– Оң қанатың қайрылған есепті-дағы,- депті. 

– Інісі өлсе, қайтеді, шешенім?!- депті. 

– Сол қанаты майырылған есепті-дағы,- депті. 

– Апа-қарындасы өлсе, қайтеді, шешенім?! 

– Ұзын өрісі, кең тұсауы құрыған есепті десейші!- депті. 

– Қатыны өлсе, қайтеді, шешенім?!- дегенде, Жиренше қамшысын бүктеп, қамшысына сүйеніп отыр екен. 

Қамшының сабы шарт етіп, екі үзіліп кетті дейді. 

– Уай, менің қатыным өлген екен!- дейді. «Қатын өлді, қамшының сабы сынды»- деген сөз сол екен дейді. 

Егер қамшы сабы сынбаса: «Қатын өлді, қалың бөз өлді, -дейді екен»-дейді. 

Жақсы қатын өлген соң, екінші қатын хикаясы тырұр. 
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Мұнан соң бір нашардың қызын сынап алған екен дейді. Әкесі мен шешесі тіленшілік қылады екен, «қара 

қасқа» дейді екен дейді. Оның мәнісі үйінде дүниеліктен дәнеме жоқ екен дейді. Он екі жасар жалғыз 

қызы бар екен дейді. 

Қыз үйінде жалғыз отырғанда, Жиренше үйіне кіріп келді: 

– Әке-шешең қайда?- дегенде, 

– Толмасты толтырамын, тоймасты тойғызамын,- деп кетті дейді. - Алақандай бетін, жұдырықтай нанға 

сатқалы кетті,- дейді. 

– Кәзір келе ме? - дейді. 

– «Тірі болып кіріп, өлі болып шығамын!» - деп кетті дейді. 

Сонда шешен: 

– Алып кеткен ыдысы не?- дейді. - Үлкен бе?- дейді. 

– Екеу ара үш ыдыстары бар, - дейді. - Бірі тырнақтың көлеміндей, бірі шұрқылтайдың ұясындай. Бірінің 

жергілікті түбі жоқ,- дейді. 

«Тырнақтың көлеміндей», - деп, көздерін айтқан екен. Көзіміз қанша нәрсе көрсе де, тоймайды, - дейді, - 

топырақтан басқаға тола ма? «Шұрқылтайдың ұясындай», -деп,[жұтқын] тамақты айтқан екен.[«Түбі 

жоқ» - деп] жергілікте қанағаты жоқтығын айтқаны дейді. 

– Әке-шешең жуырда келмесе, үш ауыз сөз сұраймын: ауырда не ауыр, қаттыда не қатты, тәттіде не тәтті? 

- дегенде, қыздың айтқаны: 

– Ауырда - жылқы ауыр, - дейді. 

– Оны қайдан білесің? - дейді. 

– Оны білгенім: ханның жүз қаралы түйесі бәрі де осы күркемізді басып өреді: таңертең дыбысы 

білінбейді. Кешке таман болғанда,бір бала: «Түйе жиямын» - деп, бір тайға мініп жөнеледі. Жер 

дүңкілдейді. Оны сонан білемін, - дейді. 

– Екінші, сөз - қатты, кәріпшілік қатты екенін қайдан білесің?- дейді 

– Әкем мен шешем келгенде, қойны-қонышын толтырып арқалап, тарта алмай келеді. Сонда мажырап бір 

ойнап, күліп отырмайды. - Жүрген, тұрғанымыз құрысыншы! - дейді.-Тіленгеніміз құрысын!- деп, «уһ!»- 

дегенде жүрегі қақ жарылып, аһ ұрады. Кәріпшілік қатты екенін сонан білемін! - дейді. 

– Ерлі-байлы кісінің татулығы тәтті екенін қайдан білесің?- дейді. 

– Әкем менен шешем кешке таман: «Аһи, хош!» - деп келгенде, ортасына жатамын. Ертең тұра келгенде, 

мен бір жақтан тұрамын, екеуі бір жақтан тұрады. - Мен оны байқап білемін, - дейді. - Ерлі-байлы кісінің 

тәтті екенін содан білемін. - «Ат мінсе, өзіне (орнына) тартар» деген рас-ты екен! - дейді. 

Ойлаймын, осы қызды сынап, ақырында сынына келген соң,. Жиренше алған екен. 

Әз Жәнібекке қараған елінде Жиреншеден әйелге бақытлы жан болмаса керек. Оның ханының 

құмарлығындай жан болмаса керек. Сұлуға Алла тағала оған хан екен деп сұлуды несіп қылмады дейді. 

Әз Жәнібектің өлімі ұрғашының сұлулығынан болды дейді. 
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ЖИРЕНШЕ ШЕШЕН 

(БІРІНШІ НҰСҚА) 

Әкесі ертерек өліп, жетім қалған бала екен. Әз Жәнібек хан бір жақтан келе жатса, бір жас бала жаяу мал 

өрісі жерде жүр екен. Айнала тұра қалып: 

– Шырағым, елсіз жерде не қылып жүрсің?- деп еді. 

– Бір жалғыз түйем бар еді. Сонан айрылып қалып, соны қарап жүрмін,- дейді. 

– Түйеңді тұсап қойсаң болмай ма?- дейді. 

– Түйемнің тұсауы өліп қалған еді,- дейді. («Тұсап қой түйеңді» - деп айтатұғын әкем 

өліп қалып еді» деген сөзі екен.» Мәшһүр - Жүсіп). 

– Балам, біз қай үйге қонайық?- дейді. 

– Бір қой жесеңіз, қай үй де болса берер, екі қой жесең, біздікіне қон, - дейді. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              657 bet 

– Мырза бала екен ғой, осыныкіне қонайық, - деп, үйіне келіп түсе қалды дейді. 

Бір буаз саулықты жетектеп келіп, бала: 

– Иллаһи-амин, - дегенде, 

– Шырағым, бойдағы жоқ па еді?- депті. 

– Мана далада айтпап па едім жоғын. «Бойдақ қой жеймін десең, қай үйден табылады. Екі қой жеймін 

десең, біздікіне қон», - дегенім. Буаз қой сойғызам десең, онда бізге қонасыз»,- дегенім емес пе еді? - дейді. 

Баланың жауабына қайран қалып, тамаша қылысты дейді. 

*** 

Сол замандарда Әз Жәнібек хан қырық уәзірін жиып: 

– Маған өтірік пен шынның арасы неменен айрылады? Соны тауып беріп, қалағандарыңды алыңдар. 

Болмаса, бастарыңды аламын, қырық күн мәулет бердім,- депті. 

Сонда ешкім керек қылмай: «Әңгіме естимін!» - деп, Жиренше де өз бетімен барған екен. Уәзірлер 

тарқасып кетіп, қырық күн ойлап, дәнеме таба алмапты. Қырқыншы күн болғанда, хан жинап алып: 

– Өтірік пен шынның арасы неменен айрылатұғындығын таптыңдар ма?- дегенде, 

– Жоқ, тақсыр, таба алмадық,- десті. 

Хан: 

– Бастарыңды алдырамын, - деп, қаһарланған шақта, Жиренше шешен айтыпты: 

– Анау күні хан хандығымен бас-басыңа бір күннен - қырқыңа қырық күннен мәулет берді ғой. Енді 

өздерің тіленіп, ер басына қырық күннен мәулет алсаңдаршы! Соған шейін бірің болмаса, бірің 

табарсыңдар,- дейді. 

Хан: 

– Жарайды, бұл баланың сөзі де дұрыс көрінеді,- Менің мақсатым сендерді өлтіру емес, сынау. «Ханда 

қырық кісінің ақылы болады»- дейді. Сендер ақылды болсаң, сонда әрқайсыңнан бір ақыл алған соң, 

менде қырық кісінің ақылы болатұғын себебі сонымен-дағы. Сендердің бір де біріңде ақылдан шайнам 

дәнеме жоқ болса, менде ақыл қайдан болсын?! Табындар осыны, ер басына қырық күннен мәулет 

бердім,- деп, тарқатып жіберді дейді. 

Ханның алдынан шыққан соң, он екі жаста жас бала Жиренше: 

– Осы сөзді біреу болмаса, біреу білуші болар. Соны іздеп табамын,- деп, жаяу жалғыз елден-елді кезді 

дейді. Қаңғып келе жатып, бір қорғаны бар шаһарға келді дейді. Намаздыгерден төмен, намазшамнан 

жоғары даруазасынан кіріп келе жатса, даруазаның есігі темір, қаракөк ат мінген, дулыға, сауыт, шарайна, 

белдік киген, ер қаруы - бес қаруды асынып, найзасын жерге шаншып, біреу тұр екен. Даруазадан кірген-

шыққан, бәрі сәлем беріп өтеді екен. Жиренше сәлем бермей, мойнын бұрмай, керек қылмай өте берді 

дейді. Сонда найзасын жерге тіреніп, ат үстінде шіреніп, ширатылып сөйлейді дейді: 

– Сенен басқа осы даруазадан кірген-шыққан жан сәлем бермей өтпеуші еді. Сәлем неге бермей, 

мойныңды неге бұрмай барасың?- дейді. 

– Біріміз атты, біріміз жаяу, сәлеміміз келісе ме?- дейді. 

– Бұл шаһардың жөнін бұрын көріп-білмеген жан екенсің. Кел, артыма мінгес, біздікіне мейман бол,- 

дейді. 

– Ер тоқымды аттың алдын бізге, артын сендерге құдай бұйрық қылған еді. «Ат иесі алдына мінеді», - 

деген сөз бар еді. Жұртыңды көрсет, жаяу-ақ барайын! - дейді. 

Ол - атты, бұл - жаяу: үйіне ертіп келді, мейманханасына кіргізді. Өзі үйіне барып түсті. Мейманхана 

кірген кісі шыққысыз, жалғанның бейішіндей үй екен. Маржандай тізілген жаңа өспірім қыздар пар-

парымен неше түрлі тамақ, қонақ жабдықтарын даярлап, тіке тұрып күтті. Ас жеп болған соң, қаракөк 

аттың үстіндегі мырза келіп: 

– Қонағым, әңгіме айт!- дейді. 

– Біріміз - бүтін, біріміз - жарты: әңгімеміз келісе ме?- дейді. 

Отыра алмай ұялып, шығып кетті дейді. Сөйтсе, өзі қыз екен, сол шаһардың патшасының қызы екен. 

Атасынан рұқсат алған екен. 

«Еркек киімін киініп, даруазаның алдында тұрып, келген-кеткенді сынаймын, сыныма келген жанға 

тиемін!» - деп. Жолаушы-жобаушының бәрі мұның әйел екенін білмей, иіліп, сәлем беріп өтеді екен. 

Жиренше көрген жерден атқа отырысынан әйел екенін біле қойып: «Біріміз - атты, біріміз - жаяу» дегені 
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- «Біріміз - еркек, біріміз - ұрғашы, қалай сәлем берісеміз?» - дегені екен. Өзінің әйел екенін әбден 

танығанын: «Біріміз - бүтін, біріміз - жарты»,- деген сөзінен біліп, ұялып, тұра жөнелген себебі сол екен. 

Атасына кісі салдырды дейді: «Менен білімі асқан кісі кез келді. Мені осыған берсін!»- деп. 

Атасы хош көріп, қабыл алып, жорға бие сойып, жоғарғы елді шақырып; ту бие сойып, төменгі елді 

шақырып; үлкен зор тамаша той қылып, қызын Жиренше шешенге некахлап қосты дейді. 

Жиреншенің жақсы, аяулы, данышпан қатыны осы екен. Екеуі бір-біріне қосылып, құрмашаны сындырып, 

көңілдерін тындырып, ұйқылары ашылған соң, мауқы әбден басылған соң, Жиренше шешен: 

– Мен қайтамын,- дейді. 

– Қалыңдықсыз қайда қайтасыз? Әкемнің менен басқа ұлы да жоқ, қызы да жоқ. Әкем өлген соң, осы 

дәулетке кім ие болады? Енді не іздейсің? «Есіктен табылса, төрге озба»,-деген бар емес пе еді?- дейді. 

– Жоқ, қайтатұғынымның мәнісі бар. Әз Жәнібек деген ханымыз қырық уәзіріне: «Өтірік пен шынның 

арасын айырыңдар!»- деп, қысым қылып еді. Соны солар таба алмай, қанша күнге мәулет алысып еді. 

Мен соны білуші болар ма екен деп, іздеп шыққан жұмысым сол еді. Үйден шыққанда, ойлап шыққан 

жұмысымды аяқтамай тұрып қалсам, бұқа қарап жүріп, жасауылға тұрғанның құтты өзі болғаным ғой. 

Онан соң менің адамшылығым болмайды ғой,- дейді. 

Онда қалыңдығы айтты: 

– Болмашы нәрсенің өзі керек қылып іздеушіге әлдеқандай қиындап кетеді екен-ау! «Өтірік пен шынның 

арасы бір-ақ тұтам жер емес пе? Бұрынғылар айтпаушы ма еді: «Өтіріктің түбі - бір-ақ тұтам»,- деп. Оның 

мәнісі: көзбен көрген шын емес пе, құлақпен естіген өтірік емес пе? Құлақ пен көздің арасы бір-ақ тұтам 

жер емес пе? Өтірік пен шынның айырмасы осы емес пе? «Көзбен көрген - анық, құлақ естіген - танық»- 

демеді ме? - дейді. 

– Бәрекелді! Іздеген жоғым табылды. Енді мен мұны барып, Әз Жәнібекке есіттірмесем, қырық уәзірін 

жоқ жерде өлтіріп тастайды ғой. Солардың ажалына ара тұрсам, тіршілігімнен зор пайда тапқаным ғой! - 

деп,жүруге ыңғайланғанын білген соң, қыз атасына кісі салдырды: 

– Жат жұрттыққа жаралған әйел, міне! Күйеуі ел-жұртына қайтамын дейді. Мені қалдырмасын, ұзатсын! 

- деп. 

Атасы қызының айтқанын ізетті көріп, алтынмен аптап, күміспен күптеп, ұзатты дейді. Қырық уәзірін 

қосыпты. Қызымызды берген күйеудің жері қандай, суы қандай екен, алып барып салып, көріп келіңдер 

деп. Бұл ханның жұртынан былай ұзап шыққан соң, Жиренше шешен: 

– Мен ілгері ұзап барып, ел-жұрттың аман-жаманын білейін,- деп, жалғыз жүріп кетіп, еліне келсе, Әз 

Жәнібек дәл сол күні қырық уәзірін жиып: 

– Таптыңдар ма?! - деп сұрап, олар таба алмай, енді бәрін өлтіртейін деп тұрғанның үстіне тура келіп: 

– Тақсыр,бұларды өлтірмейтұғын болсаңыз, керек қылған сөзіңізді айтып берейін!- деп, қалыңдығынан 

үйренген сөзді бастан аяқ түсіріп айтқан соң, хан риза (ырза) болып: 

– Маған уәзір болуға сен лайық екенсің!- деп, өзінен соңғы бір деген бас уәзір сайлап, алтын жабдық 

арғымақ ат, қалы кілем, қара нар, қамқа тон - тоғыз қылып сый беріпті дейді. 

– Тақсыр, ғырза!- дейді. 

– Айт!- дейді. 

– Мен сондай жат жұртқа барып, құдайдың бұйрығы болып,бір ханның қызын алып қайтып едім. Қырық 

уәзірін қосып еді: «Алып барып, салып қайтыңдар!» - деп. Олар жолда көшіп келе жатыр, мен сізді 

көрейін деп ұзап келіп едім. Не ойменен қосқанын кім біледі? Дослықпен қосқан болса, жолынан 

қалдырмайық. Дұшпандықпен қосқан болса, сыр алдырмайық. Соларды орта жолдан қайырып жіберсек 

екен!- деген соң, Әз Жәнібек хан мұнысын ұнатып, қырық уәзірін қосты: 

– Қазынадан қырық ат, қырық шапан алып барып, мұның қонақтарын жөнелтісіп келіңдер!- деп. 

Жиренше қырық уәзірмен алдынан барып, ханның берген ат, тон, тарту, таралғыларын оларға сый қылып, 

орта жолдан қайырып жіберген соң, олар да ырза болып, қайтысты дейді. «Бәрекелді, бала теңіне 

қосылған екен. Күйеуіміз ханның өзінен соңғы бір деген уәзірі екен. Түзде мынадай қылып жөнелтті, 

үйіне барсақ, мұнан да көп сый-құрмет көретұғын едік»,- десіп[ті]. Қайдан білсін: Жиреншенің екі кісі 

бас паналап отыратұғын үйі жоқ екенін, екі қанат ит арқаның кигіз түгіл бүтін шиі жоқ екенін?! Міне, 

жігіттер,бір ауыз сөздің түбін, төркінін білемін деп іздегендіктен, қалыңсыз бір ханның қызын алды. Өз 
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ханының сатусыз, пұлсыз уәзірлігін алды. «Жігіттікте жаннан кеш те, іс қыл: өлесің, өлмесең, кісі 

боласың!»- деп, бұрынғының айтқаны - осы! 

*** 

Әз Жәнібектің қырық уәзірі: «Жиреншенің қатыны сізге лайықты кісі екен. Дүниеде көрмеген әйеліміз 

екен!»- деп, ханға мақтап, өсіріп сөйлеп келді дейді. Жиреншені көре алмай күндегендіктен, ханмен 

арасын ащы қылуға, өздерін өлімнен алып қалғандығы ойда да жоқ. Бұрынғылардың айтқаны бар емес пе: 

«Жаманға жақсылық қылсаң, атыңды ерттеп даярлап қойып, сонан соң, жақсылық қыл, неге десең, 

жаманға қылған жақсылығың өзіңе үлкен залал болады. Пәледен басы босанып алған соң, сол жаман 

өзіңнің соңыңа түседі. Сонан қашып құтылу үшін күні бұрын күтін. Күтінбесең, ақыры бір күн көтіңнен 

шығар түтін!»- демеп пе еді? Әз Жәнібектің есі ауып,ойы бүлінді дейді. Сонда бір күн ханның қаз 

алатұғын лашын дейтұғын құсы қашты. Жанындағы жүрген жігіт-желең адасып қалып, айрылып қалды 

дейді. Бірнеше күн өткен соң естіді. Құс барып Жиреншенің үйінің төбесіне қонып, қатын ұстап алып, 

асырап, сақтап, түлетіп, желпінтіп қойған екен. Хан естіп, өзі барды дейді. Жиренше үйде жоқ екен. Қатын 

бүркеніп шығып,құсты алып берді дейді. Қараса: кұсқа жарастықты томаға тігіп кигізген екен, биялай 

тігіп, балақ бауын, ұзын бауын ұқсатып, жарастырып қойған екен. Бұрын томағаны, биялайды бұл жұртта 

көрген, білген жан жоқ екен. Жеңдерімен ұстап, уықтың бауын жұмсақ жүн ғой деп, кұстың аяғына соны 

жағып: ұшқанда, онысы бір құлаш болып шұбалып, аяғында жүреді екен. Хан тамаша қылып, құсына 

қарарын да білмеді, қатынға қарарын да білмеді. Аттан қисайып, ауып түсе жаздап барып оңалды. 

– Біз бүгін осында қонармыз, реті келсе,- дейді. 

– Тақсыр,үйде еркек жоғын өзіңіз көріп тұрсыз. Алда-жалда еркек жоқ та болса, қонамын десеңіз, біраз 

күнді араға салып, бір айналып келіңіз. Кір-мір болса жуып, қонақ жабдығын даярлайын. Және жігіт-

желеңмен келмеңіз, көп қонақты күтуге мұршам келмейді, өз басыңыз ғана болмаса!- дейді. 

Хан да: 

– Жарайды!- деп: «Оңаша келіңіз» дегенінен дәмелі болып, көңілі өсіп қайта берді. Бірнеше күн өткен соң, 

хан келді. Қатын ұшып тұрып, алдынан шығып, қолтығынан сүйеп түсіріп, қолынан ұстап, үйге кіргізіп, 

бір дүниелігін жайнатып, ханның зығырланын қайнатып қойған екен. Көрпе жаюлы, төсек даяр салулы, 

шымылдық құрулы. Ханды отырғызып қойып, қатын тамақ жабдығына айланды. Хан жалғыз өзі отырып, 

оған-бұған көз салса, қатынның нәрсесінің бәрі кестелеулі. Кесте тіккенде: «Сен біреудің есігін қолмен 

қақсаң, өз есігіңді біреу аяғымен тебер!» - депті. Жастықта, көрпеде, шымылдықта, орамал, дастарқанда 

- бәрінде де кестемен тіккен осы сөз дейді. Хан бұл сөзге түсе де қоймай, түссе де, бой салмай, есі-дерті 

қатынның етегінде болып отыра берді дейді. Қатын палау басып, әр түрлі ыдысқа салып, алып келіп, 

ханның алдына қойды дейді. Хан бұрын палау жеп көрмеген болса керек.Әр ыдыста болған соң, басқа-

басқа тамақ қой деп, әрқайсысынан бір алып татса керек. Бәрінің дәмі бірдей болған соң, таң-тамаша, 

қайран-асыр қалды дейді. Қатын айтты дейді: 

– Тақсыр, ыдыстың басқалығы болмаса, бәрі бір тамақ дейді, - дейді. 

Ханмен отырып, әзілі жарасқан соң: 

– Тақсыр, сабын айныса, не түзейді?- дейді. 

Хан: 

– Май түзейді-дағы,- дейді. 

– Май айныса, не түзейді екен?- дейді. 

Хан: 

– Тұз түзейді-дағы, - дейді. 

– Халық айныса, не түзейді екен? 

Хан: 

– Халық айныса, хан түзейді-дағы,- дейді. 

– Хан айныса, кім түзейді?- дейді. 

Хан дәнеме дей алмады, ұялғаннан терледі дейді. Ләм-мим деп дәнеме айтуға шамасы келе алмады, 

қолындағы жүзігін қатынға сыйлап, түн ішінде қайтып кетіпті. 

*** 
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Бұл қатынның хикаясы ұшы жоқ ұзын, түбі жоқ терең, таусылмайды. Сонда да бір қысқарағын әңгіме 

қылып айтайық. Жиренше шешен бір күн бір жақтан келе жатса, бір бөтен көрмеген жұрттың кісісі кез 

болды. Мұрны біздей(бөздей), көзі тұздай, беті қырдай суық екен. Келемеждеп кету үшін: 

– Ей, сен қай жұрттың сұмпайысың, көзің тұздай, мұрның біздей, бетің қырдай? - дейді. 

Онда ол айтты: 

– Көзім тұздай болса, тұзсыз астың дәмі бола ма? Мұрным біздей болса, бізбен тігіп, дүние жұмыстың 

бәрін бітіреді. Бетім қырдай болса, қырға шықса, кімнің көңілі көтерілмейді? Бар тауып айтқан сөзің осы 

болса, адырам қалайын!- деп, аузын осыртып, өте берді дейді. 

Жиренше дәнеме дей алмай, ұялып қалды. Түсі жап-жаман болып, үйіне кіріп келді. Қатыны ұшып тұра 

келіп, күйеуін шешіндіріп: 

– Шешен, немене біреудің тілі тиді ме? Біреудің үні тиді ме? Түсіңіз неменеден қашып келді?- дейді. 

Шешен көргенін, естігенін, өзінің не дегенін, онда оның не дегенін,- бәрін айтты. Қатын айтты: 

– Уай, ол орыстың жансызы екен, өзі әйел екен. «Тұзсыз астың дәмі бола ма?»- дегені -«Әйелсіз еркектің 

күні бар ма?!»- дегені. «Біз біткен дүниені бітіреді» дегені - «Ұрғашы жұмыстың бәрін орнына келтіреді»,- 

дегені. «Қырға шықса, кімнің көңілі көтерілмейді» дегені - «Әйелдің үстіне шыққан кісінің қыр басына 

шыққан есепті көңілі көтеріледі»,-дегені. Аузын осыртқаны: «Еркектің қайраты қолында, әйелдікі 

аузында болады!» -дегені. Бар қылған қайраты сол болғаны. Осы күні Әз Жәнібек ханыңызға барып, 

аузын ашырмай, екі аяғын бір етікке тыққандай, заманын бір уыс қылып отырған шығар. Жылдам бара 

гөр! Орыстың әйелі штан кимейді деген. Кіріп барған жерден: «Манағыдан отырмысың, көтіңді ашайын 

ба?» - де. Сасқанынан сөзге келмей, ұшып тұра келер дейді. Жиренше шешен Әз Жәнібектің ордасына 

кіріп барса, қатынының айтқанындай: ханды сөзден ұтып, апшысын қуырып, замананы бір уыс қылып 

отыр екен. Есіктен кіріп барғанда, шешенге жалт қарағанда: 

– Манағымысың, әлі мұнда отыр ма едің, көтіңді ашайын ба? - дегенде, ұшып тұра келді дейді. 

– Бұл жұрттың ақылы ханда екен. Хан ақылы қарашасында екен. Қарашының ақылы қатынында екен. 

Болмас, болмас!- деп, артына қарауға мұршасы болмай, жүре берді дейді. 

Бұ жалған дүниеде мұндай данышпан қатын Жиреншеден басқаның қолына көп түсе қойған жоқ шығар. 

«Ердің атын қатын шығарады» - деген қатындар осы. 

*** 

Жиренше өзі бір жаққа жолаушы кеткенде, осы қатыны өліпті. Сонда Жиренше әуелі ханға келіп 

жолығып отырғанда, хан есіттіргенде, былайша есіттіріпті: 

– Әкесі өлсе, қайтеді, шешенім?!- депті. 

– Асқар тауы құлағаны есепті-дағы,- депті. 

– Анасы өлсе, қайтеді, шешенім?!- депті. 

– Ағар бұлағы суалған есепті-дағы,- депті. 

– Ағасы өлсе, қайтеді, шешенім?!- депті. 

– Оң қанаты қайырылған есепті-дағы,- депті. 

– Інісі өлсе, қайтеді, шешенім?- депті. 

– Сол қанаты майырылған есепті-дағы,- депті. 

– Апа-қарындасы өлсе, қайтеді, шешенім?!- депті. 

– Ұзын өрісі қысқарған есепті-дағы,- депті. 

– Қатыны өлсе, қайтеді, шешенім?!- дегенде, 

Жиренше шешен қамшысын екі бүктеп, шарт жүгініп, қамшысына сүйеніп отыр екен, қамшысының сабы 

шарт етіп үзіліп кетті дейді. 

– Уай, менің қатыным өлген екен ғой!- депті. 

«Қатын өлді, қамшының сабы сынды»,- деген сонан қалған екен. Егер қамшысы сынып кетпегенде, 

«Қатыны өлсе, халманы бұзылды-дағы», - дейін деп отыр екен. 

*** 

Мұнан соң бір нашардың қызын алған, оны да сынап алған. Әкесі мен шешесі тіленшілік қылатұғын қара 

қасқа кедей екен. «Қара қасқа» демектің мәнісі - маңдайында дүниеліктен дәнеме жоқ дегенге келеді. 

Соның он екі жасар жалғыз қызы бар екен. Қыз үйінде жалғыз отырғанда: 

– Әке-шешең қайда кетті? - дегенде, 
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– Алақандай бетін жұдырықтай нанға сатқалы кетті, - дейді. 

– Жуырда келе ме? - дейді. 

– Қайдан келсін! «Толмасты толтырамын, тоймасты тойғызамын, тірі болып кіріп, өлі болып шығамын?!- 

деп кетті, - дейді. 

– Жуырда толмайтын алып кеткен ыдыстары үлкен бе еді? - дейді. 

– Жоқ, ағатай! Екеу ара үш ыдыстары бар еді. Бірі тырнақтың көлеміндей, бірі шұрқылтайдың ұясындай. 

Бірінің жергілік те түбі жоқ еді,- дейді. 

«Тырнақтың көлеміндей»,- деп, көздерін айтқан екен. Көз өмірінде қанша нәрсені көрсе де, көруге тоя ма? 

Бір топырақтан басқаға тола ма? «Шұрқылтайдың ұясындай»,- деп, жұтқын тамақты айтқан екен. «Түбі 

жоқ»,- деп, жергілік те қанағат жоқтығын айтқан екен. 

– Әке-шешең жуырда келмейтұғын болса, үш ауыз сөз сұрайын: ауырда не ауыр, қаттыда не қатты, тәттіде 

не тәтті?- дейді. 

Онда қыз айтты: 

– Ауырда - жылқы ауыр, қаттыда - кәріпшілік (ғаріпшілік) қатты, тәттіде - ерлі-байлы кісінің татулығы 

тәтті, - дейді. 

– Жылқының ауырын қайдан білдің?- дейді. 

– Ханның жүз қаралы түйесі біздің үйдің сыртынан өріске қарай жайылуға шығады. Жалғызының тықыры 

естілмейді. Кешке таман қысырдың тайымен бір бала жиғанда, желіп шапқандағы дүбірі жер жарып 

жібергендей естіледі. Жылқы ауыр-ау деп сонан ойлаймын,- дейді. 

– Қаттыда кәріпшіліктің қатты екенін қайдан білесің?- дейді. 

– Әкем мен шешем кешке таман үйге келгенде, арта алмай, тарта алмай, қойны-қонышы олжаға толып, 

өздері әбден көңілдегілеріндей болып келеді. Сонда да масайрап қуанып, бір жарқылдап күлмейді. 

«Кісіден тіленіп барғаның құрысын, бүйтіп дүние жиып алғаның құрысын!»- деп, -Ууе! - дегенде, жүрегі 

қарс айрылып, еңірегенде, етегі толады». «Кәріпшілік, шіркін, қатты екен-ау» - деп, сонан ойлаймын. 

– Тәттіде - ерлі-байлы кісінің татулығы тәтті екенін қайдан білесің?- дейді. 

– Әкем мен шешем төсекке жатқанда, екеуі мені ортасына алып жатады. Ертең тұра келгенде, мен бір 

жақтан тұра келемін, екеуі бір жақтан тұра келеді. Ерлі-байлы кісінің арасының тәтті екендігін сол жерден 

ойлаймын, - дейді. 

Ақырында осы қызды Жиренше және алды. Не қылса да, «ат мінсе, ауынан» - деп, қатынға қарағанда, 

Жиренше бақытты кісі болды. Сұлуға құмар болғанда, Әз Жәнібек құмар болды. Оның өлімі ұрғашының 

сұлулығынан болды. 
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Мұнан соң қилы-қилы заман болар, 

Заман азып, заң тозып, жаман болар. 

Қарағайдың басына шортан шығып, 

Балалардың дәурені тамам болар. 

О күнде қарындастан қайыр кетер, 

Ханнан - күш, қарағайдан шайыр кетер. 

Ұлың-қызың орысқа бодан болып, 

Қайран есіл ел-жұртым сонда не етер?! 
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(ЕКІНШІ НҰСҚА) 

Асан қайғы желмая мініп, желдіртіп, Сарыарқаны аралап жүргендегі жерге айтқан сындары. 

Ұзын Ертісті көргенде: 

– Мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас, қарным ашты деп жылап отырмас, сиырдың мүйізі, 

кеуірдің құлағы шығып тұрған жер екен. Күнінде баласы кеуірден жылайды-ау!- депті. 

Шыңғыс тауын, Семей тауларын көргенде: 

– Мына шіркіннің топырағы құтырған екен.Оған шыққан шөп құтырады, оны жеп семірген мал 

құтырады,оның етін жеп, сүтін ішкен адам құтырады. Қан үзілмейтін, кісі өлтіру, ұрыс-төбелес көп 

болатұғын жер екен!- депті. 

Түндік өзенін көргенде: 

– Он екі қазылық ой, Түндік; маңырап жатқан қой, Түндік. Қойдың құлағы тұтам шығып тұрған жер екен!- 

деп, тастап кетуге қимай, үш қараған екен. Сонан «Үшқара» атанған. 

Қызылтау деген жерге келгенде: 

– Тауы-тасы кеш болғанда, қой болып, ыңыранып жатады екен, тоқтысы қысыр қалмайтұғын жер екен! - 

депті. 

Баянаула тауын көргенде: 

– Ат ерін алуға жарамайтұғын жер екен, шіркінді жұрт қалай қоныс қылып отырған? Бір көрген кісі: 

«Кәпір-ай, сені желкемнің шұқыры көрсін!»- дейді екен.Бауырында бір қара тиген тұзы бар екен, тұзы 

ауыр екен. Бір күн түнеп кетемін деген бір жұма тоқтап қалады екен, тұзы жібермейді екен! 

Ащы бойына келгенде, артына қарап: 

– А, Баянаула, сенің қоныс болып тұрғаның мынау Ащының арқасы екен! Мал жазғытұрым бір жұма 

ащылайды екен,күзге таман бір жұма ащылайды екен, сонысы бір жылға татиды екен. Олай болмағанда, 

Баянаула қоныс болуға жарамайтұғын жер екен дейді,- депті. 

Бөкенбай деген төбені көргенде: 

– Ана Баянаула тауынан мына Бөкенбайдың қырық кез биіктігі бар екен! - депті. Осы күні жұрт 

Бөкенбайдың басына аң қуалап, атпен шығып жүреді. «Аспанмен тілдескен Баянауладан қалай биік 

болады?»- деп, таңданып, жер өлшеп жүрген землемерлерден сұрағанда: 

– Рас айтқан екен! - десті. 

Шідерті деген өзенді көргенде: 

– Мына шіркіннің топырағы асыл екен. Алты ай арықтатып мінген ат бір айда майға бітетін жер екен! - 

деп. - Бос жылқы шідерлеп қойғандай тоқтайтұғын жылқының қонысы екен!- депті. 

Өлеңті өзенін көргенде, тоқтап ешнәрсе айтпай, өлеңдете берген екен. 

– Неге үндемейсіз? - дегенде, аз тұрып: 

– Мына шіркіннің шөбі көп, қоныс қылған елдің уайымы жоқ. Малы семіз, тайыншасы қысыр 

қалмайтұғын, ақ айраны ерте шығып, туған бала кеутамақ болып, тамақтан басқаны ойламайтұғын, тоқты-

торым ұрлығы үзілмейтұғын, өтірік-өсегі көп болатұғын жер екен! Өлеңтінің суы - май, Шідертінің шөбі 

- май!- де[пті]. 

Ереймен тауын көргенде: 

– Желдің жеті есігі бар екен. Қыс болса, жылқы тұрмас, жылқы тұрса, ішінде құлын тұрмас. Ораздының 

жайлауы, Шиырлының қыстауы екен. Екі жағындағы ел бай болар да, тап ортасында - мұны қоныс қылған 

ел кедей болар. Бітісі жаман екен. Бірімен-бірі едірейісіп-төбелесетұғын кісідей едіреюін, панасы жоқ, 

дала сықылды тау екен! - депті. 

Сілетіден өтіп, Жалаңаштың тұзына барғанда: 

– Аттың төбеліндей, Жалаңаш, сені алдыма өңгерейін бе, артыма бөктерейін бе, қай жарама тартайын? - 

деген екен. - Айналаң аз, онан басқа табылмайтұғын жер екенсің дейді, - депті. 

Есіл деген өзенді көргенде: 

– Жары менен суының, жарлысы мен байы тең болатұғын жер екен,- депті. 

Нұраның бойын көргенде: 

– Алты күнде ат семіртіп мінетұғын жер екен,- депті. 

Қарақұйын, Қашырлыны көргенде: 
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– Жылқының жалы менен құйрығы төгіліп тұрған жер екен. Бауырында бір жұтқыш айдаһары бар екен! 

Онан басқа жылқы үзілмейтұғын жер екен!- депті. - Бір зор теңізі бар: боран болса, оған киліккен жылқы 

қайда кеткенін жан білмейді. 

Торғай өзенін: 

– Ағар суы бал татыған, ақ шабағы май татыған жер екен!- депті. 

Терісаққан деген өзенді көргенде: 

– Сарыарқаның тұздығы екен!- депті. 

Жетіқоңырды көргенде: 

– Сарыарқаның мәуіті екен!- депті. 

Шу деген өзенді көргенде: 

– Мына шіркіннің екі жағы бор бас екен, өне бойы нар қамыс екен, іші толған жолбарыс екен. Баланың 

іші қуырылмайтұғын, пышағы суырылмайтұғын, еркегі ат болатұғын, ұрғашысы жат болатұғын жер екен! 

- депті. 

Қаратауды көргенде: 

– Көкектен басқа кұсы жоқ, көк шөпті жұлғаннан басқа ісі жоқ, аты бестісінде қартаятұғын, жігіті 

жиырмасында қартаятұғын жер азғыны да мұнда екен. Ел азғыны да мұнда екен!- деген. 

Шымкент,Сайрамды көргенде: 

– Екі басса, бір базар: малында береке болмайтұғын; екі басса, бір мазар: басында береке болмайтұғын, 

«Базары жақын байымас, мазары жақын көбеймес!»- деген екен. 

Ұзын аққан Сыр бойын көргенде: 

– Басы байпақ, аяғы қайқақ: екі-ақ ауылға қоныс екен, он бойы кедейлікке біткен жер екен! Қаратауды 

жайласа, Сырдың бойын қыстаса, қоныс болуға сонда дұрыс екен!- депті. 

Сулы Келес, Құры Келесті көргенде: 

– Мөңіреуін, сиыр болып мөңіреуін! Сиыр тұқымы үзілмейтұғын жер екен,- депті. 

Одан әрі Жиделібайсынға шейін жүре берген екен деседі. «Сарыарқаны орыс алады, күндердің күнінде 

молам орыстың атының аяғының астында қалады! - деп, орыс бармайтұғын жерге барамын», - деп, қойға 

қошқар қоймай, жылқыға айғыр салмай түйеге бура шөгермей, сиырды бұқасыз сақтап, малды үш жыл ту 

қылып алып, ауған екен. 
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(БІРІНШІ НҰСҚА) 

Құйрығы жоқ, жалы жоқ, 

Құлан қайтіп күн көреді?! 

Аяғы жоқ, қолы жоқ, 

Жылан қайтіп күн көреді?! 

Жалаң аяқ байпаңдап, 

Қаздар қайтіп күн көреді?! 

Шыбын шықса, жаз болып, 

Таздар қайтіп күн көреді?! 

Сонда ұлы Ертіске қойған аты: 

– Мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас, қарным ашты деп жылап отырмас, сиырдың мүйізі 

шығып, кәпірдің құлағы шығып тұрған жер екен. Күнінде баласы кәпірден жылайды-ау!- депті. 

Шыңғыс тауын, Семей тауларын көріп: 

– Мына шіркіннің топырағы құтырған екен.Оған шыққан шөп құтырады екен. Оны жеген мал құтырады 

екен. Оның етін жеп, сүтін ішкен адам құтырады екен. Қан үзілмейтұғын, ұрыс-төбелес көп болатұғын 

жер екен!- дейді. 

Түндік деген өзенге келгенде: 
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– Он екі қазылық ой, Түндік; маңырап жатқан қой, Түндік. Қойдың құлағы тұтам шығып тұрған жер екен!- 

деп қимай үш қарапты. Сонан сол жер «Үшқара» атаныпты.Қаз дауысты Қазыбек бидің балалары, 

Алшынбай ауылы қыстайды. 

Қызылтау деген жерге келгенде: 

– Тау-тасы кеш болғанда, қой болып ыңыранып жатады екен. Өмірінде тоқты қысыр қалмайтұғын жер 

екен! - депті. 

Баянаула тауын көргенде: 

– Ат ерін алуға жарамайтұғын жер екен. Мына шіркінді жұрт қалайша қоныс қылып отырған? Өзін бір 

көрген кісі: «Кәпір-ай, сені желкемнің шұқыры көрсін!» - дейді екен. Өйткенмен бауырында бір тұзы бар 

екен. Сол тұзы ауыр екен. Бір күн түнеп кетемін деген кісі бір жұма айналып (айланып) қалады екен,тұзы 

жібермейді екен!- дейді, - дейді. 

Ащы деген жерге келгенде, артына бір қарап: 

– Баянаула, сенің қоныс болып тұрғандығың мына Ащының арқасы екен. Мал жазғытұрым бір жұма 

ащылайды екен, күзге таман бір жұма ащылайды екен, сонысы жылға татиды екен. Олай болмағанда, 

Баянаула қоныс болуға жарамайтұғын жер екен дейді,- дейді. 

Бөкенбай деген төбені көріп: 

– Ана Баянауладан мына Бөкенбайдың қырық кез биіктігі бар екен дейді,- дейді. 

Ереймен тауын көргенде: 

– Желдің жеті есігі бар екен. Қыс болса, жылқы тұрмас, жылқы тұрса, ішінде құлын тұрмас. Ораздының 

жайлауы, Шиырлының қыстауы екен. Бір-бірімен едірейісіп-төбелесетұғын кісі сықылданып тұрған, 

панасы жоқ, шіркін екен!- дейді. 

Сілетіден өтіп, Жалаңаштың тұзын көргенде: 

– Аттың төбеліндей, Жалаңаш, сені алдыма өңгерейін бе, артыма бөктерейін бе, қай жарама тартайын?- 

деген екен.- Айналаң аз, онан басқа таптырмайтын жер екенсің дейді,-дейді. 

Есіл деген жерді көргенде: 

– Жары менен суы тең, жарлысы мен байы тең болатұғын жер екен дейді,- дейді. 

Нұраның Есенқарт деген жерін көргенде: 

– Алты күнде ат семіртіп мінетұғын жер екен дейді,- дейді. 

Қарақұйын-Қашырлыны көргенде: 

– Жылқының жалы менен құйрығы төгіліп тұрған жер екен! Бауырында бір жұтқыш айдаһары бар екен! 

Онан басқа жылқы кетпейтұғын жер екен!- дейді. - Бір үлкен зор теңізі бар: боран болғанда, жылқы түсіп 

қырыла береді. Айналасында жылқы өсімі өзге жерден артығырақ бола береді. 

Терісаққанды көргенде: 

– Сарыарқаның тұздығы екен, анда-санда: «Әуп!» деп қоятұғын жұты бар екен. Артынан мал өсімі тезінен 

өсетұғын жер екен!- дейді. 

Торғай деген өзенді көргенде: 

– Ақ шабағы май татыған,ағар суы бал татыған жер екен дейді,- дейді. 

Жетіқоңырды көргенде: 

– Сарыарқаның мәуіті екен дейді,- дейді. 

Шудың бойын көргенде: 

– Мына шіркіннің екі жағы бор бас екен, өне бойы нар қамыс, іші толы жолбарыс екен. Баланың іші 

қурылмайтұғын, өмірінде қыннан пышағы суырылмайтұғын, еркегі ат болатұғын, ұрғашысы жат 

болатұғын жер екен! - дейді. 

Қаратауды көргенде: 

– Көкектен басқа құсы жоқ, көк шөптен басқа исі жоқ,- жер азғыны мұнда екен; қатыны семіз, ері арық, 

ел азғыны мұнда екен. Аты бестісінде қартаятұғын, жігіті жиырма бесте қартаятұғын жер екен. Қаратауды 

жайласа, Сырдың бойын қыстаса, сонда жарайды екен, әйтпесе, жеке өзі қоныстыққа жарамайтұғын жер 

екен дейді, - дейді. 

Шымкент, Сайрамды көргенде: 

– Екі басса, бір базар: малда береке болмайтұғын жер екен. Екі басса, бір мазар:баста береке болмайтұғын 

жер екен. «Базары жақын байымас, мазары жақын көбеймес дейді»,-дейді. 
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Сырдың бойын көргенде: 

– Басы байпақ, аяғы қайқақ: екі-ақ ауылға қоныстық жері бар екен. Өзге ұзын аққан өн бойы анық кедейдің 

қонысы екен дейді,- дейді. 

Сулы Келес, Құрлы Келесті көргенде: 

– Мөңіреуін, сиыр болып мөңіреуін! Сиыр тұқымы үзілмейтұғын жер екен дейді,- дейді. 

Сонан арман Жиделібайсынға шейін жүре берген екен.«Сарыарқаны орыс алады!» - деп, «Орыс 

бармайтұғын жерге барамын!»- деп, қойға қошқар қоймай, жылқыға айғыр салмай, түйеге бура шөгермей, 

сиырды бұқасыз сақтап, малды үш жыл ту қылып, сөйтіп ауған екен. Сол ауып бара жатқан бетінде 

Ноғайлының ханы Әз Жәнібекке кез болды дейді. Бұрын үш тойына шақырғанда, Асан қайғы бармаған 

екен. Ауып бара жатып кез болған соң, Әз Жәнібек: 

- Асан қайғым, 

Шақырса келмес ханымды 

Бура қуып келтірді. 

Қалжы-бұлжы қылмастан, 

Тура қуып келтірді,- деген осы ма?!- дейді. 

Бұл сөздің себебі - бір хан болған екен. Ханның қасында бір қарашы кедей үй қоңсысы болған екен, төмен 

тартар сауыны жоқ екен. Ханның малының сүмесінен қозы қарын май, құлақтан қап құрт алған екен. 

Күздігүні ел тауға қонар мезгілде қарашысы хандыкінен айрылып кететұғын болған соң, қатынына 

айтыпты: 

– Осы құрт-майды ханымды шақырып алып, алдын татырып кетейік, сонда бізге қалғаны жұғымды болар. 

Ханымға татырмай кеткен соң, берекеміз болмас,- деп, ханымды үйіне шақырса, ханым қарашаның үйіне 

кіріп шығуға намыс қылып, арланып: «Әне, барайын, міне, барайын»,- деп, кірмепті. «Құрт-майдың алдын 

ханымға таттырмай, кетпейміз!» -деп, ол бейшара: «Ханым қашан біздікіне басын сұғады?!» - деп, 

сарғайып тосып отырып қалыпты. Күндерде бір күн ханым бүркеніп шығып, қазыханаға барып, қайтып 

келе жатса, (Мәшһүр - Жүсіп ескертпесі: «қазыхана» - деп адамның далаға барып жұмыстайтын зәрүрі 

үлкен (өлген) жұмысын айтады) ханның кісі алатұғын қара бурасы бар екен, ханымды қуыпты. Ханым 

сасқанынан, киімінің бауын байлауға шамасы келмей, қолымен ұстаған бойымен қарашаның үйіне келіп, 

жоқ болып кетіпті. Сонда шал бейшара айтқан екен: 

- Шақырса келмес ханымды 

Бура қуып келтірді. 

Қалжи-бұлжи қылмастан, 

Тура қуып келтірді. 

Бастай гөр, қатын, құртыңды, 

Сала гөр майыңды!- 

деген екен. Сол айтқандай, үш тойыма шақырдым, бірде-біріне келмедің, қадірсіз, аяқсыз келдің-ау! - 

депті. 

– Рас айтасың, Жәнібегім, ойың ұрғашыға ауған, өз бойындағы ақыл-еске өзің ие бола алмаған жан едің. 

Сондығыңмен айтып отырсың-ау, сен өзің. Неге той қылдың, білесің бе? Әуелі той қылғанда, қара 

қалмақтың қызы Қарашаш сұлуды алдым деп той қылдың. Сен ақсүйек төре едің, ол қара еді, тұқымыңды 

аздырдың. Сұңқарды қарғаға айырбастадың, оның несіне келейін?!- дейді. - Екінші той қылғанда, Жайық 

суының бойына дауыл өтпейтұғын, жауын өтпейтұғын үй салдырдым деп, той қылдың. Ол үйіңді кім 

салды: кәуір салды. Күнінде өзі салған үйді өзі алады. Сен Жайықтың бойына кәуір жиып, қала 

салдырмасаң, есіл осындай жерді орыс алар ма еді?! Мұсылманның қанша күн көріп, жан сақтайтұғын 

жерін кәуірге қалдырдың, оның несіне келейін?! Үшінші той қылғанда, неге қылдың? Құладынға қу 

ілдірдім деп, той қылдың. Құладын құстың құлы еді де, қу құстың төресі еді. Оның кесірі: өзіңнің басыңды 

есігіндегі құл алады, өзіңмен кетпейді, тұқым-тұқымыңа кетеді. Заманның ақыры кезінде сенің 

тұқымыңды қара қазақ биеші, түйеші қылады, оның несіне келейін?!- дейді. 

Айтқанындай, Әз Жәнібектің сұлу тоқалымен бір байдың баласы үйір-шүйір болып, ханның бір құлына 

көп алтын сыйлап, сол құлы өлтірді. Тоғыз ұлдан тоқал ханды азғырып,балаларымен жау қылып, оңаша 

алып шығып кеткен күнде Әз Жәнібек Асан қайғының не айтқанына басын шұлғығаннан басқа дәнеме 

демеді. Екеуі дос болысып, жалғыз жетім Жаналыны сұрап алып қалды дейді. 
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АСАН ҚАЙҒЫ ЖӘНЕ ПЕРІ ҚЫЗЫ 

Бір балдама ашып, талай нама көтеретұғын балгер айтқан екен: 

– Сенің бақ талайыңа су перісінің төресі, су сұлтанының қызы несіп болайын деп тұр!-деп. Ол: 

– Қайдан маған душар болады?- дегенде: 

– Еділ, Жайыққа қармақ сал, Сырдарияға қармақ сал, ұзын аққан Ертіске қармақ сал,- осы төрт үлкен 

өзеннің бірі болмаса, бірінен қармағыңа ілінеді,- деп. 

Сонан желмаямен жүріп, бәріне де қармақ салып, ең ақырында Ертіс суының басынан қармағына ілінген 

екен. Адамзаттан бөлек жері жоқ, сұлулықтан басқа міні жоқ, жалғыз-ақ айыбы - сөйлесерге тілі жоқ. Қыз 

қалыбында жатып тұруға, қылық қызметке, бір сөйлеуден басқа ойын-күлкіге титтей мүлтік кемі жоқ. 

Бірнеше күн қатын қылып алып жүрді, бірақ сөйлеспегеніне қапа болып, базар аралатты. «Бір нәрсені 

тамаша қылып, иә ұнатып, иә ерсі көріп, бір нәрсе деп сөйлер ме екен?»- деп, ләм-мим деп, бір кәлима сөз 

сөйлемеді. Бірақ үш орында мырс етіп күліп жіберді. Неменеге күлгенін білмеді. 

Базар тарқап, аулақ оңашаға шыққан соң: 

– Сөйле!- дейді. Сөйлемеді. - Біреудің не айтқанын білесің, білген үшін екі-үш жерде күлдің, енді 

неменеге сөйлемейсің? Мені адамзат деп менсінбей жүрсің ғой, - деп, ашындырып ұрды, - сөйле!- деп. 

Тұщы етіне ащы таяқ тиген соң, сөйледі: 

– Мен сөйлемейін деп жүргенім: сөйлейтін күніме жеткен жоқ едім. Сенен жүкті болып, жерге шыр етіп 

бойымнан бала түссе, сонан соң сөйлемекші едім. Онан бұрын сөйлесем, сен маған жоқ, мен саған жоқ 

болып айрылып кетпек әзел күнде жазуда бар іс еді. Оған шыдамадың, екіқабат едім, табуыма төрт ай 

қалып еді. Қой, қош, аман-есен бол! Төрт айдан соң, жардың астынан келіп, құндақпен жатқан балаңды 

ал! - деп, жөнеле берді. 

– Тоқта!- деп еді. 

– Жоқ, тоқтауға бұйрық жоқ, енді тоқтап болмайды!- дейді. 

Тұрмасын, тоқтамайтұғынын білген соң: 

– Күлгеніңнің мәнісін айтып кет!- дейді. 

– Оны айтайын,- дейді,- Бір күлген себебім: базарда біреу той қыламын деп, мың теңге шығарып: күріш, 

май, өрік, мейіз және түрлі тамақ алып жатыр екен. Тұзға келгенде, қымбатсынып, бір теңгені қимай, тұз 

алмай кетті. Соның ақымақлығына күлдім. Мың теңгенің тамағы бір теңгенің тұзынсыз тамақ болып 

ләззат бермейді. Екінші күлгенім: біреу өріктің дәнін тісімен сындырып түр екен. Тістің құны мың теңге, 

мың теңгелік тісті бір пұлға тұрмайтұғын нәрсеге жойып тұрған соның ақымақлығына күлдім.Үшінші 

күлгенім: біреу бір етікке саудаласып, бағасына келісіпті. «Бірақ осы етігің жеті жылға шын шыдай ма? - 

деп, - Соған шыдаса аламын», - деп, соның неше жылға шыдауына серттесіп тұр екен. Етік аламын деп 

тұрғанның үш-ақ күндік өмірі қалған еді. Өзінің өмірінің қанша күнге жетуімен жұмысы жоқ, етіктің 

қанша күнге жетуіне, соған таласып тұрғанға, соның ақымақлығына күлдім,- деп, қош айтысып жүре берді. 

Төрт ай тосып жатып, жар астынан барып, құндаққа орап тастаған баланы тауып алып, атын «Жалғыз 

жетім Жаналы» қойды. «Сол қатыннан жоқ жерде асығыстық қыламын деп айрылып қалдым-ау!»- деп, 

соның қайғысынан: «Асан қайғы» атанған екен. Және өзі көзіне көрінген нәрсені уайым қыла береді екен. 

 

364 - Бөлім: АСАН ҚАЙҒЫ ЖӘНЕ ЕЖЕН ХАН 
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АСАН ҚАЙҒЫ ЖӘНЕ ЕЖЕН ХАН 

Асан қайғының шын аты - Хасенхан екен. Өзі нәзіркерде әулие деп айтуға жарарлық екен. Мұның он екі 

жасар бала күнінде қазақ шүршітке қарайды екен. Шүршітке хан болғанда, Ежен хан деп сөйлейді екен. 

Ежен хан көшпелі қазақ байдың баласына: 
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– Айғырын кісінетпесін! - деп, жарлық қылды дейді. - Егер қазақтың далада жүріп айғыры кісінесе, менің 

қорада тұрған тазы бедеулерім құлын тастайды. Айғырын кісінеткен жанның басы айдауда, малы талауда 

болсын!- депті. 

Қазақ жұрты мұны естіп, уайымға түсіп жылады дейді: 

– Хайуан малды қалай кісінетпей тұрамыз?!- деп.Сонда Хасен бала: 

– Ол үшін уайым жемеңдер. Маған отыз-қырық мерген ертіп беріңдер, отыз-қырық желмая тауып 

беріңдер. Мен Ежен ханға барып, бұл жарлығын қойдырып, қазаққа бір бостандық алып келейін!- дейді. 

Сонан соң жұрт отыз-қырық мерген ертіп берді, отыз-қырық желмая жиып берді. Хасен бала мергендерді 

жолдас қылып, шүршіттің ханына жөнелді. Шаһардың шетінен кіргеннен «әу» деп, үріп шыққан итті ата 

берді дейді. Ит иелері келіп: 

– Мұның қалай, жазықсыз итімізді неге қырып келесің? - десе: 

– Біз Елібайдан келе жатқан елшіміз. Не арызың болса, хандарыңа айтыңдар. Жауабын хандарыңа берейік. 

«Елшіге өлім жоқ!» дегенді білмейсіңдер ме?- деп, жүре жауап беріпті. 

Ит иелері хандарына ғарыз қылыпты. Хандары: 

– Келсін, себебін сұрап тексереміз,- депті. 

Елшілер келіп ханға жолыққан соң: 

– Елші болғандарың қалай? Еліміздің итін қырып, жұртты шулатып келе жатқандарың қалай?- депті. 

Сонда Хасен бала: 

– Тақсыр, оның мәнісі бар. Кішкене күнімде әкем маған қой бақтырды. Далада қой бағып жүргенімде, көп 

қасқыр келіп қамады. Сонда мен ойдың да итін шақырдым, қырдың да итін шақырдым, елдің де итін 

шақырдым, шаһардың да итін шақырдым, бір ит келіп ара түспеді. Сонда ант ішіп едім: «Ойдың иті, сені 

де атармын! Қырдың иті, сені де атармын! Елдің иті, сені де атармын Шаһардың иті, сені де атармын!»- 

деп. Сол сертіме жетейін деп, ит біткенді қиратып, атып келе жатқан мән-жайым сол!- дейді. 

Онда хан айтты: 

– Тентек шіркін, сенің қазақтың мидай сары даласында жүріп айқайлаған даусыңды біздің шаһардың иті 

қайдан естісін?- дейді. 

Хасен бала жауап қайырды: 

– Айғыр даусын бие естіген жерден кісі дауысын ит естімей қоймайды,- дейді. 

– Қап, бала мені ұрдың! Мен ұтылдым да, сен ұттың! Қалағаныңды ал!- дейді. 

– Қалағанымды берсең,қазағымды өзіме берсең болады,- дейді. 

– Бар, бердім, Қазақ деген жұртқа өзіңді хан сайладым,- дейді. 

Сонан соң: « Хасен хан» атанып қайтты. 
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http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2062 

 

 

ҚҰДАЙДЫ ҚОЛДАН ЖАСАУШЫЛАР ӘЛЕГІ 

Баяғы заманда Хыбыш деген жұрт болыпты, Йемен уәлаяты делінеді. Ныжаш деген сұлтаны болыпты. 

Оның қол астында Абыраһа деген патшасы болыпты. Жалғанды жалпағынан басып, дүниені өз қолымен 

аударып, төңкеріп, асты-үстіне келтіріп жүрген күндерде Абыраһа көп жігіт-желеңмен аң аулап жүріп, 

коп жүріп бара жатқан жүргіншіні көріп: 

– Қайда бара жатқан жансыңдар?- десе, 

– Мекке деген шаһар бар, онда «Құдай үйі»- деген үй бар. Соған зиаратқа барамыз?-десіпті. 

Абыраһа: 

– Текке қаңғып бармаңдар. «Құдай үйі»- сондай жаман ескі тас үй болушы ма еді?- десе, бұлар болмапты: 

– Бізді барғызбай бөгегеніңмен, дүниенің төрт бұрышына тор жаямысың? Жалаң біз емес, дүниенің төрт 

бұрышынан ол үйді іздеп келуші бихисап! - деген соң, Абыраһа ашуланып, долданып: 

– Тоқта, мен ол үйге жан бармайтұғын қылайын!Өзіміздің құдайға арнап бір шіркеу жасатайын. Сонан 

соң «Құдай үйі мұнда!»- деп, жұртқа жар шақыртайын! - деп, инженерлерді жиып, өз жерінен лайықты 

жер іздеп, атқа мініпті. Сахара майдан елсіз даладан Йемен уәлаятының Зыға деген шаһарынан үш сағатта 
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баратұғын бір жерді ұнатып, шіркеу салдырыпты. Ол үйден аяп қалған алтын, күміс, асыл тас болмаса 

керек. «Жалғанның бейіші қыламын!»- деп, жасатып, не керектің бәрі өзінен табылатұғын қылып, үйдің 

атын: «Қылиса (қалса)» деп атандырыпты. Өзіне көп монах (манах) мінәстірлер тұрғызыпты. «Келген, 

кеткен жандарға тамаша қылдырып, есін шығарып тойғызып, есінен қалғысыз қылып, айта жүргендей 

қылыңдар!»- деп тапсырып, қолдан жасаған алтын құдайды төріне орнаттырып: «Міне, құдайға 

жарастықты үй - осы!»-дегізіпті. Бұл хабар дүниеге жайылыпты. Сөйткенмен қолдан жасаған шіркеу мен 

қолдан жасаған: тас құдай, ағаш құдай екінің бірінде,егіздің сыңарында бар. «Әркімдікі өзіне  Ай көрінер 

көзіне» деген емес пе?! Жұрт бара қоймапты. 

Араб (ғараб) халқынан Канана руынан алты жігіт саудагерлікпен Йемен уәлаятына барып: 

– Неміз кетеді, көре кетейік!- деп, Қылисаға барыпты. 

Монахтар (манахтар): 

– Кім боласыздар?- деп сұраған соң: 

– Мекке шаһарының кісісіміз!- деген соң, 

– Бәрекелді, жақсы келдіңдер! - деп, сыйлап, күтіп, аралатып көрсетіпті. 

Бұлар да таң-тамаша қалып: 

– Құдайларың құдай-ақ екен. Үйлерің жарайды құдайға үй болуға толық екен!- десіпті. Монахтардың 

біреуі: 

– Бұлардың не қылса да, аузынан су ағып, есі шықты-ay!- деп, - Сендердің құдайларыңның үйі қалай, 

біздің құдайдың үйі қалай? Қайсысы жақсы?- депті. 

Онда олар өтірік айта алмай, шынынан сөйлепті: 

– Біздің «Құдай үйі» деп жүрген үйіміз мұнан көп артық, көп оңды. Неге десеңдер, сендер мына алтын, 

күміс, асыл таспен артық болады деп ойлайсыңдар ғой. Біз оны дәнемеге тұрады демейміз. Біздің «Қағба» 

деген үйді Ибраһим-Смағұл деген пайғамбар жасаған. Және ол үйдің босағасына таянып тұрып, не тілесе, 

тілегі қабыл болады. Ұлсызға ұл береді, қызсызға қыз береді. Жарлы байиды, ауру жазылады!- дей 

бастаған соң-ақ, жанжал-керіс көбейіп, аяғы төбелессіз тарқамайтынға айналып бара жатқан соң, 

алтаудың біреуі жүгіріп барып есікті басып тұра қалды да, қалған бесеуі іштерінде жасырын байланып 

жүрген бір-бір жеке ауыздары бар екен. Бірін сау қалдырмастан, шек-қарындарын аяқтарының басына 

түсіріп, келемеждеп, қорлап өлтірді де, өздері сол үйдің ішіне шөмеле тұрғызды да,онан апарып 

құдайларының бет-аузына, үсті-басына былжыратып жақты да, бір балтаны қасына сүйеп қойды да, хат 

жазып тастап кетті: «Міне, біз Мекке шаһарының қаңғып жүрген саяғымыз, бетіне [боқ] жағып жатқан 

біздің қолымызды қағуға жарамады. «Құр қол болдым, қапы қалдым!»- деп айтар деп, қасына балта да 

қойдық. Оны ұстап, өз басының қамын қылуға, өз басын қорғауға жарамаған құдай сендерге неменеге сеп 

болуға жарайды дейсіңдер?!»- деп, кетіп қалыпты. 

Осы уақиғаны ең алғаш көрген не деп айтып барды екен? Құдайдың бетін немен былғап кетіпті дейді екен. 

Абыраһа мұны естіп, өзі келіп көріп, ашу аса зор қысқаннан, есінен жаңылыпты. Бар шамасы келгені сол 

болыпты. Соғыс ашуға даярланып, күннің көзін, жердің жүзін тұтылдырған қосын алып, қырық піл бар 

екен бордақы қылып бақтырып қойған.Оның ішінде бір пілді «Піл Махмұды» - дейді екен. 

– Мекке шаһарын орнымен жоқ қылып, аспанға ұшырып жіберейін де, ол үйді іздеп келушіге бір кесегін 

орнынан таба алмайтұғын қылайын! - деп, Мекке шаһарын қамап келіп жатып алыпты. Қурайыштың 

далада жүрген қой, түйесін түп көтере шауып, талап алыпты. Бұл күн Ғабділмүтәліп ақсақалдың Мекке 

халқына ақсақал болып тұрған күні екен, төрт жүз түйесі бар екен. «Түйені қуып кетті!»- деген соң, «Мал 

ашуы - жан ашуы»-деген бар ғой, бой тоқтатып отыра алмады. Жақсы киімін киді,басына дағарадай 

сәлдесін салды, түйесіне мініп, Абыраһаға мал соңынан барды. Жолда жатқан қырық пілдің бастығы піл 

Махмұд ақсақалды көрген жерден: «Ақыр заман пайғамбарының бабасы» екендігін танып, басын төмен 

салып: «Жүре бер, ақсақал, саған жол бос!»- деген кісідей тырп етпей жата берді дейді. 

Абыраһа пілдерінің сыйлағандығын көріп, ұшып тұра келіп,тағынан түсіп барып,қолынан ұстап көрісіп, 

сый-құрметпен тағының үстіне бірге алып шығып отырғызып: 

– Жол болсын, ақсақал,жүрісіңіз жай, немене?- дейді. 

– Шырағым, жол болса, мол болсын! Қу даң төлеңгіттерің төртті-бесті күн көріп, ауқат (арқат) кешіріп 

отырған мойнақтарымызды қуып кетіпті. Малсыз кісінің күні немене? Соны саған шағып келіп 

отырғаным ғой! - депті. 
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Абыраһа күліп: 

– Ой, жарықтық, ақсақал-ай, біз сенің қаралдынды көрумен тойып, исініп, еміреніп қалып едік. Сөзіңді 

есіткен соң, карын ашты ғой. Мен үйіліп-төгіліп неменеге келіп жатырмын.Мына қара жабулы үйдің 

қарасын өшірейін, тып-типыл жоқ қылып, орнынан көшірейін деп келіп жатырмын ғой! Соның мән-

жайына келген екен ғой десем,сырты төксе (түгіл), іші [боқ] мал үшін жүр екенсіз ғой!- депті. 

Онда Ғабділмүтәліп айтыпты: 

– А, балам, «Иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар!» деген. Ол үйде менің не жұмысым бар? Ол менің үйім 

емес,өзінің иесі бар. Ол өзі бір қу: жалғыз, онда не әке жоқ, не шеше жоқ, не туған-туысқан жоқ, не қатын, 

бала-шағасы жоқ. Біздің бауыр, ағайын, туысқанымыз емес. Құдай қосқан құда, құшақтасқан досымыз 

емес. Не ұлымның қайыны, не қызымның қайыны емес. Айдалада біреудің үйі үшін мені кіммен 

жауласып,кіммен қастасады дейсің. Төртті-бесті мойнақ күн көріп, ауқат кешіріп отырған малым, мен 

соның иесімін,сол малым үшін келіп отырмын. Айдаладағы біреудің үйінде не ақым бар? Үйіне иелік 

қылып, айырып алып қалса да, өзі біледі, саған беріп қоя беріп,бақырайып қарап отырып қалса да, өзі 

біледі. 

– Иә, ақсақал, ертең біз сол үйге қол қоямыз. Сонда сен оған болысып, бізге, жасаққа қарсы шықпайсың 

ба? - депті. 

– Жоқ, жоқ, шырағым, мен осы барған бетіммен үйін де, өзін де саған тастап, айнала жан-жараныммен, 

бау-шарбатыммен көшіп шығып кетсем, ризасың ба?- депті. 

– Жарайды, ақсақал,онда сен табылмайтұғын жақсы кісі болдың!- деп, төрт жүз түйесін түгел алдына 

салып, айдатып қоя беріпті. 

Ғабділмүтәліп түйесін айдап барып: 

– Ал, қатын-қалаш, бала-шаға, ағайын-аймақ - бірің қалмай көшіңдер, шаһардан шығыңдар! Мынау өзі 

бізге сенемін деп, бізді бар екен, жан екен деп,үйінен айрылып қалмасын! Өз үйін қорғап алып қалса, 

қалсын, қалмаса, қойсын!- деп, қыбырлаған жан, тайлы-таяғына шейін қалмай жабырлап шығып жатыр 

дейді. 

Абыраһа да қуанып, масайрап отыр дейді: 

– Кешегі ақсақал сөзінде тұрарлық, жарайтын кісі екен!- деп. 

Жұрт арылып шығып болды.Түн өтті, таң атты. Абыраһа: 

– Ал, айдаңдар пілді! Үйге қол қойыңдар, орнында бір кірпіш қалмасын!- деп жарлық қылды. 

Бір піл аяғын тырп етіп ілгері баспады. Көтінен кейін шалқалақтап шегіне берді. Аспаннан бұрын түсі-

түгін, ажар-түрін адам көрмеген бір түрлі құс пайда болып, тұмсықтарында бір тас, екі аяқтарында екі тас 

дара бұршақтай жаудырып еді, кәпірлердің төбесінен [түскен] тас көтінен шықты, бықпырт болып, 

қырылды. Қыбырлауға жарарлық жан қалмады. Абыраһа көтенінен пісіп, бұтына тышып, қашып барады. 

Бір кұс төбесінде күйкентайдай ебелектеп, жанын қоярға жер таптырмай, қуып барады. 

Нажашының алдына барып, не көрген, не білгенін о да асығып сөйлеп болды, құс төбесінен тасты тастап 

жіберіп, Абыраһа Нажашының алдына жалп ете түсті. 

Манағы Меккеден көшіп шыққан ел қайта өз қоныстарына келіп,жаудан қалған олжаға шаш етектен ілініп, 

мәз-мейрам болысыпты. 

Дәл осы оқиға болған жылда пайғамбар Мұхаммед - Мұстафа ғалайссалам ана қарнында екен. Шешесі 

Әмина пайғамбарды көтеріп, екіқабат буаз екен. Сонан сол жыл Ғараб жұртында «Піл жылы» деген жыл 

атанып, қурайышларда жазылып қалыпты. 

Мұның қиссасы хақында Ләмтір, кәф сүресі келген. Тәпсірлерден қарап, ұзын әңгімесіне сонан қаныңдар! 

Құдайдың құдіретінің шеберлігі сол - тастардың әрбірінде арналған жандардың аты жазулы екен дейді. 

«Әркім өз тасына ұшырамақ» деген сөз сонан қалған екен. Ондай көріне келіп төбесінен таспен қойып 

кетпегенмен, бұл заманда өз тасына ұшырайтұғындар аз емес. Құдай ісінде асығыс жоқ. «Күнбе-күн бола 

қоймады!»- деп, жұрт асығады. Жоқ, қашан да болса, Құдай құдайлығын бір танытпақ, барлығын өзі 

білдірмек, күштілігін көрсетпек. Мұхаммед пайғамбарға келген хатаб жалғыз Мұхаммедке емес, қиямет 

қайымғаша көктің астында, жердің үстінде болған іс - шынға! 
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СҮЛЕЙМЕН МЕН ҚҰМЫРСҚА 

Күндерде бір күні хазірет Сүлеймен ... ұзыны-ұзын, (ені) көлденеңі сегіз жүз шақырым қатар-қатар, бір 

ашық жері жоқ, сонша (иірді) [1] жерді түгел толтырған ғаскерменен ұшып бара жатқанда, құмырсқаның 

патшасы илеуінің үстіне шығып (тұрып) [2] көп құмырсқаға жар салды: 

– Уай, бейшара, құмырсқалар, жердің астына қарай тығылыңыздар! Сүлеймен ғаскерімен, олардың 

көздері көкте, сізлерні майда-майда қылып кетеді!: депті. Уақтап-уақтап [3], ұсатып кетпесін!- деді. 

Өңшең сезбестер келеді. Екі көзі аспанда жүргендер аяғының астында бір нәрсе бар-ау деген ойларында 

бар дейсің бе?!- дейді. 

Жел құмырсқа патшасының аузынан шығысымен, қазірінде Сүлейменге жеткізді, құлағына сап еткізді 

дейді [4]. Хазірет Сүлеймен ғалайһи-уәссалам өзін зор санап, құмырсқаны қор санап күлді дейді [5]: 

– Надан шіркін, аспанда ұшып бара жатқандардың жердегіге не зарары тиеді[6}?! Соған білімі жетпей 

айтып жатыр-ау! - деп, қорашсынып, тоқтап тұрып, құмырсқаның патшасын шақыртып алды. 

Сонда құмырсқаның патшасы: 

– Мені неге шақырттыңыз?- дейді. 

– Тілдесейін, сөйлесейін деп шақырттым! - дейді. 

– Менімен тілдесіп, жауаптассаңыз, иығыңыздың үстінен, құлағыңыздың тақ түбінен орын беріңіз. 

Әйтпесе, біріміз - көкте, біріміз - жерде: сөзіміз түгел бола ма? - дейді. 

Тақ Сүлеймен құмырсқаның патшасына иығының үстінен [7], құлағының түбінен орын берді. 

– Сұра, тақсыр,- дейді. 

– Сұрасам, мендей патшасы бар жұрт біреуге зорлық-зомбылық қыла ма? Не үшін: «Таптап кетпесін?»- 

дедің?! 

– Уай, тақсыр-ай, қол астыңдағы халқыңның төбесін көкке тигізбедің, аяғын жерге тигізбедің. Көкте 

болсаң, жердегіні аяр едің. Жерде болсаң: «Бәріміз бір ауылдың кісісіміз ғой!» - дегендей, жаның ашыр 

еді. Көкте де жоқ,жерде де жоқ, желге ұшқан тулақтай өзің ұшып жүрген соң, сенің қай жеріңде ғақыл-ес 

тұрады деп ойлаймын. Шөп жаманы -қаңбақ, о да желге ұшқанда, жерге домалап ұшады: есебі құдайға 

қылған сәждесі. Аспан-көктің арасында не жүреді: құйынмен ұшқан шөп-шар жүреді. Желмен ұшып 

жүрген нәрседе ғақыл-ес бар деп кім ойлайды? 

– Хош, менің ғаскерімнің көк пен жердің ортасында ұшып жүргенін біле тұрып: «Қирап қаласыңдар, 

жойылып қаласыңдар!»- деп, қалайша айттың? Сен білгіш болсаң, білімді кісіден бос сөз шыға ма екен?!- 

дейді. 

– Оны айтқаным: «Аналар басып кетеді де, сендер жаншылып қаласың!»- дегенім емес. «Алма алмадан 

реңк алады, ат есекпен бір ахырда тұрса, мінездес болады. Желге ұшып, жеңіл тартып жүргендерді тамаша 

қыламын деп фікір-зікірден бос қалып, ғапілдерден (ғафиллардан) болып, құдай қасында тапталып, 

уатылып қаларсың!»- дегенім еді. Тақсыр, кезектесейік. Менің де сізден сұрап үйренейін деген мұқтажым 

бар, маған жол беріңіз!-дейді. 

Тақ Сүлеймен: 

– Сұра!- дейді. 

– Сұрасам, құдайдың өзіңе бергенін айт, жұрттан бөлек не берді?- дейді. 

– Желді маған билетті, жел тізгіні қолымда болғандықтан, құдайға шүкір, аруаққа шүкір, айлық жер менің 

баруыма - түстік, екі айлық жер қоналқалық болды!- дейді. 

– Бәрекелді, тәуір нәрсені билеткен екен. Гуілдеп өткен желдің қайта айналып келгенін көрген жан бар 

ма? Желді қолына ұстап: «Мынау менікі!»- деп, алып жүрген жан бар ма? Орынға тұрмаған сөзді «Желге 

кеткен бір сөз-дағы» демей ме? Сондай дүние - ақыретке пайдасы жоқ: құдайдың саған бергені - желге 

кеткен бір өмір екен. Тағы бергенде, жұрттан бөлек не берді?- дейді. 

– Бір жүзік берді: барша патшалықтың кілті, билігі соның көзінде,- дейді. 

– Ол жүзігің қайсы?- дейді. 

– Мінеки!- деп, көрсетті. 

– Бәрекелді, барлық құны тырнақтың көлеміндей тас болған бақ-дәулеттің болғанға, тұрғанға не сәні бар? 

Тіпті, дәнеме емес екенін осынан білсейші!- дейді. 
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Хазірет Сүлеймен ғалайһи-уәссалам айтты: 

– Сен артықпысың, мен артық па?- дейді. 

Құмырсқа патшасы айтты: 

– Астыңдағы тағың артық па, үстіңдегі киімің артық па?- деді. 

– Тахыт бақытпенен. Тақта бақ жоқ болса, тақ жансыз нәрсе, неменеге жарайды? Тақ артық болса, төбеме 

көтеріп жүрер едім. Бір күн де болса, үстінде отырмын: тақтан мен артық-дағы, - дейді. 

Құмырсқа: 

– Рас айтасың!- дейді. - Астыңдағыдан үстіңдегі артық болатұғын болса, әлхамдид шүкір, сенен менің 

артықлығым мағлұм болды. Сен пенде жасаған таққа мініп отырсың да, мен құдай жасаған сені тақ қылып 

отырмын ғой қазіргі сағатында!- дейді. 

Тақ Сүлеймен айтты: 

– Құдай жаратуда қайсымызды жақсы жаратты? Бұл турадан хабарың бар ма?!- дейді. 

Онда Құмырсқа айтты: 

– Бұл турадан хабарым бар.Әлхамдилла шүкір, жаратуында осы отырған сенен мені артық жаратты. Неге 

десең: өзге денеңе қарағанда, басың кіші, миың аз: ақылыңның аздығы -сол! Менің өзге денеме қарағанда, 

басым зор: миым көп, ақылымның артықтығы сонан! -дейді. Сенің өзге денеңе қарағанда, қарның жуан: 

тойымдығың жоқ, қанағатың аз. Тойымы жоқ қанағатсызда қасиет бола ма?! - дейді. Менің өзге денеме 

қарағанда, қарыным жіңішке: қанағатым зор, дүниеге мұқтажлығым аз!- дейді. Сенің өзге денеңе 

қарағанда, аяқ тарпың шидей: өзіңнен қаралдысы зорды көтере алмайтұғының - сол. Менің өзге денеме 

қарағанда, бөксе тарпым - жуан: сол үшін өз қаралдымнан үлкен нәрселерні көтере беремін. Ақылымды 

көп қылып, тамақ үшін уайымымды жоқ қылып, өзімнен зорды көтеретұғын күш беріп жаратты. Мұнан 

артық жаратылу бола ма?! - дейді. 

Сонда құмырсқаның патшасы хазірет Сүлейменнің өзін, барлық ғаскерін қонақ қылды. Жер астына жиып 

тастаған астығы тақ Сүлейменнің қосынына мол болып жетті. 

– Өгізің жоқ, соқаң жоқ, мұнша астықты қайдан егіп өндірдің?- дейді. 

– Өзің не айтасың, ылғи баланың сөзін сөйлейсің: құдайдың жаратқаны жалғыз сен деймісің? Бір патша 

көп қосынымен өтіп бара жатып, осы жерге бір түнеп, қосыны аттарына жем берді. Сонда соның 

шашылған, төгілгенін жұртыма жиғыздырып едім: «Бір керек күні болар, құдайдың жаратқан нығыметі 

далада қалмасын!»- деп. Міне, сені бір қонақ қылып жөнелттім: еңбегім орынға тұрмады ма?!- дейді. 

– Сонан бері таусылмай, өзің, жұртың не жеп күн көрген?- дейді. 

– Бәрекелді, жалғыз бидай жеті жыл жеуіме жарайды. Бұл жеуменен не құрайды?- дейді. 

– Сонда хазірет Сүлеймен құмырсқаның бұл сөзіне нанбай, шын-өтірігін білу үшін, бір құмырсқа мен бір 

бидайды темір қапасқа салып сақтады: «Жеті жылда ауызын бір-ақ ашамын!»- деп. 

Жеті жылдан соң, аузын ашып қараса, құмырсқа аман-сәлемет бидайдың жартысын жепті, жартысы қарап 

тұр дейді. 

– Бұл қалай, жеті жылда бір бидайды тауыса алмапсың ғой!- дейді. 

– Оны тауыса алмағанымның мәнісі бар. «Өзі өтірікші болған - кісі сөзіне нанбайды» деген бар еді. Менің 

сөзіме нанбағандығыңнан жазықсыз қапасқа салып, мейман тұтқар қылдың. «Жеті жылда ашамын деген 

уағдасына опа қылса жақсы, уағдасында тұрмай, ар жағында жеті жыл артық салып қойса, сонда керек 

болар!- деп, жартысын жемей сақтағаным - сол!- дейді. 

– Хазірет Сүлеймен тәубе қылып, құмырсқадан қанша үгіт-насихат алып, өзінің білместігіне, оның 

білімділігіне қайыл болды: 

– Менен соңғы патша болғанлар мұнан ғибрат алсын! Біреудің көзге көрінісі құмырсқадай болса да, тауып 

айтқан сөзіне құлақ салып тұра қалсын!- деп, кітапқа жаздырып, кейінгіге қисса қылып кетті. 
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Топан су әуел таһрор қылғанда, хазірет Нұх ғалайссаламның нан жабатұғын тандырынан білінді. Ол 

тандыр - тас еді, хазірет Хауа анамыз нан жапқан, сонан әулетіне (ауладиына) мирас қалған. Ол уақытта 

ол тастың орнап тұрған жері - Куфа шаһарының Бапкенде деген даруазаның елінде. Қала бұл күнгеше 

ғаламаты бар: «Куфада опа жоқ болған, бағышы сол (шөл) Куфа шаһарының бұрынғы заманда зорлығы 

сондай: бір шетінен кірген керуен он тоғыз күнде бір шетінен зорға шығар еді. Енді осы күнде сонан 

дәнеме жоқ. Әр жерде жалғыз-жарым қалған үйлердің ескі орны бар. Ешқайда кете алмай қалған, 

өшпейтұғын, өспейтұғын, екі үйі бір жерге бірігіп отырмайтұғын, ант жеткен, қарғыс кеткенлердің 

тұқымы бар.» 

Нұх пайғамбар: «Топан суы тасиды»,- деп, жиырма жыл кеме жасаған. Сонда кәпірлер келемеж қылған: 

«Қартайғанда алжып, ашамайшы шал болды»,- деп. Сонда бір кемпір жалғыз сиыры бар екен. Құдайдың 

құтты күні жалғыз сиырын сауып, пісіріп, ұйытып, қатығын Нұх пайғамбарға алып келіп береді екен: 

– Шырағым, су тасығанда, жалғыз сиырыммен мені кемеңе ала көр! - деп. 

Топан суы тасыды, көк пен жердің арасы суға лық толды. Кемпір қайда,кеп қайда? Нұх пайғамбар оны 

ұмытып кетті. Алты ай, он күн су дүние жүзін түгел қаптап қайтты. Дүние жүзі құрғақшылық болды. 

Бір күні қалғақтап баяғы кемпір тағы қатығын алып келіп тұр дейді. 

– Шырағым-ау, су тасығанда, мені, жалғыз сиырымды кемеңе ала көр! - деп. 

Сөйтсе, кемпір байғұстың ықыласы зор, жүрегі шын болғандықтан, Нұх ұмытса да, құдай ұмытпаған екен. 

Кемпір Нұх пайғамбардан қайтып, үйіне барып, сиырын сауып, қатығын ұйытып жата қалыпты, ұйықтап 

қата қалыпты. Сол ұйықтағаннан ұйықтап, дүние ай-жай болған соң, бір-ақ оянып, ұйықтап-ұйықтап, 

қатығын алып келіп тұрғаны екен. Жалғыз сиыры да аман. Міне, құдайдың шеберлігі - осы. Кемпірдің 

үйінің орны Бурса шаһарында, көп народ (нар от) бас қосып, жұма намазын оқитын мешіт жамиғының 

ортасында. Ол мешіттің маңдайында жазылған дейді. Мершімес алдин Мұхаммед Әлінжары опаты 338-

де болған. Ол өзі хазірет қожа Баһуалдиннің бірінің баласы - Міркүләл бабаның перзенті екен де, Сұлтан 

Баязит уилдірімнің қызын алған күйеуі екен. 

Сол мешіт жамиғының ортасында бір кішкене қозы ішінде балықлар ойнап жүреді. Айналасы аяқ 

таятұғын тас дейді. Кемпірдің үйінің орны сол дейді. Сұлтан Мүрәд перуайының зираты сол Бурса 

шаһарында. Оның [қ]асында әулиенің зираты бар дейді. 
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79. ТАЗШАНЫҢ ҚЫРЫҚ ӨТІРІГІ 

Ілгеріде бір патша өтіпті. Сол патшаның бас уәзірі өліп, соның орнына уалаятынан бас уәзірлікке 

ылайықты адам іздеп, һешбір адам таба алмапты. Ақыры, патша бір ойға түсіпті. 

– Кімде–кім маған қырық ауыз өтірік әңгіме айтып берсе, ішіне бір ауыз ырас сөз қоспай, ал, сол адам 

ақымақ емес, ебін тауып, өтірік айтқан кісі жараса керек, – деп, осы пейілді түйіп, жұртына жар шақыртып 

айтыпты: 

– Кімде–кім маған ішіне бір ауыз ырас сөз қоспай, қырық ауыз өтірік әңгіме айтып берсе, соны бас уәзір 

қылып һәм қызымды беремін. Егер де алдыма келіп, дұрыстап айта алмаса, басын аламын, – депті. Ханға 

кім уәзір болғысы келмейді? Кім ханның қызын алғысы келмейді? Көп адамдар келіп, өтірікті дұрыстап 

айта алмағандықтан басынан айырылды. Сол кезде ол уалаятта таз бала бар екен, ханның бұл жарлығын 

естіп, ханға уәзір болып, қызын алмақшы болып, қырық ауыз өтірік айтуға ханның қызына келіп, ханнан 

рұқсат сұрайды. 

Хан балаға көңілі толмай: 

– Қой, балам, жасың жас екен, басыңнан айырылып қаларсың, – деп, көп уақыт баланың өтірігін тыңдауға 

хош болмай тұрыпты. Ақыры, бала «Айтамын» деп, белсеніп қоймаған соң хан балаға «Айта бер» деп, 

рұқсат береді. Сондағы баланың айтқан өтірік әңгімесі мынау: 

– Тақсыр! Атамның белінде екенмін де, анамның қарнында екенімде жасым он бестен он алтыға қарағанда 

атамның атасының атасының жылқысын бағып едім. Күндерде бір күн ыстық болған соң жылқымды 
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суғарайын деп, көлге айдап барсам, тақсыр–ай, күннің ыстықтығы сонша қатты еді. Көлдің бетіне кісі 

бойы, қол сыйым мұз қатқан екен. Сонан жылқы сусап, шөлдеген соң суат оймақшы болып едім. 

Балталасам да, үймендесем де мұз ойылмады. Ақыры, кеңірдегімді үзіп жіберіп, басымды жұлып алып, 

мұзды қойып қалып едім, он мың жылқы су ішетін суат ойылды. Жылқымды суғарып болып, сол көлдегі 

мұзға шыққан көкорай шалғынға жылқымды жайып, жусатып тұрып, астымда бір асау байталым бар, 

құрығыма сүйеніп тұрып, түстеп түгімен емес, санап, санымен емес, жылқының ішінен бір ала биені 

жоқтадым. Әрі қарап, бері қарап, көп жылқының ішінде жоқтығына көңілім сынды. Һәм сол ала биені 

қарау харекетіне түстім. Құрығымды мұзға шаншып жіберіп, үстіне шығып, қарап едім, ала бие көрінбеді. 

Құрыққа пышағымды жалғап, шығып қарадым, онда да көрінбеді. Құрық пен пышаққа шылбырымды 

жалғап, оның үстіне шығып, қарап едім, онда да көрінбеді. Тілімнің астында бір тебен ине жүруші еді, 

шылбырымның үшіне сол инені шаншып, қарап едім, бие сонда да көрінбеді. Сөйтіп, дағдарып 

тұрғанымда шығып тұрған нәрселердің ең астында тұрған құрығым айтты: 

– Ай, ақымақ! Төңірекке қарай бергенше, көзіңді жұмып, аспан жаққа да бір қарасайшы, – деді. 

Құрығымның айтуы бойынша, екі көзімді жұмып жіберіп, аспанға қарасам, Үркер жұлдыздың ар жағында, 

Шолпан жұлдыздың бер жағында ала бием оттап тұр екен. Соған баруға аяғымның астындағы көлге 

қынымды қайық қылып, пышағымды ескек қылып мініп, түсіп едім, зыр етіп, ала бие тұрған жайға 

бардым. Барсам, бием бір ағаштың бұтағына шығып, құлындап тұр екен. Алдыма ұстап алып, құлынын 

өңгеріп, суға түсіп едім, суға шым батып кеттім. Құлынға мініп, ала биені өңгеріп, суға түсіп едім, зыр 

етіп, баяғы жылқым жатқан жерге шыға келдім. Келсем, жылқым жусап жатыр екен, ішіне ала биемді де 

қосып, қоя бердім. Астымда атым, құрыққа сүйеніп, жылқының бір шетінде тұрғанда бір қоян қашып еді, 

азғана сөйлесейік деп, қоянды қасыма шақырып алып, алдап, ұстап алдым. Бауыздап, ер еңбегіне бір 

тояйын деп, қоянды сойып, асып жемекші болдым. Атымды бір қазыққа байлай салып, отқа жағуға тезек 

тердім. Терген тезегім бір етек болған уақытта қарасам, баяғы байлап қойған атым бір нәрседен үркіп бара 

жатыр екен. Тезекті жалма–жан төге салып, атыма барсам, атым бір аққу деген құсты сүйретіп, үркіп, 

тулап жүр екен. Банағы қазық деп, атымды байлағаным аққудың мойны екен. Сонан атым үркіп, тулаған 

екен. Атымды ажыратып, қайтып келіп, терген тезегімді алайын десем, пыр–пыр етіп, ұшып кетті. Тезек 

деп тергенім ылғи бөдене екен. Онан кейін алдап ұстап алған қоянымды сойып, етін бір бөлек, майын бір 

бөлек қылып, майын күйдірмекші болдым. Майын күйдірейін десем, тақсыр-ай, адамның соры қайнап 

кетсе, бүтін қазанға май тұрмайды екен ғой. Бүтін қазаннан май ағып кететін болған соң бір жыртық қазан 

тауып алып, соған қоянның бар майын ерітіп алдым. Қоянның семіздігі сонша екен, бір түйенің қарны, 

бір қойдың қарны, бір тышқан қарны лық толды. Онан кейін ер еңбегіне бір тойсын дегендей, қоянның 

аяғын асып жемек болғанымда, денемде басым жоқ екендігін жылқы суғарғанда [білдім], суат ойған 

жерде басым ұмыт қала берген екен. Дереу барып, басымды тауып алып, қоянның етін тойғанымша жеп, 

баяғы үш қарын маймен етігімді майлайын десем, бар майым бір етігімнің бір жұлығына ғана жетті. 

Екінші етігіме май жетпей қалды. Мұнан кейін біраз ұйықтап, дем алмақшы болдым. Мұздан төсек, 

қардан көрпе қылып, ыстық күнде жатып, ұйықтап кеткен екенмін, бір нәрселердің тарсылынан оянып 

кетсем, екі етігім ал кеп төбелесіп жатқан екен, май жетпей қалғаны майланғаныменен қызғаншақтық 

қылып, ұрыс–керіс болып, екеуі қанша жаман сөздерге барып, ақыры, төбелеске айналған екеуін екі 

етігіме арашашы болып, жанжалдарын басып, екеуін екі жағыма қойып, тағы да ұйықтап қалдым. Біраз 

мезгілден кейін ұйқым қанып, түрегелсем, май жақпаған етігім өкпелеп, мені тастап, араздасып, қашып 

кеткен екен. Онан екі аяғымды қалған жалғыз етігіме тығып алып, қашып кеткен етігімнің ізіне түсіп, 

іздеп, жүріп кеттім. Бірнеше күндер жол жүріп, өгіздің жаурынына қауын егіп отырған бір қарт кісінің 

үстінен шықтым. Ол кісіге сұрау салып жоғымды сұрап, біраз ғана дем алдым. Қауын еккен қария: 

– Балам, арып–ашып шаршап келе жатыр екенсің, міне, бір қауынды сойып же, – деп, бір қауын кептіріп 

берді. «Бісмілдә» деп, қауынға жанымдағы кездігімді салып жібергенде кездігімнің басы қауынның ішіне 

түсіп кетіп, сабы қолымда қалды. Бұл пышақ жеті атамнан қалып келе жатқан пышақ еді, мұнан 

айрылғаным болмайды деп, пышақтың түскен жерінен қауынның ішіне өзім де түсіп кеттім. Бұрын жоғым 

– жалғыз етік еді, енді пышақпен екеу болды. Бірнеше күн қауынның [ішінде] кезіп жүріп, ішін[д]е неше 

сулардан өтіп, неше тауларға кез болып жүргенде қолында бір құрығы бар атты адам жолықты. Бір–

бірімізден жол сұрасып тұрғанда мәлім болды, әлгі атты адам бір үйір қысырақ жоғалтып, соны іздеп 

жүрген екен. Біріміздің жоғымызды біріміз білмедік, ол адамнан айырылып келе жатсам, бір жерде ұлы 
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жиын ас болып жатқан екен. Сол жиыннан жоқтарымды сұрайын деп келсем, баяғы өкпелеп, қашып 

кеткен етігім табақ тартқан бозбалалардың ішінде келген көпке табақ тартып жүрген екен. Бір уақытта 

маған көзі түсіп кетіп, екі қолындағы екі табақ май алып келіп, менің алдыма қоя салды да: 

– Менен қызғанып, жақсы көрген етігіңе жаққан майың осы ма, же, – дегенде, тақсыр–ай, ұялғаннан 

жаман болады екен. Сондағы ұялғаным есімнен кетпейді, – дегенге, хан: 

– Жарайды, балам, – деп, тазшаны бас уәзірлікке алып, қызын берген екен. 

Өтірік пайда да емес, һәм зиян да, 

Һеш сөз жоқ өтіріксіз бұл заманда 

Өтірік ылғи айту жарамайды, 

Болады айтса егер анда–санда. 

80. ЖҮЗ АУЫЗ ӨТІРІК АЙТҚАН ТАЗША 

Баяғыда бір хан болыпты. Ханның сұлу қызы бар екен. «Кімде-кім жүз ауыз өтірік айтса, қызымды 

беремін», – деп, хан жар салыпты. Талаптының бәрі де өтірік айтамын деп, одан-бұдан құрап айтса, не 

дәмін келтіре алмай, не жүзге толтыра алмай, ханға басын алдырта беріпті. 

Сонда бір сиыр баққан тазша бала ханға: «Мен жүз ауыз өтірік айтамын», – деп мәлімдепті. Хан: 

– Айт, – деп лұқсат қылған соң тазша бастап кетіпті. 

– Болмаған бозбала күнімде, тумаған ту атамның жылқысын бақтым. Атам арнап, ұрғашы ала тайға ен 

сап берді. Ала тайым ай жасап, жыл жүріп ала байтал болды. Байталымды айғырға қостым, буаз болды. 

Бір күні желіні жетіп жүрген, ала бием бошалап кетіпті. Әкемнің Сары биігіне шығып, көздесем, 

көрінбейді. Көк дөненіме мініп, төбеге шықсам, көрінбейді. Атым үстіне құрығымды шаншып, шығып 

қарасам, көрінбейді. Құрығыма қамшымды шаншып, шығып қарасам, көрінбейді. Қамшыма пышағымды 

шаншып, шығып қарасам, көрінбейді. Бізіме тебенімді шаншып, шығып қарасам, алты дарияның ары 

жағында, бес дарияның бері жағында айға қарап, құлындап, күнге қарап, оттап тұр екен. Құлын биенің 

белінен бұлай бір аттап, бұлай бір аттап түседі. Құрығымды қайық қылып, әлгі дариялардан, «а» дегенше 

сыр етіп өте шығып, қасына жетіп бардым. Енесіне мініп, құлынды өңгеріп едім, көтере алмай, омақаса 

жығылды. Құлынды мініп, енесін өңгеріп алып, алты дарияны аттатып, бес дарияның бері жағына өте 

шықтым, – дегенде, хан: 

– Ой, ол дария деп, дардай қып отырғаның шұқанаққа жаңбырдан іркілген шалшық-малшық-дағы, – депті. 

Тазша: 

– Шалшық-малшық емес екенін содан байқаңыз, бері жағынан ертемен ұшқан тұрымтай кешке аржағына 

әзер шығып қонды. 

Хан: 

– Ой, оның тұрымтай емес, қанаты жетілмеген балапан-салапан-дағы, – [депті]. 

Тазша: 

– Балапан-салапан емес екенін содан біліңіз, тұғырға байлағанымызда, томағасы тоғыз қанат үйдің 

шаңырағынан асып тұрды. 

Хан: 

– Ой, оның үй емес, балалардың ойын-күркешігі де, – [депті]. 

Тазша: 

– Күркешік-мүркешік емес екенін содан байқаңыз, есігінен өкірген өгіздің дауысы төріне естілмеді. 

Хан: 

– Ой, оның бір тайынша қашқанның бұзау-мұзауы да. 

Тазша: 

– Оның бұзау-мұзау емес екенін сонан біліңіз, бір сонарда алпыс кісі мінгесіп жүріп, кісі басы алпыс 

алтыдан қоян соғып алдық. 

Сонда хан: 

– Ой, өгізің құрысын, бағанағы биені өңгеріп, құлынмен қайда кеттің? – депті. 

Тазша: 

– Дариядан өтіп келе жатсам, өспеген қоян өре қашты. Тебеніммен түйреп ұрып, инеммен екі салып, 

біреуін соғып қалдым. Пісіріп жейін деп, бір етек тезек теріп әкелсем, барлығы да бөдене екен. Ұйықтап 

ши түбінде жатқанда, теріп ала беріппін, теріп ала беріппін. Әкеліп төге салғанда, ұшты [да] кетті, ұшты 
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[да] кетті. Қайта барып, шын тезек теріп әкеліп, қоянымды қақтап жеп, майын етігіме жағып, биемді бір 

қазыққа байлап жатсам, ұйықтап қалыппын. Бір мезетте жау шапқандай тарс-тұрс төбелес шығады. 

Шошып ояна келсем, аяқ жағыма тыққан екі етігім қызыл шеке болып, төбелесіп жатыр. Бір етігім біріне 

маған су жақты, саған май жақты, – дейді. Жанжалы – осы. Ұрыстың басының былжырамадан шыққанын 

білдім де, екеуін екі қойып, орны-орнына тығып қойдым. Тағы ұйықтап қалыппын. Таң қылаңда тұре 

келсем, май жаққан етігім жатыр, су жаққан етігім өкпелеп, қашып кетіпті. 

Шіркін, қанша ұзады дейсің деген оймен сыңар аяқ аяқтап, ізімен қуып кеттім. Бием қазыққа байлаулы 

қала берді. Желе-жортып жеті күн қуыппын. Ең аяғында, етігімнің ізі шармайақ шырдың үлкеніне соғып, 

адастырды да кетті. Не болса да, осы елден жөнін сұрайын деп, жақын жердегі бір ауылға келсем, шыбын-

шіркейдің ұрулы ел[і] екен. Атақты бір адамы қаза болып, қасқа шыбын сойып, ас беріп жатқан екен. 

Сұрастырсам, қашқан етігім сол аста табақшы болып, табақ тартып жүр екен. 

Көрінген жерден көзімді алартып едім, қорыққанынан қос табақ, сасқанынан сан табақ әкеп, тартты. Етті 

жеп, етігімді екі құлағынан тартып, тебіне киіп, қайтып келе жатсам, бағанағы еттің тұзы ащы болып, 

қатты шөлдеп кеткенім. 

Күн ми қайнаған ыстық. Су ішейін деп, құдыққа барсам, құдықтың суы қатып қалыпты. Балталасам, 

ойылмайды. Теселесем, ойылмайды. Тепкілесем, болмайды. Шекеммен ақырын ғана нұқып қалып едім, 

мұз ойылып кетіп, мөлдір суы көріне кетті. Ішіп, жұтып, қанып алып, қайтып, ауылға келе жатсам, 

жолдағылар: 

– Жаным-ау, жарты бас қашан болғансың, шекең жартысы қайда? – деп күліседі. 

Бұлар не айтады деп, сипап қарасам, шекемнің жартысы бағанағы мұз ойған құдықта қалып қойған екен. 

Қайта жүгіріп келсем, шекемнің шарасына алпыс үйрек ұялап, қырық қаз жұмыртқалап қалған екен. 

Барлығын үркітіп жіберіп, шекемді орнына орнатып, биеме қайтып келе жатсам, алдымнан алпыс 

құмырсқа: «Ауылға жүріп, түстеніп кетіңіз», – деп, жік-жапар болып, болмағаны. Қабырғама кеңесіп едім, 

үйі-түзін көре кетейік дегендей қылған соң, құмырсқаның аулына келдім. Төмендегі үйдің төрінен, тоғыз 

бөлмелі үйдің көрінен орын беріп отырғызды. Үй иесі: «Мына кісіге бураның санын бұзып, қазанға сал!» 

– дегеніне, – бұл шіркіндердің бурасы қайсы деп отырсам, шегірткенің сүрлеген саны екен. Алдыма әкеліп 

қойғанда, қара кездікпен жамбасты қайшылай турағанымда, қайқайма табақ ет шықты. Артылғанын 

асатып, қалғанын қатын-баласына беріп, қайтып келе жатсам, жанбасымнан жанжал шықты. 

– Бұл не? – деп, құлағымды салсам, қыным мен пышағым күңкілдесіп, ұрысып келеді екен. Қын пышаққа: 

– Ішіп-жеп аласың да, ішіме жатып аласың, – дейді. Пышақ: 

– Тұмсығымды томағалап, танауымды пышылдатып, ішкен-жегенімді мұрнымнан шығарып келесің ғой, 

– дейді. Ұрысы – осы. Мұртымнан мырс етіп күліп, жүре бердім. Бияда – бес күн, жаяу жалғыз баяғы бие 

байлаған жерге келсем, бие байлаған қазығым шоңқайған қасқырдың мойыны екен, құлынымен қоса бір 

жапырағын қалдырмай, жеп кетіпті. 

Осымен тамам, жүз ауыз болды, хан-еке, – депті тазша. 

Хан сонда тазшаны арқаға қағып, қызын қосыпты. 

81. ҚЫРЫҚ БІР ӨТІРІК 

Патшаның қызы он жетіге келген соң патша жұртқа былайша жариялайды: 

– Менің өзіме құрастырып, қырық бір өтірік айтқан адамға қызымды текке берем, егер өтірікті айтқан 

адам қырық бірге жеткізе алмаса, басын кесем, – деді. 

Ауыл-ауылдан сөзге шешенсініп жүрген жігіттердің талайы келіп, қырық бір өтірікке жеткізе алмай, 

біразының басы босқа кесіліп кетті. 

Патшаның сиырларын бағып жүретін Айдар деген киқуат бар еді. Айдардың басынан күн өтіп, шыбынмен 

арпалысып жүрген кезі еді. Жазғы шілденің шыжылдаған кезі еді. Айдар мына шілденің шыбынына 

таланып жүріп өлгенімше патшаның барып, айт деген өтірігін айтып берейін, қызын уәдесінде тұрса, 

берер, бермеген күнде осы мал бағудан құтқарар, өтірікті айта алмасам, бұл сықылды қорлықтан көрі 

өлгенімнің өзі де артық қой, – дейді де, таяқты лақтырып жіберіп, ордаға қарай жүре берді. 

Салып ұрып, патшаның ордасына келді. Патшаның есігіндегі жігіттерінен рұқсат сұрап, Нарунның 

алдына енді. 

– Ассалаймағалейкум, ханым, тақсыр, сіз қырық бір өтірікті айтқан адамға қызымды берем деген екенсіз, 

сол сөзді есітіп, мен де тақымым тырысқасын келген едім, – депті. 
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– Бірақ шартты білесің ғой, қырық бірге жеткізе алмасаң, өлтірем, – деді. 

– Жеткізе алмасам, өлтіруіңе құлмын, – деді. 

– Е, жарайды, айт. 

– Жалғыз буаз бием бар еді. Буаз болғанына биыл жеті жыл болған еді, толғатқанына тоғыз ай болды, 

құлынының басы шығып жүргеніне алты ай толды, сол бием осы бүгін түнде босанып кетіпті. Ары-бері 

жүгіріп, түнде таба алмадым. Таңертеңмен тұрып, биені іздедім. Іздей-іздей, аяғым сарсылып ауырды, 

кеш болған соң бір жартастың баурайына жабысқан дарақтың тамырына ындысына сегіз қанат ақ отауға 

жолықтым. Отаудың ішінде бойы бір қарыс, сақалы мың қарыс бір шал мен бойы елу кез, ені де елу кез 

бір қыз отыр екен. Биемді солардан сұрадым. Шал айтты: 

– Мына судың ар жағына өтіп кеткен шығар, осы үйдің төбесіне шығып, қарай ғой, – деді. 

– Үйдің сыртына шығып, шаңыраққа қарай секіріп едім, шаңырақтың дәл төбесіне дік етіп түстім. Былай-

былай төңірекке қарап едім, бие көрінбейді, шаңырақтың тесігінен өтіп тұрған уықтың қаламынан 

ақырын ұстап, тартып едім, уық бауын салаңдатып, шаңырақтың тесігінен сопаң еткізіп, суырып алдым. 

Шаңырақтың төбесіне уықты қойып, уықтың басына қалпағымды алшысынан қойып, қалпақтың үстіне 

ырғып шығып, қарасам, бием судың ар жағына өтіп, туған екен. Құлыны екеуі жайылып жүрген екен. 

Тағы уықтан шаңырақтың үстіне секіріп түстім. Шаңырақтың төбесінде тұрып, қаламынан ұстап, 

шаңырақтың тесігінен уықты тығып жіберіп едім, бұрынғы орнына сарт етіп, тұра қалды. Сол жерде 

тұрып, уық бауды керегенің басына байлап, қайтып жерге түстім. Сол күні кешкеқұрым сол үйге қонақ 

болдым. Ертеңіне таңертеңмен тұрдым да, манағы көрген судың қасына барып, саныма асулы 

пышағымды алдым да, пышаққа мініп, қынымды есіп-есіп жіберіп едім, атасы заты темір емес пе, суға 

батып кеттім. Қайтып шығып, қынға мініп, пышағымды есіп-есіп жіберіп едім, атасы заты көн емес пе, 

судың ар жағына сыр етіп, өте шықтым. 

– Биемнің қасына барып қарасам, көзі шегір, өзі қасқа (төбел) ала аяқ еркек құлын туған екен. Жануардың 

маңдайына тәу етіп, биемді жетелеп, манағы суға келіп, биені мініп, құлынды өңгеріп, суға биені «Шу» 

деп едім, заты әйел емес пе, суға батып кеттім. Қайтып шығып, құлыныма мініп, биені өңгеріп, «Шу» деп 

едім, заты еркек емес пе, судан сыр етіп, ар жағына өте шықтым. 

Судан өтіп келе жатсам, қанатына оқ тиген қаз даусын есіттім. Биені міне салып, бүйрегінен жанасып, 

Ора төбенің баурайына қабаттаса келіп, қолымда ешқандай құрал болмаған соң аяғымның біреуін жұлып 

алып, лақтырып жіберіп едім, қаздың тірсегіне сарт етіп тиді де, аяғым Ора төбеден асып кетті. 

Биемен жорта түсіп, теңкиіп жатқан қазға келіп едім, артта келе жатқан құлыным кісіней келіп, омақаса 

құлап жатқан қазды көлденең тістеп алды да, ердің қасына әкеліп берді. Сосын мен қанжығама тірсегінен 

тесіп, байлап алдым. Қазды салаңдатып, Ора төбеден асып кеткен аяғымды іздей бастадым. Ора төбенің 

төскейіндегі құм арықтың ернеуінде жатыр екен. Аяғымды алып, орнына қондырып алдым. Сосын 

қарным ашты. Төңірекке қарасам, көз үшінде туырлығы желпілдеп, маңдайшасы селкілдеп тұрған ақ 

отауды көзім шалды. Отауға келіп: 

– Сөйлес, – деп едім, қарны қабақтай, беті табақтай, өмірінде жарық көрмеген адам сияқты өзі қара, көзі 

көк, орта бойлы, аш жүзді, зеңірейген қара кемпір: 

– Сөйлей тұр, – деп, шыға келді. 

– Армаңыз, малы-басың аман ба? – деп менен сұрады. 

– Өзіңіздің деніңіз сау ма? – деп амандастым. Амандасып болғасын сіздің қазан-аяқтарыңызбен осы арада 

кішкентай тамақ істеп алуға бола ма? – деп сұрап едім. 

– Не болмасын, болады, – деп, он екі құлақты қара қазанның қасына барып, «Иә, пірім» деп, көтеріп еді, 

екі құлағы жұлынып кетті. Көтеремінмен он екі құлағынан да айрылды. Соның ернеуінен өзіне икемдеп 

тартып, зордан босағаға әкелді. Өзім биеден секіріп түсіп, қазанның ішіне екі аяқпен екі қасық, бірнеше 

шелек су құйып, үйден оңашалау жерге барып, манағы ұрып алған қазды пісіру әрекетіне түстім. Қазанға 

салып қайнатып, шамалыдан соң пісіп, даяр болды. Бір өзім қарлығып, жей алмадым. Төңірекке қарасам, 

төскейді қаптап келе жатқан топ адамды көзім шалды. 

Адамдар жақындаған соң қалпағымды қолыма алып, бұлғалақтап едім, барлығы маған қарай қайрылды. 

Қасыма келген соң аттан түсіріп алдым да, жай-түрін сұрап едім, тойға бара жатқан адамдар екен. 

Тамақтағы қаздың етін алдарына қойдым. Барлығы жеп, тауыса алмады. Олардан он екі шелек май 

артылып қалды. Меймандар көп рақмет айтып, тойға қарай жүріп кетті. 
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Қалған екі шелек маймен етігімді майлап едім, етігімнің біреуінің жұлығына дейін майладым-ау, 

екіншісіне жетпей қалды. Сол уақытта намаз әсір болған екен, сол күні далада түнедім. 

Түнімен аяғымдағы екі етігім бір-бірімен ұрысып жатты. Ұрыса берген соң май жетпеген етігімді шешіп 

алдым да, басыма жастанып жатсам, ұйықтап қалыппын. Таң алагеуімнен тұрып, бас жағыма қарасам, 

етігім бір жаққа лағып кетіп қалыпты. Төңірегімде боз қалың еді, ары-бері қарап, таба алмадым. Аңқам 

кеуіп, сусап барамын, сосын төңірегіме көз салсам, ешқандай су табылатын түрі жоқ. Басымды қолыма 

алып, жерге бір ұрып едім, бұрқ етіп, су шыға келді. Өзім де, құлын мен бием де суға әбден қанып алдым. 

Биені мініп, аяңдап, бір жотаның басына шықтым, төңірекке көз салып едім, көз ұшында құжырлаған 

адамдарды көзім шалды. Жорта түсіп, сол жерге бардым. Жиынның түрі – той болып жатқан сияқты, бір 

малшыны шақырып алып, бұл қандай жиын деп сұрап едім: 

– Бұл жерде Қасымқажы ұлын сүндеттетіп еді, соған жұртқа той беріп жатыр, – деп, жай-күйін түсіндіріп 

айтты. 

– Тойханаға барсам, жұрттың барлығы маған қарап, «Мына басы жоқ адамды қара», – деп, бір-біріне мені 

көрсетіп жатыр. Басымды ұстап қарасам, басым жоқ. Манағы су ішкен жерде қалып кетіпті. Су ішкен 

жерге қарай тұра шаптым, барып қарасам, басым теңкиіп жатыр екен. Алып, басымды жалғастырып 

алдым. 

Қайтып тойханаға барсам, етігім тойға келген адамдарға табақ тартып жүр. Көрдім де, биеден секіріп 

түсіп, байладым да, бір үйге барып, отыра кеттім. Етігім мені көріп, сасқанынан сан табақ, қорыққанынан 

қос табақ әкеліп, алдыма қойды. Әкелген асты жеп алып, жұрт көкпарға бара жатыр екен, мен де солармен 

ілесіп, аяңдап көкбарға бардым. Жұрт шуласып: 

– Асыр тақымға! Аш белінен бас! Қолың бар ма? А, тарт! Тарт! – деп, шулап жатыр екен. 

– Мен де жалма-жан биенің ер-әбзелін құлынға ұрып, додаға құлынды омыраулатып, дода болып жатқан 

көкбардың тірсегіне қолым тиді. Ұмтыла түсіп, жақындап едім, көкбар маған көлденең келіп, аш белінен 

тақымға басып алдым. Айқайлап, аттың сауырынына сегіз өрмек қамшыны екі ұрып едім, доданы қақ 

жарып, ауылға қарай ала қаштым. Артымнан шабандоздар жабыла қуды, жеткізбей-ақ келе жатыр едім, 

астымдағы жануар омақаса құлап, артымдағы адамдар келіп қалды да, мені біраз қамшының астына алып, 

сабап, басымның быт-шытын шығарып еді, сонан әлі басым жазылмай келеді. 

Міні, тақсыр, осымен елу алты өтірік болды. 

82. ҚАЙНЫМА ҚАРҒА МІНІП, ҰРЫН БАРДЫМ 

Қайныма қарға мініп, ұрын бардым, 

Күйеуден өзім қатар бұрын бардым. 

Айғырын шегірткенің ұстап мініп, 

Алдында қайын атамның қырындадым. 

Жүк артып инелікке ерте көштім, 

Шүйкелеп сары майдан арқан естім. 

Мұртына шегірткенің ат арқандап, 

Дегенде өлдім-талдым әрең шештім. 

Міндім де осырақ қоңыз аяңдадым, 

Бүлдіртіп аяңымен қоян алдым. 

Япырым, сол қоянның семізін-ай, 

Көтеріп қоңызыма қоя алмадым. 

Міндім де жасыл қоңыз сона қудым, 

Басынан мұнар төбе сағым будым. 

Дәулеттің Құдай берген арқасында, 

Қанменен көйлегімнің кірін жудым. 

Үш жаста мергеншілік кесіп қылдым, 

Ши оқпен мың құланды атып, қырдым, 

Ауынан өрмекшінің кілем тоқып, 

Ұялмай, жүз тұсақтан сатып тұрдым. 

Балықтың қабыршағын отқа жақтым, 

Өтірік өлең айтып, жұртқа жақтым. 
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Бір сонам асыранды қашып кетіп, 

Мекеден он жыл іздеп, азар таптым. 

Ақылдан ержеткен соң болдым жарым, 

Бір суыр мал дегенде қолда барым. 

Қатыным тел қоянды жаздай сауып, 

Түйреді сары майды екі қарын. 

Беріпті бақа қызын көбелекке, 

Жүріпті қара шыбын жеңгелікке. 

Бір туын құмырсқаның ұстап сойып, 

Той қылып, ат шаптырып төңірекке. 

Міндім де осырақ қоңыз сона қудым, 

Үш жұма, үш ай жүріп, қона қудым. 

Қумасқа белді байлап тұрып едім, 

Дегенге жеңгем жерік бола қудым. 

Бай болдым, төрт түлікке тумай жатып, 

Бабама қалың бердім бәрін сатып. 

Білімін мал жиюдың ерте біліп, 

Сондықтан кедейлікке қалдым батып. 

Байлықтан ыза шектім ақырында, 

Бір түйір мал болмады жақынымда. 

Малымның бәрін жинап отқа жағып, 

Отырмын кедейліктің тақырында. 

Қамыстан жылқы ұстауға құрақ қылдым, 

Жусаннан үйге тіреу сырық қылдым. 

Бір талын сақалымның кесіп алып, 

Көшкенде мал айдайтын шыбық қылдым. 

Жиынға салтанатқа кидім құрым, 

Қытықтап, зорға айтқыздым ханның сырын. 

Келгенде қалыңдығым сексен төртке 

Қайныма бес жасымда бардым ұрын. 

Жүз салған қорғасыннан қара балтам, 

Шықпады он матадан сыңар қалтам. 

Дәулеттің Құдай берген арқасында, 

Көшкенде жүз түлкіге жүгімді артам. 

Айдадым жылқы қылып отыз түлкі, 

Борсықты ұстап мінсең, аттың мүлкі. 

Ішінде топ адамның тулап жығып, 

Қылдың-ау, ойбай, қарсақ, жұртқа күлкі! 

Арасын жырып қостым, Сыр, Қуаңның, 

Мақсұтым елін билеу бес дуанның. 

Екі жүз құнан қойым егіз туып, 

Осыған нанар болсаң, көп қуандым. 

Мен көрдім қара шіркей бала қаздай, 

Жүк арттым бес қарсаққа ала жаздай. 

Түлкісін қырдың қызыл жайлаймын деп, 

Қан түсіп, аяғына өле жаздай. 

Тамырға өтірікті қап-қап бердім, 

Найзасын нар қамысқа саптап бердім. 

Жүйрігін тасбақаның ұстап мініп, 

Түлкіге төсте қашқан тап-тап бердім. 

Басынан Қап тауының қора қылдым, 
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Бітер деп бес мың жылқы жора қылдым. 

Топан суы тау басына дамыл бермей, 

Қылмасқа енді қора тоба қылдым. 

Баласы қасқа айғырдың бөлтірікті, 

Айтпаймын өлтірсең де өтірікті. 

Мың кісі бір тышқанға мінгескенде, 

Апырмай, бәрін тулап өлтіріпті. 

Мен өзім кішкенеден қарға бақтым, 

Қашырмай, сол қарғаны зорға бақтым. 

Біреуі жануардың үздік шығып, 

Мойнына ақ киізден тұмар тақтым. 

Басында керегенің үрген қарын 

Көтердім балуандықпен соның бәрін. 

Түйеге түстеп барып қойғанымда, 

Мертікті көтере алмай қара нарым. 

Мизамның сілемейін желі қылдым, 

Шымшықтың жұмыртқасын келі қылдым. 

Қамыстан сегіз қанат үй істедім, 

Жонынан кесірткенің көгін тілдім. 

Шымшықтың шылым шектім бақайынан, 

Қоянның атым үрікті топайынан 

Тазыңның ақыл артық, ойы жетік 

Көртышқан етік қылдым шоқайынан. 

Басына бәйтеректің тіктім орда, 

Көкорай шалғын екен қорда-қорда. 

Қос атпен күні-түні бірдей қуып, 

Қашаған бір битімді тұттым зорға. 

Мен өзім өтіріктен пайда еткенмін, 

Биялай, бит терісін қалта еткенмін. 

Етіне бір шіркейдің қазан толмай, 

Соймасқа қайтып шіркей ант еткенмін. 

Мыс егіп, көбік қарға алтын ордым, 

Ізіне ап жыланның қақпан құрдым. 

Шегірткем мініп жүрген тулап еді, 

Жалғыз тал, қыл қамшыммен өлгенше ұрдым. 

Түгестім саптыаяқпен Сырдың суын, 

Он нарға артып жүрмін қыздың буын. 

Еншіге әкем берген мың қоянның 

Соғымға қырып алдым барлық туын. 

Тілімнің келмейді ебі өтірікке, 

Тақсыр-ау! Осыным да өтірік пе? 

Қырық байтал қалың малға санап алып, 

Қыз бердім отау тігіп кекілікке. 

Биені қымыз іштім, мұзға байлап, 

Тышқанды жауыр қылдым үш жыл жайлап. 

Қырық тоғыз мүшелімде әкем туып, 

Жүгірдім қуанғаннан алақайлап. 

Отыным жазғы жаққан мұздан болды, 

Салымым сексендегі қыздан болды. 

Былтырғы жерошаққа жаққан отым, 

Тұтанып, зорға биыл қызған болды. 
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*** 

Сауысқан алып ұшты бөлтірікті 

Айтпаймын қыз берсең де өтірікті. 

Шіркіннің тепкісінің қаттысын-ай, 

Бір қызды шыбын теуіп өлтіріпті. 

Шаянның шаңырақтай омыртқасы 

Көнектей көлбақаның жұмыртқасы 

Болмаған енді өтірік несі қалды? 

Түбінен жау қияқтың ердің қасы. 

Жонынан атжалманның айыл алдым 

Үш жөргем ішін жарып, майын алдым. 

Ізіне аттың басқан қақ тұрыпты, 

Қырық құлаш қармақ салып, жайын алдым. 

Қошқардың қағанақтан күйегі бар, 

Шідердің мұздан жонған тиегі бар. 

Тақсыр-ау, осыған да нанбаймысың? 

Қырық арба бір қаншырдың сүйегі бар. 

Шымшықтың шылым шектім қу басынан 

Атжалман арқан естім шудасынан 

Қырық қарға, отыз сона құда түсіп, 

Инелік киіт киді құдасынан. 

Серік болып құрқылтаймен қылдым сауда 

Айналды серіктіктің арты дауға. 

Борсыққа жарап жүрген міне шауып, 

Ұрандап бір бүйірден тидім жауға. 

Дарияға тоған бастым ебелектен 

Жаратып қасқыр қудым көбелекпен. 

Жығылып, жас кенеден мойны үзіліп 

Бір кемпір «а» дегенше өле кеткен. 

Аспанға алты жерден тіреу қойдым 

Бұрышына қатынымды кіреу қойдым. 

Жүрегін құрқылтайдың төрт бөліп жеп, 

Нансаңыз, өмірімде бір-ақ тойдым. 

Сауысқан әбден асты аққуды іліп, 

Елімді қызғыш шауып салды бүлік. 

Қақалып кеше кешке жеген етке 

Қолқамда бес жыл тұрды кәрі жілік. 

Күмістен ақ тышқанға таға қылдым 

Құйрығын көр тышқанның жаға қылдым. 

Терісін сар масаның теспей сорып, 

Жиынға он бес қарын саба қылдым. 

Жабылып, тоғыз жігіт көтере алмай, 

Қылмасқа ондай саба тәуба қылдым. 

83. ӨТІРІК ӨЛЕҢ АЙТТЫМ ДА, 

ЖҰРТҚА ЖАҚТЫМ 

Өтірік өлең айттым да, жұртқа жақтым, 

Құмырсқаны қайырып, қойдай бақтым. 

Ел қыдырған кешегі есер кезде 

Бөгелектің басына тана тақтым. 

Бір қоянды міндім де, аспанға ұштым, 

Екпініне шыдамай жерге түстім. 
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Алты күндей ақ боран соғып еді, 

Жалғыз қурай ығына ас қылып іштім. 

Дүниенің ауыры үрген қарын, 

Жалғыз өзім көтердім соның бәрін. 

Атандарға үш төстен артып едім, 

Көтере алмай жығылды атандарым. 

Дүниенің ауыры үрген қуық 

Жалғыз өзім көтердім аузым буып. 

Үлкеніне сіркенің арба салдым 

Ондай мықты көрмедім өзім туып. 

Бес қарсақты күнінде баса міндім, 

Жүргізе алмай шіркінді азар міндім. 

Екі сымбал үстіне теңдеп алып, 

Қара жолдың үстінде борт-борт желдім. 

Үлкеніне сіркенің арба салдым, 

Басқа-көзге төпелеп, зорға салдым. 

Мені мықты дегенге жұрт нанбайды 

Қойдай битті көтеріп, отқа салдым. 

Өтірік өлең айтамын өр басынан 

Арқан естім бозторғай шудасынан. 

Алты инелік, бес торғай той қылыпты, 

Киіт кидік солардың құдасынан. 

Өтірік өлең айтамын өр басынан 

Шылым қылдым шыбыштың қу басынан 

Қара шіркей етіне қазан толып, 

Астау-астау ет жедік ер басынан. 

Маса деген бірталай бақыр екен, 

Сона деген имансыз кәпір екен. 

Бөгелектің үйіне еніп барсам, 

Әкесіне ас беріп жатыр екен. 

Бөгелектің терісі – ер-тұрманым, 

Қоян мініп, мен өзім жау қуамын. 

Шегірткенің айғырын ұстап, мініп, 

Тұра қашқан түлкіні бұлтартпаймын. 

Көлбақаның көнектей сүйегі бар 

Көртышқанның қырық құлаш үйегі бар. 

Өзім барып, жерінен алып келдім, 

Бір түлкінің қырық арба сүйегі бар. 

Өтірік өлең айтайын өрдің басы 

Жау қияқтың түбінен ердің қасы. 

Өзім барып, жұлмалап алып келдім, 

Бір түлкінің қырық арба омыртқасы. 

84. ӨТІРІК ӨЛЕҢДЕР 

Айттым да, өтірік өлең жұртқа жақтым, 

Қой қылып құмырсқаны жаздай бақтым. 

Айғырын шегірткенің ұстап мініп, 

Қой тастан адыр-адыр түлкі қақтым. 

Мен өзім жас күнімде тырна бақтым, 

Тырнамды семірсін деп қырға бақтым. 

Балықтың бас-аяғын түгендеуге, 

Іледе итке мініп, үш жыл ақтым. 
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Мен өзім жас күнімде қарға бақтым, 

Қарғаны семірсін деп жарға бақтым. 

Мешін жылы ақсүйек үлкен жұт боп, 

Арығына қарғаның жабу жаптым. 

Мен өзім жас күнімде қарға бақтым, 

Арықтап әр қарғама жабу жаптым. 

Желді күні жетеуі желдеп кетіп, 

Бақанастың түбінен әрең таптым. 

Қарға жеріп, ішпеді суын қақтың, 

Суы қылды қашықтық Белбұлақтың. 

Ақ өзектен инемен құдық қазып, 

Күнде үш уақ қарғамды суға жаптым. 

Шымшықтың шылым қылдым қу басынан, 

Бозторғай шылбыр қылдым шудасынан. 

Көбелектің қанатын көпір қылып, 

Теңіздің өте шықтым турасынан. 

Көбелек тумай жатып, үйін көрдім, 

Балықтың соймай жатып миын көрдім. 

Өзгем өтірік болса да, осыным шын, 

Астыма тышқан мініп, түйе өңгердім. 

Келемін өзен құлдап, масаны айдап, 

Үркіттім инелікті «Адағайлап». 

Болғанда Құрбан айты қыз қуамын, 

Асауын бөгелектің жемге байлап. 

Айттым да, өтірік өлең желдей естім, 

Ұстап ап, қос құланның мұрнын тестім. 

Болса да, өзгем өтірік, осыным шын, 

Жүк артып, бес қоңызға түнде көштім. 

Айттым да, өтірік өлең желдеп кеттім, 

Соңымнан: – Көбелекті кел, – деп кеттім. 

Асауын бөгелектің ұстап мініп, 

Астыма бес қап бидай теңдеп кеттім. 

Бөгелек ертең ерте пысқырып жүр, 

Тақымға таман тауды қыстырып жүр. 

Өзгем өтірік болса да, осыным шын, 

Мойнында бөгелектің бес құрық жүр. 

Үлкені бұ дүниенің маса батыр, 

Маса батыр бір тауды қашап жатыр. 

Бір масаның семізін сонда көрдік, 

Алпыс екі табаққа жасап жатыр. 

Ауыры бұ дүниенің үрген қарын, 

Жалғыз өзім көтердім соның бәрін. 

Көтеріп, түстеп барып қойғанымда, 

Көтере алмай жығылды атандарым. 

Жыланды жолда жатқан таяқ қылдым, 

Тасбақаның сүйегін аяқ қылдым. 

Шегірткенің айғырын шертіп мініп, 

Қоспастан үйіріне саяқ қылдым. 

Айттым да, өтірік өлең елге жақтым, 

Қайырып көбелекті көлге жаптым. 

Инелік пен масаны құда қылып, 
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Үстіне инеліктің шекпен жаптым. 

Айыл қылдым жыланның жонын илеп, 

Көбелекке жүр екен сона күйлеп. 

Сол сонаның айғырын іздеп жүрсем, 

Бір тоғайда жүр екен түйе сүйреп. 

Инелікке міндім де, сона қудым, 

Үш күн түнеп, сонаны қона қудым. 

Енді жеттім дегенде ине сынып, 

Енді инелік мінбеске тоба қылдым. 

Төскі тартпам жыланның үйегінен, 

Тіс шұқышым шіркейдің сүйегінен. 

Ар жақтағы араны алты-ай қуып, 

Жаңа қайтып келемін түнеу күннен. 

Әр тышқанның тісінен балта еткенмін, 

Бас терісін басбақша қалта еткенмін. 

Көбелектің қанатын көпір қылып, 

Адам өтпес дариядан алты өткенмін. 

Әтейі сона деген кәпір екен, 

Құмырсқа бір талай жан батыр екен. 

Үйіне көбелектің кіріп келсем, 

Ас беріп, әкесіне жатыр екен. 

Асына тамам сона тойған екен, 

Қырық өгіз, алпыс бие сойған екен. 

Асынан кеше барып, бүгін келдім, 

Бейіт қып Алатауды ойған екен. 

Келеді мына жақтан топты маса, 

Біреуінің тұмсығы темір аса. 

Жегенге ептеп-септеп тамақ жоқ ба? 

Ет шықты елу табақ бір тоңаша. 

Кенеге кежім жауып, бесті ат қылдым, 

Бетегені бес жарып, келсап қылдым. 

Бозторғайдың шудасын күзеп алып, 

Күндіз-түні иіріп, бес қап қылдым. 

Көбелектің көнектей майын алдым, 

Төрт елі үйегінен айыл алдым. 

Атым сиген жерінен көл тұрғызып, 

Көлденеңі қырық кез жайын алдым. 

Жібердім бес сауысқан Үріжарға, 

Жануар бірі – жүйрік, бірі – жорға. 

Өзгем өтірік болса да, осыным шын, 

Жүк қылдым кекілікті бес жүз нарға. 

Бөденемен қайтардым бөлтірікті, 

Басына қарағайдың көл тұрыпты. 

Өзгем өтірік болса да, осыным шын, 

Бір шалды шіркей теуіп өлтіріпті. 

Айдадым жылқы қылып отыз түлкі, 

Борсықты ұстап мінсең, аттың мүлкі, 

Ішінде топ кісінің жығып кетіп, 

Қылдың ғой, ойбай, қарсақ, мені күлкі. 

Күмістен ақ тышқанға таға қылдым, 

Терісін көртышқанның жаға қылдым. 
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Терісін сармасаның жыртпай сойып, 

Жиындық он бес қарыс саба қылдым. 

Жиылып тоғыз жігіт көтере алмай, 

Қылмасқа енді саба тоба қылдым. 

Жоғартыннан келемін құлан атып, 

Құла шолақ тышқанды бұлаңдатып. 

Құла айғырмен әкелген құланыма, 

Ауыл-аймақ – барлығы қалды батып. 

Арамен Алатауды алты ай шаптым, 

Көртышқанның жүнінен айыл тақтым. 

Күзгі қарда Көбеңдей жемдеп «мініп», 

Жеті өзеннің бойынан түлкі қақтым. 

Айттым да, өтірік өлең қызық қылдым, 

Алты құлаш жыланнан шұжық қылдым. 

Шаңыраққа шаңқита іліп тастап, 

Қыздың көзін шұжыққа қызықтырдым. 

Маса қызын беріп көбелекке, 

Күйеу жолдас болыпты бөгелек те. 

Шаранадан қарық қылып жыртыс жыртып, 

Той қылып, ат шаптырды төңірекке. 

Маса қызын беріпті көбелекке, 

Қара шыбын жүріпті жеңгелікке. 

Тоғыз сона той малға айдап сойып, 

Ақ киізін артыпты инелікке. 

Төментіннен келемін жоғары өрлей, 

Төрт қап өлең теңдедім аузын түйрей. 

Төрт қабының бірінің аузын ашсам, 

Анау-мынау қашады тонын сүйрей. 

Шымшықтың шылым қылдым қу басынан, 

Бозторғай шідер түйдім шудасынан. 

Бір өзіме қарайтын мың торғай бар, 

Ешкім менің бай емес, бір басымнан. 

Бозторғайдың жүзі жүр жұлмасынан, 

Тоқитұғын қап, шекпен шудасынан. 

Торғай тұрып, қатыным түйе іздейді, 

Болады екен олағы ұрғашыдан. 

Бит айтады: – Сіркені қатыным, – деп, 

Сірке айтады жейдені шатырым деп. 

Бит өлгенде, бұл сірке не деп жоқтар, 

Ақ тырнақпен алысқан батырым деп. 

Алтыннан ақ қоянға қақтым таға, 

Бір тышқаннан үш тонға піштім жаға. 

Суық сайын кигенде күйдіреді, 

Кешке оранып жатады бала-шаға. 

85. ЖОЛБАРЫСПЕН ОЙНАҒАН БӨЛТІРІК-ТІ 

Жолбарыспен ойнаған бөлтірік-ті 

Аттың басқан артынан бұл тұрыпты. 

Қиыстырып айтқанға өлең жоқ па, 

Сен айтсаң, мен де айтайын өтірікті. 

Шылым қылдым шымшықтың қу басынан. 

Шылбыр естім тышқанның шудасынан. 
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Шегірткенің айғырын ұстап мініп, 

Өте шықса, өлеңің турасынан. 

Көбелектің көнектей майын алдым, 

Көртышқаннан қырық құлаш айыл алдым. 

Аттың басқан жеріне көл тұрыпты, 

Қармақ салып, қырық құлаш жайын алдым. 

Өтірік өлең айттым да, елге жақтым. 

Құмырсқаны қой қылып, құмға бақтым. 

Көбелектің айғырын ұстап мініп, 

Матай тауын қырқалап, түлкі қақтым. 

Өтірік өлең айттым да, бесті ат қылдым. 

Бетегенің түбінен келсап қылдым. 

Ұрығымды ап кетті қу құмырсқа 

Он арқанды ширатып, ұстап міндім. 

Сонда Алматыға барып, келдім. 

Мың қоян, бес жүз түлкі алып келдім. 

Көзім көрген айтамын расымды 

Мен бекер жалған айтар кәріп пе едім? 

Көбелекке он арба салып тарттым 

Жүз тері, жүз пұт түбіт үстіне арттым. 

Бір сапар көбелекпен барған жүкке 

Он лапкесін тауысты ғой сартың 

Кірекеш келді биыл қоянға артқан 

Тұз салып тағарына он бес батпан 

Сол тұзды көтеріп ап он бес батпан 

Қоянның жүрісі артық шапқан аттан 

Міндім де, бір қоянға шықтым жұлып, 

Он құлан атып алдым, он бес елік. 

Шығармай шып-шырғасын артып алып, 

Қоянды таң асырдым үйге келіп, 

Бастырып сол қоянға арттым майын 

Шарбысын былай алдым, шажырқайын. 

Қарынын қатпар жағын тегіс алдым 

Бүйенін тастап кеттім, не қылайын, 

Бұл сөзге нанбағандар қылады өсек. 

Май құйдым үйге келіп неше кесек. 

Мінсе де, жан жабылып шаршамайды 

Май апты он бес қарын келін-кепшек. 

Бір кісіге миллион пайда бопты, 

Жүз сомнан майдың пұтын есептесең, 

Қояндар жүк астында түрленеді 

Көрмеген бір аң тағы бірге келді, 

Дүбірі жер жарады секіргенде, 

Мұның не деп сұрап ем, «бүрге», – деді. 

– Агар тисе сүйегің талқан болар, 

Жақындап сен бүргеге жүрме, – деді, 

Шіркіннің дыбысының қаттысын-ай, 

Жақын келе береді екен жат кісіні 

Бауырынан жүгіріп өтіп кетті. 

Үйренгеннен өнерінің ептісін-ай 

Бара алмай маңайына біз қашамыз 
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Қайтелік, шыбын жанның тәттісін-ай! 

Үшеуін үш бүргеге жектім арба 

Біз-дағы қуанамыз қолда барға 

Бүргенің қайраты бұл емес пе, 

Қызғанда бөгелмейді пілден қарға. 

86. ӘДЕЙІ САРЫ ШЫМШЫҚТЫ МІНДІМ ҰСТАП 

Әдейі сары шымшықты міндім ұстап, 

Қолыма ұзын шыбық мықтап ұстап, 

Сайланып ауыл жақтан аң аулауға, 

Қусырып, екі жақты қайшы ұстап. 

Алдымнан қызыл түлкі қыран қашты 

Шырылдап, сары шымшығым сырын шашты. 

Білді де аңға түлкі қуғанымды, 

Құйрығын бұлаңдатып, жалт-жалт қашты. 

Жетем деп сары шымшықты санға ұрдым, 

Қызығып, түлкі, қызыл қанға қыздым. 

Тепкілеп екі бүйір, шана толып 

Жорта алмай жол шаңынан қалған едім. 

Шымшығым астымдағы қорқау болды. 

Жұлынып мойын омыртқа жалқау болды. 

Көтеріп ел жағыма жеткізе алмай, 

Соғымға бір қыстыққа толған болды. 

Бір күні Андижанға бармақ болдым, 

Киініп, ат-тонымды жимақ болдым. 

Алдырып құмырсқа мен жолбарысты 

Шақырып қарға, құзғын бұзбақ болдым. 

Келемін ыңырсытып жердің жүзін, 

Алуға өз қолыма үрдің қызын. 

Ұрысып бір мың бес күн Андижанмен 

Көре алмай, ақырында, ханның қызын. 

87. БІР ТОРҒАЙДЫ ҰСТАП МІНДІМ ЖҮГЕНДЕП 

Бір торғайды ұстап міндім жүгендеп 

Бір бұтын мен қыстап шықтым үнемдеп. 

Торғайыма тамақ бермей жүруші ем, 

Ашуланып, «Қарным ашты, кетемін», – деп. 

Торғайыммен алып қаштым көкбарды, 

Тақымыма басып алдым шоқпарды. 

Мұқтар келіп жармасады көкбарға 

Шоқпарыммен ұрып жықтым Мұқтарды. 

Шынтағыммен алып ұрдым түйені, 

Бармағыммен ұрып жықтым биені. 

Күшті екенмін сонда білдім мен өзім 

Таба алмадым түйемен аңға сені. 

88. ӘЛІМЖАННЫҢ ӨТІРІГІ 

Әлімжан бір үйге келіп отырып: 

– Астымдағы ала айғырды жаңа келе жатып өлшеп едім, ұзындығы сүйемменен отыз екі сүйем болды. 

Және бүгінгі күннің суықтығы керемет болды, бір бозторғай жалғыз шыбық басына қонып отыр екен, 

мұрнынан шыққан демнен тұрған сүңгі мұз үш сүйем екен, – депті. 

Және Әлімжан Қоянды жәрмеңкесіне барып, Сәрсембай деген қу жігітке жолығады. Әлімжан базарға 

барып келейін [деп], кетіп қалып, қайтып келеді. 
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– Ал, Сәрсембай, бір қызық айтайын дейді. Бір қойдың піскен басын сатып алып, жеп едім, екі құлағы, 

Алла әмір–ай, үш тарақ болды, – депті. Сонда Сәрсембай: 

– Әттеген-ай, еркін үшін ала кескен екенсің, түбін ала кессең, бес тарақ та шығатын екен, – дегенде 

Әлімжан жеңіліпті. 

89. СҰРАУБАЙДЫҢ ӨТІРІГІ 

Сұраубай деген адам Жайлаубай байдың үйіне сасып, кіріп келіп: 

– Ойбай, малдарыңа сақ болыңдар, жаңа жолда отыз қасқыр кетіп барады, – депті. Бай абыржып, малға 

кісі жіберіпті. 

– Ей, Сұраубай, жаным, анық айтшы қорқытпай, тіпті, отыз қасқыр сұмдық қой, мал түгіл адамды да жер, 

– деген. Сұраубай: 

– Бай-еке, шынымды айтайын, көргенім – оны артық айтып едім, анығы, жиырма қасқыр еді, – депті. 

Бай: 

– Мұның да артықтау, тағы кесші, – деген сайын оннан, бестен кеміте келіп, «Атан түйедей бір қасқыр 

еді», – депті. 

Бай: – Тіпті, қасқыр көргенің өтірік, – дегенде, «Енді бар шыным – тайлақ түйенің табанындай бір 

қасқырды көзіммен көрдім, – депті. 

90. ӨТІРІК ЕРТЕГІ 

Өз әкемнен тумай тұрып, тумаған ту атамның жылқысын бақтым. Бір күні жылқымның соңынан келе 

жатсам, шықпаған шидің түбінде, тумаған ту қоянның көжегі жатыр екен. Өзегі өрілмеген, сабы 

қиылмаған, тоғыз орайлы тобылғы сапты қамшым бар еді, үзеңгіге шіреніп, керіле беріп, тигізбей, салып-

салып жібергенімде, миы жындай бұрқырап, шашырап, жерге түсті. 

Одан өтіп келе жатсам, тумаған ту түлкінің көрінбеген күшігі шықпаған шығанақта жүр екен. Сабағы 

салынбаған, қорғасыны құйылмаған, дәрісі дарымайтын мыртық-мерген мылтығым бар еді. Жылғамен 

зытып бара жатқанда, қарсы алдынан отыра қалып, қақ тұмсықтың тұсы деп атқанымда, оқ мұрнынан 

тиіп, жұлынмен жүріп отырып, құйрығының ұшына барып тоқтаған екен. 

91. БҰҚАБАЙ МЕРГЕННІҢ ӨТІРІГІ 

Лепсі уезіне қарайтын Матайдың аталығы Шоқпар Бұқабай деген кісі де өтірікке келгенде, ешкімге есесін 

жібермейтін желдіртпе кісі екен. Елді аузына қаратып, сол соғады дейді. 

– Қаңтар туысымен қарсақ тонымды бастыра киіп, қара шолақ өгізіме мініп, тобылғыдан түлкі түртіп, 

қасқыр қағып келе жатып, арыстанның алты жұмыртқасын омбы қардан ұрып алдым да, ойдан қашқан 

отыз түлкіні алты жұмыртқамен жіберіп ұрып, жіберіп ұрып, түлкінің бәрін жау жапырақтай түсіріп, 

сайды әкеме ас бергендей қан сасыттым. 

Шыбық садағым, ши оғыммен құралайды көзге атамын. Сеңгірде селтиіп тұрған кер құланды тартып 

қалғанымда, оғым атқан құланның оң танауынан кіріп, сол құлағынан шығып, алдыңғы оң аяқтың 

турасын жұлып, артқы сол аяқтың түяғын түсіріп, сан етті аралап, өрлей шығып, құйрықты қуып отырып, 

үстінен шығып кетіпті. 

Аңғал сайдың алшасына салып тастаған қақпаныма күнде отыз арлан, тоқсан түлкі түсетін болды. Күнде 

бір қақпаннан бір ауыр көген аң аламын. Біреуінің кірпігінен, біреуінің мұртынан, біреуінің мүйізінен, 

бірінің құлағынан, көбі аяғынан, азы тұяғынан түседі де жатады, түседі де жатады дейіт дейді. 

92. ЫҒАЙ МЕН СЫҒАЙДЫҢ ӨТІРІК САЛЫСТЫРҒАНЫ 

Ығай, Сығай деген екі ағайынды туысқан суайт, өтірікші болыпты. Осы екеуін өтірік айтыстыруға ел екі 

ен-жар болып, жиында өтірік бәсекесіне түсіпті. 

Сөзді Ығайға беріпті. Ығай: 

– Қой жылы қостап, жылқымен отарға шықтық. Айына алты саптыаяқ тары, алпыс мысқал талқан азық, 

көже қатыққа екі сүбе қабырға, бір миқы омыртқа, бір құрт, екі малта беруші еді. Бұл азықты ай сайын 

алты атан түйемен түсіріп тұрушы еді. Бір күні ауылдан келген азығымды түсіріп алып жатсам, айғыр 

шаппай, шығып кеткен алты бием желіндеп жүруші еді, бәрі де бошалап кетісіпті. 

Тоқпақ жалды торы айғырды жайдақ күйінде жүгенсіз, қақпалап мініп, жүгіртіп келе жатсам, шықпаған 

шыларжында қорықпайтын қоян жатыр екен. Торы айғырдың үзеңгісіне шіреніп тұрып, тұмағымды алып 

жіберіп, ұрып ем, күл-топырақ болып, аспанға ұшып кетті. Ұрған жеріме келсем, тұмағымның милығынан 

келіп, отыз үйрек балапандап, қырық қаз жұмыртқалап қалыпты. Сол күйі басыма кие салдым да, 
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биелерімнің ізімен соғып келе жатсам, тумаған ту серкенің терісінен істеген местегі қымыз көштен түсіп 

қалыпты. Биелерім аман-түгел табылады екен деп ырым қылдым да, торы айғыр үзеңгі баулап алып, тағы 

соғып, келе жатырмын. Бір айдын шалқар дарияның жағасына келсем, үрлей, от жанып, сор май шығып, 

топырақ жанып жатыр екен. Торы айғырды суытып, қаңтара байлап тастап, тұмағымдағы толып жатқан 

құсты үстіне су құйып, асып отырсам, қырдан қызыл түлкі мені бас бағыпты да тұрыпты. Мақтадан оғы 

бар, балдырдан дәрісі бар, әкемнен қалған ақшолақ мылтығым бар еді. Тұмсықты тұстай, мұрынды нұсқай 

атып едім, тұмсықтан тиген оқ құйрығының үстінен шығып кетті. Тұмақтағы түстікке тояттап алып, 

қымызыма қанып алып, қанжығамды қаз толтырып, түлкімді бөктеріп, алты дарияның ар жағында, жеті 

дарияның жел жағында, Барсакелмес аралда алты бием құлындап, құлындарын аймалап тұр екен. Дария 

торы айғырдың тобығынан да келген жоқ. Бір айғыр үйір жылқы айдап, қайтып келемін. 

Жолда келе жатып, кеш батқан соң бір жерге түнейін деп, қамшымның бүлдіргесімен барлық жылқымды 

матастырдым да, ыстық қылып ішейін деп айнала – төңіректен бір етек жапа теріп әкелсем, бәрі шіл екен, 

пырылдап ұшты [да] кетті, ұшты [да] кетті, – депті. 

Сөзді Сығайға беріпті. Сығай: 

– Мен кішкене күнімде бір сарттың сиырын бақтым. Сарттың бір күні бір сиыры ауырды. Есек пен ауру 

сиырды бір қораға қамадым да, арам өлмесін деп, мені күзеттіріп қойды. Қолыма бір өткір қожаныт 

сапысын қайрап берді. Бір мезетте қалғып кеткен екем, қараңғы қорада бірдеңе қорқырап барады екен. 

Бағанағы ауру сиыр өліп барады екен деп қорқырағанды бауыздап жіберсем, сарттың ұйықтаған есегін 

бауыздап тастаппын. Жаным жағамнан шықты. Таң сарғая, қорыққанымнан сартты көрмей, елге қашып, 

шығып кетейін деген оймен қораның бір тесігінен шығып, ар жағына қарғып түссем, сарттың ас үйіндегі 

қазанына түсіп кеттім. Жалма-жан тұрдым да, үш жұмыртқаны бөркіме салып киіп, сары майдан 

белбеуіме түйіп алып, о күні ұзай алмайтын болып, сарттың ұн салған үлкен сандығына кірдім де, жатып 

алдым. Сарт ертемен диірменге кетті де, кешке қайтып келіп, әкелген ұнды менің үстіме төгетін болды. 

Мен енді не болса да, болды дедім – дағы, сарт ұнды құя бергенде: 

– Ойбай! – деп, өзін құшақтай алып едім, сарт қорықпастан шап беріп, ұстап алды. Ұрды, соқты, 

отырғызып қойды. Есекпен бірге бауыздаймын деп, пышақ қайрайды, ішімнен буынған белбеудегі 

сарымай еріп, астыма төгіліп отыр еді, сарт: 

– Анаңды... қазақ, шыжыңбысың, – деп, төбеме түйіп қалып еді, бағанағы 

жұмыртқа бырс етіп жарылып кетті. Сарт: 

– Батшағар, таз екен, – деп, күбі шелекке салды да, айдалаға апарып 

тастады. 

Айдала, адам жоқ. Бір күн, бір түн елсіз далада жаттым, қарным ашты. Не 

қыларымды білмедім. Аяғында амал қылдым да, қасқыр болып ұлыдым. Ұлып едім, айналама қасқыр 

қаптап кетті. Ұлуды қойып, үндемей жаттым. Майдың исі мұрындарын жаратын шығар деймін, айнала 

тұрып, иіскелейді. Бәрі келіп, бір-бір сарып кетіп жатыр. Бір төбеті бұтын көтеріп сари бергенде, бөшке 

шелектің аузынан аңдып тұрып, құйрығынан шап беріп, ұстай алдым. Қасқыр күбіні салдырлатып алды 

да жөнелді. Тауға да, тасқа да соқты. Күбі күйреп, күл-күл болды. Болдырған қасқырды қақпалап мініп, 

үйге келдім. 

Өсіп, ержеткен соң арыстан асқан, қасқыр алатын қақпаншы, бөрі алатын бүркітші болдым. Бөріге түсетін 

бөрте қара бүркітім болды. Өрелі қасқырды он күн қуып соғатын бурыл жүйрік атым болды. Алатауға 

аңға шықтым. Адыр-адыр тауларды арылтып, қиын-қиын тауларды қыдырып келе жатсам, бір 

қапталында бір айғыр үйірлі түлкі жүр екен. Биікте тұрып туралап, бүркітімнің томағасын тартқанда, 

құйрығымен қуалап, қанатымен қайырып, екі аяқпен елуді, тұмсықпен тоғызды ұстады, – депті. 

93. ӨТІРІКТІ АЙТҚАН ЖАҚСЫ, ҚОСТАУШЫСЫ ТАБЫЛСА 

Екі өтірікші бірі бастап, бірі қостап, ел аралап, өтірік айтпақшы болыпты. Біреуі бір күн ілгері жүріп, ел 

аралап, қонған, түстенген жеріне, жолыққан адамына өтірік айта бермекші болыпты. Екіншісі бір күн 

кейін жүріп, сол жөнмен алдыңғы өтірікшінің айтқанын қостап, растап отырмақшы болыпты. 

Өтірікті бастаушы бір ауылға келіп, қоныпты. Ауыл адамдары: 

– Жарқыным, жақсы-жаманнан не тіл бар? – десе, өтірікші: «Ел аман, жұрт тыныш, жалғыз-ақ көкті 

көбелей, аспанды аралай, көшіп бара жатқан елді көрдім», – депті. Ел нанбапты. 

Енді келесі кешке сол ауылға қостаушы өтірікші келіп, қоныпты. Ауыл адамдары тағы да: 
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– Жарқыным, жақсы-жаманнан не тіл бар, кеше бір қонақ көкті көбелей, аспанды аралай, ел көшіп бара 

жатыр екен деді, онан не білесің? – десе, қостаушы: 

– Болса болар, өйткені, аспаннан анда-санда керегенің сағанағы түсіп бара жатқанын көрдім, – депті. Бұл 

өтірік сонан кейін өріс алып, елге таралып кетіпті. 

Келесі күні өтірікті бастаушы енді бір қоналқадағы елге келгенде, тағы естіген-білгендерін сұрағанда: 

– Бөтен айтарлық сөз жоқ. Жалғыз-ақ жолда бір үлкен көл өртеніп жатыр екен, – депті. Ел нанбапты. 

Келесі кешке сол ауылға қостаушы өтірікші келіп, қоныпты. Ауыл адамдары тағы да: «Жарқыным, 

жаңғырыққан не тіл бар? Кеше бір жолаушы: «Жолда бір көл өртеніп жатыр екен деп кетті, онан не 

білесің?» – дегенде қостаушы: 

– Болса, болар, өйткені, сол деңгейден басы күйік, көті күйік балықтарды әркім алып бара жатқанын 

көргенім рас, – депті. Бұл өтірік содан кейін әуезе боп, елге тарап кетіпті. 

«Өтірікті айтқан жақсы, қостаушысы табылса» деген мақал осыдан қалған екен дейді халық. 

94. АҢШЫНЫҢ ӘҢГІМЕСІ 

Декабрь айының іші еді, аңшылықпен қона түнеп, бұйырған аңдарды атып алып, кешке таман шаршап, 

бір сайдың саласына келіп, ылдиға түстім. Маужырап ұйықтап қалармын деп, желдің өтіне түсіп, отымды 

жағып, киіктің қоң етінен ыстық істеп ішейін деп, мосыға бақырымды іліп қойдым. Қоржынымдағы 

піскен тамағымды жеп отырып, қалғып кетіп, шошынғандай көзімді ашып жіберсем, жағып қойған отым 

шашылған, бақырым төмен қарай жылжып бара жатыр. Таңырқап, кішкене отырдым да, тұра кеп, шелекке 

барып қарасам, бақырымды бір тасбақа мойнына іліп, жылжып барады. Ғажаптанып ойлап қарасам, 

манағы от жаққан жерім, тасбақаның үйі екен. Отты бақаның үстіне жағыппын. От мазданып жанғанда, 

бақаның сүйегі қызып, оянып, қимылдап, отты шашып тулағанда, бақырым мойнына киіліп қалыпты. 

Бақа содан құтыла алмай, жанталас қылып, кетіп барады екен. Сөйтіп, тасбақа отымды шашып, 

бақырымды төгіп, бос бақырымды мойнына іліп, әкетіп бара жатыр екен ғой. 

– Қыстың күнінде мазаңды алып, ұйқыңды бұздым-ау, сен де бір момын мақұлықсың ғой, – деп, жерге 

көміп тастадым да, тыңдадым. Бақам қор ете түсті. 

95. ЖЕЛМАЯМЕН ЖЕЛГЕНДЕ 

Үйшіктен шығып, Қарақұмды басып, Түрікпен елін асып, Шевченко-Маңқыстақты аралап, Астраханға 

келіп, қонып жүрген күнде болып еді. 

Бір күні Қара бұғаздың сорына түсіп, бір бала жоғалып, ел-жұрт болып іздеп, таба алмай, сабылып жүр 

екен деп естідім. «Ағайынның жоғын жоқтас, табылса иесіне, табылмаса, көңіліне жақсы» деген бар ғой, 

бармай болмас деп, Ақтайдың Сары үлегін сұрап мініп, жолға шықтым. Күн өте суық еді, әдепкіде бет 

қаратпай отырды. Тайпақтан шыққанымда күн сәскенің кезі еді. Сары үлектің еті қызды. «Енді шыдап 

бақ, мен тарттым!» – дегендей, екі жағына кезек-кезек жалтақтап, желдей есіп, судай тасып, бұлттай 

көшіп, шығысқа бетті қойып, жұлдыздай ағып келеді. Бұл кезде Сары үлекті тоқтатып, не басқа жаққа 

басын бұруға болмайтынын білем, жүрісіне мәз болып, масайрап келем, бір кезде маужырап қалғып 

кетсем керек, сескеніп кетіп, жан-жағыма қарасам, бір зор дарияның жағасы, қалың орман, зеңгір таудың 

арасында келемін. Сары үлектің жүрісінің, үстінің жұмсақтығына, өнімділігіне масаттанып отырғанымда, 

мына бір көрмеген-жүрмеген жерді аралап келе жатырмын. Бұл не ғажап? Мұндай жерді бұрын көрген 

жоқ едім деп, таңырқанам да, толғанып, ойланам. Сүйтіп келе жатып, шіркін-ай, мына дарияның суына 

шомылып, тауына шығып, орманын аралап, көк шөпке аунар ма еді деп ойладым. Сол кезде ойыма мына 

қауіптер сап ете түскені! Тауда бөрі болса, шөп арасында, суда шаян болса, қайтесің дегендей болды. 

Сонымен бұл қай жер деп ойлаймын, таңданып тұрғанымда ойыма сап ете түсті; бұл жер баяғы 

«Шаһнамадағы» Рүстем Зорабтың аралаған таулары екен. Ал менің астымдағы, баяғы қазақ еліне қоныс 

іздеп, жер жүзін аралаған Асанқайғының желмаясының баласы екен ғой. Жүрісіме енді түсініп келе 

жатсам: 

– Тоқтаңыз! – деген дауыс естілді. Тұра қалсам, баяғы Адайда жоғалған бала екен. Бұл бала Қара бұғаздан 

шығып, Қарақұмды басып, Тянь-Шяньнің тауын аралап, Памирге таман өтіп барады екен. 

Екеуміз жөн сұрасып, амандасып, қуанысып, күллі таудың халқын жиып, той жасап, енді еліме келсем, 

осы екі арада дәл бір сөткеге жетер-жетпес мерзім өткен екен. Көп жүрген екем деп қатты ренжідім, – 

депті сөзі селді, аузы желді айтушы. 

96. БАЙСАРЫНЫҢ ӨТІРІГІ 
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– Ақжал, Шабдар атым бар. Ақшамға азан айтып, алдау акбар дегенде Алматыдан шығып, Лайдолда 

дегенде Қарғалыны қақ жарып, Ұзынағашқа бардым. Сол жерден бір нан ауыз тиіп, аттанып, 

бұлаңқұйрықпен қазан қайнап жатқанда Қазан қаласына бардым. Қазан қаласында бір жомарт адам бар 

еді, баяғы қонақ тағы келді деп, атым шаужайынан ұстай алды, – депті. 

97. ЕКІ СУАЙТ 

Баяғы заманда заманы бір замандас, қатары бір құрбылас үш адам болыпты. Бұлардың екеуі өтірікші 

болыпты да, біреуі оларға үнемі төреші болыпты. Төреші дегеніміз әділі мен расын, өнері мен өтірігін 

көзбе-көз, бетпе-бет айтып беретін адам екен. 

Сол екі өтірікші мен бір төреші қартайып, тұғырдан түсіп, тоқсанға келіп, тоқтасып қалған шағында бір 

үйде бастары қосыла қалыпты. Осы екі өтірікшінің екеуінің де құрыққа сырық жалғап, бір сөзге екі сөзді 

қосақтап, көпіртіп, лепіртіп сөйлеуді өздеріне үлкен өнер санайды екен. 

Бұлардың ол сырына ежелден қанық, өзінің үзеңгілес жолдасы төреші Тайжан: 

– Үшеуіміз де кәрі буын, көпті көрген көне екенбіз. Келешектің гүлі – жас буын, мынау отырған балбөбек 

балалар да ести отырсын. Мал сойылып, ас түскенше сары қымызды сіміре отырып, әңгіме дүкенін 

құрайық. Кәне, Түсіпбек пен Бейсенбек, өткен-кеткеннен әңгіме шертіңдер, – депті, оларды тым 

қолтықтай түсіп. 

– Жөн айтасың, Тайжан! Мұндай бас қосыла бермейді, бас қосылғанда көңілді отырған бір ғанибет. Бірақ 

төрешіміз өзің бол, кәне, қайсымыз бұрын сөйлейік, – депті Түсіпбек, желпіне отырып. 

– Онда бастапқы сөзді Түсекем бастап, соңғы сөзді Бейсекем жалғап кетіп отырсын, – депті төреші 

Тайжекем. 

– Әне бір жылы қатал бір жұт болды. Ақпан айы ақырып, қаңтар айы қақырып келді. «Ту» деген түкірік 

жерге түскенше қатып қалып, жағаңа жабысып жатқан бір үскірік күн еді. Бір айғыр үйірімен ықтап кетіп, 

соны іздеп, ат сабылтып келе жатқан бетім еді. 

Шоқ болып өскен қызыл тобылғының түбінен бір қоянның көжегі кездесе кетті. Ойда жоқ жерден, көбек 

үстінен шыға келгенімде қоянның қашуға да мұршасы келмеді. Көзін бақырайтып, құлағын жымитып, 

етпетінен шөге түсіп, жата қалды. Жалма-жан атымнан түсе қалып, көбегінен көтеріп алсам, көжектеп 

жатқан бір еркек қоян екен. Уай, то-б-ай, баға келсем, өз өмірінде еркек қоян да бір көжек табады екен 

ғой. Міне, саған тамаша! Соны мына мен өз көзіммен көрдім! – депті Түсіпбек тапжылмастан. 

Сонда миығынан күліп отырған түлкі көзді Тайжан төреші: 

– Онда өз өмірінде ер адам да бір бала табатын болғаны ғой. Дәуде болса, сол ақпанның қақаған аязында 

сенің сақал-мұртыңа да қырау қатып қалған шығар, – дегенінде, өтірікші де болса, адамның аңғалы екен, 

өмір-бақи сақал-мұртына бір тал қылтанақ бітіп көрмеген көсе Түсіпбек: 

– Рас айтасың, Тайжан! Ол күні сақал-мұртыма қырау біткен қатып бақты, – деп, қара шыбын тайғанап 

жығылардай қызыл күрең иегін бір сипап қалыпты. Тыңдап отырған үлкен аға, кіші іні ду күліпті. 

– Бір жылы қыс аяғы ұзап, қар кеш кеткен қара дауылды көктем еді. Үлкен ұлым Жұман екеуміз есік 

алдындағы күресінге шығып тұр едік. Аспанға қарасам, нақ үстімізден қаңқылдап ұшып, жалғыз қоңыр 

қаз кетіп барады екен. 

– Әй, Жұман! Ана бір жануардың жұмыртқалайтын тоқымдай құрғақ жер таба алмай, қанатын зорға қағып, 

әзер-әзер ұшып, үрпін шашып бара жатқанын қарашы! – дедім. 

– Әке, үрпін шашып бара жатқаны рас екен. Өйткені, жаңа үстімізден ұшып бара жатқанда бір тамшы 

уызы менің бетіме тамып та кетті, – деді балам. 

– Уау, Бейсенбек! Жылқыда өт, төрешіде бауыр, құста сүт болушы ма еді? Ағама жеңгем, апама жездем 

сай демекші, өзіңе балаң да сайма-сай екен ғой! – депті төреші Тайжан. 

– Қысты күні айдалада қоста жатып жылқы бағушы едік. Қара құрық қалың жылқыдан қалай аңдысақ та, 

күнара бір жылқыны қасқыр жеп кететін болды. Бір күні барлық жылқышы ыза болып, қару алып, 

жортуылға шықтық. Сол күні жеті қасқыр тобымен келіп, жылқыға шапты. Көзді ашып-жұмғандай 

болмады, бір желіндеп жүрген топ басы биені жарып тастады. Екі жылқышы жарау қос атпен тұра қудық. 

Жылқыны құйрығынан тартып тұрып, тоқтатып, мұрттай ұшырып, басқа қасқырларға жығып беретін бір 

қызыл шолақ, көкжал арлан қасқыр екен. Қос атпен ұтылап қуып, таянып қалғанымызда, жаны қысылған 

алты қасқыр ортасындағы арлан қасқырды тастай қашты. 
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Сөйтсек, бағанағы көкжал арланның екі алдыңғы аяғын ертеде қақпан қиған, нақ тізеден шолақ екен. 

Жаңағы алты қасқыр көкжалды кеудесіне көлденең ағаш салып, кезекпе-кезек аузымен тістеп отырып, 

алып қашады екен. 

Біз арланға алданып тұрғанымызда, басқасы ұзап шығып, бізден құтылып кетті. Көкжалды соғып алып, 

біз кері қайттық. Содан кейін, көзіңіз жамандық көрмесін, қасқыр атаулы маңымызға да жоламай кетті, –

деді Түсіпбек. 

Көзі күлімдей түсіп, көңілі түйткілденген Тайжан: 

– Түсекем, шылғи өтірігіңе беп-береке, бірақ, ұятыңа дәл он серке! – деді. 

– Ана жылы қыс ортасында, бір атан өгізім зым–зия жоғалып кетті. Бармаған жерім де, іздемеген ой-

шұқырым да қалмады. Көктемнің бір көксоқта күні еді. Көнек тауының беткейіне қой жайып тұр едім. 

Сол таудың қойнауындағы Қойтастан көзіме бір қуыс шалынды. Жалма-жан әлгі қуысқа шауып барып, 

белімдегі қол күректі ала салып, үш-төрт күрек кесек қарды ойып-ойып тастап едім. Сізге өтірік, маған 

шын, ар жағы ұзын өзек сияқты үңірейіп, төбесі жабық қора сипатты көше болып кетті. 

Сол төбем тимес өзекпен кетіп бара жатсам, жолымда тоқ сиырдың жас тезегі мен жаңа жүрген ізі жатыр. 

Ізбен індетіп, жарты шақырым жерге барсам, бұдан жарты жыл бұрын жоғалтқан атан өгізім, өркеші жоқ 

түйедей болып, басын бір бүйіріне қайырып салып, жануарым бырт-бырт күйсеп жатыр екен. Жатқан 

жерінің шөбі мен көгі тура тізеден келеді. 

Асыл шөп пен тұнық судың неше алуаны сол жерде екен. Ат пен өгізім жонынан жарылардай нән семіз 

екен. Қыстай қалың қардың астында қалған көкорай шалғынға әбден бордақыланып алған екен. Қуыстан 

шығарып алып, қойыммен қосып, үйге айдап қайтып, атам марқұмды әкесі базардан келгендей етіп, бір 

қуанттым, – деді Бейсенбек. 

– Онда, айыр тұяқ сиыр малын бағып әуре болмай-ақ, қыс болса-ақ, Көнек тауының етегіне айдап салу 

керек болды ғой, – деп, жымың-жымың етті Тайжан төреші. 

– Қалың керуен Қырғыз ағайынның Тоқпақ, Пішпегіне кіре салдық. Сол сапардан қайтып келе 

жатқанымызда, үш күн, үш түн нөсер жауын болды. Енді ұзап жүре алмайтын болған соң, бір өзеннің 

қырқа тұсына келіп, еру болдық. Түн қараңғы, көзге түртсе, көргісіз. Қара нөсер жаңбыр төгіп тұр. Ат 

арқандайтын бір бұта да таба алмадым. Сонан соң жалғыз тал бозды қазық етіп, бір түп бетегенің түбін 

қазып алып, оны қолағаш етіп, шу асау атымды әзер дегенде арқандадым. Ол жақтың бетегесі қалақтай, 

бозы таяқтай болады екен, – деді Түсіпбек. 

– Иә, ол жақтың елі мен жерін, бетегесі мен бозын біз де көрген едік. Әйтсе де, дәл осың көзге шыққан 

сүйелдей сөлекет болды, – деді төреші Тайжан. 

– Жас кезімде тоғыз шақырым жерде кетіп бара жатқан қызыл алтайы түлкіні көрдім. Ол түлкіге қасымда 

ертіп келе жатқан құмай қара тазымды қостым… Ал енді, бертін келгенде, бір көлден жалғыз ауыз бытыра 

мылтығыммен бір атқанда отыз бес дар қоңыр үйректі бір-ақ жықтым. Сөйтіп, атқан үйрегімді әзер 

дегенде жинап, бір қайық етіп, алып шықтым,–деді Бейсенбек. 

– Әй, Бейсенбек! Тіпті, түйтігің де жоқ екен. Ең болмаса, сол атқан үйрегіңнің санын үш есе азайтсаң, 

қайтер еді, – деді Тайжан төреші. 

– Жасымда, адам айтып болмас, адамның қырағысын көрдім. Ол заманда жауласқан екі ел, екі қырағысын 

таудың басына шығарып қойып, қарауыл қаратады екен. Қарауыл қарайтын сол екі тауының арасы жеті 

күндік жер болады екен. 

Сонда қазақтың қарауыл жігіті: 

– Таудың басында бір зат отыр. Бірақ адам екенін де, құс екенін де анық айыра алмай отырмын, – депті. 

Сонда қалмақтың қарауыл қызы: 

– Мені осы жерден ол көріп отыр. Бірақ не адам, не құс екенімді айырып біле алмай, дал болып отыр. 

Қазақ қарауылы мені «Құс екен» деп, қапыда қалсын. Бұлғары қара тоқымды біреуің менің үстіме 

лақтырып жібер де, екіншің тоқымның соңынан іле бір тостаған ақ ұнды шашып жіберіңдер. Мен сол 

мезгілде қара тоқымның тасасымен домалап, ойға түсейін. 

Сонда қазақ қарауылы өз адамдарына: 

– Жоқ, бұл қарауылда тұрған адам болмады. Саңғып ұшқан Оралдың ақ иық қара бүркіті болды дер, – 

депті. 
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Ақырында, сол жауласқан екі елдің әкімдері екеуі де қырағы-ақ екен. Осы екеуінен дүниеде теңдесі жоқ 

адам қырағысы туады деп, екеуін ерлі-зайыпты етіп, қосыпты. Сол екеуінен қырағы бала тумай, түк 

көрмейтін суқараңғы бала туыпты, – деді Түсіпбек. 

– Көпті көрген көнелер айтқан. «Екі қырағыдан бір су қараңғы туады» деген мәтел осыдан қалған ғой! – 

деді талғампаз Тайжан. 

Екі өтірікшінің сөзін алма кезек тыңдап отырған үлкен-кішісі аралас барлық қауым: 

– Тайжеке! Осы Түсекең мен Бейсекеңнің қайсысының өтірігі шынға бергісіз? Қайсысының өтірігі 

қисындырақ, нанымдырақ, қызығырақ? – депті. 

Сонда төреші Тайжан ойланбай, тайсалмай: 

– Иә, кәзіргі біздің заманға қарағанда, осының екеуін де өтірікші деуге болады және бірінен-бірі басым 

жатыр. 

Ағама жеңгем сай, 

Апама жездем сай, 

Бірін-бірі аялаған, әлди-ай, – дегендей, Түсіпбек пен Бейсенбек те біріне-бірі сайма-сай. Анығын айтқанда: 

– Өтіріктің өзіне сенбе, қисынына сен деген рас-ақ. Сіздер мен біздер осы өтіріктің өзіне емес, қиыстыра, 

қызықтыра айтқан қисынына сенейік, –депті төреші қарт Тайжан. 

98. КӨЛДІҢ КҮЙГЕНІН КӨРГЕН АДАМ 

Бір күні бір жаққа барам деп, атқа мініп, ен далада жалғыз өзім келе жатыр едім, бір мезгілде бір нәрсе, 

«Бақ» еткендей дыбыс естілді. Жан-жағыма қарадым, еш нәрсе көрінбеді. Тағы жүріп келем, тағы «Бақ» 

етті. Қарадым, дәнеме жоқ. Және жүріп келем, тағы «Бақ» етті. Тоқтап тұрып, бұл немене, анықтап 

байқайын деп, жан-жағыма айнала қарадым. Еш нәрсе көрінбеді, сонан соң ойладым – құстың дауысы ма 

деп жоғары, аспанға қарасам, жүк артып, тізілген түйе көшкен ел, үй, Алла-ай, аспанмен ел көшеді екен-

ау, – деп ойлап, ауған жүкті әлді өңкей бозбалалар түзетем деп, басқанына «Бақ» еткен түйенің дауысы 

екен. Сонда білдім – тағы ойладым: әкем айтып отырушы еді-ау, әуеде өзіміздей ел болады деп. Сонда 

әкеме осы кәрі кісі не боса, соны айтады, басып жүретін жері жоқ, қалай жүре алады деп, нанбаушы едім. 

Ел болатыны шын екен ғой деп келемін. 

Алдымда бір белге шықсам, ар жағында бу ма, түтін бе, будақталған бірнеме 

көрінеді. Жақындап келсем, бу мен түтін аралас шықты, қасына жақын келсем, бір көл қамысы, суы аралас 

жанып жатыр. Соның буы мен түтіні екен. Бір сыпыра қарап, байқап жүрдім. Сумен қамыс аралас біткен 

көл екен. Қамыс жанып, суы қайнап, бұрқылдап жатыр. Ары-бері аралап жүріп, көріп болдым ғой деп 

кеттім. 

Баратын жеріме барып, қайтып келе жатып, суы жоқ бұрынғы көлдің орны 

құр тақырға кез болып, тақырдың үстімен жүріп келе жатсам, тақырдың әрбір ойдым-ойдым жерінде 

жылқының бір жерде тұрып тышқан, кепкен тезегіндей үйіліп, өліп жатқан бақа. Аттан түсіп көрсем, 

бәрінің де артқы аяғы мен көттері күйген. Атыма мініп, жүріп келе жатып ойладым. Тағы әкемнің сөзі 

есіме түсті: балық пен бақа сусыз жерде жан сақтай алмайды дейтіні осы екен. Балығы жоқ, бақасы көп 

көл өртенген соң қамыс қалың, шетінің жалынының күшті қызуынан қашып, суға тығылып, көзі көретін 

бас жағы оттан қашып, теріс қарап жатып өліп, судағы тығылып жатқан аяғы, көті күйіп, пысылдап, су 

бітіп, бақа үйіліп қалған. Сөйтіп, көлдің өртенгенін көзбен көрдім. 

99. ҚҰТАЙБА ӨТІРІКШІ 

Бұрынғы заманда Бағдад шаһарында Перімәлік деген бір үлкен бай болыпты. Өзі алтын, күміс, асыл 

тастарын сауда етеді екен. Әйелі перзент көрмегендіктен, ұлы да, қызы да болмапты. Соншалық сауда 

жұмыстарын басқарып, реттеп жүргізетін, барлық шаруашылығын билеп, құл-құтандарын жұмсайтын 

билеуші бір адамы бар екен. 

Бай әлгі адамына сондайын сеніп кеткен. Барлық байлығын, қылған пайда, залалдарын жоғарғы айтылған 

адамнан жылында бір мәрте есеп алады екен. Тіпті, өзінен туған баласы сықылданып, байдың 

шаруашылықпен жұмысы болмайды екен. 

Бір күні сол адамы ауырып, келтесінен өліп қалыпты. Әлгі адамы өлген соң барлық жұмысы тоқтап, қараң 

қалған сияқтанғандықтан Перімәлік бай тұрмастан төсегіне жатып алыпты. Тамақ ішпей, бір жұма 

қайғырып, есінен тануға жуықтапты. Байдың мұншалық есеңгірегенін көріп, көршілері, туған-туысқан, 

дос-жарлары жиылып келіп, байға ақыл айта бастапты. 
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– Байеке, мұныңыз Құдайға қарсылық емес пе? Жақсы жалшыңды өзі берген Құдай өзі алды. О баста 

сатып алған құлың емес пе еді?! Ақылдылығымен сіздің ырысыңызға қарап, құл болса да, ұлыңыздай 

болып, барлық мүлкіңізді өзі билеп, төстеуші еді. Орныңыздан тұрыңыз да, тағы бір құл сатып алыңыз. 

Бағыңыз қалың, ырысыңыз мол кісісіз ғой. Бәлкім, одан да артық адам кез келіп қалар, – десіпті. 

Тегі, анау адам да бала кезінде сатып алған құл болуы керек. Жатуға бола ма, бай тұрады да, қасына бір 

ер адам ертіп, құл алуға базарға шығады. Құл базарына барып, бір құл жаратпайды. Түгел Бағдад шаһарын 

аралап болып, басқа қалаға жол шегеді. Қала-қаланы кезіп жүріп, Милләтиа шаһарына келсе, бір мыңға 

таяу сатылатын қауым құлға кездеседі. Құлдарды сататын бастығына сөйлескен екен, қожайыны басқа 

құлдың бағасы үш жүз алтын, ана бір жастау құлдың басы бір мың алтын, жүз алтындығы да бар деген 

соң, барлық құлдарға сөйлесіп, ұнатыңқырамай, қымбат құлға сөйлесейінші деп, қасына кеп: 

– Шырағым, сен сатылатын адамсың ғой, жақсы болсаң, ұл қыламын, жаман болсаң, құл бойыңмен жүре 

берерсің. Өзің тым қымбат екенсің, кәні, қандайлық өнерің бар, қолыңнан нендейлік іс келеді? Нағыз 

шыныңды айтшы. Сен жақсы құл болсаң, сатып алайын, – деп, – Ешбір құлды жаратпай, қала-қаланы 

аралап жүрген пәндемін, – деді. Байлығын, мырзалығын, абыройын, баласы жоқтығын, құл жұмысы емес, 

сауда өнері бар, шаруашылыққа лайықты, қолынан іс келетін құл болса ғана алатындығын айтады. 

Әлгі құл тұрады да: 

– Бай, сіз мені ала алмайсыз. Менің нарқым қымбат, арзандарын ала беріңіз. Мен сіз сияқты байларға 

сатылып, өтірікшілігімнен қайта қайтарылып жүрген адаммын. Тәңірдің берген, сүйегіме сіңген 

өтірікшілігім орнықтырмай қойды. Әйтпесе, бір адамның істеген ісін атқарамын. Қолымнан келмейтіні 

жоқ. Сауда дейсіз бе, мал бағу, ұсталық дейсіз бе – барлығы да қолымнан келеді. Есепке қандай жүйрікпін! 

Асыл тастардың қай сортты екенін түгел білемін. Гауһар, жақұт, меруерт, інжу-маржандар – барлығы да 

маған түгел мәлім, – дейді. 

Бай құлдың сөзіне сеніңкіремей, асыл тастардың түр-тұрпатын, қай сорттысы қаншалық бағада 

болатындығын, есеп-қисап жөнінен, асыл тас шығатын жерлерді, сауда жайынан сұрастырып көріп еді, 

нағыз бір білгіш адам болып көрінді. Байдың өзін жаңылтады, білмегенін біледі. Несін сұрайсың, бай 

қызығып кетті. Он мың алтын десе де, алуға бейілі құлады. Сыртына шығармаса да, әлдекім қағып кете 

ме дегендей, бастығын шақырып алды да, алмақшы болды. 

– Бүгін алып, ертең қайтып тастамайтын болып ал. Құлдың өзіне сөйлесіп, әбден ыраздасып, келісіп ал. 

Осы құл сегіз сатылып, сегіз қайтарылды. Үлкен бір айыбы болуы керек, – дейді бастық. Сонда құл тұрып: 

– Жоқ, одан да көп сатылып, қайтарылдым. Алған кісі менің айтқан өтірігіме нанбайтын болып, өзіне өзі 

сеніп алады, – дейді. 

– Ойбай-ау, саған сауда істетеді екем, мал баққызады екем, тәуір болсаң, мүмкін құлдарға қожа етеді екем, 

ал айтқан сөзіңе нанбайды екем, бұлай болғанда, мен де алалмаспын. Ағып тұрған өтірікші болсаң, қалай 

үйлесе аламыз? – дейді бай. 

– Иә, байеке-ау, сіз қалай ойлайсыз? Мен өтірік айтқанда, қисынсызды қиыстырып айтам. Адам нанбастай 

істі шын ғып айтам, менің өтірігімді естіген соң, сәл ойланып, ақылға салсаңыз, өтірік екені айқындалады. 

Ақылыңыз тапшы болмай, мол болса, өзіңізге өзіңіз сенсеңіз, менің бағамды беріп, аласыз да, 

пайдаланасыз. Мүмкін бір мың емес, жүз мың сом пайда оралтатын шығармын. Егер алсаңыз, көрер едіңіз. 

Өтірігімнен қорықпауыңызға болады. Менің өтірігім бұл жүрген адамдардікіндей болмайды. Қоқыр-

сұқыр ұсақ өтірік айтпаймын. Атым – Құтайба. Құдай солай жаратты, өтірікті ысқыртпасам, ішім шертіп, 

жарылып кете жаздаймын, – дейді құл. 

– Шырағым, саған бейілім түсіп кетті. Осы өтірігіңді тастауға ант ет. Тіпті, азат етіп жіберуге де қолымнан 

келеді. Атым – Перімәлік. Құдайға шүкір, Бағдат шаһаріндегі байлардың ең байымын. Қабылқазы патша 

да үйіме қонаққа келіп тұрады. Арап халқындағы патшадай кісімін, – дейді бай. Құл тұрып: 

– Өмір бойына ешкім алмай, қаладан қалаға кезіп, өтпей жүрсем де, өтірігімді тастай алмаймын. Айып 

етпеңіз, жарылып кетем, – деді. 

– Жаным, мен сатып алайын. Тым болмаса, он жыл өтірік айтпасқа ант ет, мешітке жүр, – деді бай. 

– Қой, байеке, бір жыл өтірік айтпайын. Менің сізге ықыласым түсіп кетті, көңіліңіз қалмасын, – деді құл. 

Сонымен саудаласа-саудаласа, құл бес жыл өтірік айтпасқа, бес жылдан кейін қисынсыз өтірігіне бай 

нанбасқа, мешітке барып, иман алдында ант етті. Бес жылға дейін өтірік айтып, антын бұзса, құл жауапты. 

Бес жылдан кейін қисынсыз өтірігіне сенсе, бай жауапты. Осылайша, сол шаһардың билеуші уәлиінің 
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алдында екі қағазға жазылып, бірін құл алады, бірін бай алады. Бір мың сомды санап беріп, бай құлды 

үйіне (Бағдадқа) әкелді. Келгеннен кейін бай бір қартаң сатушысына көмекші есебінде қызмет істете 

бастатып еді, байқап қарап тұрса, Құтайба құлдың атқарған жұмысы адам таңырқарлық. Бұрыннан әбден 

ысылған кісі сықылды. Жүріс-тұрысы өте жағымды болды, өйтіп-бүйтіп, байдың өзі һәм басқа орын 

тепкен сатушылары сын ретінде шамалы жердегі алық-берік саудаларына жіберіп еді, барған ісін 

тындырды. Өтпей жатқан әйбірлерін өткізді. Тым тиянақты, тындырымды болды. 

Одан кейін бай көп мал беріп, асыл тас, алтын, күміс жиғыза бір айлық жерге жіберіп еді, алып барғанын 

артылта сатып, әкелгенін Бағдад халқы бір күнде он есе артық бағамен талап әкетті. 

Қысқасы, Құтайба келгеннен кейін, азғана мезгілде-ақ байдың қазынасы молайып, пайданы шаш-етегіне 

дейін сыйғыза алмайтындай болды. Сөйте–сөйте, байдың өзінен кейінгі ең үлкен басқарушысы болды. 

Құл аты мүлде ұмытылды. Күннен күн, айдан ай асқан сайын «Құтайба-Құтайба» болып, мырза да десетін 

болды. Сауда ретінде Құтайбаның ақылынсыз байдың өзі де түк істемейтін болып кетті. 

Күн өтті, ай өтті, жыл өтті, киген киімі, ат-тұрманы, абырұйлы байдың өзіне теңелді. Жай-жапсарын 

білетін жақын көршілері болмаса, басқа даладан келген саудагерлер, байбатшалар, Бағдаттың шеткергі 

жағында тұратын жете таныс емес адамдар Құтайбаны байдың баласы деп те ойлайтын. 

– Осы бала байдың баласы ма? – деп біреу сұраса, «құл» деп, еш пенде айта алмайтын еді. «Қызметтен 

шығарып жібере ме?» деп, қауіптенетін еді. 

Осылайша Құтайба жүріп жатты. Құтайбаның суайттығын бай мүлде ұмытты. Бір күні Құтайба 

сырқаттанып, елеурегендей халге келіп, күнделік қызметіне араласа алмай, төсек тартты. Бай келіп: 

– Қарағым, бір жерің ауыра ма? – деп сұрап еді, «Жоқ, әншейін былайша» деп, аузын ашып есінеп, денесі 

тітіркеніп, «Аһ-уһ» деп, тұра келіп, жұмысына кетті. Әйтсе де, Құтайба бұрынғысындай емес, жаңылшақ, 

бір нәрсені кем есептеп, кейде оқшау сөздерді де айтып алатын болып жүрді. 

Бір күні Перімәлік байды қонаққа шақырған бір үлкен байдан хабар келді. 

– Ертең ерте жеті шақырымдағы бақшаға шақырыпты. Патша да, уәзірлер де сол бақшада болмақ. 

Хабар келгеннен кейін бай Құтайбаны шақырып алып, ертең ертеменен қонаққа бақшаға баратынын, 

қасына Құтайбаны бірге апаратынын айтты. Патша, уәзірлер, үлкен байлар – барлығы да баратын жерде 

ат-тұрман, киімдері Айт күндеріндегідей толық болып, Құтайба мен байдың ер-тұрманын тазалатып, атты 

да сылап-сипап, жуып, құйрық-жалын тараттырып, қойшыға қосты. 

Ертеңінде ерте Перімәлік бай мен Құтайба қақпадан шығып, асыл киімдерін киіп, ер-тұрмандары 

жарқырап, Бағдаттың батыс жағындағы шақырылған бақшаға жөнеп те берді. Бай мен Құтайба бақшаға 

барды. 

Бай байлармен, патша, уәзірлермен амандасып, қонақта отырысты. Құтайба бай балалары, 

байбатшалармен әзілдесіп, ойнап-күліп, шығыр айтысты, ішті, жеді. 

Түскі тамақтан кейін жұрттың барлығы қонаққа шақырылған байдан ұлықсат сұрап, рақмет айтып, 

тарамақшы болып еді, әлгі бай: 

– Мен сіздерді түстікке шақырғаным жоқ. Бүгін осында қонасыздар да, ертеңгі түстіктен кейін 

қайтыңыздар, – деп өтінді. 

Жұрттың барлығы да қайтпай, қонатын болды. Перімәлік бай да қонатын болды. Қонатын болған соң 

Перімәлік бай Құтайбасын шақырып алып: 

– Қайтам десең, қайта ғой, қарағым. Мүмкін шаруаң бар шығар. Егер қонам десең, менің атымды үйге 

апарып тастап, кешке келерсің, – деді. 

Құтайба құнжыңдап, «Құп болады, бай» деп, байдың атын жетелеп, қалаға қарай келе жатты. Байдың 

қорасына жуықтап келе бере, ойбайды сала қоя берді. Есік алдында жүрген малайлар қақпаны ашып еді, 

қақпадан кіре бере атының теріс жағынан секіріп түсіп, өкіріп, жер бауырлап, жатып кеп жылайды. 

– Ойбай-ау, не болдым, Перімәлік байдан айырылдым. Қап-қазандай қара бұлт... – деп, ойбайдан басқа 

түк айтпайды. Байдың бәйбішесі де егіліп қоя береді. Малайлар да тамсанды. Аң-таң, сұраса: 

– «Байдан айырылдым. Қап-қазандай қара бұлт» дегеннен басқа ләм-мен демей, ботадай боздап, өз басын 

өзі төпелейді. Маңындағы көршілері шулаған дауысқа қарай жүгіріп келумен қора лық толды. 

– Жарқыным, немене? – деп сұраса, «байдан айырылдымнан» басқа дым айтпай, еңіреген бойымен 

адамның сай-сүйегін сырқыратады. Тоқтаулы адамдар келіп: 

– Шырағым, мауқыңды басып, бізге жөнін айтшы, не ғажап іс болды? – деп, қазып сұрап еді: 
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– Ойбай-ау, бай екеуміз қонақтан қайтып келе жатыр едік бар ғой, аспаннан қазандай бір қара бұлт сияқты 

бір нәрсе көрінгендей болып еді, бірдеме әп-сәтте жарқ еткендей болды. Жұлдыз ақты ма, жай атты ма, 

тақ төбемізден пәрменіменен тарс етіп еді, байды атынан жұлып алды да кетті. Мен сау екенімді біліп, 

түсе жүгіріп едім, байдың қол, аяғы, басы быж–тыж болып, быт-шыты шығып қалыпты. 

Содан есім шығып кетіпті, әлім екі көзіме келіп, жылаумен шапқан бойыммен осында келдім. Енді қайттік, 

қайран әкемдей болған бай, – деп, еңіреп, үсті-басын, киімін жыртып, басын жұдырықтап, жылап еді, 

жиылғандар да жылады. Бәйбіше бетін жыртып, қақпадан шыға ойбайды салып, бай қаза тапқан жерге 

жүгіре жөнеліпті. Түгел қорадағы көп малай, қызметкер, сатушылар, барлық көрші еркек, әйелдер шұбап, 

бәйбішемен бірге жөнеледі. 

Бір кәрия келіп Құтайбаға: 

– Әкең өлген жерге бастап, алып жүр. Бәйбіше жылаумен теріс кетер, «Болмас іске болат бол» деген, 

шырағым, әкең иманды болсын, – дегенді айтты. Сонда Құтайба бауырын басып, лып етіп, атына міне 

сала, жүгіріп келіп, шулап, жылап келе жатқан халықтың алдын орағытып: 

– Мінекей, осы жолмен келе беріңдер, – деп, өзі тайпалтқан бойымен қонақта отырған бақшадағы 

адамдарға жақындағанда ойбайды сала қоя берді. Ат-жалын құшып, өз басын өзі төпелеп, ботадай боздап, 

еңіреп «Қайран, үй-сайман, қайран жиһаз, қайран бәйбіше, айрылдым, ойбай», – деуге әреңге шамасы 

келді. Өксіген бойымен аттан ұшып түсіп, жерге аунап, жылаумен болды. Мәз-мейрам болып отырған 

уәзір, бай, патшалар үрпейісіп, не екенін біле алмай, аңырайды да қалды. Жылап жатқан Құтайбадан 

қандай іске душар болды деп, қайсы біреулері сұрап еді, Құтайба жылаудан босамағандықтан, 

ешқайсысына жауап бермеді. Үлкен адамдары орнынан тұрып келіп: 

– Ой, шырағым, тоқта енді. Не болды, айтшы, ә? – деп, қадала сұрай жабырласып еді, Құтайба өксіген 

бойымен жылай отырып, сөйлей бастады. 

– Мен осы жерден шығып, байекемнің атын жетелеп, қалаға барып, өзіміздің үйге жаңа ғана жете 

бергенімде бар ғой, кішкентай ғана бір нәрсе жарқ еткендей болып еді, әлден уақытта дақ төбеден бірдеме 

пәрменімен дүрс етіп кеп кетті. Есім ауып, атымды құшақтап, сілейіп қалыппын. Қаншалық 

есеңгірегенімді білмеймін. Әлден заматта ұйқыдан оянғандай болып, есім енген екен, өзім жығылып, 

жерде жатыр екенмін, есімді жиып, түрекеліп, жалма-жан атыма мініп, үйге қарай жүрейін деп, үйге 

келсем, үй түгелімен жанып кетіпті. Зауазнай, магазин, қора-сайман, ішіндегі адамдар – барлығы да 

жанған-ау деймін. Құр орны қор болып жатыр. Өзім қорқып кетіп, үрейім ұшып, бері қарай байекеме 

шауып келгенім, – деп, қайта еңірей бастады. Отырған адамдар жағаларын ұстап: 

– Япырмай, Құдай әмірі, ақыры, – десіп, Перімәлік байға көңіл айтысып жатыр. Үлкен патша Перімәлік 

байға өзі келіп, көңіл айтты. 

– Ренжімеңіз, басқа Бағдад халқы, түгел арап жұрты аман болса, дәулетіңіз орнына келтіреді. Өзім 

қазынадан пәленбай сана беремін, – деп, қасындағы қазынашысына: 

– Ертең Перімәлік байға пәлендей алтын бер, – деп, бұйрық қағазды жазып та берді. 

Басқа байлар да бір мыңнан, он-он бес мыңнан – барлығы да қызу адамдар ауызша мырзалық жылуларын 

беріп жатыр. 

Перімәлік бай жылай қоймаса да, еліткендей, есеңгірегендей өте қатты қайғырып, орнынан тұрып, 

киімдерін киіп, қалаға қарай жаяу қайтпақ болып жүре берді. Ана игі жақсылар да байдан қалмай, жаяу 

шұбырып, баймен бірге аяңдады. 

Бұлар келе жатса, қаладан бұларға қарай құмырсқадай құжынаған, ағылып келе жатқан көп адам шулап, 

жылап келеді екен. Келе жатырған адамдар бір-біріне таяу келіп қалыпты. Ең алдында Перімәлік байдың 

бәйбішесі, бетін жыртқан, қып-қызыл ала, үсті-басында сау тамтық жоқ. Шашы жайылып кеткен. Көзінен 

аққан жасы көл болып, алдындағысын көрерлік емес, көрсе, танырлық емес. Ойбайдан ойбайды салып 

келеді екен. Бәйбіше Перімәлік байға қарама-қарсы келе кетісті. 

Екі топтың алдында екеуі үздік ілгері болғандықтан, оқшау жолыға кеткенде бәйбіше байды танымай, 

ілгері жүре бермекші болып еді, Перімәлік бай бәйбішесін тани кетіп, шап беріп, құшақтай алып, сонда 

ғана жылап қоя берді. 

– Құдай қосқан қосағым, үй-сайман, жиһаз-малдың керегі жоқ. Тірі қалған екенсің, – деп, бетінен сүйіп, 

иіскелеп жатыр. 

Бәйбіше есін жинап алып, қараса, Перімәлік бай өзін құшақтап, жылап тұр. 
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– Ойбай, Құдай қосқан қосағым-ай, тірі қалдың ба? – деп, бәйбіше байды құшақтап, бай-бәйбіше 

құшақтасып, жабысты да қалды. 

Сол мезгілде қарама-қарсы келген екі топ қалың кісі айқасып: 

– Бұл не, бұл не? – десіп, бір-бірінен сұраса бастап еді, ақырында, Құтайбаның бай өлді деп, қорадағы 

байдың бәйбіше, малайларына ойбайлағаны, одан үй, мал, жан өртеніп кетті деп, бақшада отырған 

адамдарға айтқаны, қысқасы, жоғарғы айтылған өтірік түгел жұртқа мәлім болды. Сол уақта Қабдылқазы 

хан қатты ашуланды. Жиылып тұрған адамдарды орын-орындарында, сөз сөйлеп, дабырламай, тыныш 

тұруға бұйырды. Хазырхана деген бас қазысын алдырып, соғыс уағындағы тәртіппен Құтайбаны жауапқа 

тартуға қойды. Дара ағашын әкелдіріп, әлгі жерге орнаттырып та қойды. Жұмысын сол сағатта бітіртпек 

болды. Үлкен қазы дереу тексеруге Перімәлік байды алдына отырғызған соң Құтайбаны шақыртты. 

Құтайба ат үстінде нарттай болып алған екен. 

– Құтайба, ей, қайда, тез, жылдам мұнда кел, – деп, ақырған айқайды ести сала атынан қарғып түсіп, 

қойқаңдап, балуан жүріспен кердеңдеп барып, жазалылар отыратын үстелге барып отырды. 

Перімәлік бай шыдамай, Құтайбаны көрген соң: 

– Ту, шіркін, ақымақ, мұндайлық ақымақ болармысың, – деп, Құтайбаның бетіне түкіріп еді, Құтайба: 

– Мен ақымақ емес, сен ақымақ. Мұндайлық ақымақ болармысың? Байдың барлығы надан болса керек. 

Бір ойланбай, өтірікке нанған осы Перімәлік бай не деген ит, – деп, жұртқа қарай сөйлей бастап еді: 

– Үндемей отыр, – деп, Құтайбаны қазы жекіріп тастады. 

Іс тексерілді. Заң бойынша әуелі Перімәлік байдан жауап алынды. Анығында, іс патшаның өз алдында 

болған. Құтайбаның айтқан өтірігіне куәнің, тіпті, керегі де жоқ. Заң бойынша Перімәлік байдан бір-екі 

ауыз жауап алды да, Құтайбадан жауап сұрады. Құтайбаның жауабы: сотқа тесіле қарап, жанындағы 

Перімәлік байға қырын отырып, сұқ қолын шошайтып: 

– Мен пәлен жасымда құл болып, сатылып жүргенімде, мынау ақылсыз, мисыз шал сатып алған еді. Мені 

Құдай жаратқанда өтірікші ғып жаратқан. Бұл ақымақ жалынып-жалпайған соң бес жыл өтірік айтпасқа 

Муллатиа шаһарының уәлиінің алдында ант-суын ішіп едім. Бес жыл ішінде өтірік айтсам, жауапты 

болмақ едім. Құдай атымен берген антыма кір жұққызып, керексіз өтірік айтып, антымды бұзсам, өз 

обалым өзіме еді. 

Ал, бес жылдан кейін менің өтірігіме нанса, мына кәрі ит жауапты еді. Көрмейсіңдер ме, қисынсыз 

өтірікке нанып, жұртты бүлдіріп, әбігерлеп отырғанын, – деп, міз бақпады. 

– Қайтейін, тақсыр, патша, өтірік айтпасам, жарылып өлем. Мұншалық жұрт қорқып кетерлік өтірікті 

қалай қиыстырып, қисынын тапты дейсіздер ғой, анау отырған Хабдылқазы ханды, арап елін, Бағдад 

халқын жанымдай жақсы көргендігімнен ептеп қана айттым. Өзім өліп кетпес үшін түймедей-ақ қып 

айттым. Берген сертім толып, ішім шертіп бара жатқан соң жан құрғырымды қорғадым. Егерде бұдан 

бұлай бүгін-ертең деп, өтірігімді кешіктірсем, өліп кетер едім, не болмаса, тау қаңбақтай, тас бұршақтай 

ұшарлық етіп айтатын едім. Болмаса, ең кемі Бағдад халқы қырылысатындай қып айтатын едім, – деді де, 

қойнындағы қағазды алып, қазыға ұсынды. Қазы оқып көріп, тамсанып, айтқанының барлығы да шын, 

ант еткен бес жылдан бес күн асқан екен. Әлгі қағазды уәзірлер, патша бастатқан барлығы да кезекпе–

кезек оқып көрді. Онан кейін оңаша барып, қазы мен уәзірлер кеңесіп, Құтайбаны жазадан босатты. 

Перімәлік байға: 

– Бұл Құтайбаның өтірігіне бекер нанғансыз ғой, бізге айтуыңыз керек еді, – дегендей иек сүйкей салды. 

Патша Құтайбаны қасына шақырып алып, өз қолымен маңдайынан сипап, жиырма жыл өтірік айтпауға 

уәде беруін сұрады. Ең ақырында, Құтайба: 

– Патша-еке, мен жиырма жылға шыдамаспын. Иә дүниені, иә өзімді бүлдіріп алармын. Сіздің көңіліңіз 

үшін он жыл өтірік айтпайын, – деп, уәдесін берді. Он жыл өтірік айтпасқа иман алдында ант еткізіп, 

патша Құтайбаны өз сарайын сақтаушы уәзір етіп алды. Перімәлік байдан түгел есебін әперді. 

100. [ЖАНТӨЛІ] 

Жантөлі деген қыз болыпты. Бойына ешбір жанды теңгермепті. Бір күні жігіттер ақылдасып: 

– Осы қызды асқақтатып қоймай, біреуіміз алатын болайық. Елден кетірген ерге өлім емес пе, осыны 

елден кетірмейік, – десіпті. 

Сол ақылмен ішіндегі біреуі айтыпты: 

– Әуелі жеребе ұстайық, басқа шыққанымыз қызды алайық, өзгелеріміз оған көмектесейік, – депті. 
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Бұлар жеребе ұстайды. Ішіндегі денелі бір жігіттің қолы басқа шығады, бірақ таяқтың екі елі жері артық 

қалады, оны көрсетпеу үшін бұл жігіт қолын басып ұстайды. Оны сезген жігіттер таласады, ақыры, олай 

керісіп, былай керісіп, алғашқы жігітті бас етіп қояды. 

Бұдан кейін бас жігіт қызға келіп, өзінің көңілін білдірмек болады. Жантөлі үйінің сыртындағы Талғар 

деген төбені көрсетіп: 

– Мына төбені бұлтпен бүркемей, толық ассаң, тиген болар ем, – дейді. 

Жігіт жолдастарына қыздың сөзін айтып, олардың ақылы бойынша төбені асып келеді, бірақ қыз 

«түсінбедің» деп, тимейді. 

Жігіттер тағы ақылдасып, екінші таяқ ұстайды. Ішінде бір тапал жігіт бас шығады. Өзгелері қостап, о да 

Жантөліге барады. 

Жантөлі: 

– Осы үйдің тайы бір түлкіні теуіпті, сол тайдың қай жеріне тигенін білген болсаң, тиер ем, – депті. 

Тапал жігіт жолдастарына айтады, жігіттер ақылдасқалы жонға шығып отырса, шекесін таяқ жарған суыр 

жатыр екен, мұны жігіттер: «Қыздың тай тепкен түлкі дегені суыр болып шықты ғой,» – деп күлісіп, 

тапалды қызға жібереді. Ол барып: 

– Тайдың тепкені түлкі емес, суыр екен, таяғы шекесін жарыпты, – дейді. 

Қыз: 

– Түлкі емес, суыр екен дегенің білгендік, ал тұяқ оның шекесіне тигенін көре тұра, маған айтып келгенің 

білмегендік, тимеймін, – дейді. 

Сол Жантөлі басқа бір арғыннан келген таз әрі жалақ біреуге тиіпті. Ойынында отырғанда ауылдың 

жігіттері мазақ етіп күліпті. Жездеміз көңіл тоярлық болмаса да, қара шыбынның қарнын қампитуға 

жарайды, – деп. Сонда қыз отырып: 

– Талғардың төбесіне түлкі боп, асамын деген суыр күлкі боп түсті. Тайдың тұяғы шекесін жарған. 

Суырды көре тұра, тұяқ ізін қуған тышқанның үні өшті. Тазқара келіп еді (алғыр құстың аты), жан-

жануардың мерейі өсті. Осыны шешіңдер, – депті. 

Сонда Жантөлінің таз күйеуі: 

– Тел емген тайдай сұлуға таласқан екен талайлар. Түлкідей айламен алам деп келген жіңішке ұзын жігіт 

суырдай сумаң қағып қалған екен. Соны көре тұрса да, сары майдан дәме еткен тышқандай тапал тиесі 

сыйын алған екен. Тазқарадай шүйгіген мен болдым. Тазымның іріңіне қара, маса қамписа, адамгершілік 

порымыма қарғам да қанған екен, – депті. 

Қыз да, жұрт та бұл шешуге разы болады. Әлгі жігіттер өздеріне айтылған қыздың алғашқы сөздерін де 

түсініп, өте ұялып, айыбың деп, бір-бір шапан жапқан екен. 

Қыздың ұзын жіңішке жігітке айтқан жұмбағы – жеребеде таяқтың артық қалған жерін қолыңмен тарбита 

ұстап, айлаламай келсең, тиген болар ем, – дегені. 

Тапал жігітке айтқаны – сенен артықпын деген жігіттің көңілін қайтарғанымды көре тұра, сенің келуің – 

білмегендік. 

Ал түлкі емес, суыр дегенің білгендігің, айламен алам деген жігіт суырдай сумаңдағанын біліппін, – дегені. 

101. ТАЗ, ЖАЛАҚ, СУЛЫ КӨЗ – ҮШЕУІ ЖОЛДАС БОЛАДЫ 

«Қу да қу түстен кейін жолдас-ты» деген емес пе? Бір күні түс ауа берген мезгілде табиғаттың гүлденіп, 

нұр беріп тұрған шақта оңаша ат шаптырғандай ашық даласында таз, жалақ, сулы көз – үшеуі кездесіпті. 

Біраз отырып, басынан өткен қызықты әңгімелерін қыздыра отырып, таз жолдастарымен: «бір нәрсе 

ойлап отырмын», – деді. 

– Айт, айт! Біз үшеуміз жолымыз түсіп, қосыла қалған екенбіз. Күнде мұндай бас қосылып, көңіл көтеру 

табыла бермес. Сондықтан қыз күнімізге дейін ескерткіш болу үшін мен ойлағанымды орталарыңа 

салайын. 

Менің жолым алыс, сендерді білмеймін, егер де мақұл көрсеңдер, маған біраз жерге серік болыңдар, бұл 

– бір. Екінші, сонау мұнарланған төбеге жеткенше мен басымды қасымаймын, сулы көз көзін сүртпесін, 

жалақ ернін жаламасын. Міні, осыны орындаған күнде біздердің қай жерде жүргенде де қулығымыз тірі 

жаннан кем болмайды, – деді. Сулы көз жалақ екеуі ақылдасады. «Мұның да айтқанын істеп көрейік. Осы 

бізден бұрын өткендер «өнерді үйрен де жирен» деп, неге айтты дейсің? О да осындай жастарына үйрене 

бер деген ақыл ғой, екеуміз де болады дейік, – деп, тазға келді. 
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Таз: 

– Не ойладыңдар, мырзалар! 

– Сулы көз, жалақ екеуміз сіздің айтқаныңызды істейтін болдық, – деді. 

Таз: 

– Жарайды, ендеше, жүріңдер, – деп, үшеуі жолға түсті. Шамалы жүрген соң бір төбені белгі жасады да, 

осы жерден бастап жаңағы айтқанды орындауға кірісеміз, – деді таз. 

Үшеуі мақұлдап, ұлы жолға түсті. Ет пісірімдей уақыт өтті. Сулы көздің көзі жасаурап, жалақтың ерні, 

таздың басы қыши бастады... Көзді сүртуге, ерінді жалауға, басты қасуға болмайды. Оны біреуі бұзса, 

шартты уәде бұзғанмен бірдей, енді бұларға белгілі төбеге жету қиын болды, аяқтарын басқан сайын 

біреуі тілін, біреуі қолын, біреуі көзін алғысы келіп, бүлініп келеді. Біраз мезгіл өтті. Сулы көз көзін аша 

алмай, жүруден қалды. Жалақ еріні ашып отырды, біресе таздың самайынан сорасы аққандай қышып, бір 

жерге торғай, сұр көбелек айналып ұшып барады. Таз ойлана тұрып: 

– Ай, жолдастарым, менің ойыма бір қызық нәрсе келді. Сендер тыңдаңдар, мен айтайын, – деп сөйледі. 

– Менің жас кезімде, жиырма бес шамасында бір ағам бар, мал баршылық, «аузы қисық болса да, бай ұлы 

сөйлесін» деген бар емес пе еді, сондай оның да апайы ақсақ болса да, өзі көркем екен. Кешке таман қызды 

ауылдың желкесінен шаппайтын жорғаны мініп алып, қолына тобылғы сапты қамшы, басына сусар бөрік 

[киіп] өте бергенде, тамағын кернеп, жорғаны бір-екі нұқып жіберіп, бөрікті шекесіне былай бір, былай 

бір қойғанда, қыздар қарап қалады екен, – деп, басын қасып алыпты. 

Сұлу көз: 

– Мұның рас, ой, шіркін, әр нәрсе өз уақытында өнімді болады екен ғой. Жаңа сен айтқандай, менің бір 

жиенім мерген екен. Құдайдың құдіреті – көзіне көрінген аңды «Пу» деп, жайлап атқанда да түсіреді. 

«Пу» деп, былай атқанда да түсіреді екен, – деп, екі қолымен кезек-кезек көздеген болып, көзін сүртіп 

алады. 

Жалақ екеуіне қарап тұрып: 

– Бәлду-батпақ бәрі өтірік, бәлду-батпақ бай өтірік, – деп, тілімен біресе астыңғы ернін, біресе үстіңгі 

ернін сулап алады. Қоштасып, осы жерде бірінен бірі мінін таба алмай, әрқайсысы өз бетіне кеткен екен 

деседі. 

102. СОҚЫР, ТАЗ ЖӘНЕ ЖАЛАҚ 

Бір соқыр, бір таз және жалақ – үшеуі жолдас болыпты. Бұлар жолаушылап бір жат елге келе жатқанда 

үшеуі соқыр, таз, жалақ екенімізді білдірмей, жай отырысалық; соқыр көзін сүртпесін, таз басын 

қасымасын, жалақ ернін жаламасын деп, серт қылысыпты. Бір үйге қонып отырса, таздың басы қышып, 

жыбыршып, отыра алмапты. Сонда таз әңгімеге кірісіп: 

− Әкеміз асқан ат үстіне мықты болған кісі еді. Қамшыдай қатқан жүйрікке мініп, қайың сатылды қолға 

алып, бөрікті біресе мына шекеге, біресе мына шекеге киіп алып, араласқанда... – деп, басын әбден 

үйкелеп, қасып алыпты. Мұны соқыр біліп, менің де әкем құралайды көзге ататұғын мерген еді, сары 

құлаш садақты бетке осылай ұстап, сығалап тұрып, былай бір тартып, бұлай бір тартып жібергенде аң жау 

жапырақтай түсуші еді, − деп, көзін қасып алыпты. Мұны көріп отырған ерні тырысқан жалақ: 

− Бәлду-бәлду бәріңдікін де білдім, − деп, ернін екі жалап алыпты. 

103. АМАЛШЫЛ БЕКЖАН 

Бұрынғы уақытта бір хан болыпты. Ол ханның ақшасын Бекжан деген ұрлапты. Оны кім ұрлағанын ешкім 

біле алмайды. Кім ұрлағанын білуге хан үй тігіп, той қылып, барша халықтарын шақыртты. 

– Әр қонақтардың алдарына он тиын күмістен қой, – деді. 

Ханның бұйрығын орнына келтірді. 

– Кімде-кім ол он тиын күмісті алса, сол ханның ақшасын алған, – деді. 

Амалшыл Бекжан мұны білді. Етігінің өкшесіне желім жақты. Тамақ жегеннен кейін қонақтардың қолына 

су құя бастады. Барлық қонақтардың алдындағы күмістер Бекжанның өкшесіне жабысты. Онан кейін 

далаға шығып кетті. Оның мұндай істегенін ешкім білген жоқ. 

* * * 

Ханның бір түйесі бар еді, түйені іздетуге хан ойланды. Хан түйені бос қоя берді. Түйе барды да, 

Бекжанның үйінің қасына барып жатты. Бекжан оны білген соң түйені сойып алды. Мұны хан білген жоқ. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              699 bet 

Бір уақытта Бекжанның үйіне бір қатын келді де, Бекжаннан бір жапырақ түйенің етін сұрады. Ол бір 

жапырақ етті алды да, көрсетуге ханға қарай жүрді. Қатын ханға келе жатқанда Бекжан жолықты. 

– Қайдан келесің? – деп, қатыннан сұрады. Қатын айтты: 

– Сіздікінен бір жапырақ ет сұрап әкелемін, – деді. Бекжан бұл қатынды үйіне ертіп келіп, өлтірді. Мұны 

хан білген жоқ. 

Хан тағы да бұйырып: 

– Жер қазып, ағаш орнат. Оның үстіне бір қап ақша қой, – деді. 

Ол ағашты орнатты. Жан-жағына елу кісіден күзетші қойды. 

Бекжан тағы да алуға ойланды. Бір боз ат тауып алды да, өзінің және аттың сол жағын балшыққа былғады. 

Атқа мінді де, жылдам қапты алып, қашып кетті көзге көрінбей. 

Ол ағаштың орта жағында тұрған күзетшілер айтты: 

– Ұрының астында қара аты, қара киімі бар, – деді. Сол жағында тұрғандар: 

– Ол ұрының астында боз аты, ақ киімі бар, – деді. 

Сондай талас сөздер болған соң ұрыны іздей алмады. Хан ұрының күшін білді де, мұндай кісіні таба 

алмайтын болған соң тағы да той қылып, барша халықтарын шақырып: 

– Кімде-кім маған шын айтса, соған қызымды беремін, – деді. 

Бекжан мұны білген соң келді де, ханға айтты. Хан өзінің айтқанынан тая алмай, қызын Бекжанға береді. 

Жаңағы тойды онан да үлкейтіп, тойға ұластырып, ақырында, Бекжан дегеніне жетіпті. 

104. ЖАЗАСЫН ТАРТҚАН АЙЛАКЕР 

Бір ханның бас уәзірі бар екен бек сенімді ханға. Не түрлі үлкен жұмыс болса да, бәрін сол уәзірі бітіреді 

екен. Хан өлімге бұйырған жазалыларды өлтіріп, ханның бұйрығын орнына келтіруін де ол тексеретін. 

Өзге уәзірлер оны көре алмай, әсіресе, екінші уәзірі бас уәзір өзі болғысы келіп, бас уәзірді қайтсе де 

өлтірмек болды. Әр қайда ханға жамандайды екен бас уәзірін. Бірақ нанбаған көпке шейін. Бір күні екінші 

уәзір ханға келіп айтқан: «Бас уәзірдің бір дерті бар жұқпалы, қасына жанасқан кісіге де, һәм сізге де 

жұқса керек, уәзіріңіз дертін жасырып, сізге келіп жүреді, сізге дертін жұқтырар сөйтіп жүріп», – деді. 

Және де айтты: «Сізге келгенде дертін жасырмақ үшін аузын қолымен басып тұрады, дертінің жаман иісі 

сіздің мұрныңызға келмесін деп», – деді. 

Мұны естіген соң хан қорықты. Сонда да бұрын еш жамандық қылмаған еді. «Егерде дертті болса, мені 

де былғар, һәм жұмыс та бітірмес» деген ханның ойына келді. «Егерде бас уәзірі ханның сенімін оған 

пайдаланып, ханның ғұмырына қастық қылса, оны аяп та керегі жоқ. Үлкен жазаға бұйыру керек». Хан 

сонда да ойланды: «рас па екен, жоқ, өтірік пе екен» деп, осындай қылғаны. Бірінші уәзірді тексерейін 

деді. Екінші уәзір хандікінен шығып кетіп, бірінші уәзірді қонаққа шақырды қанша әртүрлі тамақтар 

даярлап. Ол берген тамақтарына сарымсақ көп қосқан екен, тамақ жеп болғаннан кейін әрі-беріден соң 

ханнан кісі келді: «бірінші уәзірді хан шақырады», – деп. Бірінші уәзір ойланды: «Бұған қалайша барамын, 

бұл аузымдағы сарымсақ иісімен», – деп. Сонда да амал жоқ бармауға болмады. Барды. Ханға келгеннен 

кейін, қасына тақау тұрмады. Қолымен аузын басып тұрды. Хан қасына қатар келіп: «қолыңды аузыңнан 

тарт» деді. Аузынан қолын тартып еді, жаман иісі шықты. Онан соң хан екінші уәзірдің айтқанына сенді 

де, рас екен деп, жазаға кіріптар қылатын жерге бұйрық жаза бастады «бірінші уәзірді өлтір» деп. «Ұшбу 

бұйрықты апарғанды өлтір» – деді. Мұндай өлтір деп жазғанын бірінші уәзір білмеді. Неге десеңіз, 

бұрынғы уақытта ондай ханның бұйрығын жазаға кіріптар қылатын жерге бірінші уәзір апарады екен. 

«Сондай ғой» деп алып кетті. Келе жатқан уақытта екінші уәзір жолығып: «Қайда барасың?» – деді. Сонда 

бірінші уәзір қолындағы конверттеген қағазды көрсетті. Екінші уәзір ойлады: «Мен апарайыншы ұшбу 

қағазды», – деп, һәм сұрады бірінші уәзірден маған бер, мен апарайын» – деп. Бұл ойлады да, «Мені де 

сыйлап, қонаққа шақырып еді ғой» деп, беріп жіберді. Қағазды жазаға көрсететін жерге әкелгеннен кейін 

бағанағы хан «Ұшбу хатты апарған кісіні тез өлтір» деген сөзімен оны өлтірді де тастады ешбір сөзіне 

қарамай. Екінші күні бірінші уәзір ханға келді. Хан көрді де таң қалды: «Бұл қалай келді?» дегендей 

қылып, һәм ойлады: «Менің бұйрығымды орнына келтірмеген», – деп. Артынан екінші уәзірдің өтірік 

айтқанын біліп, Құдайға тәубә қылды өзінің сенімді адамы қалып, ғайбатшыл уәзірдің өлгеніне. 

«Біреуге ор қазба, өзің түсерсің». 

105. АЙДАРБЕК ҚУ 
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Айдарбек қу ел аралап жүріп, Шаншардың бір ауылына келіпті. Әлгі ауылдың бір адамы өліп, соны қойып 

жатыр екен. Айдарбек жаназаға келген Шаншарларға «майлансын-ақ», – депті. Елеңдеген бір жігіт: 

– Ой, мынау қалай, қалай сөйлейді? Кісіміз өліп жатқанда, көңіл айтудың орнына майлансын-ақ дегені 

несі? Өзіне дүре соғып, қып-қызыл қылып жіберсе қайтеді? – дейді. 

Айдарбек: 

– Иә, қып-қызыл қылсаң, қыларсыңдар. Қолдарың қанданып тұр екен, – деп, жүріп кетіпті. 

* * * 

Айдарбек сол бетінде Шаншардың бір бай ауылына келеді. Келсе, әлгі ауылдың байы үйде жоқ, 

бәйбішесінен рұқсат сұрап, қонады. Түнде бәйбіше етті көп асып, күтеді. Сорпа ішерде Айдарбектің 

сорпасына үпілмәлік деген дәрі қосып береді. Ол дәріні ішкен адамның іші өтеді екен. Әлден уақытта 

Айдарбектің іші ауырады, тысқа шығайын десе, есікті мықтап жауып қойыпты. Шаншардың қуларының 

әдейі істеп жүргенін біледі де, төсекте жатқан бәйбішенің көрпесін ептеп алып, соған дәреттеп, көрпені 

қайта жауып қойыпты. 

Сонымен ұйықтап қалады. Таңертең бәйбішеден басқалар тұрып, шәйға отырады. Бәйбіше үндемейді, 

жата береді. Айдарбек: 

– Апыр-ай, бәйбіше неге тұрмады, «ас иесімен – тәтті» деуші еді, бәйбішені оятшы, – деп, болмайды. 

– Бәйбіше аурумын дейді, – деп, келіні қайтып келеді. 

– Апыр-ай, ауруы жоқ сияқты еді-ау, – деп, Айдарбек тағы тамсанады. Сол кезде бәйбіше ыңқылдай 

бастайды... 

* * * 

Екі адам дос болыпты. Бірімізден ұл, бірімізден қыз туса, қалыңсыз қосалық десіпті. Күндердің бір 

күнінде әлгінің бірінен ұл, бірінен қыз туып, өсіпті. Қыз ел аузына ілінген мақтаулы, ақылды адам 

болыпты. Ал анау жігіт жарымес-жынды, шұбар болыпты. Ер жетіп, ел аузына ілінген сұлу қыз жынды 

күйеуге бармаймын деп, наразылық білдіріпті. Қыздың әкесі ренжітіп, бере алмапты. Сонымен екі арада 

алакөңілдік туыпты. Қыз әкесі кедей, нашар ата екен де, күйеу аталы жуан ауыл, бай баласы екен. Ағайын, 

туған, әке-шеше жігітті аптап, «сен ынжықсың, барып, тартып әкел, пәленнің жесірі кетті деген не 

сұмдық», – деп, қызды тартып әкелуге жасақ жинайды. Бұл хабарды қыздың ауылы естиді де, қорқады. 

Өйткені, қыздың ауылы елден ерекше жеке жайлауда екен. Және қыз әкесі үйінде жоқ, алысқа кеткен екен. 

Және қыздың әкесінің екі әйелі бар екен. Қыз соның үлкенінен туған екен. Әйелдер үрейленіп, қысылып 

отырғанда, ауылына Айдарбек қонаққа келеді. Қыз шешесі Айдарбекті танымайды, бірақ «түсі жылыдан 

– түңілме» деген еді деп, жайын айтады. 

Айдарбек «Қорықпаңдар, саспаңдар», – деп, ақыл айтады да: 

– Мен не істесем, соған «мақұл» деп, қосыла беріңдер. Ал мен жұмысқа кірістім, сұрағанымды дайында, 

– дейді. 

Сонымен таң ата қыздың ауылына көп адам келіп, қызды тартып әкетеді. Қызды алып келіп, той қылады. 

Тойға ел жиналады. Әлден уақытта келіннің бетін ашамыз деп, жыршылар жиналып, ақсақалдардың, 

бәйбішелердің алдына әкеліп, бетін ашады. Бетін ашса, әкелгені қыз емес, қыздың кіші шешесі болып 

шығады. Әкелген жігіттер де, ақсақалдар да масқара болып қайтады. Екі арада бітім болып, құдағиды 

қайтарады. Артынан сұраса, оқиға былай екен дейді-ау! 

Айдарбек асықпай-үсікпей, қыздың бар киімін кіші шешесіне киіндіріп, сырға тағып, білезік кигізіп, жүзік 

салғызып, шашын майлап, тарап, шекен тақия кигізеді. Өзін бәйбішенің ірге жағына жатқызады. Қызға 

нашарлау киім кигізіп, тоқалдың төсегіне жатқызып, ыңқылдатып, ауыртып қояды. Қызды алуға келген 

бозбалалар асығып жүріп, бетіне қарамай, кемпірінің ірге жағында жатқан абысынын ала жөнеледі. Мұны 

жасаған Айдарбек қу еді дейді. 

* * * 

Сүйіндік ішінде Тынды дейтін бай болыпты. Кесіп алса, қан шықпайтын сараң болыпты. Күндердің бір 

күнінде Тындының үйіне келіп, бір аттың майын сұрайды. Тынды бермейді. Айдарбек ішінен ыза болып 

кетеді. Есебін тауып, «Тындыға бір қылайын» деп, кектенеді. Тындының жалғыз қызы бар екен, оны 

Арғын Тамаға ұзатқан екен. Сол қыздың төркіндеп келетін мезгілі болады. Айдарбек бойжеткен қыз 

болып киініп, қасына бір жолдас ертіп, Тындының ауылына келеді. Кешке таман таудың басында отырған 

Тынды анадай оқшау келе жатқан бір әйел, бір еркекті көріп, дәу де болса, осы ұзатылған қызым ғой деп 
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ойлайды. Келе жатқан жолаушылар да ауыл адамдарын көрген соң әдеттегідей төркіндеген қыздың салты 

бойынша дауысын шығарады. Тынды қалбалақтап, алдынан қарсы жүреді. Сол кезде жолаушы әйел де 

аттан түсіп, сыңсып келіп, ауыл адамдарына шетінен көрісе бастайды. Көріскен адамы аздан соң 

талықсып, отыра-отыра қалады. Өйткені: көріскен қыз елді екі бүйірінен, өкпесінен қысып, әлсіретіп 

жібереді. Тындының өзі де көксау екен, көріскен соң талықсып, отырып қалады. Сол кезде Айдарбек 

атына міне сала қашады. Ауылдағы бірер арық-тұрақ атпен қуады, бірақ жете алмайды. 

Мұның Айдарбек екенін біліп, басы Тындының өзі болып, бармақты тістеп қалады. 

Арада бес-алты күн өтеді. Тағы да кешке таман күнбатыс жақтан бір әйел, бір еркек солаң етіп, шыға 

келеді. Тынды көріп: 

– Е, бәлем, Айдарбек, анау күні күншығыс жақтан келіп едің, енді күнбатыс жақтан шықтың ба, тағы 

көрісетін шығарсың, – деп, жеңінің ішіне кішкене қолтоқпақ тығып алып, жолаушылардың алдынан 

қарсы шығады. Келе жатқан жолаушы әйел дауысын шығарып, кеңкілдеп жылап, аттан түседі. Тындыны 

көріп, құшағын жайып, сыңсып жылап, жүгіреді. 

– Ә, Айдарбек, тағы да бүйірімнен қысқалы келесің ғой, сен қысқанша, мен сені жайлайын, – деп, көрісе 

беріп, қолтоқпақпен шекеден періп жібереді. Әйел мұрттай ұшады. Әлден уақытта бетін ашып қараса, 

Айдарбек емес, Қаншайым деген өзінің ұзатқан қызы. 

Міне, осымен Айдарбек Тындыны екі рет масқара қылады. 

* * * 

Айдарбек кешкі уақытта қонамын деп Қашқынбектің үйіне келеді. Келсе, «күздік сойып жатырмыз, мал-

соғым сойған күні қондырмайтын әдетіміз», – деп, қондырмай жібереді. 

Айдарбек атына мініп, аяңдап, басқа бір ауылға барады да, қонып, түнде атқа мініп кетеді. Қашқынбектің 

інісі Қореке деген сақау бар екен. Айдарбек Қореке сақау болып, түні бойы өлкелі елді аралап, үйдің 

сыртынан: 

– Қашқынбек бай жығылып қаза болды, таңертең жаназасы, – деп, өлкелі елге сауын айтады. Елдің алды 

күн шыға Қашқынбектің ауылына топ-топ болып, «ой, бауырымдап», ат қояды. Қашқынбектің өзі де, 

ауылы да шошып кетеді. Қашқынбектің Оспан дегендегі қызы да келеді. Келіп, тыста тұрған әкесін бас 

салып, көріседі. Әкесі шошып: 

– Қарағым-ау, не болды, кім өлді? – десе, «Өзің-ау, өзің» деп, өкіріп, жылай береді. Әп-сап басылады, 

жылаған ел солығын басады. Сол кезде бай «сөз қайдан шықты?» десе, ел «қайдан шыққаны бола ма, 

кәдімгі Қореке келіп, түн ортасында сізді аттан жығылып, мойыны үзілді деп хабарлады. Содан хабар 

естідік», – дейді. 

Қорекеден сұраса, ол «үйімнен шыққам жоқ, Құдай сақтасын», – деп, ант суын ішеді де, «егер мен болып 

жүрсе, бұл Айдарбек болды. Сол ит кешке келген. Содан бай қондырмай жіберген. Сол ит екен ғой», – 

дейді. Қашқынбек келгендерге тай сойып, қой сойып, қонақ қылып қайтарады. 

106. ҚҰЛАҚАЙ 

Құлақайдың әкесі елге беделді адам болса керек. Мекені – Тарбағатай тауының алқымы, «Саршоқы», 

«Аршалы» деген жерлер. Сол уақыттағы дәстүр бойынша Құлақайдың әкесі күз болып, мал семірген 

уақытта маңындағы елдерге жата-жастана қонақтайтын әдеті екен. Құлақайдың сегіз-тоғыз жастағы кезі. 

Әкесінің алты ұлының ең кішісі де осы – Құлақай. Сондықтан да оны жасынан-ақ еркелетіп, бетін қақпай 

өсіріпті. Әкесі қайда барса да, өз қасынан қалдырмапты. Ел ішінің беделді адамы, атақты рудың баласы 

болғандықтан, Құлақайдың әкесін елі құрметтейтін. Өзі жоққа нанғыш, байлығы болмаса, момын адам 

еді. Сүйтіп, жас Құлақай әкесімен қонақтап жүріп, барған үйінен үнемі құлақ (малдың) жеп, оның тәттілігі 

жас баланы кәніктендіреді. Жасы жеткен адам болғандықтан да, қай үйге барса да, бас Құлақайдың 

әкесінікі де, құлағы – баласынікі. Көбінесе, ағайын ішіндегі бір ауылдың, қалса, бір елдің ақсақалы 

болғандықтан, бір үйден екінші үй өздері–ақ құрметтеп әкететін. Оған деген бір малдары ертеден арнаулы. 

Құлақай жасынан-ақ бір бетті, көңілге алған ісіне тиянақты, көпшіл болды. Өзімен замандас балалардың 

ортасында әр нәрсеге ыңғайлы, қолынан іс келетін қабілеті күшті еді. Ең аяғы, ауыл балаларын әртүрлі 

ойынға ұйымдастыратын да осы Құлақай болды. Онсыз ойындарының беделі болмайтын, қызықсыз 

өтетін. 
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Әкесі бертін келе қартейеді. Жасы өсіп, ақылы кіре бастаған Құлақай да әкесімен ілесіп, әр үйде 

қонақтауды мінәжіп етпеді. Өзінше ұят көрді. Оның орнына ауыл балаларымен бірге қозы-лақ бағу қызық 

көрінеді. 

Бір күні әкесімен құрбылас [адамдардың] бес-алты балалар[ы]мен асық ойнап отырғанда, қозы–

лақтарына қасқыр шауып, сол ауылдағы атақты бай Мүрсәлімнің бес қозысын жаралап, үш қозысын 

қасқыр алып кетеді. Мүрсәлімнің бәйбішесі Қанымжан қозыға шапқан қасқырдың әрекетін естуі-ақ мұң 

екен, Құлақай мен Серік деген жетім баланы таяқтың астына алып, қозыға қасқырдың шабуын бұлардан 

көреді. 

Мүрсәлімнің қозышысы – Серік. Қанымжан бәйбіше қарғап-сілеп, жатарда беретін бір тостаған ащы 

іркітін де бермеді. Ұйқыда жатқан Серікті таң сәріден жабу арасынан тауып алып, үстіне бір шелек суық 

су құйып, қаперсіз жатқан баланың зәресін ұшыра оятып, қой артынан қозыны да өргіздіріпті. Қозы бір 

белді асқанша, бәйбіше де екі көзін сол жақтан аудармады. 

Құлақай Серікті өте ұнататын. Жетімдігінен басқа міні жоқ деп есептейтін. Балалар ішінде екеуі өте 

сырлас, тату еді. Құлақай ауылға беттеген қозы алдына шықты. Серік оған күндегідей емес, жүзі баяу. 

Кейістің көлеңкесі бар бетінде. Құлақай оның мәнісін сұрап еді, қозы-лақтың өткен күнгі жамырауы, 

кешегі қасқырдың қозыға шабуы, сол үшін бәйбішенің шекесін жарып, бір сөтке тамақ таттырмауын 

айтып, мұңын жолдасына шаққандай болып, көзінің жасын іркіп-іркіп алды. 

Құлақайдың бәйбішеге деген ыза кегі қайнады. Бірақ ол жерде Құлақай да, Серік те ешнәрсе демеді. 

Құлақай үйіне келді. Киіз үйдің ішіндегі шидің есігін ашты. Екі қалтасына құрт пен ірімшікті толтырып 

алып, суатқа қарай суға кеткен Серіктің артынан барып, қалтасындағы тағамдарын берді. 

Арада бірнеше күн өтті. Құлақай балалардың ақсүйек тастау ойынынан келе жатып, кілт тоқтай қалды да, 

қайта ілгері аттады. Оның ой түйіні шешілгендей болды. Ел тегіс ұйқыда. Сол бетінше қора ортасындағы 

көген басына келді. Көгендегі қозы-лақтарды ағыта бастады. Желідегі бұзауларды да босатты. Сүйтіп, 

Мүрсәлімге қарасты алты-жеті ауылдың төлін түгел босатты. Ауыл адамдары бұл істі көпке дейін сезбей 

жүрді. Бұл іс күн санап, шиеленісе берді. Малшыларға бәйбішелер нанбай, өз көздерімен қозы-лақтарды 

көгендетіп, түгендейтін болды. Бірақ та қозы-лақ, бұзаулардың таңертең енелерімен бір жүруі әдетке 

айналды. Құлақай бұл істі өз үйіне де істеп қояды. Үйткені, оқиғаның мәнісін басқаларға сездірмеу. Міне, 

бұл іс күн санап, өріс алып, мал төлдерінің түн ішінде қосылып кетуі ақсақалдардың айтуы бойынша, 

Құдайдың құдіретімен істеліп тұрған болып шықты. Үйткені, үлкен-кіші Құдайға құлшылық ету дегенді 

міндетім демейді. Малға (закат) садақа беруді, Құдайға құлшылық етуді халық ұмытты деп, молдалар 

шықты. Сайып келгендегі істің түйіні құдайға құлшылық етіп, тасаттық садақа беруді ұйғарды. Ауыл 

болып, үй басы мал шығарып, оны сойып, садақа берісті. Ауыл болып, сойылған малдың етін жесті. 

Құлақай да бірнеше малдың құлағын жеп, Серік сияқты балалар етпен бірге сорпа-су ішіп, оларға 

кішігірім тойдай болды. Құлақайдың іш пікірі ішінде. Бірақ мұнымен іс бітпеді. Төлдер бірге жатуын 

қоймады. Құлақай да күнделікті байырғы әдетін қоймады. 

Күндерде бір күн ауыл әбден ұйқыға кеткен мезгіл еді. Желідегі қозылардың арасына келіп жатқан 

Құлақайды ауыл жігіттерінің бірі көріп қалады. Бірақ Құлақай оны аңғармайды. Ептеп қозы-лақтарды 

ағыта береді. Осы мезгілде бір қозы мойнынан көгені босауы-ақ мұң екен, маңыраған бетімен енесіне 

қосылады. Оның дауысымен мойнынан көгені босанған барлық қозылар шулап, енелері маңырап, у да шу 

болып, Құлақайдың көген арасынан тұра жөнелгенін әлгі жігіт әбден аңғарып, таниды. Оны қорқытпақ 

болған жігіт: 

– Әкеңе айтайын ба, не істеп жүргеніңді? – дейді. 

Оған Құлақай ешнәрсе деп жауап та қатпады. Үйіне келеді де, жатып қалады. Таңертең ерте тұрады да, 

кебежедегі асықтарын алып, жолдас–ауылдас балаларын ертіп, асық ойнауға кетеді. 

Жігіт түндегі көрген-білгендерін ауыл адамдарына, ауыл адамдары Құлақайдың әкесіне айтады. Әкесі бұл 

сөзді естісімен баласының ісіне ашуланып, қолына таяғын алып, ауылдың сырт жағындағы бір топ асық 

ойнап жүрген балаларға келіп, Құлақайды жуан қара таяқтың астына алмай ма кеп. Өз ісі өзіне аян 

Құлақай топ баладан жырыла қашқан беті ауыл малдарының су ішетін таққай атқысы (суаты) деген 

қорыққа таман қашпасын ба? Әкесі соңынан қалар емес. Қуып келеді, сол-ақ екен Құлақай су жағасына 

барлық киімдерін шешіп, әкесі келе бергенде: 
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– Ал, әке, хош, сорлы шешеме сәлем айт, – дейді де, қара суға күмп беріп, сүңгиді де кетеді. Әкесі аң-таң. 

Ешбір дыбыс жоқ. Су бетіне шығар, бір дыбыс берер деп үміттеніп еді, бірақ Құлақай шықпады. Ары-

бері күтті, дыбыс жоқ. Әбден күдерін үзгендей болған кезде екі көзінен аққан жас сақалынан сорғалап, 

баласының киімдерін алып, үйіне қайтады. Ауыл адамдары суға ошақ салады, Құлақайды су астынан 

іздейді, таба алмайды. Әкесі «ой, бауырым» салады. 

Ал, Құлақай ше? Суға алғаш күп беріп түскен бетінде су астымен малтып, судың ортасындағы жағадан 

жетпіс метрдей қашық шоқ қамыстың ортасына еніп, судың ар жақ жағасына қамыс қалқасымен шығады. 

Оны әкесі аңғармай қалады. Келген бетте-ақ оның екі көзі баласының суға сүңгіген жері болды. Сол 

жерден шығар деп, көпке дейін үміттенді. 

Түн ортасы, ел аяғы басылды-ау деген кезде Құлақай су жағасындағы ұзын қамыстан бір қамыс жұлып 

алып, ұзын түтік жасады. Ішіндегі өзегін түсірді. Содан үйіне таман аяңдап, бет бұрды. Өз үйінің қасына 

келді. Киіз үй жабығынан сығалады. Көрші үйлердің үш-төрт әйелі отыр. Бәрінің жүздері баяу, өте 

жабыраңқы. Әкесі таяғын маңдайына тіреп, қалғып кетіп, қалғып кетіп отыр екен. Шешесі оң қолын 

жағына тіреп, анда-санда бір күрсінеді, өксіп алады. 

Құлақай киіз үйдің жабығынан түтігін сұқты. Әкесінің құлағына таяды да: «ей, шал!» – депті. Дыбыстың 

қайдан шыққанын еркін аңғармады да, жан-жағына қарады. Болмаса, құлағы құрғырға әлде не 

жаңғырығады деді ішінен. 

– Балаңды өзіңе берейін, бұдан былай ұрмайсың ба? Әкесі қайта елеңдеді, үйдегілерге білдіртпей, сыртқа 

шығып, үйдің артын қараған болды. Сонда да дыбыс жоқ. Ешнәрсе көре алмады. Құлақай осы уақытта 

екінші бір үйдің қалқасын тасалап тұр. 

Әкесі үһлеп, не екенін түсінбей, қайта келеді. Оның артынша Құлақай да іле-шала үй жабығынан 

сығалады да, шешесінің құлағына қамыс түтігін таяп тұрып: 

– Ей, кемпір, балаңды әкеп берсем, әкесіне ұрғызбас па ең? 

Бұл сөзді естіген Құлақайдың шешесі таяғына сүйеніп, әлденелерді айтып, ернін жыбырлатып отырған 

шалына: 

– Құдай тағаланың өзінің құдіреті, өзі берген баласын өзі алып, көз жасымызға қайта берейін деп тұрған 

ғой. Барлық кесел өзіңнен. Құдайдың ен даласы құрығандай, су ішімен қуып, су иесі Сүлеймен 

қамқорлығына алмасын ба жас нәрестені? 

Шал-кемпір өзді-өзі осылай дауласып отырғанда әкесінің құлағына екінші рет: 

– Балаңды әдейі өзім әкеп тұрмын, бұдан әрі ұрмайсың ба, өз еркіне жібересің бе? – дейді. 

Бұл сөзді естіген шал сыртқа жүгіре шығып, аспанға қарап, алақанын жаяды. 

– А, Құдай! Рақым ет құлыңа, егер баламды көзіме көрсетсең, бетіне қарап, сөйлеп, етіне таяқ тигізбес ем, 

– деп, өзінен-өзі жатып қалған елдің түн тыныштығын бұзып, айқай салды. Бұл айқайға ауыл оянып, 

«баласының күйігі ғой, жынданған ғой» деп, екі жігіт қолтығынан сүйеп, үйіне әкелді. 

Дәл осы уақытта денесін қамыспен сызып-сызып, өн бойына батпақ жағып, үйіне кіріп келеді. Үй ішіндегі 

бөгде адамдар да үрпиісіп, таңғажайып бұл адамзат баласынан жөн сұрайды. 

– Суға күп беріп, түскенімді ғана білемін. Одан соңғы не болғанымды түсінбеймін. Бір шал бұта-бұтаның 

арасымен жүрмес еркіме қоймай, «әкең шақырады, шешең сағынды» деп, осы есіктің алдына әкелгенін 

ғана білем. «Бармаймын үйге, әкемді көрсем, денем түршігеді, тағы ұрады ғой» – деп ем, «әкеңе сөйлестім, 

бетіңе қарап сөйлемеуге, етіңе таяқ тигізбеуге серт етті» [деп], осыны айтты да, әлгі ақсақалдан айрылып 

қалдым, – депті. 

Үй ішіндегілердің барлығы да жағасын ұстады. Сорлы шешесі баласының үстіне кеп, құлап түсті. 

*** 

Құлақай Есеналы деген рудың Қасқырбай деген байымен бір жиында сөзге келісіп қалса керек. Сөз аяғы 

шиеленісе келе, жесір дауы, барымта алуға дейін барған. 

Арада бірнеше күн өткеннен кейін қасына оншақты жігіт ертіп, Қасқырбай аулынан жылқы алмақ және 

келемеж, ақымақ ету ниетімен аттанады. Одан алған жылқыларды ауыл кедейлеріне үлестірмек болады. 

Бірақ күзет өте қатты екен, жылқы ала алмайды. Содан жолдастарымен ауылға таяп келіп, таң да атуға 

таянып, шығыс жақ түріліп келе жатқан уақыт болса керек, бай ауылына жалғыз өзі келіпті. 

Ауыл ақсақалдары таң намазына тұрып, кейбір малжанды бәйбішелердің тұра бастаған мезгілі еді. 

Құлақай келген бетте сәлемдескен соң: 
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– Найман елінен келе жатқан көптеген адам едік, мына Тарбағатай тауы құлағалы тұр дегенді естіп, соған 

тіреу тірейік деп, шығып едік, жолдастарымның аттары болдырып, азықтары таусылып, далада қалды. 

Соған не көмек көрсетесіздер? – депті ғой. 

Сонда ауыл ақсақалдарының ішінен бір кәрия: 

– Е, ол Тарбағатай болғалы қашан, мүмкін құлауға?.. Астының шіритін уағы жеткен шығар, – депті. 

Ауыл адамдары бастығы Қасқырбай болып, Құлақайға оншақты ат жинап беріпті. Ішінде Қасқырбайдың 

қос күреңі де бар. Он атты айдаған Құлақай: 

– Дайындала беріңдер, біраздан соң біз де келіп қалармыз, – деп, жүре беріпті. 

*** 

Құлақай бір күні келе жатса, ауыл арасынан садақа жинап жүрген бір қарт адамға жолығады. Қарттың 

ішерге асы, киерге киімі жоқ, мүсәпір адам екен. Оны үйіне ертіп келе жатқан Құлақайға ол: 

– Қарным ашты, – десе керек. Оған Құлақай: 

– Біздің ауыл әлі талай жер, сіз қолыңыздағы дорбаңызды маған беріңіз, мені осы арадан күте тұрыңыз. 

Сізге мына ауылдан тамақ әкеп берейін, – дейді. Құлақай таяудағы бір ауылға келді. Бірақ ыңғайлы 

ешнәрсе кездеспеді. Шеткерірек отырған бір үйдің жер ошағынан от жылтырайды. Жылтыраған отқа таяп 

келсе, бір кемпірдің қазан ішінен ет алып көріп, аударыстырып отырғанын көреді. Бір уақытта кемпір 

үйіне ене бергенде, аңдып тұрған Құлақай етімен қазанды көтере жөнеледі. Демін алып, пісіп тұрған ет 

екен, сорпасын жерге төге салады. Кемпірдің жер ошақтағы қазанға қайта оралуы да, оны іздеуі де өте тез 

болса керек. Ай жарық, қазан көтеріп бара жатқан адам да тез көзге шалынады. Құлақай қатты жүгіре, 

аяңдай басып, мойнына ілген дорбаға етті салып келеді. 

Әйелдің дауысымен қой күзетшілерінен екі-үш адам кемпір нұсқаған жаққа қарай тоқталмастан жүгіріп 

келеді. Құлақайға қуғыншылар өкпе тұсынан келе айқасады. Оларға Құлақай: 

– Сендердің ойнайтын кісілерің мен емес, қазан сынады, жаман болады, – дейді. Тыңдамаған қуғыншылар 

айқаса келіп түскенде, Құлақай: 

– Әкелеріңнің құны кеткендей жүгірмесеңдер де болады ғой, қазан сынады десе де, болмайсыңдар ғой, – 

деп, үлкен бір қара тасқа қазанды періп кетіпті ғой. 

Қуғыншылар аң-таң. Құлақай өз бетінше жүріп кетіпті. Содан айтулы уағдалы жерге келіп, шалға тамақ 

беріп, үйіне апарып, киім-кешек, әртүрлі сый, құрметтер көрсетіп жіберсе керек. 

*** 

Бір күні Құлақай қой ұрламақшы болып, қораның ортасында жатқан қойға кіреді. Ел түгел 

жатпағандықтан, көгендегі қозылардың арасына келіп жатса, қой күзетшісі ұстап алыпты. Ұрады. Ел де 

жиналып қалады. Құлақайдың қолын байлап, жөнін сұрайды. 

– Кімсің? Не ұрламақсың? Жолдасың бар ма? – десе, оларға Құлақай «Әринеден» басқа ешнәрсе айтпайды. 

– Атың кім? – десе де, «Әрине», – дейді. 

Содан ауыл адамдары: 

– Дені сау адам емес қой, қоя берейік, – деп, Құлақайды қоя беріпті. 

Былай шыға салып, Құлақай: 

– Қойға келген ұры едім, әринемен құтылдым, – деп, айқай салыпты. 

*** 

Құлақай көршілес ауылдағы қыз ұзату тойынан таң ата қайтып келе жатса, өз үйінің сары атанын Масалы 

сайынан жетектеп, бездіртіп бара жатқан бір кісіні көреді. Түйе жетектеушінің ұры екеніне түсіне қалған 

ол ұрының алдын ала бірнеше қырқаларды асып, осынау жерден жүреді-ау деген мөлшермен оның жолын 

тосады. Тау ішінің жалғыз аяқ жолы өзіне белгілі. Қайтсе де, ұрының Масалы сайымен жүретіні күмәнсіз. 

Басқа жерде ол кете қоятын дағдылы жол жоқ. Сондықтан ол Масалы сайының бір белесінің астына атын 

байлап, киімдерін түгел шешіп, денесінің әр жеріне батпақ жағып, ұрының алдын тосып, тұра қалады. 

Сары атанның сыры өзіне мәлім. Мыңқ етіп, дыбыс шығаруды білмейді. Ұры да белгілі жерден өте 

бергенде жанасалап, қосыла кетеді. 

Ұрының беті – «Қызыл тас», «Өкпеті» жақта. Таңның салқын самал желі. Күншығыс жақ түріліп, таң 

белгісін беруде. Даланың жыршы құстары атар таңды қошеметтеуде. Түйемен бір-екі минуттай қатарласа 

желіп отырып, оның ұзын қара бұйдасын қиды. Бұйданың бір ұшы – ұры қолында. Екінші ұшын Құлақай 

аузынан тістейді. Түйе бұйдасы қиылған жерде қалды. Құлақай да ұры артынан жетектеліп, желіп келеді. 
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Әлден уақытта түйе қарасын үзіп, бір белесті асып түскеннен кейін аузына тістеген бұйдасын тісімен 

тартып, табандап тұра қалады. Түйе жетектеуші артына қарауы-ақ мұң екен, атты борбайға салып қалып, 

безбесін бе? Құлақай да бір бел асқанша артынан шамасынша жүгіріп бақты. 

Қарасын үзген ұры үйіне жетер-жетпесте-ақ аттан құлады. 

– Не болды? – деген адамдарға даланың «кісі киігі» қуып, ат құйрығынан әне ұстап, міне ұстап жүргенде, 

Алла тағаланың жар болуы. Зорға құтылдым, – депті. 

Содан шошынған ұры екі ай төсек тартып, жатып алыпты. 

Ал, Құлақай ше? Ұрының зәресін ұшырып, қайта келіп, атына мініп, киімін киіп, түйесін алып, үйіне 

келіпті. 

107. ҮСЕН ҚУ 

Үсен осы әңгімесін бастап айтқанда былай дейді екен. 

– Көктем уақ жұрт оразасын көкек айында ұстайтын болған. Сол жылда қыста Үсеннің жалғыз көк шолақ 

аты болады екен. Қыс қаталаң болып, Үсеннің көк аты қыршаңқыға ұрынып, көк шолақ ат болыпты. Бір 

ауылға мініп барса, қышынып, үйге сүйкеніп, маза бермейтін бопты. Елден қыдырып, ет жеуге, тіпті, 

ыңғайсыз болған соң көк шолақ атты мінбей, қоя беріп, үйінде жататын бопты. Бір күні қатыны Зарауқа 

даладан үйге жұлынып, бір нәрсеге тырысқандай түсі бұзылып кіреді. 

– Біздің көк атты үлкен атамның ауылындағы кіші енем қолына бақан алып, қуалап ұрып жүр. Дәрісі, 

үйіне сүйкенді білем. Арам қатқыр, ішің сұйылғыр, – дейді. Зарауқа жылап жібереді. 

– Зарауқа, сен оған намыстанбай-ақ қой. Оны мұнда ұстап алып келші. Бір жаққа мініп кетейін, – дейді. 

Зарауқа көк шолақ атты ұстап әкеліп, ерттеп береді. Үсен домбырасын ішінен байланып, Асы деген жерде 

Албан деген елге бармақшы болып, жүріп кетеді. 

Жылы жағалай қонып, үш күнде Асыдағы Албанға барады. 

Күн батып кеткен кезде бір түйе жинап келе жатқан ақсақалды шалға жолыға кетеді. Ақсақалды шал 

Үсенге: 

– О, батырым, кімсің? – дейді. 

– Шапырашты боламыз, Шапырашты ішінде Айқым. Айқым ішінде Қалқаман деген ел боламыз, – дейді. 

– Қалқаман болсаң, сенің түбің Тобықты болды ғой, – дейді. 

– Тобықтыңыз не? Мен Қалқаман деп тұрмын ғой, – дейді. 

– Сенің атаң Қалқаманға Мамыр сұлуды қоспаймыз деп, Тобықты деген ел Қалқаманды мылтықпен атқан 

екен ғой. Сонда Қалқаман батырдың санынан оқ тиіп, жарадар болып, қашып келген екен. Мұнда келген 

соң оқ тиген жерінен үзіліп түсіп, Қалқаман батыр балдақпен жүретін ақсақ кісі болды деуші еді. Айқым 

деген елден бір қыз алып, үйлі-баранды болып, сонан туған тұқымдар жиырма шақты үй болып қалды 

деп, шөпшек сен Қалқаман болсаң, сол Қалқаман батырдың тұқымы боласың. Мұнан былай атаңды біреу 

сұраса, ұмытып қалып жүрме, – дейді. 

– Сіз айтқан соң ұмытуға бола ма? Қалқаманға батыр деген жерін қосып айта алсам, ұмытпаспын, – дейді. 

– Батырым, сөзіңнің кермегі бар екен. Енді кімнің үйіне барасың? – депті. 

– Отағасы, еліңіздің мырза-шорасына жарапазан айтқалы келдім. Бір тәуірін көздеп жіберсеңіз, сонда 

барайын, – депті. 

– Бәсе, сондайыңның бар екенін сөзіңнің кермегінен сезіп едім. Ендеше сен бүгін Қосбасар батырдың 

үйіне бар. Өзі бай, өзі батыр кісі. Ақбөпе деген тоқалымен жылқының отарына шыққан үлкен үйімен екі 

бәйбішесі қой-түйе, сиырларымен елге бұрын қыстаған, өзінің баласы жоқ. Әйтеуір, Ақбөпені мақтай бер, 

сорлы болса, саған бір ат берер, – депті. Үсенге Қосбасардың үйіне баратұн жолды тура көрсетіп жібереді. 

Біреуді біреу танымайтын іңір уақта Үсен бір белеске шыға келсе, белестен аса берген жерде бір жыртық-

жыртық үйдің оты жарқ-жарқ етеді. Бұл Қосбасардың үйі болмады ғой, не де болса, бара кетейінші деп 

үйдің жанынан оты жарқылдаған туырлықтың тесігінен қарап тұрып, төрдің алдында тері тулақтың 

үстінде үйелбедей үлкен қара кісі тырдай жалаңаш отқа қыздырынып жатыр екен. Бір үлбіреген жап-жас 

қана ақ бөрте келіншек әлгі кісінің арқасының отқа қызған жерін қолымен сипап отыр екен. Сондағы 

Үсеннің айтып жіберген жарапазаны мынау дейді: 

– Қосбасардың үйі емес 

Туырлығы шұрық тесік. 

Қу кедейдің үйі екен 
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Қызыл киік қышыма 

Қотыр болып отырған 

Үйдің шалы би екен. 

Үлбіреген келіншек, 

Атасынан өнеге 

Үйренгелі жүр екен. 

Келінің бе, қызың ба? 

Тоқалың ба білмедім. 

Жас келіншек кім екен? 

Кімде болсаң, келіншек, 

Именбедің ұялып. 

Бетіңе жаққан күйе екен, 

Ізетіңді, келіншек. 

Ұятына керінің 

Бәрекелді сақтаған 

Келсаптай болып иманы, 

Бұтына қысса, сыймады. 

Қыздырып отқа таптаған 

Әкеңіз бе, келіншек, 

Атаңыз ба, келіншек. 

Бұтын отқа таптаған 

– Қосбасар мен Ақбөпе 

Ет берер, – деп, ит қақбас 

Мұның несін мақтаған? 

Мұқамет айтып өткен 

Жарапазан, – дей бергенде, 

– Қылышымды әпере бер, 

– деген дауыс шығып қалады. Үсен атының басын бұрып ала, қашпақшы болғанда, көк шолақ үйге 

құйрығын тығып алады. Қосбасар батыр қылышын алып, есіктен қарғып шыққанда Үсеннің көк шолағы 

бақан алып, қуалап ұратын қатындар екен деп қалса керек, безіп ұра жөнеледі. Қосбасар қолындағы 

қылышын жарқылдатып, еңіске қарай қуалап келеді. Үсен аттың басын жетіп қалғанда бұра қашады. 

Қосбасар екпінімен еңіске қарай ағып кетеді. Үсен аттың басын өрге тарта қашып, Қосбасардан құтылып, 

ұзаңқырап кетеді. 

Қосбасар: 

– Сені ме, бәлем, көк шолақ атты жарапазаншы ертең атымды мініп, жердің жарығына кірсең де, 

қоймаспын. Тап сенің қаныңды ұрттамасам, Қосбасар атым құрысын, – дейді. 

Үсен оның Қосбасар батыр екенін сонда біледі. Үсен ойлайды: 

Қосбасар енді мені көрсе, тірі қоймайтын болды, не де болса, бұл маңнан басқа жерге кетейін деп, сол 

күні далаға қонды. Түннен тұрып, Дулат деген момын елге өтіп кетейін деп, жүре береді. Сол күні суыт 

жүріп, кешке жақын бір үлкен өзен суға келеді. Судың ар жағында бір жалғыз атты кісі атының аяғын 

тұсап, тізгінін еріне қаңтарып қойып, өзі намаз оқуға азан айтайын деп, қамданып тұр екен. Сол кісінің 

айтатын азаны дейді екен Үсен. 

– Айдап аям 

Айдап аям 

Ашадан иіп аям 

Ашадан иіп аям 

Ашадан мініп аям 

Ашадан сойып аям 

Аяғынан сайда, аяғынан пайдасы айда, 

– дегенде, Үсен: 

– Ой, мұның не шүлдіретіп жатқаның? – дейді. 
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Сақау: 

– Түк көймеген надан сүйдемісің? Құдайдың кешпейтін отыз күн ойаза, бес уақты намазы бойады, – дейді. 

Үсен: 

– Ондай болса, маған да намаз үйретіңізші, – дейді. 

Сақау: 

– Ана судан дейет алып кей, сауабыңды айайын, – дейді. 

Үсен судан дәрет алып, сақаудың қасына келіп: 

– Қалай оқимыз, молдеке? – дейді. 

– Бүйтүйіт иеке ғат екінді намазы бойады. Екеуін маған ұйып оқы, екеуін өзің бөйек оқисың, – деп, 

шапанын жайнамаз қылып оқыған. 

–Алда момын-ау, – дейді екен Үсен. 

– Айқамды дидайын иа, 

Беп айамын иа 

Құмғаным, құмғаным 

Иа кане сүйдетіп сайам 

Үйретіп айам ойазайым, 

– деп, екі рет жығылып, азырақ отырып, аузы күбірлеп, бата қылып, Үсеннен декбір күтеді. Үсен 

жайнамаз шапанды жұлып ала жөнеледі. Сақау шапанды ұстай алып: 

– Кеңкебас неме, қайда апайасың? – дейді. 

Үсен: 

– Өзің екі намазыңды бөлек оқы дедің ғой. Ана төбенің астына оқып келейін, – дейді. Сақау: 

– Бөйек оқы дегенде ішіңнен құпия оқы дедім ғой, – деп, шапанды қайта жайып, қалған намаздарын оқып 

болған соң сақау Үсенге: 

– Ана менің атымды бейі тайт, – дейді. Үсен сақаудың атын тартып, қолтығынан аттандырып, өзі де атына 

мініп, бірге жүреді. Сақау Үсенге: 

– Бүгін менімен биге қонсаң, ақ майға би дүздиейін, – дейді. Үсен: 

– Мақұл, етке тойғызсаңыз, сізбен бірге болайын, – дейді. 

– Ендеше анау бетте отырған үш үйді көйдің бе, сол менің жездемнің ауыйы бойады. Бүгін сонда қонамыз. 

Менің сыбағам енді бүгін сайайа тұздық бойады ғой. Сен айдыңа кейген тамақты соғып, жей-жей, тек 

сөйдемесеңде ығысып қоясың. Қыз-келіншек, бозбайа да қағынған сені күйкі қиады, бидің бе? – дейді. 

Үсен: 

– Мақұл, бүгінше жағымды қарыстырып отырайын, – дейді. Сонымен әңгімелесіп жүріп, алдындағы 

үлкен ақ боз үйге жете бергенде үйден бір бойжеткен сұлу қыз шыға келіп: 

– Нағашым, нағашым келді, – деп, аттарын байлап, үйіне кіргізе бергенде үйдегі адамдар сақауға жік-

жапар болып қалады. Үсен домбырасын көрсетпей, жүктің артына тыға салып, отыра береді. Дереу 

ауызашардан қалған бір табақ тураған етті екеуінің алдына қоя береді. Сұғынып жеп, бірақ Үсен 

тойыңқырамай қалады. Сақаудың жездесі: 

– Әйел, мына кісілерге тамақ асыңдар, – десе, қатыны: 

– Су жоқ, бәрібір, ет тамаққа тойды ғой, – депті. Сақау: 

– Мес байданып кейді дейсіз бе? Су жоқ бойса, үйіне бомайақ қой кенет бойды, – дейді. Қысқасы, бақанда 

жабулы тұрған жал-жая майын шешіп, самсап тұрған сары ала қазыдан асылмайтын болды. Бір түйе қарап 

кеткен әйелдің қойшысының мінгені көк бурыл құнан шұбар тай екен. Тайды терлетіп, қинап келді. Екі 

үйдің шаңырағынан арқан тастап, таза суытып, ертең үйіріне қоспақ болып, кермеге байлап қойды. Тай 

жұлынып, кісінеп-кісінеп қояды. Әйелдің үйіне қыздар, келіншектер жинала бастаған соң Үсен өтірік 

ұйықтаған кісі болып жамбастап жата кетеді. Ауылдың бозбалалары сақауға намазыңды қашан оқисың 

десіп, тіліне қызығып, мазақтап отырғанда, жамбастап жатып, Үсен осырып қояды. 

– Жұпар сасыған кімнің иісі? – деп, ду күледі. 

Сақау: 

– Айбасты басқый, айбасты басып жати ма? – деп, Үсенді түртіп жібереді. Үсен шошынып оянған кісідей 

селк етіп оянып, сақау: 
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– Бағана не айтып едім, мына қатындар сені күйкі қып отыр. Басыңды көтеріп отыр, айбасты басқый, – 

депті. Үсен оқты көзімен сақауға бір қарап, отыра беріпті. Отырған адамдар азырақ күлісіп, өзді-өзінің 

үйіне тарап кетеді. Артынан Үсен, сақау, үйдің іші түгел далаға шығады. Үсен елден бұрын түзге отырып, 

үйге келсе, төрдің алдында екі төсек салулы жатыр. Қыздың төсегі жаққа сақауға салған жастық жастап, 

көрпе төсеп. Үсенге деген төсек – бір ескі текемет жая салған. Үсен киімін шешініп жіберіп, сақауға деген 

төсекке жатып алады. Төсек салып, далаға шығып кеткен қыз әке-шешесімен, сақау – төртеуі де үйге 

кіреді. 

– Нағашыма салған төсекке мынау осырақ кісі жатып қалғаны несі? – дейді. 

– Қыз-балам, жатқан кісіні тұрғызғаның болмас, қырықтың бірі Қыдыр деген, жатсын. Нағашыңа жаңалап, 

төсек салып бер, – депті. Қыз қайтадан сақауға төсек салып береді. Үйдің іші тегіс жатқан соң қыз түндігін 

жауып, өзі де жатады. Аздан соң елдің көзі ұйқыға іліне бергенде есіктен біреу кіріп келеді. Үлкен қара 

шапанды желбегей жамылып, ақырын келіп, қыздың қолынан ұстап, ірге жағына аттап өтіп, шапанын шай 

көрпенің үстіне жауып, қыздың қойнына құшақтасып жатады. 

Үсен ыңыранып, қыздың қойнына екі аяғын тығып жібереді. Жігіт қызға: 

– Мынауың кім? – дейді. Қыз: 

– Осында бір жаман қонақ қонған, соның аяғы ғой, – деп, Үсеннің аяғын от жаққа итере бергенде, шай 

көрпе мен шапанның етегін Үсен екі аяғының ұшыменен қысып, оттың қозына жеткізіп қояды. Жігіт 

қыздың кеудесіне аттай мініп алып: 

– Осы сенің үстіңе шықсам, бейішке шыққандай боламын-ау, – дейді. 

Қыз: 

– Сенің астыңда жатқанда өлсем, Құдайға ырзамын ғой, – дегенде көрпенің шеті тұтанып, қоңырсып, иіс 

шығады. Жігіт: 

– Бұл ненің иісі қоңырсыған, бірдеме күйді ме? – дейді. Қыз: 

– Қонақтың шылғауы шығар отқа күйіп жатқан, күйсе, күйсін, жата бер, – дейді. Сонда кермеде тұрған 

тай кісінеп-кісінеп жібереді. Үсен: 

– Пай, пай, пай, маза бермеді-ау тай, қызыңды ұрайын. 

Су тұрып, аспады-ау бай, қызыңды ұрайын. 

Оттың қызылы сөнбестен 

Қыздың үстінде жатқан, 

Қай қызыңды ұрайын. 

Шай көрпе мен ламшық шапанның етегі өртеніп кетті-ау, 

Қай, қызыңды ұрайын, – деп, жігітті басқа теуіп кеп жібереді. Жігіт шапанын ала жөнеледі. Үйдің екі қара 

төбеті қосылып береді. Лапылдап жанған шапанның етегінен қорадағы қойлар тас-талқан болады. 

Қыздың әкесі де далаға айғай сала атып шықса, жігітті иттер қуып, безіп барады. Қораның төріне шыға 

бергенде шапан жағасына дейін өртеніп, жігіт тастай жөнеледі. Қыздың шешесі де оянып, түтеп жатқан 

көрпеге жүгіріп келіп: 

– Жалмауыз, қатын, көрпең өртеніп кетті ғой, – деп, қызын жұмырықпен қуалай береді. Үсен: 

– Бәйбіше, әлемнің бәрі алдында өтіп кетті. Ашулансаң, көрпеге ашулан, қызыңа ашуланба, – дейді. 

– Аламың не, адыра қалғыр, кеңкелес. Неме-неме, не сандырақтап жатқаның? – дейді. 

– Қорадағы қойға қасқыр шауып жатыр, үйді жау шауып жатыр, сені албасты басып жатыр ма? – деп, 

жатқан сақауды басқа теуіп кеп жібереді Үсен мына кеңкебас немені. 

– Бидеме ойып кетті ме? – деп, сақау тұрып отырады. Үсен: 

– Мен саған осындай ит басты, сиыр аяқты жерге қондыр деп пе едім, ит, сақау. Басыңды кесіп алайын 

ба? – дейді. 

Әйел үйге кіріп: 

– Ойбай, от жақ, от жақ, – дейді. Қатын дереу от тамызып жібереді. Жарық болған соң әйел Үсенге: 

– Сен кім едің, шырағым? – дейді. 

– Қалқаман Үсен қу деген мен едім, – дейді. 

– Үсен, шырағым, өзіңді көрмесек те, атыңды естуші ек, естідік, біздің өзімізден болды, бір жолғы 

ашуыңды байла. Атым – тарту, шапаным – жабу, – деп, судай жаңа қоңыр ала шапанды үстіме жаба береді. 

Қатыны қазанды асып жіберіп: 
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– Бақандағы еттің қайсысын жейсің, қарағым? – дейді. Үсен: 

– Майлы майлысынан пісірсең, жей берем, – дейді. Шешесі еттің майлы-майлы жерінен кесіп, аса берді. 

Бірақ қызы ұялып, төсектен тұра алмай, қайтадан асқан қазы-қарта, жал-жая пісіп, ішіп жегенше, жазғы 

таң неме атып кетті, – дейді екен Үсен. Үсен ертең ерте жүктің артындағы домбырасын алып, ілмегін 

қайта тағып, құлағын бұрап, бір-екі ауыз өлең айтайын деп отырса: 

– Шырағым, Үсен, өлеңіңді айтпай-ақ қой, айтқаным айтқан, түндегі атыңды алдырып берейін, – деп, 

бетте тұсаулы тұрған бурыл жорғаны алдырып берді. Сақау көк шолақтың ер-тоқымын бурыл жорғаға 

ерттеп, лыпың қағады. Үсен көк шолақ атын әйелге аманат қойып, қош-қош айтып аттанады. Сақау да 

бірге аттанып, қалғысы келмейді. Ауылдан былай шыққан соң сақау Үсенге: 

– Сен кеңкебас екен десем, би байекет екенсің ғой, – дейді. Үсен: 

– Өзің бәлекет болғыр, бір әңгіме айтшы, – дейді. 

Сақау: 

– Мен әңгіме бимеймін, айтсаң, өзің айт, – дейді. 

– Мен айтсам, сенің жынысың кім болады? 

Сақау: 

– Біз Айбан деген ей бойамыз, – дейді. 

– Сен Албан болсаң, Қосбасар батырды білесің бе? – дейді. 

– О не дегеніңіз, Қосбасай батыйды бимейтін кісі боя ма, биақ осы күнде кейтейіп кетті ғой. Жігіт күнінде 

қиғыз-қазақ шабысқанда тайай иді қиады екен. Ейде бетіне туйа қайаған кісінің басын шауып тастайды, 

мінезі жаман кісі Қосбасайдың, – дейді. Үсен: 

– Бұл Қосбасар өмірінде ешкімнен қорқып көрді ме екен? – дейді. 

Сақау: 

– Бұй Қосбасай адамның байасынан қойқып көйген жоқ, биақ жианнан қойқады, би жейден жиан көйсе, 

екінші сой жейге баспайды, – дейді. 

Үсен: 

– Бүгін ендеше сол Қосбасардың үйіне барайық, – дейді. 

Сақау: 

– Сен онда байсаң, мен баймаймын, түндегі ойжаңнан не бейесің? – дейді. Үсен ескі шапанын бөктеріп 

алған екен, сақауға шешіп береді. Үсенге ыразы болып, ізінше қайтады. Үсен Қосбасар батырға бет алып, 

келе жатса, алдынан құлаштай оқжылан көлденең кесіп өте берді. Үсен атынан түсе қалып, жыланның 

желкесінен ұстай алса, жылан аузын арандай ашады. Қамшының сабын жыланның аузына тығып, тілін, 

тісін сындырып, мұқалтып, ешкімді шақпайтын қылып, жейдесінің ішіне, жалаңаш етіне салып, белін 

сыртынан буынып, атына мініп, жүре береді. Сонан жүре-жүре шаңқай түсте Қосбасардың үйіне келеді. 

Үйдің жанына ақырын түсіп, атын белбеуіне байлап, үйге кіріп келсе, төрдің алдында манағы тері 

тулақтың үстінде Қосбасар батыр желкесіне жастық қойып, шалқасынан түсіп, сақалын иіскетіп жатыр. 

Отының басында тарамыс ширатып отырған Ақбөпе Үсенге «Жоғары шығыңыз», – депті. Үсен 

Қосбасардың қасына барып, отырып, «Мал-шаруаңыз аман ба?» деген болып, белін шешіп жібереді. 

Үсеннің етегінің үстінен шыққан жылан шалқасынан жатқан Қосбасардың көзіне жарқ ете түскенде 

барлық дауысы бір-ақ шығып, үйінен атып, ұра жөнеледі. Жылан төсегінің бас жағына барып, жатып 

алады. Ақбөпе де қорқып, Үсеннің арт жағына тұра береді. Қосбасар үркіп барып-барып, жүрегін басып, 

артына қарап: 

– Жылан қайда кетті? – дейді. Ақбөпе: 

– Жылан төсектің бас жағына барып, жатып алды, – дейді. Қосбасар Үсенге: 

– Ей, садағаң болайын, сен біздің үйді басқа бір жерге көшіріп, қондырып бер, жыланның басына бір ақ 

құйып көрші, шығар мекен? – дейді. Үсен бір аяқта тұрған сүтті алып, жыланның басына тамызған болады. 

Жылан тырп етпейді. Үсен Қосбасарға айқайлап: 

– Жыланның басына ақ құйсам да, ышқырып, жатып алды, үйіңде ордасы бар ма, қалай? – дейді. 

Қосбасар: 

– Мен қырдан түйе айдап келейін, үйімді көшіріп бер, қарағым, мақұл ма? – дейді. Үсен: 

– Мақұл, мақұл, – дейді. Қосбасар қырға шығып кетеді. Ақбөпе: 

– Мұндай сұмдық жоқ еді, сіздің бір жеріңізге ілесіп келді ме, қайдан шыққанын білмедім, – дейді. Үсен: 
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– Мен жыланды жетелеп келді ғой дейсің бе, қайдан шыққанын мен де білмей қалдым, – дейді. Ақбөпе: 

– Ағатай, енді не қыламыз, ағатай? – дейді. Үсен: 

– Жыланды ма, жыланды сен көріп тұр, – деп, [таяқтың] ұшымен ұстай алып, керегенің басында тұрған 

қап дорбаға салып, уықтың бауымен ауызын мықтап буып қояды. Ақбөпе: 

– Ойпырмай, не ғылған жүрек жұтқан батыр кісі едіңіз, – дейді. Үсен: 

– Бір жылан ұстады деп, Қосекеңнен бетер деп тұрғаныңыз ба? – дейді. Ақбөпе ернін шығарып, 

«Қосекеңнің батырлығының жолы бүлінді», – деп, Үсенге қарап, жымиып күледі. Үсен де күліп, 

Ақбөпенің мойнынан құшақтап, бетінен сүйе бергенде қолымен ауызын қақпалап, «Қойыңызшы, батыр, 

батыр дегенге батырлығыңызды батырып жіберейін деп бедіңіз», – дейді. Үсен: 

– Батырлықтың жасығын алып, асылын жібересіз бе? – дейді. 

Ақбөпе: 

– Бәрінен де қулығыңды асырып жібереді екенсіз, – деп, күрсініп тұрып, бір жалынды арманын 

айттырғанша айтқанмен, керінің аты кері, жастың аты жас қой, – сіздің әзілің менің мейірімді қандырып 

барады, – дейді. Үсен: 

– Неге, күйеуің кедей болса да, еліңде әзілдесерлік жастар бар емес пе? – дейді. 

Ақбөпе: 

– Шалымның мінезі жаман, ауылға жастарды жолатпаушы еді. Сіздің ығыңыз қалай келді, маған ғажап, 

– дейді. Үсен: 

– Мен ығымды әрқашан осылай келтіретін кісімін, – дейді. Ақбөпе: 

– Кім біледі, үйін көшіртіп алған соң сізді бүйтіп отырғызбайды ғой деймін, – деді. 

Үсен: 

– Ендеше сен тезірек Қосбасардың артынан бар. Үйдегі кісі жыланды тірідей ұстап алып, «бұл үйге неге 

келгенсің?» – деп, жыланға қысым көрсетіп жатыр де. Жылан да жыланның бір үлкені білем, екінші бұл 

үйге жылан атаулы кірмейтіндей сертін беріпті де. Осы сертіңді Қосбасар батырдың өзіне бер, – деп, 

жыланды дорбаға салып, керегеге байлап қойды да, әрқашан мен келгенде байпаң болып тұратын қылып 

кетейін, – дейді. Ақбөпе: 

– Мақұл, ендеше мен шақырып келе қояйын, – деп, қырға шықса, Қосбасар түйесін айдап келеді екен. 

– Ойбай, жүр, үйдегі кісі көшіңдер деп жатыр, жыланды арбасып, дорбаға салып алды, – деп, Ақбөпе 

Қосбасарды итеріп келе жатқанда Үсен керегенің басындағы жыланды шешіп алып, Қосбасардың 

алдынан шығады. Қосбасар Үсеннің қолындағы дорбаны көріп, одырайып, жоламайды. 

– Қорықпай келе беріңіз, бұл жылан сізге тимейтін болды, – дейді. Дорбаңдағы жыланың не дейді, 

шырағым, айтқан сөзі болса, бізге айта көр, зәремізді алғызбай, – дейді. 

Үсен дорбаның ішіне қолын тығып жіберіп, жыланды ұстап, дорбадан шығарып, былдырлап сөйлескен 

болады да, түймесін ағытып, жалаңаш етіне кіргізіп жібереді. Қосбасардың көзі бақырайып, 

көткеншектей береді. Үсен Қосбасарға: 

– Көк шолақ атты жарапазаншы қашан келген үйге, сонда босағада бір жылан жатыпты. Сен өңге сөзін 

тыңдап, Мұқамет жарапазан дегенде қылышыңды ала қуып ең ғой, кәпір екен, сол жылан мына жыланға 

жамандап барыпты. 

– Қосбасар батыр, тура сені өлтіруге жеті күндік жолдан іздеп келіп ем дейді. 

– Мені көріп, тайсалып кетті. Сонысына қапаланып, менімен сөйлеспей, әлек қылған жоқ па? Әйтеуір, 

жылан тілін көріп-білетінімнен әке-үке деп жатып, бағанадан жаңа ғана сөйлестім, – дейді. 

Қосбасар: 

– Ырас, ырас, екінші жарапазаншыға тимеске сіздің алдыңызда сертімді бердім. Кәпір емес, мұсылман 

кісі деп, жыланға мәнісін айтып қайтарыңыз, – дейді. Үсен: 

– Мен айттым сізді мұсылман кісі деп, жылан қайтады, өзінің жеріне барады, – деп, қойнындағы жыланды 

көк шөптің ішіне тастай салады. Қосбасар «құлдық, құлдық, сіздің шарапатыңызға құлдық, ажалыма 

себеп болдыңыз», – деп, үйіне ертіп барып, қондырып, бір ат, бір түйе беріп шығарады. 

Үсен осындай қулығын пайдаланып жүреді екен. 

108. ИСА ҚУ 

Бұрын Иса деген бір қу сарт ел аралап келе жатып, кешке жақын қонайын деп, қонақпын деп барса, ешбір 

адам қондырмапты. Біреулер «үйде кісі жоқ», біреулер «үйіміз тар», біреулер «үйімізде қонақ бар», – деп, 
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ешбір адам қондырмапты. Ылажы жоқ, күн батып кеткенде елден көңілі қалып, енді кімге қонамын деп, 

бір бел жотаға шығып, қарап тұрса, бір-екі адам бір ауылға ат қойып, «бауырым-бауырым» деп, ат қойып 

беріпті. Иса қу: 

– Не болса, болсын, – деп, бұл екі адамға қосылып, «бауырым, бауырым» деп, Иса да қосылып шауып, 

бір үйге келіп, ол үйдің ер-әйелдеріне әлгі екі кісімен бірге көрісіп, жыласып, отыра беріпті. Ат қойып 

келген екі кісі ойлапты, осы үйдің бұ да бір жекжаты шығар деп. 

Үй иесі: 

– Бұл ат қойып келген екі жекжаттың бұ да бір жолдасы шығар, – деп, үй иесі де сұрамапты. Түнімен 

бұлармен бірге әбден асқа, тамаққа тойып, жатып, ертеңіне кеткен екен. 

* * * 

Және бір күн Иса тағы келе жатса, бір үйге «әке-көке» деп қоныпты. Иса қонған соң үйдің иесі – бәйбіше 

Исадан қызғанып, шаңырақта тұрған санды дереу бір орамалмен орап, іліп қойыпты. Иса үйге кірген соң 

сүт қатпаған қара шай мен талқан беріп: 

– Қонағым, жайың болмағанға ренжіме, – депті. 

– Болмады, асып беруге мал сояйық десек, мал көктеуге кеткен еді, қолымызда мал жоқ. Ыразы болып, 

осымен жатарсыз да, – деді бәйбіше. 

Иса сонда: 

– Бәйбіше, рақмет, осы сіздің үйіңіздің уығы қанша болды екен? Осындай бір үй сатып алайын деп 

ойлайым. Мына үйіңіздің уығын санап көрсем, қалай болар екен? 

Бәйбіше, екеулеп әрі-бері санап жіберелік. Анау ілулі тұрған саннан былайғысын сіз санаңыз, саннан 

бергісін мен санайын, – депті. 

Бәйбіше бұл қудың санды сезіп қалғанын біліп: 

– Ай, қонағым, қу екенсің. Бір жекжатқа сақтаған едім. Ол ұрлығым білініп қалды. Енді асып бермесем, 

болмас, – деп, бақанды қолына алып, шаңырақтағы санды түсіріп, Исаға асып берген екен. 

Тамаққа тойып, Иса қу ертеңіне атына мініп, аттанып жүріп кетіпті. 

109. ҚАНАПИЯНЫҢ ӘЗІЛІ 

Ертеде Қанапия Басығара баласы өзі бір кездерде Аманқарағай болысына ауылнай болған. Сонда бір орыс 

қазақтан ат сатып алады. Сонда Қанапия аттың түс-таңбасына мынадай деп жазған екен: 

– Ауылнайымыз – Лаңіскі, 

Болысымыз – Сергелдескі. 

Әкем аты – Шала, 

Өзім атым – Көмір, – 

деп, орысқа осы қағазды атпен бірге беріп жібереді. 

Бір күндері болғанда орыс осы атын жоғалтады. Содан бас судияға орыс арыз беріп, аттың жөнінде 

жоғарыдағы мәліметті хабарлайды. Сонда бас судия мұндай «Сергелдең болысы, әкем аты – Шала, өзім 

атым – Көмір» деген кісі бізде жоқ. Ай, бұл Қанапия қудың ісі ғой, – деп күлген екен. Атын жоғалтқан 

орыс, сөйтіп, атын таба алмаған екен. 

* * * 

Ертеде Басығараның ауылындағы бір қақпаншы, аң аулайтын аңшы көрші шал болған екен. Бұл кісі бір 

күні ағаштың ішіне қақпан құрады. 

Қақпанын қарауға барса, бір тырдай жалаңаш адам қақпанды сүйретіп, еңбектеп, қақпаншы шалды 

қорқыту үшін осы қалың ағаштың ішінде жүрген екен. Шал ертемен таң ата қақпаныма не түсті екен деп 

барса, бір тырдай жалаңаш адамның қақпанға түсіп, оны сылдырлатып, еңбектеп жүргенін көріп, үрейі 

ұшып, қорқып, қашып келе жатып: 

– Құдай, мына пәледен құтқар. Егер осы пәледен құтқарсаң, жалғыз бұзауымды садақа қылып шалып, етін 

халыққа жегіземін, – деп, жалғыз бұзауын сойып, етін асып, халыққа етін жегізеді. 

Сонда көпшіліктің ішінде отырған Қанапияның әкесі Басығара шалға: 

– Не көрінді саған жалғыз бұзауыңды сойып, түс көрдің бе әлде? – деп сұрағанда, шал: 

– Ағаштың ішіне құрған қақпанымды көрейін деп барсам, қақпаныма адам суретті бір нәрсе түсіп жатыр 

екен. Содан шошып, қорықтым. Сосын бұзауымды осыдан құтылсам, құдайы қыламын деп, айтқан едім. 

Соның үшін сойдым, – дейді. Сонда «құдайың қабыл болсын», – деп, күледі де айтады: 
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– Біздің әлгі андат ауылда ме еді? – деп, көпшіліктен сұрап, «ай, осыны істеп жүрген біздің қу болар-ау», 

– деп, Басығара өзі күледі де қояды. Сөйтіп, жұрт, халық жалғыз бұзаудың етін жеп, тараған екен. 

110. ҚҰЛЖАТАЙ СӨЗІ 

Бұл кәдімгі Тобықты деген рудың, оның ішінде Қарамырза деген топтан атақты Тәуке батырдың 

туысқаны Құлжатай Қорыға баласы деген азамат, осының әңгімесі шығыс әңгімесінен де қызығырақ. 

Осылар екі атаның баласы, бір жағы – Жақып баласы Байғали, Нұрғали, Қали, екінші жағы – Қорыға 

баласы Мұсатай, Жолдатай, Құлжатай болып, Ақшоқы деген жерде жерге таласып, екі жақ болып, 

төбелеске шығады. Бір жағының батыры атақты Тәуке, екінші жағынан қашқын Әділқан деген Байтен 

деген рудан апрель айының аяқ кезінде талтүсте сарт та сұрт, ал соғыс. Бұл соғыста Қорыға жағы мегдетіп, 

Жақып баладарының көбі қашып, түсіп қалады. Басты орамалмен мықтап тартып алған, қолда 

Ақтабаннан нән бір-бір сойыл шоқпар еді. Жерге талас түс мезгілінде Құлжатай мырза тоқтап, 

Ақшоқының басына шығып, желпініп, насыбайын атайын деп, қалтадан шақшаны суырып ап, ердің 

қасына тық-тық еткізіп қақса, ері тілге келеді. 

– Кенже-ау, басымды жардың ғой, – дейді. 

Құлжатай мырза сасып, тап ерінің қасына қараса, тақымынан бір бас қылтиып шығып тұр, қараса, 

алғашқы кездескенде сасып жүріп, жауырынынан жұлып алып, Әділқан батырды тақымына қысып ап 

кеткен екен. Оны ұмытып кетіпті. Әлгі ердің қайысы деп, шақша қаққаны осы Әділқан батырдың басы 

екен. Ыржиып күледі. 

– Ай, ант ұрған-ай, ұмытып кеткен екем ғой, – деп, тақымын босатып, сылқ еткізіп, жерге тастай беріпті, 

– дейді. Міне, әңгіменің төресі. 

Осы Құлжатай мырзаның атақты сары құсы болатын-ды. Шағыр деген биіктің басына шығып, құсының 

томағасын тартып қалса, қолдан атып кетіпті дейді. Сары құс осы ұшқанда ерекше болып ұшты, себебі – 

жоғары бұлтқа өрлеп ұшып, бір кездерде бұлттың ішіне кіріп, ғайып болды. 

Құлжатайдың екі көзі аспанда тұрды да қалды. Қазақ есебі сүт пісірім мөлшер болғанда торғайдай бұлт 

ішінен бір қарайған көрінеді, әлгі бірте-бірте төмендеп келеді. Байқаса, аяғында бір нәрсе салбыраған 

сықылды. Қараса, бір қара үйек орман түлкі. 

Осы биік тау басына бұлт шөгерді де, енді көтеріліп ұшқанда, осы жортып жүрген түлкі бұлтқа мініп 

кетіпті. Сары құс бағана тілеп ұшқанда осы түлкіні бұлт ішінен көріп, ұшқанын оқушылар өздері де 

аңғарған болар. 

Түлкіні айырып алып: 

– Алда, жануарым-ай, жерді қойып, көктен де алдың, – деді Құлжатай. 

Құлжатай айтады: 

– Бір жылы май айында биені алғаш байлап, сүр, қымыз әбден ашыған. Үлкен ағайдың әйелі Кенже қымыз 

істеп, шақырған болатын-ды. Қараса, былқ толып тұрған қымызды сары тегешке құйып, сапырып беріп 

отыр. Мен ішіп отырмын. Бір кезде бірдеңе сарт-сырт етеді. 

– Бұл қалай? – деп қарасам, бешпетімнің төрт күміс түймесі болатын-ды, менің ішім қымызға әбден 

созылып, үлкейіп кетіп, бешпетті кернеген соң үзіліп, түсіп қалған түйме. Бірақ көргенім бар емес пе, 

жеңгемнің аты Айымқан еді, өзіміз Бопай дейтұғын осы кісі көрмесе, өзім білмей де қалдым. 

Өз құлағымнан естігенім. Қасымда Шәбден деген жігіт бар осы Құлжатайдікіне келдік. Май айының аяқ 

кезі еді, қымыз ішіп, әртүрлі сөз айтысып отырыстық. 

Сонда Құлжатай мырза отырып айтты: 

– Осы күнде мына отырған сары құсты мына бір тарғыл мысық асырап отыр. Қалайша десеңіз, 

Қарашоқының көліне барады, сонда көп қаздар бар, соларды арбайды. Екі қанатын салбыратып, 

мысықтың артынан еріп, ауылға келеді. Қолмен ұстап аламыз да, бауыздап, құсқа беріп, осымен күнелтіп 

отырмын, – деді. 

Қасымдағы жігітім сырын біледі екен, мені бір тартып қалды. 

Жарайды, мысығыңыздың мұнысы өнер-ақ екен, – деп, қайырлы болсын айтыстық. Тыңдаушы, осы 

айтылып отырған сөзде мін бар ма, қалауын тапса, қар жанады емес пе?! 

111. ЕСМАҒАМБЕТ 

Жағалбайлы елінің сұлтаны болған Дербісәлі Беркінбаев патшадан шен алып, сұлтандық (ХІХ ғасырдың 

аяғында) лауазым алып келген соң, қақпадан кісі кіргізбейтін әдет шығарып, күзетші солдат қойыпты. 
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Қашан түс болып, Дербісәлінің ұйқысы қанып, кісі қабылдайтын кезін күтіп, жұрт сарылатын болыпты. 

Осыны есіткен Есмағамбет бір күні Дербісәлінің аулына әдейі ерте келеді. 

Солдаттар кіргізбейді, ол кірмекші болады. Бағынбаған соң солдаттар мылтық атып, қорқытпақ болады. 

Мылтық дауысы шыққан кезде: 

– Ойбай, өлдім, оқ тиді! – деп, айқайлаған күйі қақпаға кіріп кетеді. 

– Күзетшілерің біреуді атып алды білем, – деп, Дербісәліні оятады. 

Дербісәлі далаға шықса, қақпа ішінде шанадан түсіп жатыр екен. 

– Атылып қалған кім екен десем, сен екенсің ғой, өлетін жеріңнен тиген шығар, – деп күледі өзімен 

амандасып тұрған Есмағамбетке. 

Есмағамбет үйге кіруге ыңғайланған кезде: 

– Осы тұрған күйіңше, ойланбастан бір ауыз айтпасаң, үйге кірмейсің, – дейді Дербісәлі. 

Сонда Есмағамбет ойланбастан: 

– Баласы Бер-екемнің болдың дүрдей, 

Қыстадың өлең айт деп, үйге кірмей. 

Айсадай аспанға ұшсаң, сөз – сенікі, 

Жерде өлсең, сен де бірдей, мен де бірдей, – депті. 

*** 

Жағалбайлы Отарбай қажы Қондыбаев соңғы кезде бидай саудасының қызығына түсіп, келген қонақпен 

ісі болмайды екен. Қонақ мейманханада отыра береді де, байдың өзі далада біреуден бидай алып, біреуге 

бидай сатып, сапырылысып жататын әдет шығарыпты. Бұл әдет елге ерсі көріне бастапты. 

Бір күні Есмағамбет келіп қонса, Отарбай өзінің ескі әдетін істеп, далада сабылып жүреді. 

– Маған сарайдан таңдап, үш бидай әкеп бер, бірінен бірі үлкен болсын, – дейді байдың інісі Сейітжанға 

Есмағамбет. 

Сейітжан айтқанындай үш бидай әкеп береді. Тамақ піскен кезде Отарбай үйге келеді. Сол кезде 

Есмағамбет: 

– Атаңа рақмет, ақ бидай, Адам атаны бейіштен шығардың, – деп, төс қалтасына салады. 

– Қасиетіңді... қызыл бидай, Отарбайды әлі күнге үйінде отырғызып қойдың, – деп, бидайды сөгіп, 

лақтырып жібереді. 

Осыдан кейін Отарбай ұялып, өз әдетін түзепті. 

*** 

Жағалбайлының бір сараң байының үйіне Есмағамбет қонады. Үстіндегі киімі жұпыны екен, бай 

қонақасын жұпыны береді. Есмағамбет бұл ретте үндемей, кете береді. 

Бір күні пар ат жегіп, иық ішігін киіп, алдына көшір отырғызып, әлгі байдың үйіне қайта кеп, қонады. Бұл 

жолы бай танымайтын кісі бола тұрса да, жалпылдап, асты-үстіне түседі. Үлкен табақты толтыра қазы-

қарта, жал-жаяны түрілтіп қояды Есмағамбеттің алдына. 

Есмағамбет үстінде жамылып отырған ішігінің жеңін табаққа малып: 

−Же, ішігім, же. Мына тамақты бай саған беріп отыр, маған беріп отырған жоқ. Мен анада сенсіз 

келгенімде мұндай тамақ берген жоқ, бай сені сыйлап отыр, − деп, етті жемей, жүріп кетіпті. 

112. ҚУ ДҮЙСЕН 

Қу Дүйсеннің әкесі кедей болған. Қу Дүйсеннің билік құрып, сөзге араласып жүрген кезінде осы кедейлігі 

бетіне көп басылатын болған. Елдің айтуына қарағанда, Дүйсен бұл кедейлігіне намыстанбақ түгіл, 

мақтаныш ететін болған. 

Қу Дүйсен бір жол жүріп бара жатқанда Етекбайдың Бекмағамбетінің үйіне түседі. Бекмағамбет 

мысқылшыл адам екен, қу Дүйсенді сыртынан білсе де: 

– Қай ел боласыз? – дейді. Сонда Дүйсен: 

– Керей, керей ішінде сықыл, сықыл ішінде кепек, әкем – Тілеулі, – дейді. Сонда Бекмағамбет тағы да: 

– Сіздің елде шегір Дүйсен, сары Дүйсен, ұры Дүйсен дегендер бар, соның қайсысы боласыз? – депті. 

Дүйсен: 

– Біз қу Дүйсен деген боламыз, – депті. 

Бекмағамбет: 

– Атаң – Кепек, шөккен түйеге міне алмайтын еді. 
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Әкең – Тілеулі, қой бағуға жарамайтын еді, 

Боққа шыққан сүйріктей 

Сен қайдан пысық болып тудың? – 

депті. Сонда Дүйсен: 

– Жаманнан жақсы туса, нұр боп туады. Жақсыдан жаман туса, жын боп туады деген. Біз нұр боп туған 

шығармыз, – депті. 

Бекмағамбеттің бір баласы жынданып, Омбының ауруханасында жатыр екен. Дүйсеннен жеңіліп, жер 

шұқып, отырып қалыпты. 

113. ӘБСӘТ 

Әбсәт (Алтай-Сайдәлі) деген қу жігіт болыпты. Әбсәт жүрген жер ойын күлкі, қызықтан босамайды екен. 

Жаз айының ішінде Әбсәт ел арасында келе жатса, екі жолаушы кездесіпті. Жөн сұрасса, Тамадағы 

ұзатылған қызына бара жатқан адам екен. Әбсәт те бірге жүріп, Тамаға кетіпті. Түні бойы түн қатып жүріп 

отырып, күн шыға бір биікке келіп, аттарын шалдырып, жан-жағына қараса, алдыңғы алқаптан қалың көш 

келеді екен. Көшті көріп, Әбсәт жолдасын көшбасшыға жіберіп, өзі қасындағы қарт адамның 

қоржынындағы әйелдің киімін алып, әйел болып киініп, ауыл қонатын көгалға келіп, екі аттың үзеңгісінен 

шылбырын керіп байлап, толғатқан әйел болып, жырлап тұрыпты. Келе жатқан көш Тама ішіндегі 

Отыншы дейтін үлкен байдың көші екен. Қасында бес кісісі бар. Отыншы бай көштен озып, қоныс қарап 

келіп, ауыл қонатын жұртта толғатып тұрған әйелдің қасындағы екі кісіге келеді. «Арғын боламыз, 

ұзатқан қызымызға бара жатыр едік. Жол үстінде келінім толғатып, қиын болып тұрғаны», – дейді қарт 

жолаушы. Ол кезде Әбсәт, тіпті, бебеулеп, шыдамсызданады. Отыншының көші де келеді. Көштің 

алдынан пәуеске арбаға мінген бәйбіше де келеді. Бәйбішеге қарап: «Мынау – жолаушы әйел, қысылып 

тұр екен, бейбақтың ішін ұсташы», – дейді Отыншы бай. Бәйбіше тақап келгенде, Әбсәт бөксесін кейін 

жіберіп, еңкейе береді. Бәйбіше келіп, ішін ұстап: 

– Апырай, бала жоғары өрлеп тұр ма, қалай, кіндігі беліне жабысып кетіпті, – дейді. 

Ауылдың әйелдері де жиналып қалады. Аңқаулау ұзын бойлы сары әйел келіп, «бісмілла» деп, ішін ұстай 

бергенде, Әбсәт шалқая береді. Әйел бала төмендеп шатқа тірелген бе деп, қолын төмен жүгірткенде, 

қолымен Әбсәттің астын ұстай алып, ұялғаннан кейін барып, отыра қалады. Екінші бір пысықтау әйел 

келіп, белінен тарттырады. Бала қайда екен деп, тағы қолын жүгірткенде, о да ұстай алады да, «көтек, 

еркек қой» деп, қаша жөнеледі. Сол кезде Әбсәт шәлісін сыпырып тастап, «рас айттыңыз, еркек едік», – 

деп, түрегеледі. Отыншы бай бетіне қарап, «ой, антұрған, сен Әбсәт қу емеспісің?» – дейді. 

Үйіне апарып, сыйлап, бір бесті ат мінгізіпті, Әбсәт бір қатар ойын көрсетіпті. 

114. ТІЛЕМІС 

Тілеміс деген қу кісі екен, жолаушы келе жатып, қазақтың бір сасық байының үйіне қоныпты. Жаздың 

күні қой сауып, қатын, бала-шағасы қозы алып жүреді, бай малшыларына ұрсып, боқтап, малдың қасына 

келмеді. Тілеміс қасындағы жолдасымен үйде отыр, дәу тай қазанға сүтті құйып, қатындар келіп-кетіп 

жүр. Сонда Тілеміс жолдасына айтты: 

– Осы байдың түрі жаман екен. Сонау баспақтағы тұздан үлкен бір қос уыс тұзды алып кел, осы бізге мал 

соймайды, алдын ала бір шара істелік, – деп, жолдасына үй оңаша қалғанда айтыпты. Керегедегі екі тұздан 

тұз алып келді, Тілеміс айтты: 

– Қазанның астындағы күлге шоқырлап көм, – деп, көмдіріп тастады. 

Бір уақытта малдарын жайлап, бай үйге келді, жөн–жайды сұраған жоқ, қабағын қарс жауып, сүтті от 

жағып, пісіре бастады. Шайды қайнатып, басқа тамақ қылды. Бай айтты: 

– Қонақтар, бүгін мал союға күн жайсыз, басқа бұйырған тамақты ішерсіздер, – дейді. Тілеміс мақұл деген 

адамдай басын изеп, ұйықтап жатқан болып жатты. Тезек жанды, сүт көбіктеніп, балалары тостаған, 

қасығын алып, үлкен тай қазанды төңіректеп, жүгіріп жүр. Бір уақытта тұздар қызып, бытырап қазанның 

астындағы шоқты аспанға ұшырды. Жүк те от, кереге де от, қатын-балалары быт-шыт болып, жау 

шапқандай шу болып қалды. Тілеміс ұйқыдан басын көтерген адамдай шошып оянды, «ой, бұл қалай?» – 

деп, түрегеледі. Сонда: 

– О, қонақтар, бұ не деген сұмдық? – деп, шошып тұрды. Жан-жақтағы көршілер де жиналып, келіп қалды. 

Сонда Тілеміс: 
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– Ойпырмай, «отының басынан үйден шықсын» деген мақал бар, «Құдай мүйізді Өтегеннің тұқымы 

қылып жаратып едің, бәлеңді тоқтат!» – деп, солай дегенде бытырлаған тұздың дауысы басыла бастады. 

Сонда бай: 

– О, құдай, боз қасқа қойды алып кел, – деп, қатындары қорадан бір үлкен боз қасқа қой алып келіп, бата 

сұрады. Шикі шегін қалдырмай асып, ауыл да қарқ, қонақ та қарқ болған екен. 

115. ӨТІРІК САҢЫРАУ 

Бұрынғы уақытта Шаған елінің бір саудагері Киптанға келіп, сауда істеп жүреді екен, ақ қашқан жылы, 

қызылдың қолына түсіп, бар істеп жүрген күрегінен айырылып, кісі жатты. Ішінде бір Жүніс деген 

ақсақалы бар екен. Бір күні түнде отырып, саудагер Жүніске айтты: 

– Көңіліміз бір көтерілсін, күлдірші, – деді. Сонсоң Жүніс айтты: 

– Шынымды айтып күлдірейін бе, өтірігімді айтып күлдірейін бе? – деді. 

Сонсоң: 

– Өтірікпен күлдірмей-ақ қой, шыныңмен күлдір, – деді. 

– Шыныммен күлдірсем, – деді, – бір көк атым бар еді. Соны жазды күні семіз күйінде ұрлап қойды. Өзі 

бәйге ат еді, зар ғып жүр едім, бір күні біреу бәленше жерде тұр деп айтты деген соң құлағымды тігіп, 

бақылай келсем, Керекудің аржағында тұр деген дейді естілді, бұрын сол Кіптанға келіп жүретін бір 

керекулік жігіт бар-ды. Талай «Тамыр болайық», – деп, – үйге жүр, қалағаныңды алып кет деп жүретін. 

Мен қолым тиіп, бара алмайтынмын-ды. Сонан соң жолдас та ерткенім жоқ, жүріп кеттім. Қуанышым 

қойныма сыймай, ойым сол тамырыма барсам деп, келе жатырмын. Үстімде киген киімім жақсы, сағаты 

бар күміс, бір күннен кейін тағы да жүріп келе жатырмын. Артыма қарасам, бір боз жорға атты келе жатыр. 

Сонсоң бөгелгенім жоқ, аттың екпінімен соғып келіп, өтті. Оң жақ тізем сынып қала жаздады. 

– Япырмай, бұған не қайла істеймін, – деп, келе жатыр едім, бір мезгілде артына қарап тұрды. Енді бұған 

мен саңырау болайын деп, саңырау болдым. Қасына келіп едім: 

– Кімсің? – деді. 

– Алдымда қонатын ауыл бар ма? – дедім. Сонсоң құлағыма таман жақындап келіп: 

– Қайда бара жатқан адамсың? – деді. 

– Атыма шөп беретін үй бар ма? – дедім. 

– Ой, мынау бір саңырау екен ғой, – деп, «Жүр», – деп, басын изеді. Көтінен ердім. Жақын көшеге келді, 

есігінің алдында бір қыз, бір келіншек тұр екен. Жігіт келіп, тәжікелесе кетті, мен тұрмын саңырау болып 

ішімнен. 

– Атыңды байла, – деп, анау ағашқа нұсқайды, атымды байлап келіп, отырдым. Шай, бәрі даяр тұрған, 

әкеліп құйды. Менің алдыма сары май қойды да, жігіттің алдына қоспа қойды. Байқасам, тәрізі үйде басты 

кісі жоқ. Қыз самаурынның жігіт жағына отырды да, келіншек мен жағына отырды, өзім ашығып келген 

кісі, майды екі айналдыруға келтіргенім жоқ, жеп қойдым. Жігіт қоспаны менің алдыма таман тартты. 

Оны және жеп алдым. Келіншек анда-санда жігітке айтып қояды: 

– Бұл жалмауызды қайдан тауып әкелгенсің? – дейді. Онан сайын терлеп-тепшіп соғамын. Не қылсам [да], 

сол дастархандағыны тауыстым. Жатар мезгіл болды. Әлі саңыраумын. Домбыра әкелді. 

– Өлең айт, – деп, домбыраның шегін қатты бұрап, үзіп алды. Сонсоң домбыраны былай алып қойды. Ет 

әкелді, тағы да өлер-тірілеріме қарамай, пысылдап жеп жатырмын. Түгел жеп қойдым. Жатарда: 

– Атымды қайда қоямын? – дедім. 

Келіншек айтты: 

– Енді өзі тойып алған соң атты ойлауын, – деді. 

Бәрін тыңдап отырмын, атты апарып, шөпке кіргізіп жіберді. Жаттық, жігіттің астына қос төсек салды да, 

менің астыма екі қабат көрпе салды. Қыз біз жатқан үйге жатты да, келіншек төменгі үйге жатты. Елдің 

көзі ұйқыға бара бергенде жігіт басын көтеріп алды. Мен ояу жатырмын. Өтірік етімді қасып, дырылдатып 

жаттым. Қайта жатты. Жігіт әрі-беріден кейін тағы басын көтеріп алып, ыңылдады. Тағы да етімді 

тырнадым. Қайта жатты. Жігіт қор ете түсті. Жүгіріп, қыздың қойнына кіріп бардым. Мойнымнан 

құшақтап алды. Мен де құшақтай алдым, бөгелгенім жоқ, мініп келіп алдым, қайдан білгенін білмейім, 

қос аяқтап келіп теуіп жіберді. Шалқамнан түскенде төсағаштың артындағы шкабқа сақ ете түсті басым. 

Қайта келіп, орныма жаттым. Жігіт мен салдырлатып жүргенде оянған жоқ. Әлі ұйықтап жатыр. Төсегіме 

жатып әбден жайланып, ұйықтап жатқан жігітті ауыздан қойып келіп жібердім. Жігіт басын жұлып алды. 
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– Япырмай, қыз жіберді ме, – деп, жан-жағын сипалап қарады да, тұрып, қызға таман жүре бергенде, 

аяғымды алдына сала қойдым. Қағып кетті, басымды көтеріп алып, ойбайды сала ішімді жарып кетті. 

Шамды жағып алып, ана жақтан келіншек келді. 

– Ай, байғұсым-ай, өзің бүлдіріп алдың. Менен жарық жоқ еді. Қайдағы бір жексұрынды әкеп келіп, – 

деді. Жігіт киімін киіп алып, іштен және бір теуіп жіберді. Бағанағы бағанағы ма, онан жаман ойбайды 

салды. Жігіт киініп қалды, біз қайта жаттық. Таң атып келе жатқанда, «есік аш», – деп, біреу айқай салды. 

Шам жағып, есік ашты. Ептеп қараса, бағанағы тамыры төргі үйге келіп: 

– Мынау кім? – деді. Келіншек: 

– Бір саңырау, – деді. 

116. АЛАША ШОРАНЫҢ БІР ӘҢГІМЕСІ 

Алаша Шора қуақылығы күшті болса керек. Жаз күні екен, мал қарай шығып келе жатса, екі аттылы жас 

жігіттерге кездесіпті. Жігіттер Шораны танымайды, бірақ қарт кісі болған соң қазақ әдетінше сәлем береді. 

Шора сәлем алып, амандасып болған соң: 

– А, балалар, шырағым, келе жатқан жолыңызда бір үйір жылқы көзіңізге түспеді ме? – дейді. Жігіттер: 

– Жоқ, ата, көре алмадық, – дейді. Шораны қуақылығы қысып кетіп, өтірік саңырау бола қалады да: 

– Е, шырағым, сол екен біздің жылқы, – дейді. 

Жігіттер: 

– Жоқ, ата, көргеніміз жоқ дейміз, – деп, қаттырақ айтады. Сонда: 

– Шырағым, е, е, балалар, сол тап біздің жылқы айғыры торы болса, тап сол, тап сол, – дейді. Жігіттер 

енді сескенбейді. Біріне-бірі: 

– Нағыз тас құлақ екен, – дейді. Шора да: 

– Балалар, шошақтың ар жағында біздің үй бар, келіп-кетіп, қымыз ішіп жүріңіз, менің атым – Шора, – 

дейді. Жігіттер тағы сескенбей, бір-біріне: 

– Ой, бұл Шора болса, мұның үйінде екі бойжеткен қара к...т қызы бар, барайық, – дейді. Шораның 

құлағының естімейтініне нақ сенген. Ертесіне Шора түсте іргені түріп жатса, кешегі екі жас жігіт келе 

жатыр. Жігіттер сәлем беріп, кірген соң Шора екі қызына: 

– Шырақтарым, мына балаларға қымыз құйыңдар, – дейді. Қыздар дастарқан жасап, қымыз қояды. 

Жігіттер бір-бір аяқ қымыз ішіп, екінші аяқты қойып, алдарында тұрған мезгілде төрде жатқан Шора: 

– Балаларым, қымызды ішіңдер, келіп-кетіп жүріңдер, кешегі айтқан нағыз тас құлақ Шора дегендеріңіз 

– менмін. Үйінде екі қара кө... қызы бар дегендеріңіз ана екі құрбыларың, шырақтарым, ойнап-күліңдер. 

Қымыз ішіп, келіп-кетіп жүріңдер, шырақтарым, – дегенде жігіттер алдындағы қымыздарын ішуге 

жарамай, белбеулерін байлауға әлі келмей, үйден шыға жөнелген ғой. Шора кейде осындай қуақылықты 

қолданатын кісі көрінеді. 

117. СӘМЕН ҚУ 

Сәмен мен Бақтияр дейтін замандасы кеңесіп отырып, әңгіменің арасында Бақтияр өзінің әйелін мақтайды. 

«Әйелім өзіме сенеді, мен арамдық істемейім, о да аман, кісі сөзіне ермейді», – дейді. Сәмен: 

– Ол бекер, ол ашуланады да, сөзге де ерер, – дейді. Ақыры, екеуі сөз байласады. Сәмен азғырмақшы 

болады. 

Бір кезде Сәмен Бақтиярдың үйіне келіп, ешнәрсе күтпестен Құран оқиды. Артынан көңіл айтады. Сонда 

отырған 4-5 адамға: 

– Е, Бақтияр анаугі ана елден әйел алмай, басқа елден әйел алған ба? – дейді. Отырғандар аң-таң болып, 

«жоқ, ондай, мұнда [й] өзгеріс болған жоқ», – дейді. 

Сәмен: 

– Неге Бақтияр... ана қалхоздан бір әйелге сөйлесіп жүр еді, –– дейді. Сол кезде Бақтияр келеді. Бақтияр 

кірісімен әйелі алдынан тұра жүгіріп: 

– Е, мені тірідей өлді деп, Құран оқытып, әйел алмақшы болып жүр екенсің ғой, әйеліңді барып ал, – деп, 

ұрысады. 

Бақтияр басында түсінбей, аң-таң болып отырады. Сәменге қарайды, жан-жаққа қарайды. Аң-таң. Сонда 

Сәмен: 

– Ә, Бақтияр, сенің әйелің ашуланбайды екен, – дейді. Сонда Бақтияр: 

– А, Құдай ұрған екен! – деп, сонда түсінеді. 
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118. ХАНДЫ ЖЕҢГЕН ҚОЖА 

Бұрынғы заманда бір адам жол үстіне егін салыпты. Сол егін піскен уақта бір адам көшіп келе жатып, жеп 

қойыпты. Егінші мен жеген адам ханға келіп, егінші: 

– Мынау егінімді жеп жеп қойды, – дейді. Анау: 

– Ырас, жолмен көшіп келе жатып, қараңғыда жолдан бұрылмай, жол үстіне қондым. Енді қайда қонам? 

Көргенім жоқ, малым жеп қойды, – дейді. 

Хан: 

– Жындысың ба? Елдің жолына неге егін салдың, жолмен жүрерін білмедің бе? – дейді. 

Егінші: 

– Сен өзің қатыныңмен бірге жатып, бала туып, оның өлерін білмедің бе? – деп, жүріп кетіпті. 

Ханның жалғыз баласы сол арада ғана өлген екен дейді.Сонан соң хан баласының өлгеніне ренжігенін 

қойып, тәуба қылыпты. 

119. ДУАНА ҚОЖАНАСЫР 

Тіпті, бұрынғы заманда бір дуана Қожанасыр деген болыпты. Әйтеуір, бір адам, не ақылды емес, не 

ақымақ емес, не тентек емес, не момын емес. Оған таныс болған емесдүр қайғы да, машақат та, өш алу да, 

һәм күншілдік те. Ол өзі Құдай деген кісі еді, һәм әрқашан өзінде не бар болса, соныменен қанағат қылар 

еді, ілгергі уақытта қайтемін деп, қам жемейінше. Ол турада айтылған қазақ арасында көп сөздер бар. 

Бұларды санауға мүмкін емес. Біз бұлардың ішінен бағзы біреулерін алып, жазуға жаһат етеміз. 

Бір күні Қожанасыр көк есегіне мініп алып, отын алғалы ағаш ішіне барды. Ағаш ішіне келіп, бір ағаштың 

бұтағына шығып алып, бұтақты түбінен кесе бастады. Дәл со уақытта бір жолаушы адам қасынан өте 

беріп, бұған айғайлап айтады: 

– Ағаш құласа, астында калып өлесің ғой, – деп. Дуана айтады: 

– Ей, әулие, тоқта, сен маған айт, мен қашан, қалайша өлсем керек? – дейді. Жолаушы тоқтамастан жүре 

беріп, бірақ оған айтты: 

– Сен ақымақ екенсің, – деп. Сонда Қожанасыр жіберместен сұрайды: «Қашан өлетұғынымды айт», – деп. 

Жолаушы әбден мазасын ала берген соң ашуланып: 

– Ақымақ, сен қашан есегің үш мәртебе сүрінсе, сонда өлесің, – дейді. 

– Тәңір жарылқасын, әулие! – деп, дуана айтады, – Тәңір жарылқасын, жасырмай, маған шыныңды 

айтқаныңа, енді жүре бер, жолың болсын, бірақ менің үшін дұға қыл, Алла тағала мені өлімнен сақтап, 

есегіме қуат беріп, мені отынымменен үйіме аман жеткізуге, – дейді. 

Қожанасыр отынын алып, есегіне артып, һәм үстіне өзі мініп алды. Ауыр жүкті көтеріп жүруге есегінің 

күші келмеді. Отыз қадам шықпай жатып, сүрініп кеткен еді, Қожанасыр қорыққанынан «я, Алла» – деп 

зарланып, –«шыныменен өлемін бе?» – дейді. 

Біраз уақыттан кейін есегі тағы да сүрініп кетіп еді, дуана: «мен өлемін», – деп айғай салып, «Апырмай, 

бала-шаға, қатынымды көре алмай қаламын ба?» – деді. Бейшара есегі әрең-мәрең ағашқа жақын тұрған 

көпірге келіп жетіп, дәл көпірдің ортасына келгенде сүрінгеніменен тұрмай, жығылып та қалды. 

Қожанасыр есегіменен бірге жатып, айғайлады: «Міне, өлдім, қош бол, қатыным, сүйікті балаларым», – 

деді. Есекпенен дуана көпір үстінде жатып алды. Есек ауыр жүкпенен тұра алмай жатса, дуана: «Өлдім», 

– деп жатыр. Қожанасыр жатып ойлайды: «Мен өлдім, қайда Мүңкір-Нәңкір, не себепті келіп маған 

азабын салмайды», – деп. Дәл сол уақытта көпірге қарай жақындап, бір-екі керуенбасы келе жатыр еді, 

арттарында көп керуендері бар. Керуенбасылардың аттары Қожанасыр менен есегінен үрке бастады және 

көпірдің тарлығы сондай еді, дәл Қожанасыр менен есегінің ортасынан өтсе керек. Сонда керуенбасылар 

айғай салып айтады: 

– Ей, кісі, тұр, бізге жол бер, біз өтіп кетелік, – дейді. 

Қожанасыр жауап сұрайтұғын періште деп біліп, бұларға айтады: 

– Ай, Алла тағаланың періштелері, мен өз ғұмырымда ешбір жамандық қылғаным жоқ, әлсіздерді 

ренжіткенім жоқ, күнінде бес уақыт намазды бұлжытпастан, орнына келтіріп тұрдым, ықыласыммен 

ораза тұттым. Ей, жақсы періште, мені қинамаңыздар, – деді. 

Керуенбасы оны ақылынан адасқан ғой деп біліп, олар Қожанасырға «Орныңнан тұр», – деп еді, ол 

тыңдамай, жатып алды: 
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– Мен жақсы кісімін, мені аяңыздар. Сендер мені тамұққа жіберейін деп тұрсыңдар ғой. Онан да мен осы 

орнымда жатып қалайын да, жанған оттың ішінде күйгенімше, – деді. 

Сонда керуенбасылар мұны қамшының астына алып, сабай бастады. Бейшара Қожанасыр барлық күшін 

салып, қашып жөнелді. 

Қожанасыр үйіне қарай демалмастан қашып келе жатыр, жақсы адамдардың оны тірілтіп жібергеніне ғана 

қуаныпты. 

*** 

Жолда өлген адамды арулап көмгелі апара жатқандарға жолықты. Олар бұған айтты өлген бір байдың 

қызын көмгелі апара жатырмыз деп. Қожанасыр ойлайды: мені керуенбасылар ұрып еді, мен тірілдім, һәм 

мен де бұл өлген қызды тірілтіп қарайын. Тірілтсем, мұның үшін мен көп сый алармын деп. 

– Ей, жақсы мұсылмандар, естіңіздер, – деп айғай салып, – сіздер маған не бересіздер, егерде мен бұ қызды 

тірілтсем, – деді. 

– Жомарттық қылып көп сый беремін, тек менің қызымды тірілт. Мен сенің төбеңнен төмен қарай алтын 

құямын, һәм мың жылқы беремін, – деді. 

Қожанасыр қолына сойыл алып, ай-жайға қарамай, өлген кызды ұра бастады. Қожанасыр қалай ұрса да, 

қызды орнынан тұрғыза алмады. Дуана ешнәрсе қыла алмағанын көріп, һәм оны ақылынан адасқан ғой 

деп біліп, жаназаға жиылған адамдар оны мейлінше ұрды. 

*** 

Қожанасыр базардан бір қой сатып алып, жетектеп, үйіне алып келе жатса, алдынан көп шәкірттер 

жолығады. Бұлар топтанып, медреседен шығып бара жатыр еді. Олар мұны хұп білуші еді, һәм мұның 

қылығына әр уақытта күлуші еді. Содыр балалар Қожанасырға әрбір қалжың, күлкі сөздер айтып, сөз 

сұрады. Бұлардың сөздеріне Қожанасыр да тиісті, күлкілі жауап қайтарды. 

Шәкірттер айтты: 

– Рас-ақ, Қожеке, сіз білмейсіз бе, ертең заманақыр болатұғынын? Молда бізге айтты: «барыңдар, ойнап-

күліңдер, сендерге ғұмыр сүруге көп қалған жоқ» деп, – дейді. 

– Қожеке, сізге қойдың не керегі бар, ертең бәріміз де өлеміз ғой, – дейді. 

– Сен онан да мұны сойып, етіменен бізді тойғыз, – дейді. 

– Жарайды, балалар, – дейді Қожанасыр. 

– Өзеннің жағасына барайық та, менің қойымды тасаттық қылайық, – дейді. 

Қожанасыр һәм шәкірттер судың жағасына келіп, қойды сойды, дуана қойдың етін аса бастайды. Әмме 

шәкірттер киімдерін Қожанасырға қалдырып, өздері шомылуға кетісті. Олар шомылып жүрген уақытта 

Қожанасыр олардың киімдерін жиып алып, отқа жағып жіберді. 

Шәкірттер қайтып келіп, Қожадан сұрады: 

– Біздің киімдеріміз қайда? – деп. 

– Шырағым, балаларым, – деп, Қожанасыр жауап берді, – ертең заманақыр болады, киімнің сіздерге не 

керегі бар, мен оларды отқа жағып жібердім, – дейді. 

120. ҚОЖАНАСЫР 

Қожанасыр бір ағаштың басына шығып, қолына балта алып, өзінің тұрған ағашының астынан қырқа 

беріпті. Жолдан бір жолаушы өтіп бара жатып: 

– Әй, Қожанасыр, жығыласың ғой, – деп айтып, кете беріпті. Оның сөзін тыңдамай, Қожанасыр қырқа 

беріпті. 

Біраз қырыққан соң ағашы сынып, Қожанасыр жығылыпты. Қожанасыр ойлапты: 

– Әлгі адам әулие екен, жығыласың деп еді, жығылдым. Енді мен қашан өлемін екенмін, соны сұрап 

қалайын, – деп, әлгі адамның артынан қуып барып: 

– Жаңа сен жығыласың деп едің, мен жығылдым. Енді қашан өлемін, соны айтып бер, – деп, Қожанасыр 

сұрады. Ол жолаушы айтты: 

– Есегің үш осырса, өлесің, – деді. 

Бір күні Қожанасыр ұзақ жолға шығыпты. Біраз жерге келгенде есегі осырып қойыпты. Заман қандай 

болады екен деп ойлап қойыпты. 

Тағы біраз жерге келгенде тарқ етіп осырып қойыпты. Сонда Қожанасыр: «Байғұсым ауырды ғой», – деп, 

өкпелей бастапты. Есек әдетінше шаршаған соң осыра бастайды. 
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Көп жерге келгенде бір көпірдің қасына келген заманда есек әдетін қылып, осырып қойыпты. «Өлді деген 

осы ғой», – деп, есектен жығыла кетіпті. 

Сол уақытта бір топ керуен келіп, жақындап келгенде түйелер әлгі сұлап жатқан бір нәрсені көріп, үркіп, 

үстіндегі артқан мейіз, тағы басқа жемістер екен, қабы жарылып, [ол] төгіліп, абыржып жатқанда, өліп 

қалған Қожанасыр түрегеп: «Ол дүниеде осындай миуалар бар деп еді. Сол осы екен ғой, – деп [жеп 

қойыпты]. 

– Бәрін жеп жүрмісің? – [деп], керуендер Қожанасырды ұстап алып, әбден сабапты. 

*** 

Қожанасырдың бір сиыры болыпты. Бір күні көйлек-станы тозған соң сиырды базарға апарып сатып, 

көйлек-стан алып келейін деп, базарға сиырын апарып жүрсе, ешкім сұрамайды. 

Бір үлкен сары итке: «Сен менің сиырымды аласың ба?», – деп, иттен сұраса, ит «ыр-р», – етеді. 

– Е, осы аламын дейді екен ғой, – деп, сол итке сиырын сойып береді. 

Ит етті жеп жатқанда: 

– Сен менің бұлымды жеті күнге дейін тауып қой, – деп, қолын сілтеп, айта бергенде, ит «ыр-р» етеді. 

– Е, беремін, – дейді екен ғой, – деп, үйіне қайтып кетеді. Үйіне барса, қатыны: 

– Сиырды қайттің, саттың ба? – деп сұрайды. 

Қожанасыр: 

– Е, сиырды бір үлкен сары итке саттым, пұлын жеті күннен соң барып алмақшы болдым, – деп, қатынына 

жауап қайтарады. 

Қатыны Қожанасырдың сырын біледі екен, қатыны біліпті не қылғанын. Қожанасыр жеті күні біткен соң 

сиырдың пұлын алайын деп, баяғы итке барады. Итке барса, сол жерде сандалып жүр екен. Қожанасыр 

барып, итке айтады: 

– Пұлымды бер, айтқан уадаңа келдім, – дейді. Итке жақындап, айта берсе, ит қасына береді, артынан қуа 

береді. Ит әбден шөлдеген соң, бір ағаштың түбін қазып-қазып, анандай жерге барып, ит жатады. 

– Е, осы жерде ақша бар екен ғой, – деп, қазып қараса, бір көзе алтын тауып алады. 

Өзінің ақшасын түгел санап алып, артығын сол жерге көміп кетеді. Үйіне барып, қатынына мақтанады. 

– Мен сиырды сатып, алтын алдым, – дейді. Қатыны сұрайды: 

– Ақшаны сол ит берді ме? – деп Қожанасырдан сұрайды: 

– Осындай жерде бір көзе алтын бар екен. Содан сиырым сатқан ақшамды санап алып, артығын көміп 

кеттім, – деп. Қатыны айтады, Қожанасырдың қатыны қу екен. Сол алтынды алмақшы болып, біраз 

бауырсақ пісіріп алып, Қожанасырды бір есекке мінгізіп алып, басын жетектеп, біраз жерге барған соң 

қатыны: 

– Мен мінейін, сен жетекте, шаршадым, – деп есекке мініп, Қожанасырға басын жетектетіп бара жатып, 

баяғы бауырсақты Қожанасыр ........ 

*** 

Қожанасыр таң қалады, ауадан да бауырсақ жауады екен ғой деп, кете береді. Сөйтіп, көріп, алтынды 

көмген жерге келеді. 

Қожанасырдың қатыны алтынды алады. Қожанасыр қатынына айтады: 

– Сен алтынды алма, алсаң, мен патшаға айтамын, – десе де, қатыны алтынды алыпты. Қожанасыр барып, 

патшаға барып айтады. 

– Осындай менім қатыным алтын тауып алды, – депті. 

Бір күні патша қатынымен екеуін сұрапты. Қожанасырға қай күні алтынды тауып алдың десе, әнеукүнгі 

ауадан бауырсақ жауған күні тауып алдым, – деп, Қожанасыр соғып тұр. 

Қатыны айтады: 

– Ойбай, тақсыр, ауадан да бауырсақ жауады екен ғой, – деп, патшадан сұралмай, құтылып кеткен екен. 

*** 

Бір күні Қожанасыр бір кесесін алып, жермай алғалы базарға барыпты. Бір дүкенге келіп, бір қадақ майын 

тартқызып, кесесіне құйса, біразырағы сыймай қапты. Май егесі: 

– Мынау қалған майыңды қайтесің? – десе, 

– Мына жағында да құятын жағы бар, – деп, төңкеріп ұстайды. 
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Май егесі оның төгілгенімен несі бар, ақшасын алған соң қалған майын ана жағына құйып жібереді. 

Қожанасыр кесені сол ұстаған бойынша үйіне барады. 

– Қатын, май алып келдім, – дейді. Қатыны әкелген майын көріп: 

– Әдейі барып, алып келгенің осы ма? – дейді. Сонда Қожанасыр: 

– Е, көбі мына жағында бар, – деп, кесесін шалқайта ұстайды. Сөйтіп, майының бәрі төгілген екен. 

121. ҚОЖАНАСЫР ӘҢГІМЕЛЕРІ 

Бір күні Қожа Насредден ас пісіруге көршісінен қазан сұрап алыпты да, ас пісіріп болған соң ішіне өзінің 

темір шөмішін салып, көршісіне апарып беріпті: 

– Қазаның аман-сау туды, – деп. Көршісі: 

– Бір темір шөміш пайда қылдым, – деп ішінен ойлап, қала беріпті. 

Екінші – Қожа Насредден тағы көршісінің қазанын сұрай барады. Көршісі тағы сөз айтпай, беріп жібереді. 

Қожа Насредден асын пісіріп болған соң қазанды ортасынан қақ жарады да, көршісіне апарып тұрып, 

айтады: 

– Алла қайырын берсін, қазаның пәни дүниеден бақи дүниеге көшті, – деп. Көршісі шошып кетіп: 

– Пәни дүниеден қазан көшетін бе еді? – дейді. 

Сонда Қожа Насредден айтыпты: 

– Қазан туды дегенде нанып, менің темір шөмішімді алып қалып едің, енді қазаның өлді дегенде неге 

нанбайсың? – деп, үйден шығып кетті. 

*** 

Бір күндері Қожа Насредденнің бұзауы жамырап кетіпті. Артынан қуып, ұстай алмаған соң үйдің 

қасындағы көлеңкеде жатқан өгізді сабапты. 

– Неге сабайсың? – деп сұраған кісіге айтқан сөзі: 

– Үлкен өгіз үйретпеген соң кішкене бұзау ненің мәнісін білсін? – депті. 

*** 

Бір күні Қожа Насредден түн ішінде ұйықтап жатқан қатынын «тұр-тұрлап» оятып алыпты: 

– Көңіліме бәйіт келді, – деп. 

Қатыны сөзін қайырмай, тұрып, шамын жағып беріпті. Сонда қолына алып жазған бәйіті мынау екен. 

– Ақ қағаз, қара сия, 

Көк жапырақ, қызыл алма, – деп жазыпты да, қайта жатыпты. 

122. ҚОЖАНАСЫРДАН СӨЗ 

Қожанасыр өте қиял әпенді кісі болған екен. Қожанасыр бір күні үйде жатса, патша шақырыпты. 

– Менің тісім ауырып қалды, Қожанасыр келіп, тісіме ем қылсын, – депті. Жігіттер келіп: 

– Қожеке, жүр, сізді патша шақырады, – депті. Қожа айтыпты: 

– Бармаймын, патша өзі келсін және маған керосин май беріп жіберсін, – деп, жігіттерге айтыпты. 

Жігіттер барып, патшаға айтқан екен Қожа келмеймін дейді, маған май берсін деп, айтып жібереді, – деді. 

Патша айтты: 

– Бір бөтелкеге сиіп, толтырып, Қожаға алып бара беріңдер. Оның май емес 

екенін білген соң Қожа ашуланып, өзі келеді, онан соң тісімді қаратып алайын, – деді. Жігіттер бөтелкеге 

сиіп, Қожаға алып барып, беріпті. Алып барған жерінен танып, Қожа біліп, сыр бермей, қала беріпті. 

Екінші күн: 

– Қожаны шақырып кел, келмеді ғой, келмесе, байлап алып келіңдер, – деп, 

патша жігіт жұмсады. Қожа адамның кепкен бір тезегін бір шүберекке таңып алып, дайын болып отыр 

екен. Жігіттер келіп, Қожаны ертіп, патшаға барыпты. Патша қол қусырып: 

– Қожеке, неге кеше келмедіңіз? Кешелі бері тісім ауырып, көрмеген қорлық көрдім. Маған бір дәрі-

барыңыз болса, берсеңіз екен. Не дүние болса, мен сізге берер едім, – деді. 

Қожа сонда бағанағы тезекті бір шүберекке орап, патшаға береді. 

– Мынаны аузыңызға салып, әрі жұтпай, тісіңізге басыңыз, – деді. Патша тісіне басып: 

– Иә, Қожа, бұл не деген сасық дәрі, мұны қайдан алдыңыз? – деп, Қожа жауап береді: 

– Патша кеше маған бір бөтелке май беріпсіз ғой, сол майдың күнжарысы ғой, – деді. 

Патша орнынан қарғып тұрып, ауыздарын шайып: 
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– Қожа саған амал жоқ, бірақ жұртқа жайып, мені масқара қылма. Мен саған бір кебіс берейін, – деп, 

артық бағалы бір кебіс Қожаға беріп, үйден шығарыпты. Кебісті аяғына киіп алып, көшеде келе жатса, 

алдынан екі қарақшы шығып, екеуі ақылдасып, «Қожаның аяғындағы кебісті қолға қайтіп түсіреміз? 

Біздің қолға тисе, бірталай дүниеге сатып, қарық болып қалар едік-ау», – деп, бұлар арман қылды. 

Қожаның артына түсіп, бірнеше күн әуре болды. Кебісті ыңғайын тауып, ала алмады. Ақыры, шаршап, 

екі жігіт бір биік ағаштың түбіне Қожаны алып, ертіп келіп, Қожаны алдамақ болып: 

– Қожеке, сіз мына бақтың басындағы құстың балапанын алып түссеңіз, біз сізге ақша берер едік, – деп 

алдап, кебісті тастап, баққа шыққанда кебісті алып қашалық, – деген ақылмен мұны ойлапты. 

Қожа сонда: 

– Мақұл, құстың балапанын алып берейін, – деп, баққа жармасты. Кебісті тастамады. 

– Қожеке, кебісті тастап, қайта түскенде киесіз ғой, тастаңыз, – деді. 

Қожа жауап беріп: 

– Неге тастаймын, осы жерге келіп жүремін бе? Бұл шықса, содан әрі кете бермеймін бе? – деді. Жігіттер 

дымы құрып: –Мұны қалай қыламыз, бұл кебісті кәйтіп қолға түсіреміз, – деп, бұлар көп кеңесіп, 

ақырында, «Мұның үйіне түнде ұрлыққа баралық. Ұйықтап жатқан жерінен мұның кебісін және үй 

дүниесін алып кетейік», – деп ақылдасып, түнде Қожа ұйықтап жатқан жерінен екі жігіт ұрлыққа кірді. 

Қожа сезіп, тыныш жатты. Кебісті және үй дүниесін алып, екі жігіт жүріп кетті. 

Артынан Қожа өзінің төсек-орнын, қазан-ошағын алып, жігіттердің артынан жүріп береді. Жігіттер бір 

үйге келіп, кіріп, жаңа отырғанда Қожа да кіріп келді. Жігіттер есі шығып: 

– Қожеке, бұл қалай? – депті. Қожа жауап беріп: 

– Біз осында көшіп келмедік пе? – деді. Жігіттер сасып, не қыларын біле алмай: 

– Қожеке, бізден айып өтті, кеш. Дүниеңізді үйіңізге алып барып берейік, – деді. Қайта көшіп, үйіне алып 

келіп, қойды. 

*** 

Қожа бір күні базардан екі келі ет алып, қолына ұстап келе жатса, бір қарақұс құйылып келіп, Қожаның 

қолындағы етті іліп, алып кетіпті. Қожа не қыларын білмей сасып, бір қалқа жерге барып отырыпты. Және 

басқа адам ет алып келе жатса, Қожа бағанағы құс құсап, әлгі адамның қолындағы етті жұлып алып, қаша 

береді. Кісі артынан қуып: 

– Қожеке, бұл қалай, мұныңыз зорлық па? Етті беріңіз, – десе, Қожа: 

– Бұл жердің ырымы осындай екен. Қарақұстан менің етімді алып бер, мен де саған беремін, болмаса, 

жолыңнан қалма, – дейді. 

*** 

Қожа бір күн мешітте намаз оқып, көп кісілермен қатарға тұрып, еңкейе бергенде, Қожаның артындағы 

бір жігіт қалжың қылып, құйрығына түртіп қойыпты. Қожа мұны көріп, алдындағы имамның Қожа 

құйрығына түртіп жіберіпті. Қожа қайратты кісі болса керек, молда сүрініп-жығылып, намаз бұзылып, 

Қожаға қарап: 

– Мұның қалай? Мұныңыз кісілік пе? – депті. 

Қожа жауап беріп: 

– Молдеке, маған айтпаңыз, менің артымдағы жігіттен сұраңыз, мені бұл түрткен соң мен де сізді түртіп 

едім. Бұл жердің рәсімі осындай екен деп ойлап қалдым, – деп Қожа жауап берді. 

*** 

Қожа бір күні бір мешітке кіріп келіп: 

– Жасаған Құдай маған мың алтын беріп, мың алтыннан бір алтын кем болса, алмаймын. Беретін болсаң, 

мың алтын бер, – деп, мінәжат қылып, зарлай береді. 

Бір үлкен бай мұның зарлап тұрғанын көріп: 

– Анық әулие ме екен, жоқ, кәйтер екен, бұған мың алтыннан үш алтынын кем қылып, сынап көрейін, 

есіктен шығарда қайтып алармын, мұны бір сынайын, – деп, тоғыз дүз тоқсан жеті алтынды тастап жіберіп, 

қарап тұрды. Қожа жан-жағына қарап, ешкім көрінбеген соң дереу алтынды алып, санап тұрып еді, қараса, 

үш алтын кем. Қожа алтынды жерге қойып: 
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– Ай, Құдай, мен саған мың алтын деп едім ғой, енді не, үш алтынға ақшаң жетпей қалды ма, алмаймын 

мұныңды, берсең, түгел бер, – деп өкпелеп отырды, әрі-бері отырыпты, үш алтын келетін болмады, сонда 

Қожа: 

– Ойбай, мен есімнен жаңылған екенмін, мен мұны ойламаппын ғой, Құдай мұның үш алтынды кем 

қылмақ себебін мына сыртындағы дорбаны үш алтынға бағалаған екен ғой, бұл дұрыс екен, мұны алайын, 

– деп, жанқалтаға салып алып, жүріп кетті. Есіктен шыға бергенде бай жармасып: 

– Қожа, алтынды тастаңыз, бұл – алтын менікі, сізді сынамаққа сіз жылап жатқасын, сынайын деп тастап 

едім. Алтынды беріп кетіңіз, – деді. 

Қожа қайырылып қарап: 

– Неткен ақымақсың, мен сенен бұл алғаным жоқ. Мен Құдайдан сұрап едім, – деді. Бай артынан қалмай, 

жабыса берді. Байды итеріп тастап, жүріп кетті. Қараса, байға теңдік беретін емес. Жағаласайын десе, әлі 

келетін емес. Бай сасқанынан қазыға барып, арыз қылды. 

– Менің мың алтынымды Қожа алып кетті. Қалжың қылып, ойнап тастап едім. Ол Құдайдан алдым деп, 

маған теңдік беретін емес. Сол пұлды сіз бірдеме қылып, өндірмесеңіз, болмас болды, – деді. 

Қазы айтты: 

– Қожаны шабар жібергенмен келмейді, ол бір тентек кісі, өзің амалдап, Қожаны ертіп кел, онан соң 

сұрармыз, – деді. Бай сонда Қожаға келді. 

– Қожа, сіз қазының алдына барып, жауап беріңіз, екеуміздің дауымызды қазы шешеді. Соған жүріңіз, – 

деді. Қожа жауап беріп: 

– Мақұл, қазыға барайын, бірақ менің киімім жыртық, астымда ат жоқ. Қазыға барғанда маған ұят болады, 

бір ат, бір тон тап, соны киіп барайын. Дауымыз біткен соң ат, киіміңді аларсың. Уақытша маған аусын, 

– деді. Бай сонда жүретін болмаған соң Қожаға бір ат мінгізіп, бір тон кигізіп, алдап, қазыға ертіп барды. 

Барған соң қазы жауап сұрап: 

– Қожеке, сіз мына кісінің алтынына зорлық қылмаңыз, алтын мұныкі екен, қайтарып беріңіз, – деді. 

Қожа жауап беріп: 

– Тақсыр, қазы, мен мұның қолынан алтын алғаным жоқ. Бұл бір жалагөр адам екен. Бұл бай әуелі аздан 

соң астыңдағы ат та, үстіңдегі тон да мендік деп жала қылар. Бұл зорлықшы адам екен, – деді. 

Бай ойбай салып, астыңдағы ат пен үстіңдегі тон мендік емей, кімдік? Нағылған Қожасың? – дейді. Қожа 

сонда қазыға қарап: 

– Көрдің бе, мынаның жалақорын, тон мен атты мендік деп отырғанын қарашы, – деп, орнынан қарғып 

тұрып, есіктен шығып, жүре берді. Қазы сонда байға қарап: 

– Ақымақ адам екенсің, алдыңғы бұлыңды алмай жатып, оған ат-тон бермегің де бар екен алтынменен. 

Қожадан кеткен дүниең болды. 

– Бұл дүние түгіл ақыретте де саған Қожа теңдік бермейді, – деді. 

*** 

Бір күні Қожа бір мешіттің мұнарасына шығып отырыпты. Мешіт алдында бес-алты молда шариғат 

сөйлеп отырып, бір адам бір молдадан сұрапты. 

– Тақсыр, бұл арықтағы суды біреу былғаса, аяқ жағындағы ел ішуге бола ма? – депті. 

Молда жауап беріп: 

– Басында біреу былғаса, ол су жеті домаласа, шариғат үкімі де адал болады, – депті. 

Қожа мұнараның басында отырып, төмен молдаларға қарай шаптырып жіберіпті. Қараса, бір адам 

мұнараның басында тұр, көк жауды ма деп қараса, ашық. 

– Мына қызталақ шаптырып жіберген екен, – деп, мұнарадан қуып, жерге түсіріпті. Қожаны молдалар 

танымайды. Қожаға қарап: 

– Қызталақ, жындымысың? Біз сенің қол-аяғыңды байлап, өзіңе таяқ береміз, – деп қуып, Қожаны 

жабылып, ұстап алады. 

– Атың кім? Сен қайдан келдің? – деп, Қожаны ортаға алып, ұрып, «Атың кім?» – деп сұрапты. Қожа 

молдаларға айтыпты: 

– Атым – Құдай, – депті. Молдалар бұл сөзге шамданып: – Бұл анық дінсіз екен, мұны ұрыңдар, қол-аяғын 

байлаңдар, – деп, қол-аяғын байлап алып, патшасының алдына алып барып: 
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– Тақсыр, патша, мына қызталақ біздің кітабымызға сиіп жіберді. Оның бер жағында «Атым – Құдай», – 

дейді. Бұл шариғат үкімінде мұндай адамды шауып, өлтіріп тастау керек, – дейді. 

Патша сұрап: – Неге бүйттің, неге кітабына сиесің, неге «атым – Құдай» дейсің, неткен адамсың, жауап 

бер, – деді. 

Сонда Қожа: 

– Тақсыр, тоқтаңыз. Мен мұнараның басында отырғаным рас. Бірақ молдалар су арам болса, жеті 

домаласа, адал болады десті. Өздерінің айтуы жалған болмаса, мен сиіп жібердім, сигім келіп, бірақ менің 

сідігім жеті түгіл, жетпіс домалап түсті ғой. Шариғат дұрыс болса, менің сідігім адал болғаны ғой. 

Екінші, бұл молдалардың бәрі бұзық екен. Мені ұстап алып, жан-жағымнан талаған иттей есімді шығарды. 

«Атым менің Құдайберген», – деп, «Құдайын» айтып, «бергенін» айтқанша қол-аяғымды байлап, сіздің 

алдыңызға алып келді, – деді. 

Патша күліп, молдалардан босатып жіберді. 

*** 

Қожанасыр бір күні базарға келсе, бір үлкен адам бойы айна тұр екен. Қасына келсе, айнаның ішінен өзі 

көрініпті. Дереу әйеліне келіп: 

– Ай, жолдасым, Қожанасыр біреу емес екен, екеу екен. Кәдімгі мен сияқты тағы біреу бар екен. Мен бір 

жаққа кеткенде, мұнда сен қойныңа мен екен деп, алып қойма, – депті. 

Әйел айтыпты: 

– Не сөйлеп тұрсың? Менің көзім жоқ па? – депті. Қожанасыр айтыпты: 

– Ойбай, жүрші, екеумізді салыстырып көр, – деп, әйелін ертіп келсе, әйел айтыпты ғой: 

– Бұл айна ғой. Міне, мен де тұрмын ар жағында, – депті. 

Қожа ойлапты: 

– Ойбай, ананы мен сияқты екен десем, сен сияқты оның да әйелі бар екен ғой, ол сені құртса, оның әйелін 

мен құртармын, – депті. 

*** 

Қожанасыр бір күні жас баласын алдына алып отырса, Қожанасырдың алдына сиіп қойыпты. Дереу 

Қожанасыр баласын жерге отырғызып, баланың алдына Қожанасыр сиіп жіберіпті. Әйелі айтыпты: 

– Қожанасыр, мұның қалай? Бұл – бала, сіздікі не, ұят емес пе? – десе, Қожанасыр айтыпты. 

– Бұл маған сигенде, мен осыдан жеңілемін бе, мен де сидім. Бұл неге ұялмайды, мен неге ұяламын? – 

депті. 

*** 

Қожанасыр бір күні есекке мініп, қоржын артып келе жатса, есек бүлдіріпті. Дереу есектен түсіп, киім-

кешегін шешіп, есектің үстіндегі қоржын жібін алып, барлығын бір тең қылып, өзі жотасына көтеріліп, 

есектің үстіне мініп алыпты. 

Есек тағы жүрмепті. 

– Қызталақ, киім-кешек, қоржын – барлық ауыр жүкті мен көтергенде, мені сен көтере алмайсың ба? – 

депті. 

*** 

Қожанасыр бір күні базарға барса, ел мал сатып жатыр. Сатқан малдарын өте мақтап жатқанын көріп, 

ойлапты. 

Қожаның үш қызы бар екен, үшеуі де бойжеткен екен. Ешкім Қожадан батып, қызын айттырмаған екен. 

Қожа «менің қызымды ешкім алмады. Мұнысы несі?» – деп жүреді екен. Жаңағы базарда сатқан 

малдарды көріп, әр нәрсені мақтамаса, алатын емес екен ғой деп, Қожанасыр жиылған елге қарап: 

– Ай, жұрт, мен де үш қыз бар, үшеуі де сұлу, үшеуі де семіз, өздері сүтті, кең қолтық әдемі қыздар 

алатындарың болса, алыңдар, – депті. Жұрт батпай жүр екен, үшеуін үш адам алыпты да қойыпты. 

*** 

Бір күні Қожанасырға әйелі базардан бір сиыр сатып алып кел десе, базардан бір бұқа сатып алып келіпті. 

Әйелі айтыпты: 

– Мұныңыз бұқа ғой, – десе, 

– Бұқа болса да, балаға сүт болсын, – депті. 

123. ҚОЖАНЫҢ АЙДЫ АСПАНҒА ШЫҒАРУЫ 
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Бір күні түнде Қожа шөлдейді. Құдықтан су алып, ішпек болады. Құдыққа қауға салады. Қауғасы 

құдықтың шегіне ілініп қалады. Әрі-бері тартып, шығара алмайды. 

Сонан кейін Қожа: 

– Бұған не болды екен? – деп, еңкейіп, құдықтың түбіне үңіледі. Онда айдың сәулесін көреді. Сонан соң: 

– Е, қауғам, Айға ілініп қалған екен ғой, – деп ойлайды. 

Сөйтеді де, құдықтың шеңберіне табанын тіреп, қауғаны бар пәрменімен тартып қалады. Қауғасы кілт 

шығып кетеді. Қожа шалқасынан құлайды. Құлап жатып, Қожа аспанда тұрған Айды көреді. Сонда ол: 

– Уһ, не болсын, ол болсын, әйтеуір, Айды аспанға бір шығардым-ау, – дейді. 

124. ҚОЖАНЫҢ САУДАГЕРДІ ҰТУЫ 

Қожанасыр бала-шағаларын киіндірейін деп, базарға сатуға үйдегі жалғыз сиырын жетелеп, жолға 

шығыпты. Жолға бір қонып, Қожекең базарға да жетіпті. Базарда Қожекеңнің арық сиырын ешкім 

саудаламайды. 

Бір кезде базарда Қожанасырдың жанына бір шапан қолтықтаған адам келеді. Қожекең оған: 

– Мына шапаның не тұрады? – дейді. 

Шапан иесі: 

– Шапанымды мына сиырыңа ауыстырайын, – дейді. 

Қожанасыр ішінен бала-шағамызбен жамылуға жетер, бұл арзан дүние екен деп: 

– Ал, онда ауыстырайық, – деп, сиырын шапанға ауыстырып жібереді. Одан кейін Қожанасыр шапанды 

қолтықтап, базарды аралайды. Базарда біреу малақай сатып жүр екен дейді. 

Қожанасыр оған: 

– Мына малақайың не тұрады? – дейді. 

Малақай иесі: 

– Арзан, мына шапаныңа ауыстырайын, – дейді. 

Қожанасыр ішінен бұны балаларым киеді екен, арзан дүние шығар деп: 

– Ал, онда ауыстырайық, – деп, шапанын малақайға ауыстырады. 

Қожанасыр малақайды басына киіп алып, қуанып, үйіне қайтып келе жатады. Күн ыссы болып, шөлдеп, 

бұлаққа су ішуге келеді. Терең бұлақтан еңкейіп, су ішіп жатқанда, Қожанасырдың басындағы малақайын 

жел үріп, суға түсіріп әкетеді. Ол оны терең судан ала алмайды. Қожанасыр судағы малақайға қарап: 

– Е... суда қалғың келген екен, теріңді басқан соң өзің үйге келерсің, – деп, әрі қарай үйіне жүреді. 

Біраз жүрген соң Қожанасырдың артынан үш түйе жүгі бар бір ноғай саудагер қуып жетеді. Ол 

Қожанасырға сәлемдесіп, қайдан келе жатқанын сұрайды. Қожекең оған базарға сиыр апарғанын, оны 

шапанға ауыстырғанын, шапанын малақайға ауыстырғанын, малақайын су ішіп жатқанда жел үрлеп, 

бұлаққа түсіргенін айтады. Саудагер таң қалып: 

– Енді әйеліңе не айтасың, жалғыз сиырыңды, ақырында малақай жасап, оны да суға ағызып, жоқ етіп 

келе жатырсың, – дейді. 

Қожанасыр күлімдеп: 

– Ой, тақсыр-ай! Менің әйелім адал сүт емген, бір ауыз да сөз айтпайды, – дейді. 

Саудагер өзерленіп: 

– Ол мүмкін емес, осыдан әйелің бір ауыз сөз айтпаса, мына үш түйе жүгімді берем, егер әйелің сиырыңды 

неге жойдың деп, сөз айтса, өміріңе маған түйеге жүк тиеуші боласың, – дейді. 

Қожанасыр қарқылдап: 

– Я, бір ауыз қарсылық сөз айтса, мені өміріңе түйеңе арт та жүр, – деп, қолын саудагерге ұсынып, келісім 

жасайды. 

Бір кезде бұлар Қожанасырдың үйіне жақындайды. Түйелерді бір сайға шөгеріп тастап, екеуі 

Қожанасырдың үйіне келеді. Қожа үйіне кіріп кетеді де, саудагер сыртта киіз үйдің белдеуінен тыңдап 

тұрады. Қожанасырдың әйелі Қожаға сәлемдеседі. Біраздан соң ол Қожанасырға: 

– Я, малыңызды базарладыңыз ба? – деп сұрайды. Қожа: 

– Сиырымды бір шапанға ауыстырдым, – дейді. 

Әйелі: 

– Қайырлы болсын, шапанда бір үс киім ғой, – дейді. 

Қожа: 
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– Шапанымды бір малақайға ауыстырдым, – дейді. 

Әйелі: 

– Е, қайырлы болсын, малақай да бас киім ғой, – дейді. Одан әлгі Қожа күлімдеп: 

– Малақайды киіп келе жатыр едім, су ішейін деп, бұлаққа еңкейе бергенде жел үріп, басымнан суға 

ағызып әкетті, – дейді. 

Әйелі: 

– Е, Қоже-екем, басқа келген пәледен «бастан құлақ – садақа», өзің аман келсең, болды, – деп, сабадан 

қымызды құя бастапты дейді. 

Сол кезде сыртта тыңдап тұрған саудагер үйге кіріп келіп: 

– Қожанасыр, үш түйе жүгіңді ал, әйелің адал сүт емген екен, адал екен, – дейді. 

Қожанасыр саудагердің үш түйе жүгін алып, бала-шағаларын, көрші-көлемдерін киіндіріп, өзі дүниеге 

молайып қалған екен дейді. 
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1. АЛДАР КӨСЕНІҢ ӘКЕСІНЕН БАТА АЛУЫ. 

АЛДАРДЫҢ БІЛГІР ҚҰС ТАПҚАНЫ 

Баяғыда өткен заманда, хан Жәнібек тұсында Қожыр деген бір кедей шал болыпты. Үш баласы болыпты. 

Күндерден күн өтеді, шалға кәрілік жетеді. Кәсіп етуден қалады. Ақырында, шал балаларын жинап алып: 

– Жасым келді, кәрілік жетті. Сендер болсаңдар ержеттіңдер. Мал тауып, тамақ асырайтын менен әл кетті. 

Мал табу, тамақ іздеу енді сендерге жетті. Ай, балалар! Кәсіп етіңдер, мал табыңдар. Мені асыраңдар. 

Кәні, қайсың қандай кәсіппен мені асырайсыңдар, айта беріңдер, – дейді. 

Сонда әрі-бері ойланып тұрып, балалары мынаны айтады: 

Үлкені: 

– Дұрыс айттың, ей, ата! 

Егінді сүйер көңілім. 

Мұнымда жоқ еш қата. 

Егінмен өтсін өмірім. 

Ортаншы: 

– Егіннен басқа тағы да: 

Көңілімде қой бақсам. 

Маған берген бағы да – 

Мал дегенде зар қақсам. 

Кенжесі: 

– Ей, ата, мен алдасам, 

Болса да, шын арбасам. 

Жұрт істейтін кәсіп көп, 

Алдауды мен қаласам. 

Шал балаларының берген жауаптарына ырза болады. 

– Олай болса, Алла беттеріңнен жарылқасын, тұңғышым, сен жер кәсібін істе, егін сал. Ортаншым – қой 

бақ, малшы бол, кенжем – сенің қалағаның алдау болса, басқа кәсіпті көптің бәрі істейді, бұл бір ерекше 

кәсіп екен. Сенің де Алла алдыңнан жарылқасын. Алдар бол, – дейді. Қол жайып, батасын береді. 

Содан үлкен баласы егіншілікке түседі, ортаншысы мал бағуға кіріседі, кенжесі алдау жолына түседі. 

Алдаушының тұрақты жері бар ма? Ел кезіп, жер шарлап, кете береді. 

*** 

Шалдың кенже баласы қолына таяқ ұстап, белін белбеумен қыстап, күн-түн жүріп, айлар-жылдар жүріп, 

бір заңғар тауға келеді. Нардай шөккен заңғар тау алдын бөгейді. Таудың басы бұлттан асқан екен. Басына 

дейін жалтыр тас екен. Адамның аяғы баса алмас, басына шыға алмас мұндай тау кездескенге Алдар 

қайғыланады. 
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– Ебін тауып, адамды да, Алланы да, жын-шайтанды да алдауға кетіп бара жатырмын. Сондай таудай 

талапты арқалап келе жатқанда, бұл тау маған бұйым бола ма? Қалай да болса, осы таудың басына шығып 

асамын, – дейді. 

Қона жатып, қыстап, таудың тасын қашап, саты жасайды. Өлдім–талдым дегенде, дымым құрыды дегенде, 

күндер де бір күн азар деп, таудың басына шығады. Басына шығады да, талып, құлайды. 

Бір уақыттарда есін жиып, көзін ашса – бір байғұз құс шоқиып, жатқан кісіні тас деп біліп, кеудесіне мініп 

отыр екен. Шап беріп, ұстай алады. Аяғына жіп байлап, қолына қондырып алады. 

Жарар дейді керекке, 

Әуелгі байғұз олжа ғой. 

Жарамаса керекке 

Жіберермін қолда ғой, – деп, жүре береді. 

Жүріп келе жатса, таудың арғы етегінде жұмыртқадан да ақ бір үй отыр. 

Таң-тамаша жайлары, 

Ойлы-қырлы сайлары. 

Тас бастаулы маңайы, 

Гүлденіпті баурайы. 

Алдар таң-тамаша қалады, «не де болса, осы үйге барайын», – деп, таудан түседі. «Достың үйі ме, 

дұшпанның үйі ме, адамның үйі ме, диюдың үйі ме? Әуелі байқайын», – деп, ептеп келіп, үйдің 

жабығынан сығалайды. Сығаласа: 

Бір жігіт пен бір әйел 

Сүйіседі жақындап. 

Күйіседі сақылдап, 

Текешіктей бақылдап. 

– Қызық та, той да, кәсіп те мұнда екен, – деп, Алдар ойланып тұрып-тұрып, «аптышау» деп, қатты бір 

түшкіреді. Жігіт пен келіншек шошып кетеді. Жігіт бір секіріп, төр алдындағы тұрған сары сандыққа кіріп 

кетеді. Келіншек шашбауындағы ашқышпен сандықты екі бұрап, кілттеп қояды. Алдекең мән-жайды біле 

қояды. 

– Ассалаумағалайкум! – деп, Алдакең жылт етіп, үйге кіріп келеді. 

«Қайдан келдің, пері?» дегендей, келіншек қабағын түйіп, бір қарап, үндеместен отыра береді. 

Алдар ішінен: 

– Үндемесең, үндеме, келіншек, сенің де, сары сандық, сенің де сазайыңды берермін, – деп, күлімдеп, 

отыра береді. Біраз отырғасын келіншек күлімдеп отырған Алдарға бір қарап: 

– Неге күлімдеп отырсың? – дейді. 

– Ана сабадағы қымызды көріп, күлімдеп отырғаным ғой, – дейді Алдар. 

– Көрсең, іш,– дейді келіншек. 

«Іштің» хабары келгесін Алдакең қарай ма, қара сабаның басына мінеді. Тойғанша қымыз ішеді. Сабаның 

қасында тураулы тұрған, пісірулі сары қазыны да бірге аттандырады. Қазы мен қымызға тойып алып, төр 

алдына барып, жантая кетеді. 

Алдардың күлімдеуінен қорқып, бірдеңені біліп қойды ма? – деп, қипақ қағып отырған келіншек жібек 

кілемнің үстіне сұлаған Алдарға ештеңе айта алмайды. 

Алдекең қазыны жегенге, қымызды ішкенге, төрге аунағанға місе тұтпай, келіншекпен қалжыңдасуға 

кіріседі. Қалжыңдасып отырып, бұл бір сасық байдың үйі екенін, байдың баласы жоқ екенін, келіншек 

қырық бірінші қатыны екенін біліп алады. Сандықта жатқан жігіттің келіншек шаңырағына мініп келген 

«енші» екенін де сезеді. 

Сиырларын өк-өк деп, 

Түйелерін шөк-шөк деп, 

Жылқыларын құраулап, 

Ешкі мен қойды құрайлап. 

Кешке таман бай келеді, келеді де, төрде жатқан Алдарды көріп: 

– Торғайын құшақтап, төрімде жатқан бұл қай Құдайың! – деп ақырады. 

– Ол – мен Құдайың! – дейді Алдар. 
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– Мен Құдайың қай Құдай? 

– Мен Құдайың – бәлгер Құдай. Мынауым – көріпкел, біліпкел байғұз Құдай. 

Байдың өмір бойы тілегені бір бала екен. Бала таптырам деп, алмаған қатыны, қаратпаған бақсысы жоқ 

екен. «Балгермін» дегенге райдан қайтып қалады. «Құдай шипа берсе…» деген ойына келеді. 

– Кім болсаң да, бір қу боларсың, – дейді де, ала көзімен бір қарап, қазан жаққа барып, орнына отыра 

кетеді. 

Ас ішіп, біраз отырғаннан кейін бай мән-жайын айтады: 

– Төрт түлігім сай бай едім, мал дегенің есепсіз болып еді. Бірақ, соның бәрі бір балаға тұрмады. Алладан 

бала тілеп, қырық қатын алдым. Қырқынан да пайда болмады. Ақырында, мал–мүлкімді төгіп, осы 

қатынды алдым. Бірақ, одан да ештеңе болмай отыр. Жасым да келіп қалды. Сонда да Алладан үмітім бар. 

Балгермін дейсің. Байғұзым көріпкел дейсің. Көріпкелің не айтар екен? Балыңды аша көр, жаным, – дейді. 

– Жарайды, – деп, Алдар бал ашуға, бақсы болып, ойнауға кіріседі. Жынын шақырып, «ақ сөйле» деп, 

құсына ақырып, сарнайды. 

– Мынау нағыз балгер екен, – деп, бай қуана түседі. 

Алдар сарнап жүріп, баяғы сары сандықты айналдыра береді. 

– Япырым-ай, байым қалай-ды? 

Қиын екен бұл өзі. 

Көріп едім талайды, – деп, сандықты ұрады, құлағын салып тыңдайды, шертіп қарайды. 

– Е, байым, іс жаман екен, – дей береді. Ақырында, ашқан балын айтады: 

– Сары сандық ішінде 

Қара пәле жатыпты. 

Жібек көрпе үстінде 

Қызық іске батыпты… 

Қылмайды екен қарекет 

Ішеді екен, жейді екен 

Арғы затын сұрасаң, 

Екі аяқты дию дейді екен 

Осы қара пәле әйеліңе бала бітірмейді екен. Осы пәлені көшірмесе, болмайды екен, – дейді. 

Бай мұнысына нана қоймайды. Алдап-сулап, мал тапқысы келіп жүрген бір қу болды ғой, сонда да: 

Бақыр-мақыр берермін, 

Көп сұраса, көнермін. 

Көшірсе, көшіре қойсыншы», – деп, ішінен ойлайды да: 

– Жарайды, көшіре қой, – дейді. 

– Мұны көшіру үшін ыстық су керек, – деп, Алдар су қайнаттырады. Бақсы ойнап жатыр дегенге 

«мұндайдың талайын көргенбіз», – деп, мысқыл етіп, келіншек те сырттан үйге кіріп тұрады. 

Келіншек тұр күлімдеп, 

Күлім-күлім жасарып. 

Жігіт жатыр селкілдеп, 

Қайда барсын қаша алып. 

Келіншек тұр қуанып, 

«Дию» деген жөнінен. 

Жігіт жатыр қуарып, 

«Құю» деген жөнінен. 

Алдар үй ішін айналып жүріп, келіншектің шашбауындағы кілтін кесіп алады. Сүйтеді де, бір бақыраш 

ыстық суды қолына алып, сары сандыққа жүгіріп барып, аузын ашып: 

– Көш, пері, көш! – деп, ыстық суды жігіттің басына құя салады. 

Атып кетті бір адам, 

Бір адымы он қадам. 

Пәле кетті үйінен 

Асқан сұлу жігіт боп, 

Түсі кетті келіннің 
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Көңілі мұздай суық боп. 

Сиқыры құрсын, масқара! 

Өле алмайды ұяттан, 

Бар ма лажы, жоқ шара 

Әбден болды дүзқара. 

Сонымен басы күйіп, жігіт кетті. Іші күйіп, келіншек кетті. Жүрегі ұшып, талып, бай жатыр. Күлкісін жия 

алмай, Алдар жатыр. 

Біраздан кейін бай есін жиып, орнынан тұрады. 

– Мың рахмет, шырағым. Бәлені үйімнен қудың. Әйтпесе, өлген екенбіз. Енді Алладан үмітім күшейді… 

әрі садақа болсын, әрі еңбегің болсын. Аю ат дейтін атым бар. Соны ал. Сонымен бірге ол пәлеңнің қайтып 

келмесін кім біліпті. Осы балгер құсыңды маған сат. Бағасын айт, – дейді. 

– Өмірлік жолдасым еді, мұнсыз күйім қараң еді. Байғызымды сатпаймын, – деп, Алдар біраз шалқаяды. 

Бай жалынып болмайды. Ақырында: 

– Сіз үшін ғана құсымның көзін қиямын, – деп, сатпақ болады. 

– Бір өтірігі жоқ, осы құсымды мен иесінен қырық жылқыға сатып алғанымда иесі екі күн өкінген. Мен 

де өкінермін, елу жылқы беріңіз, – дейді. 

– Мұның көп. Жылқының құны да аз емес қой. Амал жоқ, сол берген жылқыңды мен де берейін, – дейді 

бай. 

– Жоқ, болмайды. Оллаһи тегін, қырыққа берсем, өмірімде есімнен кетпейді, – деп, Алдар көнбейді. 

– Оллаһи, бағасы, – деп, бай көнбейді. 

Екі қу бірін-бірі тездікпен жеңіскен бе? Азайтып айтқанда, бір жұма, көбейтіп айтқанда, бір жыл екеуі 

саудаласып, алақан ұрумен болады. Ақырында, Алдардың қулығы асып, елу жылқы алып, байғызын 

сатып: 

– Қаңғып қалды бұл басым, 

Іс болмаса құсыма. 

Қош айтысып жылайын. 

Жыламай, не амал қылайын, – деп, бір жұма құсымен 

қоштасқан боп, тағы жатып, қазы-қарта жеп, қымыз ішіп, тойынып алып, жөніне кетіпті. 

2. АЛДАРДЫҢ ҚАЛЫҢДЫҚ АЙТТЫРУЫ. ҚУДАН АЛДАНУЫ 

Алдар жаман торғайды байға елу атқа сатқанына мәз болып, «осы құрғыр артымнан қуып келіп жүрмесін» 

деп, тездетіп жүріп, тағы бір тауға келеді. Таудың бауырында тағы бір ел көреді. Елге қарап тұрса: 

Қойлар жатыр жусанда 

Түйе жатыр сортаңда. 

Жылқы жатыр беткейде 

Ешкі тастан кетпейді. 

Алдекең ағып жатқан малды көріп: 

– Енді қандай несіп болар екен, – деп, езу тартып, қарап тұрса, жылқы шетінде жүрген жылқышыны көреді. 

– Елге бару үшін алдымен осыдан жай–мәнісін сұрап білу керек болар, – деп, жылқышыға келеді. 

Жылқышыға келіп амандасып, ол–пұлды айтып, қалжыңдап тұрып: 

– Бұл кімнің малы, мынау кімнің ауылы? Үлкені кім, ханы кім? Жақсысы кім, жаманы кім? Байы кім, 

жарлысы кім? – деп, сұрау қойып, жылқышыдан елдің барлық сырын біліп алады. 

– Ау, жаным! Тәптештеп, жайын біліп алдың. Өзің кімсің? – деген жылқышының сұрауына: 

– Мағлұмбай деген атақты байдың мырзасы едім. Елімнен қыз таба алмай, елу атты қалыңмалға жетектеп, 

жиһан кезіп, қыз іздеп жүр едім. Еш сұлуды кездестіре алмай келемін, – деп, жауап береді. 

– Қыз іздеген, қыз жақтырмаған жігіт болсаң, біздің ауылдың пәлен байында бір қора қыз бар. 

Түріне ұқсар түрі бар, 

Нұрына ұқсар нұры бар. 

Түрлі-түрлі қызы бар, 

Әр қызының сыры бар. 

Әсіресе, соның ішінде 

Жиһаннан асқан бірі бар, 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              729 bet 

Жаудыраған көзі бар, 

Таң қалғандай сөзі бар. 

Сағымданып құбылып, 

Көз қарасы сүзіліп. 

Қарағанда тұрарсың – 

Есің ауып бұзылып. 

Сен жиһан кезіп, қыз жаратпасаң да, осы қызға тоқталасың. 

Бұл – хордың қызы, – дейді жылқышы. 

Алдар «қыз іздеп жүрмін» деп, өтірік айтса да, жылқышы қызды тым мақтап жібергенсін «Осы қызды 

көрсем қайтеді, жаратпаса, қалармын. Менің нем кетіпті. Соған барайын», – деп, байдың жөнін сұрап 

алып, көрінген елге тартады. Ішкі көңілінде өзінің алдауға шыққанын ұмытып, шынында да, қыз іздеп 

шыққан адам сияқты болады. 

Қызы бар байдың ауылының сыртына келіп: 

– Жолық! – деп, айқай салады. 

Байдың ауылы қараса, тарамыс сияқты, қатып қалған бір шикі сары, елу атты жетелеп, аю аттың үстінде 

өзі қайқайып отыр. 

– Мынауың кім екен, барып білші!– деп, бай кісі жібереді. Кісі келіп: «Жол болсын», – деп айтады. 

– Әлей болсын! Мен қонақпын, қонамын. Жер жүзін шарлап, көздеп жүрген бір нәрсем бар. 

Қалған-құтқан сөзімді 

Қыз іздеген сырымды. 

Атамыз қазақ мұрасы 

Қонғаннан соң сұрашы, – 

деп, «Лұқсат жоққа» келтірмей, түсе қалады. Байдың жіберген кісісі жүгіріп, байға келеді: 

– Жер жүзін шарлап жүрген адаммын. Қонамын, – дейді. Аузында қыз бар…. сірә, – дей бергенде, бай 

түсіне қалып: 

– Әй, қонақ келеді, үйге көрпе салыңдар! – деп, айқай салады. Бір қора қылып, қызын өткізе алмай отырған 

байғұс жүгіріп жүріп, Алдарды қарсы алып, қонақ қылады. «Қалағаның білсін» дегендей, қыздарын да 

үйге иіріп қояды. 

«Қазақ есіктен қарады дегенше, төрге шықты де» дегендей, «ләмға келді» дегенше, Алдар қойын–

қонышқа кірді де, өтірікті шындай, шынды Құдай ұрғандай қылып соғып, бүкіл ауылды иіріп, аузына 

қаратып алады. 

– Мынауың елден озған жүйрік, шешен, жұрттан озған көсем ғой!– деген қорытындыға келтіреді. «Атақты 

Мағлұмбай байдың мырзасы екен» деген атақ таққызады. «Мағлұмбайың қай бай?» деулеріне жол 

қалдырмайды. 

Сонымен Алдекең алдап–алдап, байдың ең кенже қызына құда түспек болады. «Қайда кетпеген 

жылқысың» деп, елу атты сол жерде қалыңдыққа тартады. 

– Қалған-құтқан кемісін толтыра жатарсың, – деп, бай қалыңдыққа ырза болады. 

Бірақ менің қызым қашып жатқан жоқ қой. Менің үш балам бар еді. Сол үш балам жылқы бағып, отарға 

кеткеніне жыл болды. Әлі жоқ. Қайда жүргенінен де хабар жоқ. Іздететін адамым болмай отыр. Менің 

сенен сұрайтыным – сол балаларымды іздеп, тауып келсең. Сосын балаларым келгесін, күзге қарай 

қызымның тойын істеп, қосамын, – дейді. 

– Жарайды, – деп, Алдар атқа мінеді. «Осы күзге кенже сұлуды аламын» деп, көңілі тасиды. 

Күндеп жүріп, айлап жүріп, ақырында, Алдар жайылып жатқан бір көп жылқыға келеді. Келіп, 

адамдармен сөйлесіп қарағанда, атасының балалары екенін біледі. Өзінің жай–мәнісін айтып, сол жерде 

танысып, құшақтасып көріседі. 

Байдың балалары бос немелер болса керек. Мыңдаған жылқының басын қайырып, жөнге сала алмай, елге 

айдай алмай, жатып қалған екен. Алдар келіп болысып, жылқыны жөнге салып, елге айдап келеді. 

Жылқысы, балалары келгеніне бай қуанып, ат шаптырып, той қылады. 

Күндерде бір күні бай Алдарды оңаша шығарып алып: 

– Кенже қызыма елу жылқы бердің. Жылқы деген өзімде де көп. Оныңа қанағат етпеймін. 

Қалыңмалыңның кемін толтыр. Ат басындай алтын тап. Әйтпеген күнде қызымды ала алмайсың, – дейді. 
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Қулық қылып, байды алдадым деп жүрсе, бай Алдарды алдаған екен. Алдар: «алдыма бір келтірді–ау», – 

деп, санын бір соғады. Сонда да: 

– Алдаудан жеңілгенім бе? – дейді. 

– Жарайды, ат басындай алтынды табамын, – дейді. 

– Тапсаң, жарайды. Келер жылы осы уақытқа дейін күтемін. Келер жылы дәл осы уақытқа алтынды алып 

келмесең, күдеріңді үзе бер, – дейді. 

Алдар түнімен дөңбекшіді. Қанша дөңбекшісе де, алтынды қайдан аларын білмейді. Анау-мынау алдауға 

ат басындай алтынның таптырмайтынын біледі. Сөйтіп жатып, ұйқыға кетеді. 

Алдар таңертең оянып, көзін ашса, далада жатыр. Айналада ел дегеніңнен еш нәрсе жоқ. Сөйтсе, бай 

ауылы түннен тұрып, Алдарды жұртқа тастап, көшіп кеткен екен. Алдар ыза болады. Ызасына шыдамай, 

қазылған жерошаққа түсіп, күлге аунап жатып, жылайды. Ыза болғанда, қыздан айрылып қалғанына емес, 

байдан алданып қалғанына ыза болады. 

«Ұрыны қарақшы ұрлайды» дегендей, қуды қу ұрып кетеді. 

3. АЛДАР КӨСЕ 

(I – нұсқа) 

Алдар көсе бір күні келе жатса, бір жерден қу жауырын тауып алып, сүйек қайнатып отырған бір-екі 

қатындарға жолығып, амандасып болып, Алдар көсе: «мен бір айла қылайын», – деді. Сөйтіп, қатындарға 

қарап: 

– Құдағай, менің бір шикі етім бар еді, соны қазандарыңызға салып, пісіріп алуға мүмкін бе? – деп 

сұрайды. Қатындар: 

– Мақұл, салып, пісіріп ала ғой, – дейді. 

Алдар көсе: 

– Сүйектерің етімді жеп қоймаса, – дейді. 

– Ойбай, құрысын, ол не сұмдық? Етті сүйек жейді дегенің. Сал, жесе, біздер бір тоқты төлейміз, – дейді. 

Сонсын Алдар көсе жеңін көлегейлеп тұрып, қазанға қу жауырынды алдап, салып жібереді. Біраздан соң 

барып, «піскен шығар» деп, алып қараса, қу жауырынның өзі дейді. Алдар көсе қатындарға қарап: 

– Міні, жаңа айтып едім ғой, осындай қылат деп, бер енді тоқтымды, – дейді. 

– Құдай–ай, тоба, – деп, сөздерінен тана алмай, қатындар Алдар көсеге бір тоқты беріп жібереді. Алдар 

көсе өзі: 

– Қатындарды құп алдадым-ау, – деп, тоқтысын жетелеп келе жатса, бір байдың ауылына келеді. Байға 

жолығып: 

– Е, бай-еке, асалаума-алейкум, қалай, аман-есен, бала-шағаңыз аман ба? – деп сұрайды. Бай: 

– Құдаға шүкір, – деп, қарнын тыр-тыр қасып отырып: 

– Е, Алдар көсе, жол болсын! Бұл тоқтың не? – деп сұрайды. 

– Е, алай болсын, байеке, несін сұрайсыз, кедей болған соң осыда, пәленше бай былтыр бір тоқтымды 

алып еді. Соны бүгін алып келе жатырмын, – дейді. Сөйтіп болып, байға айтады: 

– Менің тоқтымды қойыңызға қосуға бола ма? – дейді. 

– Мақұл, қоса ғой, – дейді. 

Алдар көсе тұрып: 

– Қойларыңыз тоқтымды жеп қоймаса, – дейді. 

– Ой, Алдар көсе-ай, қойды қой жейді дегенің не сұмдық. Қой, сандалмай жібер, жесе, сол жеген қойдың 

бәрін саған беремін, – деді. 

Алдар көсе қойларға тоқтысын жіберіп, байдың үйіне қонақ болып, жата берді. Түнде бір ұйықтап тұрып, 

байға білдірместен көп қойға барып, өзінің тоқтысын ұстап, сойып, он семіз бойдақ қойдың аузына 

жағады. Жағып болып, сойған тоқтысының етін иттерге тастап, үйге келіп, жатып қалды. Таң атып, күн 

шыққасын тұрып, шай ішіп болып, байды ертіп, қойға барса, Алдар көсенің тоқтысы жоқ. Бай олай, бұлай 

қараса, бірталай қойдың аузы – қан. Алдар көсе тұрып: 

– Ай, байеке, мен сорлының айтқаным әр уақытта да келеді. Кеше-ақ айтып едім ғой, сонда осыны біліп 

айтып едім, – дейді. Бай тұрып, жағасын ұстап: 
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– Ой, Құдай-ай, – деп, «бұл не сұмдық», – деп, аузы қан болған қойларды ұстап, қосақтап алып, Алдар 

көсеге он қой қылып берді. Алдар көсе байды да тағы алдадым-ау деп, қойларын айдап, қуанып кетіп бара 

жатса, біреудің сұлу қызы өлген екен, соны көмеміз деп, апаратқан адамдарға Алдар көсе айтады: 

– Бұл қызды сендер не қыласыңдар, бірталай бейнет қылып, онан да менің он қойымды ал-дағы, осы 

қызды беріңдер, – деп. Адамдарды алдап, он қойын беріп, қызды алып кетіп, бір бөтен ауылдың қырының 

астына апарып, екі қосағаштың астына екі айыр ағаш қойып, түрегелдіріп қояды да, ауылға барып, 

ауылының қыздарына, әйелдеріне айтып: 

– Мен бір елден сұлу қыз әкеліп, мына ойдың астына қойдым, – дейді. Қыздар, қатындар жүгіріп бара 

жатса, Алдар көсе әйелдерге қарап: 

– Менің әйелім өзі жас, тағы да басым ауырып келе жатыр деп еді. Оны сендер түртіп, итеріп, ойнамаңдар, 

– дейді. Қыз, қатындарды жібереді. Қыздар барса, жаңағы қыз қимылдамайды, сонсын бір қыз өлген 

қызды итеріп жіберіпті де, қашып, Алдар көсеге барып айтады: 

– Қатының өліп қалыпты, – дейді. Алдар көсе ішіп отырған тамағын тастай салып, өтіріктен қызға: 

– Сен өлтірдің, – деп, ойбайлап, бауырымдап, қасына барып көрісіп, жылап, қайтып келеді. Сөйтіп, 

ауылының адамдарына айтады: 

– Қатынымды төлеп беріңдер, сендердің қыздарың өлтірді, – дейді. Олар төлемейміз деп, ұрысып, екеуі 

шығысалмай, қазыға барады. Қазы екі жағын тергеп-тергеп кесіп, жаңағы итеріп жіберген қызды Алдар 

көсеге бермекші болып, қарар қылады. Сосын Алдар көсені қыздың ағасы ауылына ертіп әкеліп, жаңағы 

қызды беріп жібереді. 

Сонда Алдар көсенің көңілі тасып, қыз алып кетіп бара жатқандағы айтқан өлеңі: 

– Ой, қу жауырыным – бір тоқты, 

Бір тоқтым – он бойдақ. 

Он бойдағым – өлі қатын, 

Өлі қатын – тірі қатын-ай, ау, – деп, өлең айтып, бір қызды ауылына апарып, өлең айттырып, той 

қылдырып, мұратына жеткен дейді бұрынғылардың айтуынша. 

4. АЛДАР КӨСЕ 

(ІІ – нұсқа) 

Бұрынғы уақытта бір Алдар көсе қойдың қу жауырынымен бал ашып жүреді екен. Бір күні қоналқаға бір 

ауылға келіп қонады, қонған үйінің қазанына бал ашып жүрген жауырынын адамға көрсетпей, апарып, 

салып жібереді. Сол қонып отырған үйдің әйеліне айтады: 

– Қазаныңызға мен ет салдым. Піскен соң өзіме көбігімен берерсіз, – дейді. 

Ет піскеннен кейін Алдар көсенің еті жоқ, жауырыны бар. Алдар көсе дауласып, қонған үйінен бір 

құйымшақ алады. Құйымшақты алып, тағы бір елге келіп, бір үйге қонады. Алдар көсенің қабы бар, 

қабына орап, құйымшағын қонған үйінің етіне қосады. Сөйтіп, өзі жатып қалады. Таңертең тұра сала: 

– Қаптағы етім жоқ, бір қап етім бар еді, жалғыз–ақ құйымшақ қалыпты. Кеше жұрттың бәрі көрген, әзер 

көтеріп әкеліп едім. Не етімді тауып бер, болмаса, төлеп бер, сенің өзің алмасаң да, жұмысшың алған 

шығар, – деп, отырып алады. Қонған үйі байшікем үй екен, бір кішкене тоқты беріп құтылады. 

Енді Алдар көсе тоқтысын алып, тағы бір елге келеді. Тағы да бір үйге қонады. Тоқтысын үйдің қой 

қорасына қойларымен бірге қамайды. Сонсын өзі жатып қалады. Біраз уақыт өткен соң орнынан тұрып, 

өз тоқтысын өзі жоқ қылады. Таңертең үй иесімен тоқтысын көрейін деп, қой ішіне келеді. Келсе, тоқты 

жоқ. Сонан жатып, үй иесімен дауласады. 

– Өз қойың түгел, менің жалғыз тоқты ма келді ме ұры? – деп дауласып, айыбымен бір тоқтысына тоғыз 

қой алады. 

Тоғыз қойды айдап келе жатқанда алдына үш кісі кез келеді. Бір кедейдің қызы өліп, соны қояйын деп 

келе жатқан кісі екен. Сол жерде өлген қызды Алдар көсе тоғыз қойын беріп алады. Өлген қызды беріп, 

тоғыз қойды айдап, үш кісі кете барады. Өлген қызды Алдар көсе тірі адамдай киіндіріп, түйесіне өңгеріп, 

бір ауылға келе жатқанда сол ауылдың қыз-қырқын, бала-шаға шулап, «келіншек келе жатыр» деп, 

алдынан шығады. Қызарып қыз-қырқын келе жатқанда түйесінің өркешіне біз тығып алады, түйесі тулап, 

жығылып кетеді. 
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– Сендердің қырсықтарыңнан түйем үркіп жығылып, келіншегім өліп қалды, – деп, дауласып, ауыл болып 

бір пәлеге қалдық, мұнан құтылайық, – деп, бір кедейдің қызын беріп, қоя береді. Алдар көсе қызды алып 

келіп отырады. Кешке қонатын жерге келіп отырып, Алдар көсенің қызға айтқан сөзі: 

Қу жауырыным – құйымшақ, 

Құйымшағым – тоқтышақ, 

Тоқтышағым – тоғыз қой, 

Тоғыз қойым – өлі қыз, 

Өлі қызым – тірі қыз. 

Айналайын, сары қыз. 

Арқамды қасы, дәрі қыз, – деген екен Алдар көсе. 

5. АЛДАР КӨСЕ МЕН БАЙ 

(I – нұсқа ) 

Алдар көсе байдың қойын жайыпты. Жайып жүріп, бір күні шықпақ болыпты. Байдың баласы жоқ екен. 

Қойнына ыстық нанды тығып, қойына кетіп бара жатса, Алдар көсе келіп: 

– Бай, сенімен құшақтасып кетейін, – деп, байға келіпті. Байға «қош» деп, құшақтасып көрісіпті. 

Қойнындағы ыстық нан қойнын күйгізсе, бай нанды: 

– Ит жегір-ай, – деп, лақтырып жіберсе, Алдар көсе: 

– Ит жегенше, мен жейін, – деп, сол арада нанды жеп алыпты. 

Байдың үш қызы бар екен. Үлкенінің аты – Жуанбіз, ортаншысының аты – Ортаншыбіз, кішісінің аты – 

Жіңішкебіз екен. Әсіресе, кіші қызы сұлу екен. Алдар көсе байға айтыпты. 

– Байеке, байеке, жіңішке бізіңізді бере тұрсаңыз. Етігімді тігіп алайын, – дейді. 

Бай: 

– Үйге барсаң, қатын береді, – дейді. Алдар көсе үйіне келіп: 

– Бай Жіңішкебізді маған ал деді, – деп, қатынына айтыпты. Қатыны «бермеймін» десе, Алдар көсе байға 

айқай салыпты. Сөйтсе, бай ашуланып, қатынына: 

– Бер, – депті. Қатыны Жіңішкебізді Алдар көсеге беріп жіберіпті. Алдар көсе Жіңішкебізді алып келе 

жатса, бір таз қой бағып жүр екен. Алдар көсе тазға айтыпты. 

– Тазым, тазым, басыңды жазып берейін бе? – депті. Таз: 

– Мақұл, – депті. 

– Көк серкеңді әкел, – деп, серкені сойып, қарнын-жынын таздың басына қаптап: 

– Сен енді осы құдыққа түсіп, жылын. Қасыңа бір ешкі байлап қоясың. Сол ешкі маңырағанда, тазың 

кетеді, – деп, ешкіні байлап кетіпті. Сөйтсе, қой кетіп қалыпты. Алдар көсе Жіңішкебізбен келе жатса, бір 

қарт қос айдап жүрсе, сартқа келіп, Алдар көсе қартқа айтыпты. 

– Сарт, мен сенің үйіңнен тамақ ішіп шықтым. Қатының тамағыңды даярлап тұр, маған «сен айдай тұр» 

деді, – депті. Сарт сеніп, үйіне кетіп қалса, өгізінің құйрығын кесіп, жерге қадап, екі өгізді Жіңішкебізбен 

бір белдің астына апарып қойып, сартқа айқайлапты. 

– Сартақ сарт, өгізің жерге кіріп кетті, – деп айқайлайды. Сарт келіп, құйрықты тартса, Алдар көсе 

«жұлынады, тартпа» десе, сарт болмай, жұлып алыпты. 

– Әне, жұлма десем де жұлды. 

Сарт жерді қазып-қазып, таба алмай, сарт үйіне кетіпті. 

Алдар көсе Жіңішкебізді, екі өгізді алып, жолына түсіпті. 

6. АЛДАР КӨСЕ МЕН БАЙ 

(ІІ – нұсқа) 

Бір күні Алдар көсе байларға ашуланып, оларды мұқату үшін бір байдың аулына келеді. Күн батып кеткен 

мезгіл болса керек, бай қозыларды қойдан бөлгелі жатыр екен дейді. Бай күржіңдеп, бір семіз қойды 

қозысын ертіп, шеткерек көгенге көгендеуге апара жатыр екен. 

Көсекең артынан барып, қойдың қозысын алып, қала береді. Бай көген басына барса, қойдың қозысы жоқ, 

оны іздеп, кері жүгіріп кетеді. Осы кезде қаны қайнап тұрған Көсекең семіз қойды көгеннен босатып 

жіберіп, жетектей, тасамен тайып тұрған екен дейді. 

Бай қайта оралып келсе, қойы орнында жоқ, кімнен көрерін білмей, сақалын жұлады. 
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Алдар көсе қойды үйіне әкеліп сойып, етін жеп, екі-үш күн өткен соң әлгі байдың аулына тағы барады. 

Кеште барған соң кете алмай, көсе байдың үйіне түнейді. Түн ортасы ауғанда бай шырт ұйқыда жатқанда 

Алдар көсе айқайлап, өкіріп: 

– Ойбай, алтынды ұрылар әкетті, – деп, тұра келеді. Бай жалма-жан жарық жағып жіберіп, жастығының 

астындағы қоржындағы алтындарын түгендейді де: 

– Бәрі түгел ғой, – деп, қайта төсегіне жатады. 

Алтынның қай жерде жасырулы тұрғанын сезген көсе таң атуға жақын байдың есі кетіп ұйықтап жатқан 

кезінде байдың алтынын жастығы астынан қоржынымен суырып алып, сыртқа шығады да, бай үйінің 

сықырлауық есігін сыртынан байлап кетеді. 

Бай таң атқан соң алтынын жоқтап, жан-жаққа іздеу салады. Ешкім білмейді. Ал байдың өзі де түнде келіп 

қонған қонақтың кім екенін білмейді. 

Көсекең бұл алтынды орналастырып, екінші байдың аулына барған екен дейді. Бай базарға барып, мал 

сойып, етін сатып жатыр екен дейді. Алдар көсе қасапшы байдан ет саудалап, үш қадақ ет алмақ болады. 

Бай етті шегіп, ұстата бергенде, көсе өткір алмас пышақпен байдың қолын кесіп алады. Бай табанда есі 

ауып, құлап түседі. Ал, Алдар көсе бір тасалау жермен тайып кетеді. 

Алдар көсе байдың қолын қапшығына салып, сол күні түнде ұйықтамастан кесілген қолды алып, алтынын 

алған байдың үйіне келеді. Алтыны ұрланған бай тағы да алтын ұрлауға ұрылар келер деп, қызын киіз 

үйінің кіре беріс босағасына күзетші етіп қойған екен дейді. Алдар көсе де ішінен күзетші болар деп 

сезіктеніп, киіз үйдің сықырлауық есігін аз ашып, кесіп әкелген байдың қолын үйдің ішіне ұсынады. Қыз 

өткір қылышымен қолды «кесіп» түседі. Алдар көсе: 

– Ойбай, бикеш, қолымды кестің ғой, – деп, бақырады да, сырттағы атына міне, қаша жөнеледі. 

Байдың қызы жарық жағып, үйдің кіре берісінде қан-қан болып, кесіліп қалған қолды тауып, әкесін оятып 

көрсетеді. Бай ертең еліне жар шашып, қолы кесілгенді тауып әкелгенге бәйге жариялайды. Байдың 

шабармандары қолы кесілген ет сатқан байды тауып алып, әкеледі. Ол бай: 

– Ойбай, ет сатып тұрған жерімнен біреу қолымды кесіп әкетті, өзім өлермен халінде жүрмін, ханға апар, 

шешсін, – дейді. Алтын иесі: 

– Ұры сенсің, қызым өтірік кескен жоқ және де сенікі, ханға жауапты өзім берем, –деп, қасапшы байды 

өлтірген екен дейді. 

Алдар көсе күндерде бір күні алыстағы бөтен бір ханның еліне барады. Ханның ордасының айналасы 

кілең күзетші, бағушылар екен. Көсе өтірік домбырашы болып, ханның ордасына кіріп, байқатпай жүреді. 

Түн болған соң Алдар көсе ханның алтынын алып, оны қапшыққа салып, ханның ат қорасына апарып, 

жасырынады. Ат қорадан ханның қара арғымағын тауып, оның бір жағын ақ балшықпен бояп, ағартады. 

Одан кейін арғымаққа міне шабады. Күзетшілер тоқтата алмайды. Хан алтынының алынғанын сезіп, 

күзетшілерді шақырып, қандай ат мінген адам кеткенін сұрайды. Хан ордасының қақпасының оң жағында 

тұрғандар: 

– Қара ат мінген кісі кетті, – дейді. 

Қақпаның сол жағындағы күзетшілер: 

– Ақ ат мінген кісі кетті, – дейді. 

Хан қатты кейіп, уәзірлеріне: 

– Мына күзетшілерді өлтіріңдер, бір жағы қара, бір жағы ақ ат болмайды, мені мазақ етіп тұр. Өздері 

ұрлап жүр, – дейді. 

Көсекең: 

– Алтын да олжа, ат та олжа, – деп, еліне барып, қара арғымақты сойып, етіне тойып, алтынға керегін 

алған екен дейді. 

7. АЛДАР КӨСЕ МЕН ДОСЫ 

Бір сапар Алдар көсеге бір сараң бай келіп, дос болыпты. Сол уақыттағы ханның өте сұлу қызы бар екен, 

көрем деген адам әрбір көргеніне мың тіллә беріп, көреді екен. Әлгі сараң бай сол ханның қызын көруге 

көңілі кетіп, досына айтыпты: 

– Мені ертіп барып, маған ханның қызын көрсет, – деп. Алдар көсе досына: 

– Жақсы, көрсетейін, ол қызды көрген адам әрбір көргеніне мың тіллә беріп көруші еді, мен сізге бір 

тиынсыз көрсетейін, – депті. Досынан сұрапты: 
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– Сен маған кәзір екі теңге бер, мен кейін берейін, – депті. Бай: 

– Мақұл, кейін берсең, берейін, – деп, екі теңгені беріп, екеуі ханның қызы жаққа келе жатып, жолда бір 

қой жайып жүрген қойшыға жолығады. Алдар көсе қойшыға айтты: 

– Мен екі теңге берейін, сен маған бір жаман лақ бер, – деп, қойшы бала «мақұл» деп, бір лақ әкеп беріпті. 

Сонан соң Алдар көсе айтады: 

– Шырағым, қойшы, сен мына екі теңгені де, лақты да алып, маған бір арықтау тоқты бер, – деді. 

Ол байғұс қойшы ойлайды: теңге де, лақ та менікі болса, пайда ғой деп, оны алып, бір тоқты әкеп береді. 

Көсе тағы айтты: 

– Қарағым, енді былай болсын, сен, міне, теңгені де, лақты да һәм тоқтыны да ал, маған бір ешкі бер, – 

деп. Мұны естіп, ақымақ қойшы бәрін алсам, байып кетемін ғой деп, анасынан туғандай қуанып, бір ешкі 

алып келіп берді. Ақыры, осы алдаумен бір үлкен қойын алып, кетіп қалды. Екеуі қойды алып, қыздың 

ауылының алдында бір өзен бар еді, соған барып, қос салып отырған екен. Хан қызының күңі суға келсе, 

екі адам отыр. 

– Қайдан жүрсіңдер, не қылып отырсыңдар? – деп сұрады. 

Алдар көсе айтты: 

– Біз көктен түскен адамбыз, – деп. Күң қайтып барып, ханның қызына айтады: 

– Сондай адамдар отыр, – деп. Ханның қызы бұларды көрмек болып, малайларымен келіп, жақындағанда 

Алдар көсе досына айтады: 

– Жақсылап көріп ал, – деп, ол біраз тұрып, кетіп қалды. 

Баяғы күң тағы бір суға келгенде бұлардың бір қойды балталап жатқанын көреді. Ол күңі бұлардан «Не 

қылып жатырсыңдар?» – деп сұрады. Бұлар «соямыз» деді. Күң жүгіріп барып, хан қызына айтты. 

– Баяғы адамдар қой союды білмейді екен, бір қойды соямыз деп, балталап жатыр, – деді. Сонда ханның 

қызы тағы келіп, тамаша қылып тұрғанда, бұлар тағы көріп алды. Хан қызы күңіне айтып, оларға барып, 

союды үйрет деп, күңді жіберіп, үйретеді. Бұлар үйіне барған соң, хан қызы күңді тағы жіберді. 

«Біліп кел, не қылып жатыр екен» деп. Ол күң келсе, ошақ қазып, етті ошаққа салып, үстіне су құйып, 

бетіне қазан төңкеріп, от жағып жатыр екен, күң келіп, тағы сұрады: 

– Не қылып жатырсыздар? Бұлар: 

– Пісірейік деп жатырмыз, – депті. Күң қайтып барып, хан қызына айтып, оларды ертіп келіп, астына от 

жағып, етті қазанға салып, пісіруді үйретті. Бұл келгенде, тіпті, анықтап көріп алыпты. 

Біраздан кейін күң тағы қайтып айналып келсе, бұлар қазаннан етті алып, ол жағына бір тигізіп, бұл 

жағына бір тигізіп отыр екен. Күң «Не қылып отырсыздар?» десе, «Жегеніміз де осындай», – депті. Хан 

қызын ертіп әкеліп, енді бұларға тамақ жеуді үйретті. 

Енді кеш болған соң, «Бұлар алыс жерден келген мейман екен», – деп, хан қызы сарайына алып келіп, 

қонақ қылып, қондырыпты. Түнде екеуіне бір оңаша тамға төсек салып жатқызса, бұлар аяғынан өздерін 

жоғары асып, бастарын төмен салбыратып, асылып тұр. Хан қызы мен күң келіп, бұларға «Неғып асылып 

жатырсыңдар?» десе, «Өзіміздің жатысымыз осындай», – депті. Сонан соң бұларға қыздардың жаны 

ашып, күң Алдар көсені, хан қызы бай-патшаны қойындарына алып жатыпты. Түнімен қыздың қойнында 

жатып, көңілі бітіп, ертеңіне ауылына қайтыпты. 

Жолда келе жатып, бай Алдар көсеге: «Екі теңгемді бер», – деп сұрапты. Алдар көсе: 

– Мақұл, берейін, тұра тұр. Әзір жанымда пұл жоқ, – депті. Сонан соң бай-патша екі–үш күнде пұлымды 

бер деп, келе берген соң, бір күні тағы келе жатқанда қатынына айтыпты: 

– Анау менің досым келе жатыр пұлын сұрап, мен өтірік ауырайын, ол келіп, мені сұраса, «Ауырып 

жатыр» [деп айт] – депті. Ол келіп, «Досым қайда?» десе, қатыны: «Ауырып жатыр», – депті. Бай 

ауруының өтірік екенін біліп, «досымды көріп, өлсе, қолымнан жуып, көміп қайтайын», – деп, үйге кіріп 

отырыпты. Сонда Алдар көсе қатты ауру адамға ұқсап, біраздан кейін өлген адамдай болып, көзін жұмып 

жатыпты. Сонан соң досы бір қазанға суды қайнатып, әбден ысытып, «сүйегін өзім жуамын» деп, жуғанда 

көсенің бір қабат терісі сыпырылып, көлдіреп қалыпты. Астына шеңгел салған екен, оның тікені етіне 

кіріп кетіпті. Сөйтіп, ақыретке орап, апарып, көміп қойған жерінен көсе «тіріліп», үйіне қайтып келіпті. 

8. БАЙДЫ АЛДАҒАН ШАЛ 

Бұрынғы өткен заманда бір шал, кемпір және бір қызы болыпты. Бұлардың мал дегенде бес-алты ешкісі 

болған. Әр күні шал ешкісін бағып жүріп, ұйықтап қалып, қасқыр шалдың ешкілерін жатақ жеріне қуып 
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кетеді. Шал ұйқыдан тұрып қараса, ешкілері жоқ. Сонан ізіне түсіп отырып, бір інге келеді. Шал 

қасқырдың інге әкеліп кіргізгенін білетін, қасқырды ұстап алмақшы болып, іннің аузында қапты қолына 

алып, аңдып тұрады. Біраздан соң қасқыр іннен шыға берген уақытта қасқырды қапқа салып алып, аулына 

қайтады. Өз үйіне жете алмай, жолда бір байдың үйіне келіп, қонады, үйге кіргеннен арқасындағы қапты 

керегенің басына ілдіріп қояды. Бір уақыттан кейін бай сұрайды шалдан «қабыңыздағы не?» – деп. 

Шал айтады: 

– Қаптағы тұқымы асыл бір көк қошқар еді, – дейді. 

Бай: 

– Қошқарыңды маған сат, – дейді. 

Шал: 

– Жақсы, сатайын. Бәленше тілдә берсең, – дейді. Бай сұрағанын беріп, алады. 

– Мұны енді қаптан шығарып, қойға жіберейік, – десе, 

– Жоқ, қазір жіберуге болмайды. Адам тегіс жатқаннан кейін жіберу керек, – дейді. 

– Мақұл, – деп, ел тегіс жатқаннан кейін қораға жібереді. Әлгі қораға жіберген «көк қошқар» тоқты менен 

қойлардың бәрін тамақтап кетеді. Сонымен қатар бәленше тілдәні алып, шал да жоқ болады. Ертеңгісін 

бай тұрып, қораны қараса, қойларының көбі теңкиіп-теңкиіп, өліп жатқан. Енді бай ойласа, түндегі көк 

қошқар емес, ол көк қасқыр екен. Бай, сөйтіп, шалдан алданып қалған. 

9. АЛДАРДЫҢ ӨГІЗ СЕМІРТКЕНІ. 

КЕРУЕНБАСЫН ЕКІ АЛДАУЫ 

Бір күні Алдар үлкен қара жолмен сапар жүріп келе жатып, мал айдаған үлкен бір керуенге кездеседі. 

Алдар жанынан жортып, өтіп бара жатқанда керуенбасы: 

– Әй, жігітім, босқа жүргенше, мал таппайсың ба? – дейді. 

– Табайын, – дейді Алдар. 

– Олай болса, біз саған жүз өгіз берелік. Соны қасымызда жайып, айдап отыр. Осыған көнесің бе? – дейді. 

– Жақсы, көнейін. Өгіздеріңді айтқандарыңдай семіртіп берейін, – дейді Алдар. 

Сөйтіп, керуеннің жүз өгізін жаюға алады. Өгіздерін керуенді жанамалап айдап, бірнеше күн жүріп 

отырады. 

– Бұл жануарларды азырақ қатты айдап, ішін босатпаса болмас, ауырлап жүре алмай келеді, – деп, бір күн 

өгіздерді тышқақтата айдап, қуа жөнеледі. Сол қуумен отырып, керуеннен бірнеше күндік жерге озып 

кетеді. 

Бір жерге келеді де: 

– Жырымдап берген малды алған Алдарды көрген екенсіңдер,– дейді де, өгіздерді маң даладағы бір қораға 

қамап тастап, барлығының да құйрықтарын керуеннің жүретін жолындағы бір үлкен батпаққа әкеліп, 

әрқайсысын әр жерге шаншады. Өзі батпақтың бір шетін қазуға кіріседі. Бірнеше күннен кейін 

керуеншілер келеді. Келсе, өгіздері жоқ. Алдардың өзі батпақты айналдырып қазып жатыр. 

– Ау, неғып жатырсың? Өгіздер қайда? – дейді керуенбасы. 

– Ой, не қыласың? Өгіздер тойынып, жүндері түлеп, шөлдегеннен бой бермей, мына батпаққа келіп, түсіп 

кеткені. Батпақтың асты су емес пе? Сол суға тұмсықтары жетіп, су ішіп, шықпай жатқаны! Қандары 

кеуіп қалған екен, тіпті, шығара алмай қойдым,– дейді. 

– Қані, батпақта өгіз түгіл сайтан да жоқ қой, – дейді керуенбасы. 

– Ана құйрықтарын көрмейсің бе, шошайып шығып тұрған. Өгіз болмаса, ол не? – дейді Алдар. 

– Ал, өгіз ол болсын, өзің жерді неге қазып жатырсың? 

– Өгізді айдап шыға алмағасын мына батпақты қазып, бір–бірлеп айдап шықпақшы едім. 

– Қой, мынауың еріккеннің ермегі! Сол батпақты қазып болғанша біз жолдан қалып жатамыз ба? – деп 

түсе қалып, күшіне сенген бір неме екен, жүгіріп барып, бір құйрықты ұстай алады. 

– Ойбай, тоқта! – деп, Алдар жүгіріп барып, жібермейді. 

– Ал, немене? 

– Ойбай, құйрығынан тарта көрме! Сиырдың құйрығы осал болады. Үзіліп кетеді. Сиырдың көбі шолақ 

болатынын білмейсің бе? Құйрығын тартып, үзіп алсаң, бірі қалмастан суға кетеді. Олар жалғыз ғана 

құйрығына ілігіп тұр. Әйтпесе, суға кетіп қалады, – дейді. 

– Боқ жеп тұрғаның не өзі? – деп, керуенбасы жүгіріп барып, бір құйрықты тартып қалып, суырып алады. 
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– Мынауың қалай бос еді, – деп, екінші біреуін тағы суырып алады. 

– Апырай, күшің қалай еді, жарықтығым! Өгізден де күшті екенсің. Күшті балуан адамды өмірімде 

бірінші көруім – күшің де байлығыңа сай келген екен. Ойбай, енді тарта көрме! Мына күшіңмен бір өгіз 

де қалмайды. Бәрінің де құйрығы үзіліп, батып кетеді. Онан да базардан тез кетпен сатып әкеліп, жабыла 

қазсақ, бәрін де аршып аламыз. Апырай, күшіңнен қорқайын дедім. Енді тартуыңды қой, – дейді Алдар, 

жүгіріп келіп, керуенбасшыны ұстап. 

Керуенбасы мақтаншақ бір мырза екен. «Өгіздей күшің бар» дегенге кеудесін көтере түседі. Мақтанып, 

тағы бірнеше құйрықты жұлып алады. 

Ақырында, малға құмарлығы мақтаншылығын жеңеді. Тартуын қояды. 

– Тез күрек әкеліп, аршыған жөн болар, – деп, құйрықты тартуын қояды. 

– Міне, жүз сом ақша. Біреуің тез барып, күрек сатып әкеліңдер, –дейді керуенбасы жігіттеріне қарап. 

Жүз сомды көріп, Алдардың көзі жайнап кетеді. 

– Күрек әкелгенде бір мән бар. Құйрықтың үшіне ілініп тұрған өгіздер көпке төзбейді. Осал құйрық емес 

пе? Екі-үш күннен кейін үзіліп кетеді. Тез қазып алу керек болады. Кетпенді қалайда кешке дейін жеткізу 

керек. Бұған бір жүйрік жігіт баруы керек, – дейді. 

Жігіттердің ішінен «Мен барам» деуші табылмайды. Бәрі де «Бүгін күрек жеткізу қайда! Базарға да жете 

алмаймыз», – дейді. 

– Болмас-болмас! Мен өзім-ақ жүгірейін, – дейді Алдар. 

– Олай болса, жарайды. Мә, ақша! Қалай да бүгін жет! – деп, керуенбасы жүз сомды Алдарға береді. 

Жүз сом қолға түскесін Алдардың аяғы аяғына жұқпайды. Құйындай ұшып жөнеледі. 

– Шайтанның жүйрігі-ай! Лезде көз үшіне жетіп, жоқ болды, – деп, керуендегілер мақтасады. 

Алдекең жүгіріп отырып, қамаған өгіздерге келіп, алдына салып айдап, тайып отырады. 

10. АЛДАРДЫҢ ТАЗШАНЫ ЕМДЕУІ, ТӘУБАҒА КЕЛУІ 

Өгіздерді айдап келе жатса, қой баққан бір тазшаға жолығады. Амандасып, ол-пұл деп отырып, 

торсығындағы айраннан ішіп, шөлін қандырады. 

– Осыны алдап, қойын айдап кетсем, – дейді ішінен Алдар. «Қалай алдаймын?» деп отырып, қойшының 

самайына көзі түседі. Үрпиіп самайынан шығып тұрған шашын көріп, таз екенін біледі. «Енді жайыңды 

таптым», – дейді ішінен. 

– Қой баққан деген азап қой. Мен де талай қой баққанмын, – деп, Алдекең үлкен кеңеске түседі – қой 

бағудан көрген бір азабым сол, шаңырақта, азапта жүріп, сар қотыр таз болғанмын. Тазша деген ат қандай 

жаман! Құтыла алмай жүргенде, тәңір жарылғағыр, бір емшінің емдеп жазғаны, – дейді. 

– Ол қандай ем істеп еді, – деп, қойшы шап ете түседі. 

«Енді қармаққа іліндің бе?» – дейді де ішінен, қалай емдегенін айтады. 

– Бір күні қойымды жайып отыр едім. Мойнында дорбасы бар бір адам келді. Келіп отырып, басымның 

таз екенін көріп: «сорлы, өлесің ғой, емдетпейсің бе?» – дейді. Мен ем таба алмай жүргенімді айттым. 

– Ем таба алмады деген не? Мен-ақ емдеп берейін, – деді. «Емдеңіз», – деп, жабыса кеттім. 

– Бірақ, байдың көп қойын аяйсың ба, қасқыр жеді дерсің. Біреуін сой. Әрі етіне тоялық, әрі басыңды 

жазалық. «Басыңды жазу үшін құйрығы мен іш майы керек», – деді. Бір қойдың несін аяйын, сол жерде 

сойдым да, әрі етін асып, етке тойдық, әрі құйрығы мен ішкі майын басыма тартып, тазымды жазып алдым. 

Сол емшіден үйреніп, бастары таз ауылдас балалар бар еді, солардың бәрін емдеп жаздым… Қой, ойбай, 

әңгіме айтам деп, жолымнан қалдым. Енді жүрейін, – деп, Алдар тұра келеді. 

– Ойбай, ағатай, менің басымды да емдеп кет, – деп, тазша жабыса кетеді. 

– Ойбай-ау, сен де таз ба едің? Манадан бері айтсайшы! Онда емдейін, – дейді. 

Тазша қойдан таңдап жүріп, бір семіз қойды ұстап, алып келіп, ұрып, сояды. Етін асады. Етке тойып алып: 

– Ал, еміңді істе, – дейді. 

– Емімді істейін, бірақ, сен шартымды орында, әйтпесе, жаза алмайсың,–дейді Алдар. 

– Орындаймын, – дейді тазша. 

– Орындасаң, құйрық пен шарбы майды басыңа ораймын. Сен ықтау жерде бір күн, бір түн 

қимылдамастан, көзіңді ашпастан жатасың. Содан кейін тазыңнан түк те қалмайды. Оған дейін қойыңды 

мен жая тұрамын, – дейді. 

– Жарайды, – дейді тазша. 
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Алдар қойшының басына құйрық пен шарбы майды орап, бір апандау жерге апарып, жатқызады. 

– Ал, қыбыр етпе. Май әбден сорып алсын, – деп, жатқызып тастайды. Сөйтеді де, жүз өгізге қосып алып, 

қойды да айдап жүре береді. 

Қойшы басының тазын майға сорғызып жата тұрсын, енді кетпен күтіп қалған керуенге келелік. 

«Алдарды кетпен әкеледі» деп, керуеншілер әні жатады, міні жатады. Бір күн өтеді, екі күн өтеді, үш күн 

өтеді. 

– Әй, осы қу алдаған болар, – дейді. 

Біреуі барып қараса, өгіз түгел дәнеңе жоқ, бәрі де әшейін шаншылған құйрық, «Ұрған екен!» – дейді. 

Енді бәрі жиналып, күшіне мақтанған керуенбасын жатып келіп мазақтайды. 

– Апыр-ау, бұл не деген күш! Құйрықты нағып көтерген?! – дейді біреуі. 

– Апыр-ай дейсің! Батпақ қалай бірге қопарылмағаны! – дейді екінші біреуі. 

– Оны айтасың-ау! Жер нағып дірілдемеген десейші! – дейді үшіншісі. 

– Дірілдемегені несі! «Әуп» деп, құйрықты тартып келіп кеткенде, жер теңселіп, көктегі Күн домалап 

барып, азар қалған жоқ па? – дейді енді біреуі. 

– Әжүз-Мәжүз шығады дейтін еді. Тауды тауға соғады дейтін еді. Осы сол Мәжүзің…. – деп, енді біреуі 

келекелеп келе жатқанда, керуенбасы ұшып тұрып: 

– Тоқтатыңдар енді, бірдеңе көрейін демесеңдер! Сол қуды тауып алып, құйрығына таңба басып, құл 

қылмасам, жер үстінде жүрмейін, – деп, тұра көліктерін жектіреді. 

– Айтамыз ғой! Осыда бір күш бар, – деп, керуеншілер сықақтайды. 

Керуеншілер күн жүріп, түн жүріп, Алдарды іздейді. Алдардың кеткен жолымен келе жатса, басына 

шарбы орап, апанда жатқан біреуге кездеседі. «Дәу де болса, осы болар», – деседі. 

– Тұр! – деп айқайлайды. Қойшы тұрмайды. Біреуі келіп, теуіп қалады, оған да тұрмайды. 

«Мынау өлген адам екен», – деп, басындағы майын жұлып алса, бір тазша. Өлуі былай тұрсын, бетіне май 

сіңіп, нарттай болып алған. 

– Не ғылып жатырсың? 

– Емделіп жатырмын. 

– Неден? 

– Тазымнан. 

– Құйрық пен шарбыдан емделуге болады деп кім айтты? 

– Ар жақтарыңдағы қой жайып жүрген адам айтты. 

– Қайдағы қой жайып жүрген адам? 

– Ар жақтарыңдағы. 

– Ар жағың қайсы? 

– Е, ар жақтарыңда қой жатқан жоқ па? 

– Қой, түге, шайтан да жоқ. 

– Қойшы, әй! – деп, тазша ұшып тұрады. «Өзің қойшы», – деп, керуеншілер күліседі. 

Тазша қараса, қой түгіл, дәнеңе де жоқ. Алдардың алдап кеткенін енді біледі. «Енді бай өлтіреді» деп, 

еңіреп, отыра кетеді. 

– Сен жылауыңды қой. Біреу алдап, жүз өгізімізді айдап кетті. Соны қуып, іздеп келеміз. Бізге ер, сен де 

табарсың, – дейді керуенбасы. 

– Ойбай, жүз өгіз айдаған тап – сол, – дейді таз. 

– Е, олай болса, бізді алдаған қу сені де алдаған екен. Жоғымыз бір жерде екен. Жүр, ізделік, – дейді. 

– Жарайды, – деп, тазша бұларға қосылып, Алдарды бірлесіп іздейді. 

Керуеншілер мен тазша Алдарды айлап, жылдап іздейді. Бармаған, сұрастырмаған жерлері қалмайды. 

Ақырында, Алдардың ауылы қайда екенін біледі. 

Керуеншілер мен тазшаның тынбастан іздеп жүргенін бір күні Алдар да есітеді. «Енді не амал қылдым?» 

деп, ойлап-ойлап, ақыры, амалын табады. Бір күні еліндегі қарияларын жиып, Алдар садақа беріп: 

– Ал, елдің жақсылары, кәриелері! Бармаған жерім жоқ, баспаған тауым жоқ. Соншама ел кезіп жүріп, 

істеген жақсылығым да болар, жамандығым да болар. Енді бүгінгі күн тәубаға келіп, өткендегіден безіп 

отырмын. Өмірімнің ұзақ еместігі өзіме аян болып жүр. Сол себептен сіздерден патиқа алу үшін, сонымен 

бірге көзімнің тірісінде қабірімді тұрғызу үшін шақырып отырмын, –дейді. 
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Көпшілік «әумин» деп, патиқа қылып, садақа етін жеп, Алдардың қабірін тұрғызысуға кіріседі. 

– Алдардың тірі отырып, моласын салғызғаны – тәубаға шын келгені екен, – деседі. 

11. АЛДАР КӨСЕ МЕН АЛАША ХАН 

Баяғы Алаш алаш болғанда, сол уақыттарда Алаша деген кісі хан болып тұрғанда, Алдар көсе деген адам 

алдайтын біреу болған екен. Бір күні сол Алдар көсе Алаша ханға келіп айтыпты: 

– О, тақсыр, менім бір өнерім бар, сізге айтайын деп келдім, – депті. 

Сонда хан: 

– Рұқсат, айта бер, қандай өнерің бар? – деді. 

Көсе айтады: 

– Тақсыр, мен алтынды егіп шығаратын өнерім бар. Егерде бір батпан алтын берсеңіз, мен сол алтынды 

егіп, сізге бір қызмет қылсам, – деді. 

Хан көріп, айтады: 

– Егер де алтынды алып, егіп шығара алмасаң, не қыламын? – деді. 

Көсе: 

– Тақсыр, өлтіріңіз, – деді. 

Хан мақұл көріп, мың тілләлік алтын береді. Алдар көсе алтынын үйіне алып келеді. Хан Алдар көседен 

күнде хабар алдырып тұрды, не қылып жатыр екен, – деп. 

Ханның хабаршылары келгенде қос өгіз алып, бір таудың бөктерін айдап, егін егіп жатқан кісі болып егіп 

жүріп, «бір мың бол!» – деп, хан жасауылдарына естіріп айтады. Сөйтіп, өтіріктен көсе алтынды егіп 

болды. Енді жұрт күзгі егінін орып болған соң хан көсеге жасауыл жібереді: 

– Алтынды алып келсін, – деп. Жасауылдар көсенің үйіне келіп, сөйлес қылды. Үйінің ішінен бір әйелдің 

даусы шығады, «Үйде жоқ», – деген. Сонан соң жасауылдар аттан түсіп, көсенің үйіне келіп қараса, үйінде 

бір сұлу қыз отыр. Жасауылдар бұл қыздан көсе қайда кетті деп сұраса, қыз айтады: 

– Биыл жауын жоқ болған соң ағамның еккен алтынының мәнісі болмай, ханнан қорыққанынан алтын 

іздеп кетіп, тапсам – келемін, таппасам келмеймін деп кетті, – деді. Сонда жасауыл: 

– Сіз кім боласыз? – деп сұрады. 

Сонда қыз тұрып: 

– Мен сол көсенің қарындасы боламын, – деді. Сондағы «қыз» болып отырған көсенің өзі еді. Жасауылдар 

бұл сөздерді айтып, жасауыл ханға барып, көрген-білгендерінің бәрін ханға сөйледі. Хан бір адамға 

бұйырып, дереу барып, көсенің үйіндегі қарындасын алып келіңдер, – деп, бұйрық қылды. Ханның 

жарлығын екі қылмады, жасауылдар барып, көсенің қарындасын алып келеді. Алып келген соң хан өзінің 

қыздарының қасына қосып қойды. Ханның екі қызы бар еді. 

Көсенің өтірік қарындасымен үшеу болды. Үшеуі тату болып, күліп-ойнап, бір табақтан ас ішіп, бірінің 

төсегіне бірі жатып, сырласатын болды. Бір күндері түнде ханның қызының біреуі тұрып айтады: 

– Осы Құдайдың құдіретіменен үшеуміздің біреуімізді еркек қылса, көп жақсы болар еді, – деді. Сонда 

көсенің «қарындасы» тұрып айтады: 

– Мен бір дауа білемін, соны қылып қарайық, қандай болар екен, – деді. 

Ханның қыздары «қыла гөріңіз» деп, өтініп қоймаған соң сонда тұрып көсенің қарындасы ханның 

қыздарына айтты: 

– Үш аяқ су алып келіңіздер, – деді. 

Ханның қыздары үш аяқ суды алып келді. Көсе үш аяқ суды қатар қойып, ханның қыздарын бастарына 

орамалдарын жапқызып, отырғызып қойды. Өзі аяқтарды алдына алып, бірдеме оқып отырған болып, 

аузын күбірлетіп, дем салып, ханның қыздарына айтады. 

– Береді Құдай, бере гөр, Құдай. Бере гөр, Құдай, – деп, тілей беріңіздер, – деді. 

Ханның қыздары айтқанына еріп, «Бере гөр, Құдай, бере гөр», – деп, тілеп отыра берді. Сонан соң әлгі 

суды үшеуі де ішті. 

– Енді жатып ұйықтайық, – деп, үшеуі де жатты. Біраз уақыттан соң көсенің «қарындасы» шыр етіп, 

оянған болып: 

– Айналайын, Құдай! Маған берді, – деп, бұтындағы «аспабын» ханның қыздарына көрсетіп, Құдай 

тілекті берген соң тоқтау бар ма, – деп, қасындағы ханның екі қызын көсе батыр күні-түні көтеретін болды. 

Бір күні ханның бір жақсы көретін уәзірі ханға жаушы жіберді. 
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– Хан екі қызының бірін маған берсін, – деп. Жаушылар бұл сөздерді естіген соң хан ойланып, өз 

қыздарын қойып, Көсенің «қарындасын» бермек болды. Отыз күн ойын, қырық күн тойын қылып, жорға 

бие сойдырып, елдің бәрін шақырып, тойындырып, үлкен атақты тойыменен көсенің қарындасын уәзірге 

ұзатып беретұғын болды. Сол уақыттарда Көсенің «қарындасы» ханға келіп: 

– Тақсыр, менің алдыма екі күң қосып беріңдер. Біреуінің құлағы сөз естімейтін керең болсын, біреуі тілі 

жоқ мылқау болсын, – деді. 

Хан бұл сөзін мақұл көріп, халқына хабар салып, айтылғандай екеуді тауып, Көсенің «қарындасының» 

алдына қосып, ұзатып жібереді. Уәзірдің үйіне жеткенше үш-төрт күншілік жол екен. Жолда келе жатып, 

қонған жеріне қасындағы жолдастары ұйықтаған мезгілде көсенің «қарындасы» баяғы ханның қыздарына 

қылатын өнерін тілі жоқ күңге қылады. Әбден тыныштық бермейді. Күң сорлы ертеменен тұрғанда 

қасындағы кереңге өз қолының саусағын жұмалақтап, білегін саптап, шынашағын бір қолымен ұстап, 

Көсенің «қарындасының» «аспабындай» қылып, онан өзіне істеген қимылын «Мені осындай қылды» деп 

көрсетсе, керең білмей, қорқады. 

– Маған барған, үстіп ұрғызасың, – деді. Осылай етіп жүріп, уәзірдің үйіне келіп жетті. Уәзір үйіне кіргізіп, 

ойын ойнамаққа қасына жақындық қылмаққа ойланды. Сонда көсенің «қарындасы» уәзірден үзір тіледі. 

– Неше күннен бері жол жүріп, шаң, топырақ ұрып, үсті-басымызға кірменен тозаң жабысқан. Бір аптаға 

сүрек берсеңіз, кір-қоңымды жуып, тазаланайын. Және тағы екі ат жақсылап ерттетіп қойсаңыз, мініп, 

далаға шығып, көңіл көтеріп келсек, онан соң мейліңіз, – деді. 

Уәзір бұл сөздерін мақұл алып, екі ат ерттетіп қойды. Көсенің «қарындасы» уәзірге: – Тағы арақ-шарап 

келтірсеңіз екен, ішіп, көңілімізді хан қылып отырсақ, – деді. Уәзір дереу бір адамына арақ-шарап алып 

келуге бұйырды. Арақты алып келген соң екеуі әбден ішіп, уәзірді әбден мас қылып тастап, уәзірдің 

үйіндегі барлық қазына-мүліктерін алып, екі атқа артып, уәзірдің сорын қайнатып, кетіп қалды. Біраздан 

соң уәзір мастығы тарқап, ұйқыдан тұрса, қатыны, екі ат, қазына-мүлкі жоқ. Бұларды өз дұшпандарым 

қылғанды деп, халқына қатты қысым қылып, еш бірін таба алмай, әуре бола тұрсын. Ендігі сөзді көсенің 

«қарындасынан» естіңіздер. 

Көсенің «қарындасы» банағы екі атқа артқан зерді алып, қыз болған киімін тастап, кәдімгі көсенің өзі 

болып, ханға келіп, екі аттағы артқан зерін көрсетіп, ханға айтады: 

– О, тақсыр, биыл жауын болмай, берген алтындарыңызды егіп едім, бітпей қалған соң сізден қорқып, 

алтын іздеп, тауып келтірсем деп жүргенде үйімді талап һәм қарындасымды алып келіп, уәзіріңізге 

беріпсіз. Тақсыр, бұл қандай зорлық, қандай қорлық, – деп, ханның ордасында айқайлап жаңғыртып, 

ханның әбден есін кетіреді. Сонда хан тұрып айтады: 

– Қарындасың болса, қор қылғаным жоқ, жерін тауып бердім. Алтының бітпей қалғаны Құдайдың ісі, 

айып емес. Мойныңыздағы алтындарымды кештім. Алып келген зеріңді өзің алып, бай бол, – деді. 

Бұл арада уәзірдің кісілері келіп, ханға айтады: 

– Көсенің қарындасы мен қазынамыз, ерттеулі екі жарамды атымыз жоғалды. Қайдағы қуға бізді кез 

қылдыңыз, – деп, көп сөздер айтыпты. Мұны Алдар көсе естіп, бұрынғыдан да бетер айқайлап, 

қарындасымды ұрып өлтірген, соны сылтауратып, өтіріктен жоғалды деп, қарсы дау қылып тұрғаны деп, 

ханның мазасын алды. Хан, тіпті, болмаған соң біраз ойланып отырып: 

– Ау, көсе, көп сандырамай, менім бір қызымды ал! Өзің менім алдымда уәзір бол, – деді. Көсе «құлдық» 

деп, ханның бір қызын алып, алдында уәзір болды. Екінші қызын хан қатыны қашқан уәзіріне ұзатып 

береді. Сөйтіп, көсе де, уәзір де мұраттарына жетіпті. 

12. ЖИРЕНШЕ 

Бір күні Жиренше ханның үйінде отырғанда бір адам ханға сыйға бір піскен қаздың етін алып келген екен. 

Сонда хан Жиреншеге: 

− Сен сөзге де шеберсің және әр нәрсенің бәріне де шебер шығарсың, мына қаздың етін мен, ханым, екі 

ханзада, екі қаныкей, өзіңмен жеті адамға бірдей қылып бөлші, − депті. 

Сонда Жиренше ойланбай, пышағын қынынан суырып алып, әуелі қаздың басын кесіп алып: 

− Міне, сіз әрі хансыз, әрі халықтың басысыз, бұл басты сіз тұрғанда кім жейді? –деп, басты ханға беріпті. 

Екі аяғын кесіп алып, екі ханзадаға: − Сіздер атаңыздың ізін басып, хан боларсыздар,− деп, екі ханзадаға 

береді. Екі қанатын кесіп алып: 
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− Сіздер жатжұртқа барсаңыздар, осы екі қанатпен ұшып барарсыздар, − деп, екі қанатын екі қаныкейге 

береді. Қаздың көт жағын кесіп, бәйбішеге: 

− Сіз әрі ханымсыз, әрі бәйбішесіз, бұл – қаздың жаясы. Бұл жаяны сіз тұрғанда, кім жейді? −деп, көтін 

ханымға береді. 

− Мен бас жейтін хан емеспін, жая жейтін ханым емеспін, аяқ жейтін ханзада емеспін, қанат алатын 

қаныкей емеспін, маған қаздың ортасы да жарайды, − деп, қаздың бар етін алып, үйіне жүріп кетіпті. 

13. ЖИРЕНШЕ МЕН АЛДАР 

(I – нұсқа ) 

Ел аузындағы Шығайбай, Алдар көсе әз-Жәнібек кезінде болды 10 ғасыр. Жәнібек қарауында болды. 

Алдар өте қиялшыл, сөзге ұста адам болды. Бір кезде хан мен бидің қата істеген билігін тауып, ел алдында 

бір ойын ашатын болды. 

Жәнібек көсені елден жоюға билерге ақылдасты. Тапқан амалдары: ауыр сұрақ қоялық, сұрақты тапса, ат 

басындай алтын [берейік], таппаса, елден қуалық [деп, уәделесіпті]. 

Жәнібек : − Сонда оған қандай сұрақ қоясыздар? − дейді. Көсенің қасында екі шал серігі бар еді, бірінің 

сақалы – ақ, шашы қара, бірінің сақалы – қара, шашы ақ екен. Алдардың өзі көсе екен, − дейді. Билері: 

– Бірінші: көсе не үшін көсе болды? Мұны тапсын. Екінші: 

көсенің бір серігінің сақалы ақ, шашы қара, не үшін бұлай болды? Соны тапсын. Үшінші: бір серігінің 

сақалы қара, шашы ақ, не үшін бұлай болды? Мұны тапсын, − десіпті. [Мұны тапқан Жиренше еді]. 

Жәнібек Жиреншеге бұйрық қылды: 

− Осы үш адам ертең менің алдымда жауап берсін, соны жеткіз, − деді. 

Жиренше әлгі екі шалды тауып, көсеге қосып, үшеуін жаяу айдап, ханның ордасына әкеледі. Ордаға 

жақындағанда Жиренше: 

− Анау ханның ордасы, ханға барып, жауап бересіңдер, − деп, өзі: «Анау ауылда жұмысым бар», − деп, 

жүріп кетті. 

Көсе шалдардан: 

− Хан бізді неге шақырды, білдіңіздер ме? – деп сұрайды. Шалдар: 

− Білмедік, − деп, жауап береді. Сонда көсе: 

− Білмесеңіздер, мен үйретейін. Хан бізден ауыр сұрақ сұрайды, тапсақ, бір дорба алтын береді; таппасақ, 

дарға асады, болмаса, елден айдайды. 

Шалдар көседен: 

− Жәнібектің сұрайтын сұрағын бізге үйрет, алтынды сен ал, − деп жалынады. Көсе: 

− Мақұл, − деді. 

Көсе бірінші шалға үйретеді: 

− Менің сақалым ағарғаны, қайғым көп. Сақалым қайғының қарсы алдында тұрды. Шашым бөркіммен 

қапталғандықтан, ешнәрсе байқамай, қара күйінде тұрады. Жәнібек: «Не қайғы көрдің?» − десе, мынадай 

де: 

− Қатын шайпы, ұл тентек, екеуледі, ей, ханым. 

Өтпес пышақ, жүрмес ат, төртеуледі, ей, ханым. 

Ер қартайды, мал тайды, алтаулады, ей, ханым, дерсің,− депті. 

Көсе екінші шалға үйретеді: − Менің шашым анамнан туғанда бірге шыға туған емес пе, бұл сақалым 

жиырма жасқа келген соң шықты емес пе? Жасы үлкен шашым бұрын ағармай, қайтеді? Егер шашым 

жиырма жастан бастап шыққаны қате болса, елімнен сұра дерсің. 

Бұл үш жауапкер Жиреншенің шақыруы бойынша ханға келді. Жәнібек: 

− Үшеуіңнен сұрақ сұраймын: сұрақты дұрыс тапсаң, үш дорба алтын берем, таппасаң, елден шығасыңдар, 

− деді. Жәнібек: 

− Көсе, бет алдыңда ерлердің сақалы не мұрты жоқ, бұған не себеп? – деді. 

Көсе: − Бөксем әкеме, кеудем шешеме ұсаған, − деді. Жәнібек: − Сенің сақалың қара, шашың неге бұрын 

ағарған, бұған қандай себеп болды? – деді. 

Бұлар көсенің үйреткен сөзін айтып, отыра берді. Жәнібек үшеуіне үш дорба алтын тастады. Көсе 

алтынды хан алдында өз дорбасына салып, көтеріліп, кете берді. 

Бір кезде ордаға Жиренше келіп: 
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− Жауапкерлер келді ме? – деп сұрапты. 

Жәнібек: − Келіп, жауап беріп, құтылып кетті. Шалдарға тиісті алтынды көсе менің алдымда өз дорбасына 

салып, алып кетті. Сондықтан көсенің үйреткені білінді, − дейді. Жиренше: 

− Қу көсе, шалдарға обал қылған екен. Ең болмаса, сол жарым алтынды сөзбен жеңіп алайын, − деп, 

Жиренше көсені қуады. Үйлеріне жеткізбей қуып жетіп, тоқтап, көседен сұрақ сұрады: 

− Жер ортасы қайсы, ел ортасы қайсы? Құдайдың хақ бұйрығы қайсы? – дейді Жиренше. Көсе: 

− Жап-жақын еді ғой, − деп, мойнын соза беріп, қарап: 

− Байеке, атыңызға мініп, қарап айтайын, бойым жетпей тұр, − деді. Жиренше атын берді. Көсе атқа мініп, 

аулағырақ бір төбеге шығып, жауап берді. Көсе айтады: 

− Жер ортасы осы екен. Ел ортасы да осы екен. Бізді айдағанда сен атты, біз жаяу едік, енді мен атты, сен 

жаяу, Құдайдың хақ бұйрығы дегенің осы екен, − деп, атын бір ұрып, жүре беріпті. Жиренше жаяу қалды. 

Жиренше: 

– Жығылған жерім де, ұялған жерім де осы, − деп, ханға келді. 

14. ЖИРЕНШЕ МЕН АЛДАР 

(ІІ – нұсқа) 

Жиренше ханның заманында Алдар көсе деген бір пысық болған екен. Ел күндеп, Алдар көсе деген бір 

қу шықты деп, ханға жамандапты. Бір күні Жиренше хан Алдар көсені шақыртыпты. Алдар көсе жаяу 

ханға келіпті. Тегінде, Алдар көсенің жаяу жүретін әдеті екен. Алдар көсе үйге кіріп келсе, сәлем берген, 

хан сәлем алып, қолын басына қойыпты. Сонда Алдар көсе тілін жалаңдатыпты. Ол өйткенде, хан өз 

құлағын ұстапты, онда Алдар көсе қарнын түртіпті де, қолдарын қусырады. Сонда хан оған басын изеп, 

их па қылып еді. Алдар көсе керегенің басындағы бір баспақ ділдәсін алып, жүріп кете береді. Сонда 

жиылып отырған әлеумет: 

– Тақсыр-ай, әлгінің алып кеткені не? – депті. Хан: 

– Ділдә, – деді. 

– Тақсыр! Пендесің деп, өйтіп ділде алған соң сізді, тіпті, құртады, оны қайтып алыңыз, біз алып келіп 

берелік, – деді де, артынан бір адам қуып келіпті де: 

– Мені хан жіберді, «Алдар көсе жер ортасын көрсетіп болмаса, алған ділдәмді қайтарамын» дейді, – депті. 

Сонда Алдар көсе: 

– Жарайды, мен жаяумын, атыңды бере тұр. Атыңа мініп көрсетейін, – деп, атқа мініп алып, жан-жағына 

қоқырайып қарапты да, жердегі баспағымды әперіңізші, – деп, баспағын алып, астына қойып, жер ортасы 

– осы сенің атыңнан айрылған жерің болады, – деп, жүріп кетіпті. Бұл қайтып ханға барғанда ел ханнан: 

– Хан, сен Алдар көсенің қылысқан іспарларының мәнісін [айт, – деп] сұрағанда хан: 

– Мен басымды көрсеткенім – басқа бәле қайдан дегенім еді. Ол «Басқа пәле – қызыл тілден», – деп, тілін 

жалаңдатты. Құлағымды ұстағанымда, ол құрсағын көрсетіп, құлаққа тиген суық сөз құрсаққа барып, мұз 

болар, – деп, жауап қайтарды. Қолын қусырғаны тілегім бар дегені еді. Оның тілегін бердім. Алтын алып 

кетті, – депті хан. 

15. ЖИРЕНШЕНІҢ ТАҒЫ БІР АЙТҚАН СӨЗІ 

Хан бір күні: 

− Осы Жиреншені неғылсақ та, жеңе алмадық, енді осыны бір жеңуге әдіс жасайық, − деп, бір жігітке: 

− Сен ертең ертерек біздің үйге келіп отырып, Жиренше үйге кіріп келгенде қатты қылып бір осыр-дағы 

үйден шыға жөнел. Сонда мен Жиреншеге «ұста» дейін, сонда не дер екен? – депті. 

Ертеңіне жігіт ханның айтқанын істеп, Жиренше үйге кіріп келгенде осырып, тұра жөнеле бергенде хан 

Жиреншеге «ұста», − депті. Жиренше жігітпен жарыса далаға шығып, біраз кідіріп, есіктен қайта келіпті. 

Хан: − Ұстадың ба? – дегенде Жиренше: 

– Баласы қашып кетті, әкесін ұстап әкелдім, − деп, бір адамның кепкен қу боғын ханның алдына тастай 

беріпті. 

Сонда хан ұялғанынан: 

– Мынаған дауа болмас! – деп, күліп жіберіпті. 

16. ӘЗ-ЖӘНІБЕК, ЖИРЕНШЕ, КӨСЕ 

Әз-Жәнібек хан Сырдың оң жағында отырады екен, бір күні Сырдың сол жағындағы елге жарлық қылады: 
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− Байталдарым құлын тастап жатыр, айғырларының даусы маза бермейді, айғырларын қырсын! − дейді. 

Ел хан жарлығынан қорқып, сасады, жыйылыс қылып, ақылдасады. Жиналған жұрттың ішінен бір көсе 

шығып: 

− Сендер саспаңдар, ханның жауабын мен берейін, маған бір түйе, бір кебеже, шашы қара, сақалы ақ бір 

шал, сақалы қара, шашы ақ бір шал және бір серке беріңдер! – деді. 

Жұрт осы айтқандарын тауып береді. Содан кейін көсе ханға жөнеледі. Ханның ауылының шетіне келіп: 

− Ханға жолыққан кісі қалай жолығады? – деп сұрайды. – Мініп келген көлігін кейін тастап, дауыс еститін 

жерден «сәлеумәлейкім, алдияр!» деп, қол қусырып барады, − дейді. Көсе ол айтқанды істемей, түйесіне 

мінген бойымен қасындағыларын алып, ханның үйінің тұсына барып, үшке дейін: 

− Сөйлес-ау, − деп дауыстады. Ішкім үндемеді. 

− Мына шіркінге көк түндік келіп қалған екен, − деп, кейін барып түсіп, екі шалды екі жағына отырғызып, 

өзі ортасында шынтақтап, қисайып жатады. 

Серкені түсіріп, байлап, түйесін шөктіріп қояды. Хан көсенің бұл ісіне ашуланып: 

− Ана шалдың басын алыңдар! – деп, кісі жұмсайды. Ханның жұмсаған кісісі көсенің отырған түрін көріп, 

ханға қайта келеді. 

− Отырған түрі бір түрлі қызық. Өзі қу көсе екен, екі жағында екі қарты бар, бір серке байлаулы тұр. 

Түйесі шөгерілген, ортасында өзі шынтақтап жатыр, басын шабуды лайық көрмедім, − деді. 

Мұны естіген соң хан көсенің жатқан жеріне келді. Хан жақындап келгенде көсе шынтақтап жатқан 

күйінде: 

− Сәлеу-мәлейкім, алдияр хан! – деді. 

Хан: − Уа, көсем, түйе мінгенің қалай? 

Көсе: − Түйе мінсем, Қырымдағыны көріп, қауіп-қатерден аман қалуға себеп бола ма деп ойлаймын. 

Хан: − Түйеге кебеже неге теңдейсің? 

− Түйеге кебеже жараспай ма? 

− Уа, көсем, серке алып жүргенің қалай? 

− Е, ханым, білмейсің бе? 

− Білмеймін. 

− Бала екенсің ғой, мал жақсысы – серке, адам жақсысы ерке деген. 

− Уа, көсем, шашы ақ, сақалы қара қартың не? 

− Шаш сақалдан жиырма бес жас үлкен емес пе? Сондықтан ол ағарған ғой. 

− Шашы қара, сақалы ақ қартың не? 

− Мұның аты шабан, қатыны жаман, атқа мінсе, тебінген, үйде отырса, кейіген, сондықтан мұның сақалы 

ағарған. 

Хан өзінің кісілеріне сыбырлап: 

− Мұның қолтығында тесігі бар шығар, сөз кеулеп, шыға береді ғой, бұны суға түсіріп, қолтығын қарайық, 

− деді. 

− Уа, көсе, суға түсесің бе? 

− Түсейік. 

Өзге жұрт суға түскенде көсе мен хан кейінірек қалды. Сонда хан көсеге: 

− Түспейсің бе, көсе? – деді. 

− Жолыңды берсең, түсейін. 

− Берейін, түс! – деп, хан өзі суға түсті. Көсе көйлектің жеңін, дамбалының балағын буып, түйіп жатты. 

Сонда хан: 

− Уа, көсе, неге буынып, түйініп жатырсың? − деді. – Білмеймін. – Ә, ханым, бала екенсің ғой! Осы судың 

бойында алпыс пышағын таптап, біздерін сақтап отырып сырласқан, сырласып отырғанда су тасып, 

алпысы да суға кеткен, сол уақта алпыс пышақ пен біз саптары төмен қарап, жүздері, үштері жоғары қарап, 

су түбіне орнап қалған. Мен сол пышақ пен бізден қорқып, буынып, түйініп жатырмын, − деді. Хан судан 

шығып: − Мынаны қызылауызға апарып, қондырыңдар, − деді. 

Ханның кісілері көсені қызыл иттердің ортасына апарып, тастады. Таң атқанша қырық қызыл итті 

қойнына салып барған сапысымен қырып, өлтіріп тастады. Таңертең ханға келіп, сәлем берді. Сонда хан: 
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− Аман-есен келдің бе, көсем? – деді. Ханның бір кісісі тұрып: − Аман-есені құрысын, қызылауыздарды 

қырып келіпті, − деді. 

− Уа, көсем, қайтамысың? – деді хан. 

− Қайтпаймын. Жиреншеге жолығып, қайтамын. 

− Жоқ, көсе, Жиреншеге қарама, мен оны жіберейін, − деді. 

− Қой, жібермейсің! 

− Жіберейін, уа, көсем, қызылауыздарды қырып тастағаның қалай? 

− Біздің ауылдың қойларын күнде қасқыр қырып жатыр, соған пайдасы тимеген соң қызылауыздың керегі 

қанша, қырмай, қайтейін?! 

Хан: − Біздің ауыл Сырдың бер жағында, сіздің ауыл ар жағында. Қасқырға не айла қылсын, қалай 

қорғасын? – деді. Көсе: 

− Ендеше біздің ауылдың айғырларының даусы сенің байталдарыңа қайдан естіледі? – деді. 

Хан үндей алмады. Көсе жүріп кетті. Артынан ханға Жиренше келеді. Көсенің келгенін, айтқан сөздерін 

хан Жиреншеге бастан-аяқ айтып өтті. Жиренше: «Мен оған барайын», − деп еді, хан: 

− Ойбай, барма! Кісіден тосылатын емес, қу көсе көрінді, − деді. Жиренше шыдамай, көсенің артынан 

кетіп қалды. Жиренше көсені қуып жетіп, артынан келіп, сәлем беріп еді, көсе сәлем алмады. Сонан соң 

көлденеңнен келіп, сәлем беріп еді және қарамады. Қарсы алдынан шығып, сәлем беріп еді, сәлемін алды. 

Сөйлесіп, амандыққа келген соң Жиренше айтты: 

− Артыңнан сәлем бердім, алмадың, мәнісі не? 

− Артымнан ит үруші еді. 

− Көлденеңнен бергенде неге алмадың? 

− Көлденеңнен қатын сөйлеуші еді, сабаз ердің мінезі қарсы келіп сәлем беру, сондықтан алдымнан 

берген сәлемді алдым, – деді. 

Жиренше: – Уа, көсе, жер ортасы қайда? 

Көсе: – Уа, мен түйеге мініп, жер ортасын болжай алмай келемін, астыңдағы атыңды бере тұрсаң, жер 

ортасын біліп берейін, – деді. 

Жиренше аттан түсіп, атын берді. Көсе атқа мініп алып, түйені жетелеп, олай бір, бұлай бір, жортып-

жортып келіп: 

– Жер ортасы – төбе, ел ортасы кере деген, болжап келіп қарасаң, сенің тұрған жерің жер ортасы екен, – 

дейді де, атты сауырға бір салып, Жиреншеге қарамастан тартып, жүріп кетті. 

Көсе сол жолында еліне қайтып келе жатыр, бір ауылдың шетінде бие сауып тұрған бір қызға келіп: 

– Сауар көбейсін, сөдегей бикеш, –– деді. Сонда қыз: 

– Тұрсам, түзелер, сенің аузың емес, –– деді. 

– Тіліңді Құдай кессін! – деп, атты сауырға бір салып, көсе тартып отырыпты. 

17. ХАН МЕН КЕДЕЙ ЖОЛАУШЫ 

Алыс жерден иесіз даламен Бұхар шаһарына бір кедей жолаушы келіпті. Қалаға келген соң ол тұп-тура 

барып, ханның үйіне кіріпті. Ханның ауыз үйі салқын болған соң бұл жолаушы киімін шешіп, жайланып, 

демін алып, азығын жей бастапты. Ханның ауыз үйінде отырған жендеттер жолаушыны көріп, мұның 

ханның үйіне барып, кіргеніне қайран қалып, сасқанынан не қыларын білмей тұрып, ақырында, 

жолаушыны қуа бастапты. «Қумаңдар, дем алған соң өзім кетемін», − деп, жолаушы бұларға айтқанда, 

жендеттер жолаушыға ашу шақырып айтыпты: «Сен бұл арада неғып отырсың?», − деп. Жолаушы 

айтыпты: «Тамақ жеп алған соң, екі сағаттай дем алып, ұйықтап алып жөнелем», − деп айтыпты. 

− Ей, әдепсіз кедей, көрмей тұрсың ба, бұл қонақ үй емес, менің сарайым! – деп, бұған хан айғай салыпты. 

− Бұл үй сенің сарайың ба, Бұхардың ханы, айтшы, бұл сарайда бұрын кім тұрды? – деп, асықпай, ханға 

жолаушы сөз қайтарыпты. 

− Менің әкем тұрды, − деп хан айтқанда: 

− Бұрын, сенің әкеңнен бұрын кім тұрды? − деп, жолаушы айтыпты. 

− Бұл үйде менің үлкен әкем тұрды, − деп хан айтыпты. 

– Үлкен әкеңнен бұрын кім тұрды? − дегенде: 

− Ол әкемнің әкесі тұрды, − депті. 

− Сенен соң бұл сарайда кім тұрады? – дегенде: 
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− Менің балам тұрады. 

− Сенің балаңнан кейін кім тұрады? − дегенде: 

− Менің немерем тұрады, − дейді. − Менің баламнан соң немерем, мұның балалары һәм, Құдай бұйырса, 

менің тұқымымнан біреу тұрады, − деп, хан жауап беріпті. 

− Мінекей, байқап қарашы, бұл сарайда бір адамнан соң бір адам тұрады. Сіздердің бәрің де бұл сарайда 

тұрған қонақсыздар. Бұл сарайда қонақ үйінде тұрғандай болып тұрасыздар. 

Ашуланшақ хан ойланып тұрып, әмір қылыпты: 

− Жолаушыға тамақ, сый бер! – деп. Жолаушы тамағын жеп, дем алып, берген сыйды алмапты. 

– Мен жолаушымын, маған берген сыйларың керек емес, − деп. Мұның сөзін ханға айтқанда, хан тағы да 

таң қалыпты. 

18. ТАЗШАНЫҢ ХАН БОЛУЫ 

Ерте кезде хан болыпты. Ханның қырық уәзірі болған. Бұл қырық уәзір хан не айтса, соны орындап 

отыратын еді. Бір күні хан шалқасынан жатып, өзінің ордасында өз-өзінен «тап» деді. Қырық уәзір тегіс 

жиналған болатын. Бұлар да жаман састы. «Не деп?» сұрай да алмады, ханнан қорыққанынан «қазір, 

қазір», – дей беріпті. 

Хан: 

– Егер таппаған күнде жарық көрейін деп, үміт етпеңдер, тез табу жағын көздеңдер, – деп, әмір берді. 

Қырық уәзір жиналып: «Қой, қарап өлмейік, іздеп көрейік», – деп, атқа мініп, тұс-тұс жақтан іздеуге 

әрекетке кірісті. Барлық түсінгені сол – хан шалқасынан жатқанда айтты, ат жетер жерді тегіс аралады, 

ешбір «білемін» деген адам шықпады. Қырық уәзірдің салы суға кетіп, өлді деген осы ғой деп, еліне 

қайтқан. Ханның ордасына таянған кезде алдында бір қора қой бар бір қойшы жүр екен. 

Бұ да адам баласы ғой, бұған да айтып көрейік деп, қойшыға таяу таяна келіп айтады. Заржақ тазша екен, 

бұл бірдеме біледі деп үміттеніп, қуанып, осындай жол жүріп жүргенде ханның тапсырмасын орындай 

алмағандығын баяндайды. 

Тазша да құлақ қойып, тыңдап тұрады. 

– Хан қайда отырып айтты, ордасында ма, жоқ далада ма? – деп сұрады. 

– Ордасында отырып, бізді жинап алып, аспанға қарап отырып айтты, – деді уәзір. 

– Ондай болса, ханның ордасының күлдіреуіші шығып кеткен екен, соны жөндейтін ұста тап, тез уақытта 

жөндемесе, бүлінеді деп, соған асыққан екен, тез барып, ханның ордасының күлдіреуішін жөндеп 

берсеңдер, ешқандай пәле жоқ, құтыласыңдар, – деді. 

Қырық уәзір қуанып, не істерін білмей, естері шығып, алақайлап, атқа қамшыны баса беріп, бір мезгілде 

тулаған жүректерін басып, тазшадан ақыл сұрайды, ханның алдына қалай қылып бару жөнінде. 

Өйткені, ханның берген мерзімінен асып кеткен еді, осы жөнінде ханның алдына бару да қиын еді. Сол 

үшін тазшадан ақыл сұрады қырық уәзір. 

– Алдымен күлдіреуіш жөндейтін ұстаны тауып алу керек. Сонан соң тегіс уәзір біткен бастарын қосып, 

ханның алдына барыңдар. Ханнан кешірім сұрап, өтініңдер. Кешіккен себебіміз – ұстаны таба алмадық. 

Таяу жерде ұста болмады, жаңа таптық. Ордаңыздың күлдіреуішін салып берсін, ұлықсат етіңіз деп, 

ханнан сұраңдар. Сонан соң сіздерге ұлықсат етеді, – деді тазша. 

Қырық уәзір тоқтамастан келіп, ханның ордасына түседі. Бағанағы тазшаның айтқан сөздерінің бәрін 

қалдырмай, жылап-еңіреп ханға айтады. Хан тауып келген соң ешқандай сөз айтпайды, тілеген 

сұрақтарын беріп, күлдіреуіштің сынған жерін жөндетуге ұлықсат етті. 

Қырық уәзір дереу ұстаға әмір берді: 

– Тез уақыт ішінде жөндеп, тігіп бер, ақысына қалағаныңды аласың, – деді. 

Бағанағы қой бағып отырған тазша ол орнында тұрған жоқ. Қырық уәзірден алған арзан алғысты арқалап, 

кешке таман ауылға қайтты, уәзірлерге қайсы ауылдың қойшысы екенін айтқан. 

Бұл қырық уәзірдің қаттылығы сондай өздерін өлім жазасынан құтқарса да, ең болмаса, етіне бір бүтін 

көйлек бермеді. Құр «рақмет, бақытты бол!» – деп, сөзбен алғыс айтқан. Бұл тазша өз жайынша тұра 

тұрсын. Бір тайпа елді бір тарының қауызына сыйғызып отырған қаһарлы ханға келейік. 

Ұста сорлыда дәрмен бар ма, елді жусатып, өргізіп жүрген қырық уәзірдің айтқанын істемекке, тез-ақ 

бітіріп, орданы қайтадан тігіп, ханның отыруына тілек қылып, қырық уәзір ханның алдына барды. Хан 
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орданың шаңырағының күлдіреуіші бұрынғыдай болды ма деп, жатып та, тұрып та қарады. Ханның өзінің 

көңіліндегідей болып шықты. 

Ұста қырық уәзірден алатынын алып, өзінің жайына жүріп кетті. Қырық уәзір біз де босаймыз ғой деп 

үміттеніп тұр, бірақ хан қандай жауап береді, соны күтіп, сілесі қатып, бұлар да жүр. Бір мезгілде хан: 

– Бәрің де кел бері, – деп, әмір берді. 

Хан айтқан соң қалай шыдап тұрсын, тез бастарын иіп, ханға таяу келді. 

– Осыны өздерің тапқан жоқсыңдар, онан да кім айтты, бір ауыз да өтірік қоспай айтыңдар, – деді хан. 

– Қой жайып отырған қойшы айтты, – деді уәзірлер. 

– Олай болса, сол қойшыны алып келіңдер осында, – деп, тағы әмір берді хан. 

Бас уәзір аяққы уәзірге баруға әмір берді. Кіші уәзір жарлықты алған соң кешіккен жоқ, бағанағы 

айтылған ауылға қарай қадам басты. Ауыл арасы онша қашық емес еді. Бара сала тазшаны артына мінгізді 

де, ала жөнелді. 

– Мені қайда алып барасыз? Менің жазығым не? – деп сұрайды тазша. 

– Мен де білмеймін, ханға керек болдық. 

Тазша ханның қасына барды. Нендей сұрақ сұрайтынын кім біледі? Хан қырық уәзіріне қарап: 

– Осы айтты ма? – деді. 

– Осы! – деді қырық уәзір. 

– Тазша, сен мына қырық уәзірге ханның күлдіреуіші сынған екен деп айттың ба бүгін? – деді хан. 

– Айтқаным рас, – деді тазша. 

Қырық уәзірге ұлықсат берді тарауға. Қырық уәзір ұлықсатына қуанып, үйлеріне барып, құдайын айтып, 

боз қасқасын шалды. 

Тазшадан: – Сен қайдан білдің күлдіреуіштің сынғанын, – деді, – әлде бұрын осы ордаға келдің бе, жоқ 

болмаса, біреу айтты ма, ханның күлдіреуіші сынып тұр екен деп. Осы жөнінде бір ауыз өтірік қоспай айт, 

– деді хан. 

– Тақсыр, бұрын бұл ордаға қайдан келейін? Өзімнің тұрпатым болса – мынау. Бірақ менде аздаған 

тәжірибе бар. Соған сүйеніп айттым. Сіз шалқаңыздан жатып айтты деген соң мен ойладым: өзі хан, 

қолдан келмейтін жұмысқа адамды қинамайды ғой, не де болса, қолдан келетін жұмысқа жұмсайды ғой. 

Олай болса, «тап» деп, ұстаны айтатын еді бұрынғы кезде. Сол ойыма түсіп, осы ханның күлдіреуіші 

сынған шығар, одан басқа басқаша айтқан болар еді деп, ойлап айттым, – деді тазша. 

– Сен ондай болса, жұмбақты шешкіш екенсің ғой, саған мен жұмбақ айтайын, шешу тәжірибең мол екен. 

Осыны шешетін болсаң, саған мен жақсы жағдай туғызайын, өзіңді уәзір де қояйын. Егер таба алмасаң, 

бұл дүниеден көшіремін. Соны есіңнен шығарма, – деді хан. 

Хан бұл жерде өзінің әлі келетінін білдіріп, нашарды қорқытып қойды. Амал қанша, ханға қарап: 

– Айтыңыз, әлім келетін болса, шешіп көрейін, – деді тазша. «Әлі келген алып та, шалып та жығады» 

деген ғой, тазшаны мазақ етіп, біраз келемеж қылып, өлтіргісі келді. 

– «Жаудыға да жабысқан, жауызға да жабысқан» – осыны шеш, – деді хан. 

Әр нәрсені бір айтты шеше алмағансып. Ханның бетіне қарады. Хан түсін өзгертіп, қанын ішіне тартып, 

түсін бұзған кезде: 

– Бұл бір затқа берілген есімді айтады, – деді тазша. Зәредейден қарғайды, зәредейден жарылқайды деген 

ғой, хан көңілі жақтырмаған уәзірді шығарып, соның орнына тазшаны қойды. Бұрынғы жаман киімдерді 

тастатып, қатардағы уәзірге қосты. Бұл ханның істеген жақсылығын ақтады, тазша болса да, ақыл жағы 

кем болған жоқ. Ханның «суын тауып», хан не айтса, соны орындап отырды. 

Тазшаның атын өзгертіп, «Сүйкімді» қойды. Хан өте риза болды. Хан болған соң не істемейді, бастан 

асып бара жатқан жұмыс жоқ, қарын тоқ. Хан ерігіп отырып, қырық уәзірді жинап алды. 

– Бәріміз сейілге шығып, аң аулаймыз, – деді. Ойлайтыны – жұрттың қамы емес, өзінің қара басының 

қамы. Өзінен басқа елдің «бүйірі шықсын» деп отырған хан жұрттың бәрі аузына қарайды, ешкім ханның 

сөзін қисық демейді. Оң болса да, теріс болса да, оң болады. Қырық бір ауыздан «мақұл» деп, қабыл алды. 

– Осы бүгіннен бастап, аңға шығып, бой көтерейік, – деді хан. Қырық уәзір бірі қалмай шығып, аң аулады. 

Таңертең қуған адам күн батқанша қуды, аңның қызығына түскендіктен күннің батқанын білмей қалған, 

екі жарылып қуған еді. Хан күн батып, көз байланған кезде айғай салды. Барлығы тегіс келді. 

– Қайтайық, елге жете аламыз ба? – деді хан. 
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– Қайдам, қашық қой. Ел жатып қалғанда барамыз ғой, – деді уәзірлер. 

– Ондай болса, таяудағы елге қонып, ертең бір-ақ барайық, – деді хан. 

Қырға шығып, жан-жаққа көз жіберді. Осы тұрған жерден қашық емес бір ауылды көрді. Солай қарай 

аяңдап жүрді. Хан бастаған бір топ қол – алда, оның артынан Сүйкімді бастаған қол жүріп отырды. Көп 

ұзамай-ақ, әлгі көрініп тұрған ауылға келді. Хан шеткі үлкен бір қоңыр үйге аттың басын тіреді. 

– Бұл үйде кім бар? – деді хан. 

– Өзіміз! – деді осы үйдің иесі – шал. 

– Біз – қонақпыз, – деді хан. 

– Қонақ болсаң, қоныңыз, – деді шал. 

– Біреуің шығып кетіңіздер, – деді хан. Осы үйдің бойжетіп отырған қызы бар, аты – Бикеш, далаға жүгіріп 

шықты. Өйткені, ханның дауысын танып, ондағы мақсаты – сол ханды қондырмау. Бұл үй ханның қонақ 

жайын көтере алмайтын орташа шаруа болса керек. Қаншама сойыс жейді, оның үстіне ханға ат, шапан 

жабу керек, бір қонып кеткенінің өзі. Қыз ханның жұмбақшыл екенін бұрыннан білетін. 

– Біздің ауылда қонып, жұмбағын шешетін болсаңыз, бір ауыз жұмбақты шешеді. Шешкен соң қонады, 

егер шеше алмаса, қонбайды, – дейді Бикеш. 

– Қандай жұмбақ айт, шешейін, – дейді хан. 

– Жасымнан асыраған егіз қозым бар, соның еті көп пе, майы көп пе? – деді Бикеш. 

Хан олай ойланды, бұлай ойланды, шеше алмады. Қыз өзінің денесін жұмбақ қылып айтты деген ойына 

да келмеген. Ақыры, шеше алмай, хан атқа қамшыны басып, шауып жөнеледі. Ауылдан шығып, өзінің 

жанындағы жолдастарымен ақылдасып, бұны шешетін Сүйкімді, соған әдейі бір уәзірді тастап, осыны 

шешіп келсін, – деп тапсырды хан. 

– Егер шеше алмаса, жақсылық күтпесін Сүйкімді, – деп қатты бұйырды, өзі шеше алмағанымен жұмысы 

жоқ. 

Бір уәзір қалды, Сүйкімдіге айтпақ болып, күтіп отырды. Бір мезгілде Сүйкімді де келді. 

Ханның тапсырған тапсырмасын Бикешке кездеспей тұрып, ауылдың сыртында бірін қалдырмай айтты 

уәзір. Сүйкімді тыңдап болып: 

– Жарайды, қазір орындалады. Мен оны шешемін, – деді. 

Сүйкімді бастаған бір топ қол қыздың аулына қарай аяңдады. Тап қыздың үйіне бастап алып келді жаңағы 

көрген уәзір. Үйдің сыртында тұрып дауыс берді: 

– Біз – қонақпыз! – деп Сүйкімді. 

Қыз тысқа шығып, жаңағы ханға айтқанын бұған да айтты. 

– Осы жұмбақты шешсеңіз, қонасыз, шеше алмасаңыз, қона алмайсыз. Ханнан әулие емессіз, – деп, сөзін 

қысқарта айтты. 

Сүйкімді қыздың сөзін тыңдап, тамағын кернеп, қызға: 

– Жасың қаншада? – деп сұрады. Қыздың бұл жұмбақты айтатын себебі – ауылдары ер жетті, күйеуге 

береміз дейді екен. Қыз өзін жаспын деп санайды екен. Сондықтан менің ер жеткенімді сырттан келген 

адам біледі деп, қыздың өзінің ойлап шығарған жұмбағы болса керек. 

Сүйкімдінің сұраған сөзіне жауап берді қыз: 

– Жасым он сегізге жетті. 

– Ондай болса, ет болып кеткен екен, – деді Сүйкімді. Мұның бұлай айтқаны: жасы он сегізге жеткенде 

майынан еті көп болады, сіңір пайда болады. Бұл қыздың «егіз қозы» деп отырғаны өзінің екі емшегі еді, 

оны Сүйкімді білді. Сүйкімдінің бұлай айтқаны – қызға ер жеттің, тұрмысқа шығуға болады, балалық 

шақтан кетіпсің, – дегені еді. Қыз бұған жақсы түсінді, бұдан бұлай жаспын деп шалқақтамай, ел де біліп 

айтқан екен, бір көрген адамдар да айтып отыр ғой деген сана пайда болды. 

Қыз түсінді де: 

– Түсіңіз! – деп, ұлықсат берді. Аттарын байлап, үй–үйге таратты. Көп болғандықтан Сүйкімдіні бөлек 

үйге қондырды. Қадірлеп күтті. Ол кездегі тамақтың барып тұрған жақсысы – қуырылған қуырдақ, отқа 

көмген күлше болатын еді. Міне, Сүйкімдіге осыны қыз өз қолымен істемек болды. Тез–ақ пісіріп, 

жеңгесін шақырды. – Мынау тағамды кіші отаудағы мейманға алып барып, бер және беріп алдына 

қойғанда «жұлдыз жиі, ай бүтін» деп айт, – деді. Тағы жұмбақ айтты. Бұл өзінің ешқандай еркекпен 

жақындаспай, аман жүргенін жеңгесі арқылы білдірмек болғаны еді. Және өзінің басының бос екенін 
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білдірмек болды. Сол үшін дастарқанға салып орап, мына заттарды жеңгесіне берді: бір тәрелке қуырдақ, 

бір бүтін күлше, бір алма берді. Осыларды жеңгесі алып бара жатқанда, байына бергісіз жақсы көретін 

«қайнысы» бар еді, сол кез келді. 

«Әйеліне бергісіз» жеңгесіне кездесіп: 

– Қайда барасың? – деп, бетінен жақсы көргендіктен «шөп» еткізіп, бір сүйіп алды. Қолындағы затын 

көріп: 

– Мынауың не? – деп сұрады қайнысы. 

– Осындай мынау отауға келген қонақтарға алып бара жатқан тағам, – деді жеңгесі. 

Алып көріп, тамаққа қызығып: 

– Сенің істеген тамағың маған бал татады, – деп, қуырдақтың біразын жеп, күлшенің жарымын үзіп жеді. 

Алманың қақ жартысын жеді. Қалғанын орап, қолына берді. Кетерде тағы бір сүйіп алды. 

Сонымен суыған қуырдақты, жарты күлшені, жарым алманы Сүйкімдінің алдына қойды. Бикештің айтқан 

сөздерін айтты. 

– Жұлдыз жиі, ай бүтін, алмада дақ жоқ, – деді жеңгесі. 

– Бикеш өтірік алдамасын: жұлдыз сирек, ай жарты, алма жарулы. Үйтіп мені алдамасын, – деді Сүйкімді. 

Қайтып отырып Бикешке келді. Өзінің есі шығып жүргенімен және жел соқты қылып берген тағамды 

жегізгенімен ісі жоқ. 

– Бикеш–ау, әлгі қонақ ашуланып жатыр. Сені өтірік айтады, алдамасын: жұлдызы сирек, айы жарты, 

алма жарулы дейді, – деп Бикешке баяндады, бұл жұмбаққа түсінбепті не айтқанын. 

– Алда, Тәңір–ай, сойғызған екенсің ғой, мені көрінеу масқаралаған екенсің ғой, кім кездесті жолда? – деп 

сұрай бастады Бикеш. 

– Қайнысы тетелеске шапты, сол кездесіп, біразын жеп еді, бәлем–ай, – деп, өзінің заңсыз байының 

жегенін жасырды. Айтуға ұят та өзі. Бұл заңсыз байы ғой, жақыннан болса да, заңсыздық істеді. Тамағы 

болсын және басқа жағы да қулықтың үстінде болған сияқты. 

Бикеш жеңгесіне ашуланды, не істерін білмей, сандалып, ақыл іздеді. 

– Сол жатқан үйге өзім барайын, Сүйкімді келмеді маған дейді. Таңертең ерте оған тағы айып тарту керек 

қой, болмайды, өзім барып жайғастырам, болмайды, – деп, Бикеш өзі бармақ болды. 

Ел ұйқыға кіріскенде Сүйкімді жатқан отауға қарай Бикеш те қадам басты. Адамға көрінбей келіп, 

отаудың есігін ашты. Төрдің алдында жатқан Сүйкімдінің қойнына кірді Бикеш. 

– Кімсің? – деді Сүйкімді. 

– Мен ғой, – деді Бикеш. 

– Менің кім? – деп, қайтара сұрады Сүйкімді. 

– Мен Бикеш боламын, ғафу етіңіз, сізден кешірім сұрай келдім, – деді Бикеш. 

– Қандай кешірім? – деді Сүйкімді, білді ұятын жойғалы келгенін. 

– Арада жүрген жеңгемнің шалалығынан бұтыңды жарты қылып, сауда бұзылды қылып айтып келді – 

наныңыз, саумын, келе ме деп едім – келмедіңіз. Өзім келдім, айыбымды тартқалы, – деді Бикеш. Әртүрлі 

асыл сөздер сөйленді. Сонымен қабат келешектің қамын да айтты. Ұзын сөздің қысқасы, біреуі алмақ 

болды, біреуі тимек болды. Жастықтың махаббатын құрды. Мұндайда таң қандай қысқа болады, керекті-

керекті сөзді сөйлесіп, бірақ та көп сөздері бітпей қалды. Таң да бозарып, жарық бере бастады. Таңның 

сәулесінен ұялды ма, болмаса, халық көріп қалады деп, содан именді ме, әйтеуір, екі жас амалсыздан екеуі 

қош айтысып, бөлінді. Бұлардың істеген жұмысын бір жан көрген жоқ, Бикеш мысықша басып, үйіне еніп, 

өзінің төсегіне жатарда ғана білді өзінің қандай жағдайда болғанын. 

– Уһ! – деп, демін алып, жастықтың артын басып, көңілі бір жайланғандай болып, ұйқыға еніп, ұйықтап 

кетті. 

Таң атты, қонақтар да тұрды. Бұлар да аттарын ерттеп, жүруге қам істеді. 

Бикеш те біліп, Сүйкімдімен келешек тұрмыстың жағдайын сөйлесті. Бұл екі жас сөз байлады, біреуі 

тимек болды, біреуі алмақ болды. Уәде сондай қатты болды, қиямет-қайымдық деп, бір-біріне ант берді. 

Тез кідірмей–ақ хан жатқан ауылға келді. Хан: 

– Қалай, жұмбақты шештің бе? – деп, амандықтан соң сұрай бастайды. 

– Оңай–ақ жұмбақ екен, ат үстінде тұрып шештім, – деді Сүйкімді. 

– Ол не деген сөз екен? Және өзі ақылды қыз ба екен? – деп, көрсеқызарлығына салынды хан. 
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– Өзінің төсіндегі емшегі екен, «егіз қозы» деп отырғаны және өзімді ауыл ер жетті деді, сол рас па деп 

сұрады қыз менен, – деді. 

– Мен ер жеткенің рас, жасың он сегізге келіпті, еті көп болып кетіпті, – дедім. Өзі ақымақ емес екен, бізді 

жақсы сыйлады, жеңілген соң, – деді Сүйкімді. Ол шынын айтты. Хан қызығатынын білгенде басқа амал 

айтқан болар ма еді, қайтер еді. Сүйкімді барлық шынын айтты. 

Хан аз ойланып: 

– Ол қыздың маған зары өтті, соны әйелдікке маған алып бер, қалағаныңды ал, – деді. 

Шараң болса, істе, дүниеде бұдан қиын не бар, өзінің алайын деп отырған некесін өзінен айырып, маған 

бер, мен аламын дегеннен артық қорлық жоқ шығар деймін. Көп ойланып: 

– Қайдан білейін, тиетін болса, сөйлесіп көрейін, – деді Сүйкімді. 

Хан өктем–өктем сөз сөйледі. 

– Менің қазынамды аяма, барлық мал–мүлкімді сол қыздың жолына сөйлесіп кел, – деп, әмір берді. 

Сүйкімдіге: 

– Тез хабарын алып кел, – деп, бұйрық берді хан. 

Амал бар ма? Аяңдап отырып, Бикештің ауылына қайтып келді Сүйкімді. 

Ханның айтқан сөздерін Бикешке аузы батып айта алмай, қағазға жазып берді Бикешке. Жазған хатты 

оқыды, барлық оқиғаның қалай болғанын білді, ол – өкім, оған қарсы тұруға бола ма, болмайды. 

Сондықтан оның айтқанын «құп» деп, тыңдап, қарсы алу керек деген ойға келді Бикеш. Ары ойлады, бері 

ойлады. 

– Не істеу керек, қайтіп құтылу керек жауыздың тырнағынан? – деп, ақыры, мынандай ақылға келді. 

– Оны құрту керек, өйтпейінше, бізге жарық – рахат жоқ, – деген қорытындыға келді. Сүйкімдіні 

шақырды. – Бұдан ұялуға болмайды, енді мұны құртудың амалын іздеу керек, сен болып, мен болып, – 

деді Бикеш. 

– Қандай ақыл болады, оны қалай құртамыз? – деді Сүйкімді. 

– Оның амалы сол – өлтіру! – деді Бикеш. 

– Біліп қалса, ел бізді бұл төңірекке қоя ма? – деді Сүйкімді. 

– Амалмен елдің көзінше өлтіру керек, сонда олар бізден көрмейді, – деді Бикеш. 

Ақылға қосылмаймын деп айтқан жоқ, «қосылайын», – деді. 

– Бірақ оған амал тап өзің, – деді Сүйкімді. 

– Ондай болса, мен оған тиемін деп айтайын, бірақ мынандай тілек қоямын, соны істейтін болса, тиемін. 

Бірақ ол көп жасамайды, – деді Бикеш. 

– Қандай тілек? – деді Сүйкімді. 

–Аспан мен жердің арасынан үй соғып берсін, жерде тірегі жоқ, аспаннан ілгегі жоқ, сонда тиемін, – деді. 

– Осыны істей алмайды, істейтін болса, бәрібір, өледі. Бұдан басқа амал жоқ, осыны айт. Хан не дейді? 

Соны маған айтқыз. Онан арғысын өзім білемін, – деді Бикеш. 

Қыз бен ханның арасында жүрген елшісі Сүйкімді болды. Қайтып хан жатқан ауылға келді. Бикештің 

қойған тілегін түрлендіріп айтып шықты, ханға оңай тиген жоқ. Көп ойланды. Соғуға болар еді, бірақ 

ондай ұстаны мен қайдан табамын, өзі ұста тауып беретін болса, соғып берсін, оған күшім жетеді, – деді 

хан. 

– Сізден мал сұрап отырған жоқ. Осы тілегі орындалса, сізден артық кімге тисін, – деп, ханға дем берді. 

Ұста жағына қиналмаңыз. Сол қыздың өзіне барайық, ұста тауып берсін, соғамыз дейік. Ұста табатын 

түрі бар, – деді Сүйкімді. 

– Жарайды, бар, жайды айт. Осыдан осы қызды маған қатындыққа алып берсең, сенен жақсы досым 

болмас, – дейді де, – өзіңді бас уәзір қоямын, ақылшы боласың. Бұрын да қысылғанда, саған ақылдасушы 

едім ғой, – деп, беріліп шын жан-тәнімен айтты хан. 

Ханның шын пікірімен айтқанын Бикешке келіп айтты. Осындай ұстасын тапсын. Жер үстінде болса, деп 

айтты хан, – деді Сүйкімді. 

– Ондай болса, осы жерден он күндік жерде менің дос қызым бар, ол осыған арнап өсірген қойлары бар, 

соның бірін береді. Ол келген соң, хан қайтсе де өледі, ол бірнеше аңға, қойға тіл үйретіп отыр. Соған хат 

жазайын, соны алып, өзің бар, – деді Бикеш. 

– Жарайды, барайын, – деді Сүйкімді. 
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– Басқа адам бармасын, өзім барамын де. Азық–түлігіңді мықтап алып, маған соқпай–ақ, жарамды қасқа 

ат алып, жүріп кет! – деді Бикеш. 

Хан елге бармай, осы ауылда жұмысым бар деп, жоқты–барды сөз қылып жатқан ханға не десін? Күнде 

ойын-қызықпен жатқан бір адам бұлардың мұндай сөзінің барын ешкім білмеуші еді, екеуі біледі, басқасы 

білмейді. «Жеңге» болып жүрген Сүйкімді келді. Бикештің сөзін тегіс айтты оған мен барайын деп, өзінің 

ырзалығын білдірді Сүйкімді. Сүйкімдіге ырза болып, осы ауылда бас уәзір деген атақ берді. 

– Бұл менің жан досым, менің артымда қалған мұраға осы ие болады, – деді хан. 

– Сүйкімді, қарағым, сен бүгіннен бастап жүр, ертерек осы жұмысты аяқта. Азық-түлікті азық қыл, атты 

дайындап алып кел, – деп, кіші уәзірді жұмсады. Уәзір келгенше осы ауылда қыз ойнақ болды Сүйкімдінің 

бас уәзір болғанына арнап. Арақ-шарап – бәрі дайын болды, не түрлі ойындар болып өтті. 

Кешегі атқа, азыққа кеткен уәзір де келді. Тапсырған тапсырманы орындап, Сүйкімді кешіккен жоқ, келесі 

күні ұзақ сапарға шығып, жүріп кетті. 

Хан да еліне барып, үй салатын жерге балшық құйғызып, керекті материалдарын сол жайға келтірді. Елге 

күні бұрын хабарлап қойды. Аспаннан ілгегі жоқ, жерден тірегі жоқ үй салады екен деген лақап тарап 

кетті. 

Елсіз–күнсіз жапан даламен он төрт күн жүріп, он бесінші күні жаңағы ел шетіне ілікті. Бикештің айтқан 

сөзінің бәрін көрді. Бір мезгілде көп түйемен тағанақ артқан бір шалға жолықты. 

– Уәлейкүмессалам, – деді Сүйкімді. 

– Уағалейкүмассалам, – деді шал. 

Осыдан кейін сөзге келмей, бір–бірімен сөйлеспей жүрді де отырды. Көп жол бойы бір жүрді, ақыры, не 

керек, Сүйкімді сөйлескісі келді. 

– Ата, ағаш қазан қайнатайық, – деді шалға Сүйкімді. 

Бұл сөзге түсінбей, Сүйкімдінің бетіне қарады шал. Тағы біраз жерге келген соң: 

– Ата, жол қысқартайық, – деді шалға Сүйкімді. «Осы, шіркін, не айтып келеді, ұзын жолды қалай 

қысқартамын деп келеді, мұнша не деген ақымақ адам», – деп, шал қарап қойды. 

Жолда келе жатып, бір түп көдені көріп: – Мынау шөптің осыншаға келгенше, мал жемей қурап қалғанын 

қарашы, – деді Сүйкімді. Тағы Сүйкімдінің бетіне қарады, «өзі қандай мылжың болды екен» деді шал. 

Сүйкімді онымен қойған жоқ, тағы біраз жерге келгенде, көшіп кеткен бір жұртқа келді. Бұл осында бір 

бай бар еді, соның үш баласы бар еді, соның жұрты еді. 

– Мынау үшеуі бір туысқан екен, бірақ үш рулы адамға бергісіз екен, – деді Сүйкімді. 

Шынында, бұл үшеуі бір туысқан, бірақ қатындары ашуқор, соның салдарынан бір–бірінің арақатынасы 

жоқ, сөйлесетін болса, ағайын үшеуі ауылдың сыртына шығып, сөйлеседі екен. Үшеуінің балалары бірігіп 

ойнамайды екен және қатынас жоқ үй арасында, соған қарап айтқан екен. Үй арасындағы жапырылмаған 

шөптен білген екен Сүйкімді. 

Осы жұрттан көп ұзамай-ақ, тағы бір жұртқа кездесті. Осылармен қатар отырған көрші бай болатын, 

бұлар үш рудан құралған, соның жұртын көрді. Мынау үшеуі үш рулы елдің адамы екен, бірақ ынтымағы 

бірге туған адамнан артық, – деді Сүйкімді. 

Бұлардың үй арасындағы шөптері жапырылған екен, балалар және басқа адамдар қатынасқан ізді көріп, 

айтқан еді. Бұлар ауылдың сыртында сөйлеспеген, құр малдың алдынан шығып жүргенде сөйлескен. Сол 

тәжірибеге қарап айтқан еді. Бірақ бұған шал түсінбеді. «Мынау–ит, өзі өте мылжың екен. Бұдан қалай 

құтыламын», – деген ойға кірді. Көп ұзамай–ақ жол екіге бөлінді: бірі – жақын жол, бірақ батпақ, жүру 

қиын еді. Екінші жол – құрғақ, алыс еді. Мұны Бикеш айтқан еді. Және де құрғақ жолмен жүрген жолаушы 

қонбай, ілгері ұзап, қонған. Ал батпақтан шыққан жолаушы жолдың қосылған жеріне кеп қонған шаршап 

келіп. Соны көріп Сүйкімді шалға былай деді: – Батпақ жолды көріп, «мына жол жақын да болса, алыс», 

– деді. Құрғақ жолды көрсетіп, «мынау жол – алыс, алыс та болса, жақын», – деді. Шал ешқайсын да 

түсінген жоқ. – Жақын жолмен жүремін, – деп, батпақ жолға түсті. Сүйкімді қашық жолмен жүрді. Шал 

мылжыңнан құтыламын деп, әдейі біле тұра, осы қиыншылыққа қарай жүрді. Сүйкімді тез жетудің қамын 

ойлады. Сүйкімді шалдан айрылған соң көп кешіккен жоқ. Кіші бесінде ауылға келді ешқандай 

қиыншылық көрмей, Сүйкімді сұрастырып отырып, қыздың үйіне келді, қыз қабылдап, күтіп алды, 

шалдан әлі хабар жоқ. Шал батпаққа батып, әр түйені бір шығарамын деп, кешке ұрынды. Ел жата 

бергенде, түйе бақырды. Қыз түйесінің бақырған даусын естіп, әкесі екенін біліп, далаға шықты. 
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Мұның білетіні келген жігіттен ел-жұртының жайы және жолда қандай әңгімелер есіттің деп сұраған 

болатын. – Ешқандай әңгіме білмеймін, жалғыз-ақ жолда келе жатып тоғанақ артып келе жатқан шалға 

жолықтым. Шіркін-ай, соншалықты жасап, бір ауыз әңгіме білмегені-ай, оны айттым, мұны айттым, 

ешқайсысына түсінбеді, – деген болатын. Ол осы қыздың әкесі екен. Түс-таңбасын айтқаннан-ақ білген 

болатын. Сондықтан жатпай отырды, әкесін қарап. 

Әкесінің алдынан шығып: 

– Неғып кешіктің? – деп сұрады қыз. 

– Жол қиын болды, батпақ-ақ жол. 

– Неге ол жолмен жүрдің? – деді қыз. 

– Онымен жүрмейтін едім, осындай жолда бір қасқа ат жетектеген адам кез келді. Өзі мылжың екен, әр 

нәрсені бір айтып, басымды қатырды. Сонан ол құрғақ жолмен жүрмек болды, батпақ жолмен мен 

жүрейін, – деді шал. 

– Қандай сөз? – деп сұрады қыз. 

– Маған ағаш қазан қайнатайық, – деді. Бұл не қылған ақымақ, ағаш қазан қайтіп қайнатады? – деді шал. 

– Ой, әке-ай, сізге насыбай атасың ба дегені ғой, – деді қыз. 

– Онан бір жерге келіп, жол қысқартайық деді. Не қылған ақымақ, қайтіп кесіп тастайды ұзыннан ұзақ 

жолды? – деді шал. 

– Ата, ол жігіттің айтқаны дұрыс. Жолды кесу емес, әңгімелессе, жол қысқарады. Соны айтады, жол 

қысқартайық деп, – деді қыз. 

– Онан бір жерге келгенде, бір топ көдені көріп, мыналар шөптің осыншалық шыққаны-ай, оны мал жемей, 

қурап қалғанын қарашы деді. Айналадағы шөппен ұрысты, осы да дұрыс па? – деді шал. 

– Ол адамның айтқаны шөп емес, сіз ғой. Осыншаға келгенше, бір ауыз әңгіме білмей, қурап қалды дегені 

сізді, сақал–шашыңды айтып, өкінгені, – деді қыз. 

Онан біраз жүріп, өзіміздің ел мен ауыл балаларының көшіп кеткен жұртын көріп, ағайынды үшеуі бір 

туысқан екен. Бірақ үш рулы елдей екен деді, оның несі туысқанды өзі үш рулы елдей болған болса, – 

деді шал. 

– Онысы рас емес пе, өздерінің қатындары жаман жанжалшыл болады, сондықтан бір отырғанда, бірінің 

баласы біріне қатынаспайды, бір ойнамайды. Сондықтан үй арасындағы шөптер жапырылмай қалады. 

Қатынасқан болса, ондай болмайды. Соны көріп айтқан ғой. Ал, ағайынды үшеу ауылдан шығып, үйге 

кірмей, далада сөйлесіп отырады. Сондағы жапырылған шөпті көріп, үш рудан бас қосқан адамша 

сөйлеседі, соған қарап айтқаны ғой, – деді қыз. 

– Жайлауға қонған үш ауылдың жұртын көріп, үш рулы ел екен. Бірақ ынтымағы осындай жақсы, 

ағайынды адамдай екен, – деді. 

– Онысы рас емес пе, ауылдың арасы ерсілі–қарсылы шұбырып жатқан адам, соны көреді. Бұл 

ауылдардың қатындары бірімен бірі өте байланысты. Соны көріп айтқан ғой, ата, – деді қыз. 

– Онан жол екі айырылды. Мынау жол – жақын, жақын да болса, алыс; мынау жол – алыс, алыс та болса, 

жақын деп, өзі басында миы жоқ адам ғой деймін, әлгі алыс деген жолмен өзі кетті. Сол мылжыңнан 

айрылып жүрейін деп, жақын жолмен жүріп кеттім. Сол бүгін далаға түнейді, – деді шал. 

– Ол жігіт кіші бесінде келді. Сіз сияқты су болып келген жоқ, – деді. – Ол дұрысын айтқан екен, өзіңіз 

болмай, батпақ жолмен жүріпсіз, әуре болдыңыз, онан да қашық, бірақ әуре болмай баратын мына 

айналмас жолмен жүр дегені еді, оған өзіңіз болмай кеткен екенсіз. Еш оқасы жоқ, ол сондай ақылды адам. 

Ханның бас уәзірі, оны сыйлайық, – деді қыз. 

Қызын сыйлайтын еді, оның үстіне бас уәзір деген соң мүлдем зәресі ұшып кетті. Тік тұрып, Сүйкімдіні 

күтті шал. Сүйкімді бірнеше күндей жатты. Өзі де, аты да тынығып қалды. Хан «көп жатпа» деген 

болатын, сол ойына түсіп, «қайтамын», – деді қызға Сүйкімді. 

Бикештің хатын келісімен берген еді, «соған жауап бер», – деді Сүйкімді. 

– Барлығы да дайын, хатта жазулы қай күні жүрсеңіз, – деді қыз. 

– Ертеңнен бастап жүреміз, – деді Сүйкімді. Бұл қыз екеуі де көңіл қосты. Сүйкімді алмақ болды, 

Бикештің тапсырған сөзі бойынша қыз да тимек болды. Ертемен қолына бір бозторғайды алып келіп: 

– Мынау – ұста, – деді қыз. – Бұл торғай – тіл үйреткен торғай. 
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Соны барған соң қалай жіберудің жолын айтты. «Ол қоя берген соң айтатынын өзі айтады, соның 

қызығына хан қарап тұрып, кеңірдегі үзіліп өледі», – деді осынау хат. 

– Бикешке беріңіз, мен бұл жолы бара алмаймын, келесіде барайын, – деп, қош айтысып, Сүйкімді 

аттанады. 

Сол келген ізімен бір бозторғайды алып, Сүйкімді де келді. Келгенде алдымен Бикешке жолықты. Хатты 

берді, алып келген торғайын көрсетті. 

Ендігі ақылды өздері кеңесіп: – Ертеңнен бастап, ханға бар, «Ұстаны алып келдім, елді жина де». Әбден 

жиналған кезде мен барайын, мынау торғайды қоя береміз. Сонан кейін ханның шаруасы тәмәм болады, 

– деді Бикеш. 

Ертеңмен ханның үй саламын деген жеріне келді. Хан да қашан келеді деп, асыға жүрген адам ғой, о да 

келіп тұр екен. Амандасып болмай-ақ: 

– Ұстаны алып келдің бе? – деді хан. 

– Алып келдім, ол кісі шаршаған соң ел шетіне қонып қалды, – деді Сүйкімді. 

Ханға айтты: 

– Еліңізді жинатыңыз, ол кісі келісімен жұмысқа кіріседі, – деді Сүйкімді. 

Дереу жан-жаққа уәзірлерді шапқызып, тездеп елін жинады. Халық тегіс жиналғанда, хан шығып сөйледі: 

– Мен өлгенде артымда хан болатын мынау – Сүйкімді, бұл халықтың қамын ойлайтын адам. Осыны қою 

керек, – деп, хан сөзін бітірген кезде, ұста да шыңға шығып барады. Хан: 

– Болыңдар, тез кірпішті-кесекті дайындап беріңдер, – деді. Сүйкімді сүйтті де, қойнындағы бозторғайды 

қоя берді. 

Көзкөрім жерге барып, торғай шырылдады. «Бір қыш, бір кесек», – деп, ол ұста айғайлап жатыр деп, 

жердегі қыш пен кесекті аспанға лақтырды. Бірақ ұстаның қайда тұрғанын білмейді. Бірінің атқан кесегі 

екіншісін өлтіріп, ырғын-қырғын тапты. 

Осылардың қызығына қарап, жаңа аспанда торғайдың шырылдаған дауысын естіп, хан онан жаман 

ақырды. 

– Тез қышты жеткіз, – деп, қойшы, ұзын сөздің қысқасы, өз халқын өзіне атыстырып, күн батқанша 

халқын өзіне атыстырып, күн батқанша хан да аспанға қараумен болды. Ақыры, не керек, бір жағы 

айқаймен, бір жағы, қараумен ханның кеңірдегі үзіліп, өліпті. 

Үй салусыз қалды. Ол ханды қоюдың әлегіне түсті. Хан өз ажалына өзі жетіп, марқұмның жамбасы жерге 

тиеді. Хан өлген соң кешікпей орнына хан сайлады. Ол хан – Сүйкімді. Бұл басында тазша еді, екі қыздың 

ақылымен хан болды. 

Халқына сондай жайлы. Сүйкімді деген атақты ақтай алды. Бикешті және шалдың қызын әйелдікке алды. 

Осы екеуінің ақылымен бірнеше жыл бай-хандық өмір құрып, мал малданып, жан-жанданып өтіпті. 

19. ТАҒЫ БІР ТАЗША 

Өткен заманда бір тазша болыпты. Оның бір сұлу қатыны болыпты. Заманында ханның баласы сол 

тазшаның қатынына ғашық болып жүр екен, бір күн түнде келіп, қол салыпты. Қатын қойнына 

алмағанымен тұрмай, тазшаға айтыпты: 

– Ханның баласы маған қол салды, – деп. Тазша айтыпты: 

– Олай болса, мен бір жаққа жолаушы болып кетейін де, түнде қайтып келіп аңдып, егер қайтып келе 

қойса, ұстап, өлтірейін, – деп, түнде аңдаса, ханның баласы үміткер болып және келіпті. Тазша ұстап алып, 

буындырып өлтіре салып, өлімтігін түнде арқалап, бір байдың үйіне кіріп, қызына қол салыпты. Қыз: 

– Кімсің? – деп сұраса, ханның баласы «пәленшемін, қойныңа ал», – депті. 

Қыз: 

– Ханның баласы болсаң қайтейін, шапшаң жоғала қой, болмаса, әкеме айтармын, – депті. Сонда тазша 

қызға: 

– Әкеңнің аузын пәлен қылайын, әкең маған не қылушы еді, – десе, қыз долдыққа шыдай алмай, пышақты 

сұғып алыпты. Қу таз о бастан-ақ осы сұмдықты ойлап, ханның баласының өлігін қарсы алдына 

қолыменен сүйеп, ұстап отыр екен. Қыздың пышағы өлімтікке тиіп, кіріп кетіпті. Өлікті со жерге тастап, 

өзі білдірмей ғана ептеп, үйден шығып кетіпті. 

Таң атқан соң бай түре келсе, үйінде бір өлген жігіт жатыр, бетіне үңіліп қараса, ханның баласы екенін 

танып, зәресі қалмай қорқып, не қыларын біле алмай, сасқанынан манағы тазшаны: 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              752 bet 

– Осындай бір мүшкіл іске ұшырап тұрмын, амалың көп тазша едің, осы пәледен есебін тауып құтқарсаң, 

ат басындай алтын берейін, – депті. Тазша: 

– Жарайды, – деп, өлікті қапқа салып арқалап, түн ішінде ханның қазынасына кіріпті. Күзетшілер сезіп, 

тұс-тұсынан айқай салып, «ұста-ұста» деп жүгіріскенде, тазша өлікті бір амалменен тірі адамдай 

түрегелдіріп қойған екен. Өзі ебін тауып құтылып кетіпті. Күзетшілер қазынаның ішіне кірсе, тұрған 

адамды көріп, өлік екенін қараңғыда қайдан білсін, ұры осы екен деп, біреуі шойын шоқпарменен салып 

қалса, құлай кетіпті. Күзетшілер жарық алып келіп қараса, тани кетіпті, ханның өзінің баласы екен. 

Күзетші бишараларда не жан қалсын, жаны алқымға келіп, қорқып, түн ішінде манағы тазшаға барып: 

– Айналайын, шырағым, осындай бір атпас таңға қалдық, амалың көп деуші еді. Осы бәледен бізді есебін 

тауып құтқарсаң, пәлендей дүние берер едік, – деп, зар жыласыпты. Тазша: 

– Жарайды, құтқарармын, – деп, уәде беріп, таң атысымен екі көзіне пияздың суын жағып, жас ағызып, 

қызартып, еңіреумен ханға келіп: 

– Айналайын, тақсыр хан, күзетші құлдарың қаталықпенен зор күнәкәр болыпты, солардың бір қасық 

қанын тілей келдім. 

– Кешесіз бе, тақсыр хан, 

Кешпейсіз бе, тақсыр хан, 

Түсінерсіз айтқанды, 

Һешкім де жоқ қас қылған. 

Қашанда ерке тазшаңмын, 

Алдыңа жылап бас ұрған. 

Сонда хан біраз ойланып тұрып айтыпты: 

– Азар болса, күзетшілер ұйықтап қалып, қазынаны ұрлатқан шығар, не де болса, тазша, сенің үшін 

күзетшілердің күнәсін кештім, – депті. 

– Бірақ түсіндіріп айтшы, олар қандай күнә қылған екен, білейін, – депті. Тазша былайша баяндапты: 

– Тақсыр ханым, түнде қазынаңызға бір ұры кіріпті, күзетші бишаралар сергектігіменен біле сала жүгіріп, 

қамалап, қараңғыда қайдан білсін, қазынаның ішіне кіріп тұрған адамды көрген заман біреуі шоқпарменен, 

біреуі пышақпенен ұрып, біреулері мойнына арқан салып, буындырып өлтіріпті. Артынан жарық әкеліп 

қараса, ол өлтірген адамы, тақсыр, сіздің балаңыз болып шығыпты, Құдайдың қосуы осылай болса, не 

шара бар, бірақ балаңыздың түн ішінде жападан-жалғыз қазынаңызға неге кіргенін бір Алланың өзі біледі, 

– депті. 

Сонда хан бұйрық қылыпты: 

– Баламның өлігін алдыма алып келіңдер, көрейін, – деп. Тазша жасауылдармен барып, өлігін қымбат 

бағалы кілемге, атлас бұйымға орап, көтеріп алып келіп, ханның алдына қойыпты. Хан баласының өлігіне 

қарап отырып айтыпты: 

– Менің балам түн ішінде қазынаға кіріп, күзетшілер өлтірді дегеніңе көңілім онша иланбайды. Пәлен 

жерде бір бақсы кемпір бар, адам жіберіп алдырыңыз, бал аштырамын, егер баламды қазынаға кірген 

күзетшілер ұрып өлтірген болса, күнәсін кешкенім кешкен, егер басқа түрлі уақиғадан болса, оны білемін, 

– деп. Бір жасауыл барып, кемпірді қобызымен алып келіпті. 

Кемпір қобызды тартып, жындарын шақырып, ойнап жатқан кезде тазша да оның тапқышын біледі екен, 

дереу бір асау жылқының құйрығына бір қатқан тулақты байлап, қоя беріпті. Соның салдарынан 

жылқылар түн ішінде тас-талқан болып, үркіп жүргенде, тазша бір атқа міне шауып, айқай салыпты: 

– Жылқыға жау тиді, – деп. «Жау тиді» деген айқайды есіткен заман хан – бастығы, барлық адам атқа міне 

қаруларын алып, жылқыға қарай шаба беріпті. Манағы тазша шайтандай бір жағымен жылт етіп, үйге 

кіріп келіп, қараса, баяғы бақсы кемпір айдай нұр беріп, ойнап жүргендегі сөзі мынау: 

– Һай-һай, тазша, һай, тазша, 

Атаңа нәлет, қу тазша, 

Басыңды қудай кесермін, 

Қаныңды судай шашармын, – 

деп жүр екен, қу тазша аңғарыпты, бәленің бәрі өзінен болғандығын кемпір құрғырың білгенін, жалма–

жан кемпірдің сирағынан көтеріп апарып, ханның толып тұрған қымыз сабасының ішіне басын төмен 
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қаратып, аяғын жоғары қаратып салып жіберіп, тұншықтырып өлтіріп, өзі ешкімге көрінбестен үйден 

шығып жоғалыпты. 

Таң атқанда хан қасындағы адамдарыменен жау көре алмай, аманшылықпен үйіне қайтып келіпті. Сонда 

хан түндегі бақсы кемпір қайда деп, іздетсе, сабаның ішінен өлімтігі табылыпты. Енді хан қорқыпты. 

Өйткені, кемпірдің балалары өңшең дәу екен. Ашуланса, бір жұртты солайымен науыт қылуға 

қолдарынан келетінін хан біледі екен. Сонда хан тазшаны шақырып алып айтыпты: 

– Мынау кемпірдің өлігінен құтқар, балалары бізден көріп, бір бәле қылмай қоймас. Осыған не амал тауып, 

бізден көрмейтін қыласың, егер осы бәледен бізді аман–есен құтқарсаң, саған ат басындай алтын берейін, 

– деген соң тазша: 

– Жарайды, – деп, бас-аяғына дейін әдемі киіндіріп, бір асауырақ түйеге мініп, кемпірді алдына алып, 

құшақтап отырып, жөнеліпті. Кемпірдің үйіне жақындаған уақытта жас немерелері алдынан жүгіріп 

шығып, «шешеке, ханның үйінен алып қайтқан мейіз, өрігіңнен бер» деп, түйеге жармаса берген уақытта 

тазша қолына ұстап келе жатқан бізіменен түйенің санына сұғып алыпты. Түйе тулап барып, кемпірменен 

тазшаны жығып кетіпті. Кемпір баста шын өлген, тазша да біразға дейін өтірік талған болып жатыпты. 

Кемпірдің дәу балалары үйінен шығып қарап тұр екен, қасына жүгіріп келіп қараса, екеуі де өліп жатыр. 

– Бәрекелді-ай, шешеміз асарын асап, жасарын жасаған адам еді. Өлсе, бәрібір, иманы жолдас болсын, 

бірақ ханның адамының өлгені ұят болды-ау, – деп тұрғанда, қу тазша ыңқылдап, ыңыранып, жаны бар 

адамдай қозғала–қозғала жатып, «Құдайға шүкір» деп, басын көтеріп, «тіріліпті». Кемпірдің балалары 

жақсы сыйлап, қайтарыпты. 

Осындай амалменен әуелі ханның баласын өлтіргені турада өзі құтылып, екінші – байды, үшінші – 

күзетшілерді, төртінші – кемпірдің өлгені тақырыпты һәм өзін, һәм ханды құтқарып, дүниеден осындай 

өтіпті деп, үлкендер әңгіме қылушы еді. 

20. [ТАПҚЫР ТАЗША] 

Бұрын бір өткен заманда бір тазшаның әке-шешесі өліп, жетім қалыпты. Бір күндері ол тазша базарға 

барып, аралап жүрсе, бір жерде мұңайып отырған бір шалды көріп, қасына келіп отырыпты. Шал сұрайды: 

– Не қылып жүрген баласың? – деп, сонда тазша жауап беріпті: 

– Баласы жоққа бала болайын деп жүрмін, – деп. 

– Ендеше балам жоқ еді, маған бала бола ғой, – деп, тазшаны ертіп, үйіне алып келіпті. Бір күн шал 

тазшаға айтыпты: 

– Анау көрінген дарақтың басында ақсары деген құстың ұясы бар, сол ұяда құстың жұмыртқасы да бар, 

сен барып, құсқа білдірмей, астынан бір жұмыртқасын алып келші, – дейді. 

Тазша «жарайды» деп жүгіріп барып, ағаштың бұтақтарын сылдыратпастан басына шығып, құсқа 

білдірместен бір жұмыртқасын ұрлап алып келіп, шал әкесіне беріпті. Сонда шал және айтыпты: 

– Енді жұмыртқаны апарып, құсқа білдірместен ұясына салып келе қойшы, – деп. Тазша «жарайды» деп, 

апарып, құсқа білдірместен жұмыртқаны ұяға салып келіпті. Сонда шал: 

– Жарайсың, балам, қолыңнан келеді екен, – депті. 

Бір күні тазшаға өгей әке–шешесі былай депті: 

– Анау көрінген үйде бізге ұқсаған бір шал мен кемпір бар, солардың бір қарын сары майы бар. Өздері де 

жемейді, кісіге де татырмайды және ұрыдан қорқып, түнде жатқанда, екеуі сары майын ортасына алып 

жатады. Балам, бүгін сонда барып, солардың сары майын ұрлап алып келші, – дейді. 

Тазша «жарайды» деп, түнде жұрт ұйықтаған уақытта барып, кемпірменен шалдың үйіне кіріп, екеуінің 

аралығына кіріп, жата қалып, кемпір дауысына салып: 

– Әрі жат, – деп, шалды шынтағыменен бір түртіп, бір уақытта шалдың дауысына салып, «әрі жат» деп, 

кемпірді шынтағымен бір түртіп, ақырында, сары майын алып жөнеліпті. Артынша ұзамай-ақ майды 

жоқтап, шал шығыпты. Шалдың өзі де жасында құдай ұрған бір қу тазша екен. 

– Анау пәленше шалдың асырап алған бір таз баласы бар деп еді. Сол алып кеткен шығар деп, орнынан 

тұра сала жүгіріп, тазшаға көрінбей, бір жағыменен үйіне бұрын жетіп, қолына бір шелек алып, тазша 

үйіне кіре бергенде кемпірдің дауысына салып, шелекті тазшаның қолына ұстата беріп: 

– Шырағым, майды маған бер де, мынау шелекпен бір шелек су әкеле қой, – десе, аңқау тазша бөтен адам 

екенін аңғармай, майды беріп, шелекті ала-сала суға жүгіріп кете беріпті. Шелекпен суды алып келіп, 

шешесіне «мә, су» деп берсе, шешесі: 
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– Мен саған су әкел дегенім жоқ қой, май әкел демедім бе? – дегенде бишара тазша алданғанын біліп, 

майдың иесі де заманында мен сияқты бір қу тазша деп еді, майын өзі алып кеткен екен, мен де жетіп 

барғанша, қайсымыз басым келер екенбіз деп, жүгіріп кете берді. Шалдың көзіне түспей, төтелеп жүгіріп, 

бұрын жетіп, басына бір ақ жаулықты орай салып, шалдың алдынан айқай салды: 

– Тілеуі құрғыр, шал, қайда кетіп едің, ешкілеріңді қасқыр қуып кетті, жүгіріп жетіп, жылдамырақ 

қайырып, айдап кел, болмаса, қасқыр қырып кетеді ғой, – деп. Тазша кемпірдің дауысына салып сөйлеген 

сөзіне шал нанып, қолындағы сары майды, «ал, міне» деп, лақтырып тастап, ешкілерін іздеп жүре беріпті. 

Қу тазша шалды айдап жіберіп, майды алып, үйіне келіпті. Манағы шал о жақ, бұ жаққа жүгіріп, ешкіден 

дерек таба алмай, шаршап, сандалып қайтып, үйіне келіп қараса, ешкілері ап-аман үйінде жатыр. Шал 

байғұс алданғанын енді біліп, «қап» деп айтыпты. 

– Өзім де жас уағымда осындай қулықты істеп едім, қартайғанда алдыма келгені ғой, – деп, ерте тұра сала 

тазшаның әкесіне айтыпты. 

– Сенің тазшаң менің бір қарын сары майымды ұрлады, майымды қайтарып бер, болмаса, тазшаңды 

тоқтаусыз өлтіремін, – депті. Сонда тазшаның әкесі бұ шалға: 

– Мен майыңды көргенім жоқ, егер анық тазшаның ұрлағанын білген болсаң, не қылсаң, о қыл, мен ара 

түспеймін, – депті. 

Майын ұрлатқан шал қолына бір өткір балта алып, қалқандап жасырынып, көп қорымның ішіне барып, 

бір тесілген қабірдің ішіне кіріп, жасырынып жатыпты. Бұл шалдың қатыны еш нәрсе сезбеген кісі болып, 

манағы тазшаны шақырып алып: 

– Шырағым, көп қорымда әкемнің моласы бар еді. Соған мына пісірген нанды апарып, жұмалық деп 

Құран оқып, басында отырып, жеп келе ғой. Сенен басқа балаларға сенбеймін, – депті. 

Тазшаның қапелімде ойында еш нәрсе жоқ, «мақұл» деп, нанды алып, кете беріпті. Молаға барып, Құран 

оқып, нанды жеп отырғанда, бір көрдің тесігінен бір шал ербеңдеп шығып келеді. Қолында балтасы бар. 

Тазша таниды, кәдімгі ойнасып жүрген шалы екенін. Тазша оңайлықпен өле қойсын ба, шалдан бұрын 

қам қып, қолындағы балтасын жұлып алып, шалды қақ басқа бір салып, өлтіре салыпты. Сөйтіп, шалдың 

өлігін бір моланың тесігіне тығып, көме салып, ауылға қайтып келіп, манағы өлген шалдың кемпіріне 

айтыпты: 

– Әкеңіздің көріне Құран оқып, нанды жедім. Әкең байғұс ұшпағы екен, жаны рахатта жатыр екен, – депті. 

Бір күндерде бұл тазша ханның қазынасына кіріп, бір құмыра ділдәсін ұрлапты. Ертеңіне хан ділдә 

ұрланғанын біліп, барлық уәзірін, данышпандарын жинап ақылдасыпты, ұрыны қалайша тауып ұстауға 

болады деп. Сонда бір уәзір айтыпты: 

– Қазынаның алдына белуардан бататын шырыш, желім толтырып қоялық, қараңғыда білмеген адам түсіп 

кетсе, шығып кете алмайтын қылып, осындай амалмен ұсталық, – депті. 

Хан мен бәрі осы амалды мақұл көріп, айтқанындай қылып, даярлата беріпті. Қу тазша, қалайша білсе де, 

бұл кеңесті біліп алып, кешке таман әкесіне айтыпты: 

– Кеше жалғыз барғандығымнан ділдәні мол ала алмадым, бүгін сіз де жүріңіз, екеуміз барсақ, молырақ 

аламыз, – деп, шалды ертіп ала кетіпті. Мұның себебі: түнеугі май ұрлатқан шалға: «мен ара түспеймін», 

– деп еді ғой, сол көңілінде дық болып қалған екен. Сөйтіп, әкесін алдына салып барып, шырыш желім 

толтырған шұңқырға түсіріп, өзі қашып, үйіне келіпті. 

Таң атқанда ханның адамдары қараса, бір адам жығылып, шірішке жабысып қалыпты. Ханға хабар тигізсе, 

хан жұртына жар шақырыпты: 

– Қазынамды ұрлаған ұрыны ұстадым, ертең дарға астырамын, халық біреуі қалмай, жиналып келіп, 

тамашасына қарап тұрсын, – деп. 

Ханның бұл ойлаған амалы: дарға асылған адамды көргенде, кімнің көзінен жас шықса, сол адам мұның 

иә серігі, иә туысқаны болса керек, оны да дарға тарттырайын деген, мұны біліп, тазша шешесіне айтыпты: 

– Ертең дар түбіне барғаныңда қолыңа бір шелек қатық ала бар, бәлкім, шалды көргеніңде көңілің босап, 

көзіңнен жас шығар, дарға жақындап барғаныңда өп–өтірік сүрініп–жығылған болып, көзіңнің жасын 

көргенде жасауылдар неге жылайсың деп, тергеп, сұрар. Сонда сен айт: 

– Асырап алған жалғыз балам бар еді, соған берейін деп, базардан сатып алған қатығым[а] сүрініп кетіп, 

төгіліп қалды. Соған жылаймын деп айт, – депті. 
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Айтқанындай, ертең кемпір жұрт жиылғанда тазшаның айтқан қалпымен барып, әлгідей тергелгенде 

тазшаның үйреткен жауабын айтып құтылыпты. Хан мұнымен де ұрының кім екенін анықтап біле алмаған 

соң ойлап-ойлап, екінші амалды істепті. 

Ханның бір бақырауық нары бар екен. Біреуі ұстамақ түгіл, маңына жақын барғанда дауысының барынша 

бақырады екен. Сол нарды далаға қойдырып, бірнеше аңдушы қойыпты. 

Егер нар бақырса, атпен ұмтылып, ұрыны ұстамаққа. Тазша мұны да біліп, түнде қолына бір бау 

жоңышқаны жемекке ойланып, орнынан тұра келіп, жоңышқаға қарай жүрсе, тазша ақырындап, алыстай 

беріп, нар соңынан ере беріп, дауысы естілмейтін жерге барған соң, нарды ұстап апарып, бір тоғайдың 

қалың жеріне байлап тастапты. Ертеңіне ханның жасауылдары нарды таба алмай дағдарысып, ханға келіп, 

хабар беріпті. 

Хан бұл амалы да бұйымға аспаған соң ойлап-ойлап, үшінші амалды тауыпты. Далаға бір отау тіккізіп, 

ішіне жақсы төсектер жайдырып, ішіне өзінің қызын жатқызып, жұртқа жар шақырыпты: 

– Қызымменен кім сөйлесіп, махаббаты келсе, соған беремін, – деп. Сондағы амалы: егер сол ұры амалы 

көптігіне сүйеніп, қызыма келіп, қол салса, қыз қолына беріп қойған алмас қылышпенен қолын кесіп алып 

қалсын. Ертең шаһар адамдарының қолын тегіс көрдіремін, кімнің қолы кесілген болса, соны ұстатып, 

дарға астырамын, – деген. 

Қу тазша бұл амалды да сезіп, түн ішінде жатып қалған бір қасапшыға барып, терезесінен дауыстапты: 

– Ханға бір қойдың қарыны керек еді. Терезеден бере ғой, – деп. 

Қасапшы ханға керек деген соң ұйқысын қимағанмен, лажы бар ма, бір қарынды алып, терезеден қолын 

шығарып, «мә, ал» дегенде тазша қолындағы алмас қылышпенен қасапшының қолын қарынан шауып 

түсіріпті. 

Қарынменен екеуін ала жөнеледі. Әлгі қарынды суға толтырып, аузын байлап, оңаша отауда жатқан 

ханның қызына келіп, қасына жатып, көңілі бітіп болған соң «мен дәрет сындырайын» десе, қыз 

жібермейді. 

– Сені тәуір көрем, жата тұр, – деп. 

Тазша: 

– Кетіп қалады десеңіз, менің қолымды ұстай тұр, – деп, қасапшының кесілген қолын қызға ұстатып 

қойып, қарынның бір жерін тесіп, суды шырылдатып ағызып, өзі кетіп қалыпты. Бір уақытта қыз «осы әлі 

сиіп болған жоқ па?» – деп, байқап қараса, ұстап жатқаны бір кесілген қол екен. Ертең тұра әкесіне 

айтыпты: 

– Ұрыны ұстап едім, өз қолын өзі кесіп, қашып кетіпті, – деп. Хан жарлық қылып, шаһар адамдарының 

қолын түгендетсе, қолы кесілген қасапшы табылып, хан алдына алып келіп тергелгенде, көрген–білгенін 

айтса, хан мұның күнәсіздігіне сеніп, қоя беріпті. 

Хан бұл амалы да бұйымға аспаған соң ойлап-ойлап, төртінші амалды тауыпты. Бір күн оңаша отауда өзі 

жатыпты. Егер ұры келе қойса, өзім ұстап алайын деп. Тазша мұны да біліп, түн ішінде тапқанынша 

әйелдің әдемі киімдерін киініп, бір сұлу «келіншек» болып, ханның қасына кіріп отырыпты. Сонда хан 

сұрапты: 

– Не қылып жүрген әйелсің? – деп. «Келіншек» жауап беріпті: 

– Ерім өліп еді, қайын інілеріме тигім келмейді. Со себепті, тақсыр, сізге арызға келдім. Сүйгеніме тиюге 

басымды ашықтап берсеңіз. 

Хан «келіншектің» сұлулығына қызығып: 

– Олай болса, маған ти, – депті. 

«Қатын» түрегеліп: 

– Құлдық, тақсыр, олай десеңіз, арманым жоқ, сізге тиемін, – депті. Сөйтіп отырғанда, отау алдында 

тұрған дар ағаштарын көріп, «келіншек» сұрапты: 

– Тақсыр, мынау қайқайып тұрған ағаштар не? – деп. Хан айтыпты: 

– Күнәлі адамдарды асып өлтіретін дар деген осы, – депті. 

Сонда «келіншек» бұрындары есітпеген, көрмеген кісідей болып таңырқап: 

– Япырмау, мұныңменен кісіні қалай асып өлтіреді екен? Мені асып көрсетіңізші, – депті. 

Хан «келіншекті» дарға асуды ыңғайсыз көріп, дардың арқан тұзағын өз мойнына кигізіп, «келіншекті» 

түсіндірмек үшін айтыпты: 
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– Арқанның анау ұшын сен бар күшіңмен тарт, бірақ, менім аяғым жерден көтеріліп, өзім буынып бара 

жатқан кезде арқанды босатып қоя бер, болмаса, мен өліп қаламын, – депті. «Келіншек» арқанның ұшын 

қолына алып, тартыңқырап, өкшесі жерден көтеріле берген кезде аяғының ұшы жерге тиер-тиместен 

арқанның ұшын бір ағашқа мықтап байлап қойып, өзі ханның қазынасына кіріп, тағы бір құмыра ділдәсін 

ұрлап кетіпті. 

 

370 - Бөлім: Қазақ ертегілері (3) 
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Ертең ханның адамдары дарда асулы өлі мен тірінің арасында тұрған ханды көріп, босатып алып, 

ордасына кіргізіп, тәуіптер жиналып, емдеп, тірілтіп алыпты. Бұл хабарлар ұзын елдің үйіріне, қысқа 

елдің қиырына жайылып болыпты. 

Бұл ханның еліменен шекаралас бір елдің ханы да мынау ханға бірталай күліпті. – Болымсыздығынан рет 

қазынасын, екі рет нарын ұрлатып, үшінші ретте қызын базарға салып, оныменен тұрмай, өзін дарға 

тартқызып, жұртқа масқара болып, бүйтіп, хан болғанынша, біреудің қойын бақса, болмай ма екен, – деп. 

Ол ханның сықағын естіп, бұл хан әбден ыза болып, жұртына жар шақырыпты: 

– Құдай, пайғамбарды ортаға қойып, ант ішемін, осы істерді істеген ұры кім болса да, кінәсін кешемін. 

Маған келіп, мәлім болсын, бірақ, бір тапсыратын ісім бар, соны орнына келтірсе, бұрынғы күнәларын 

салауат қылып, қызымды беріп, күйеу қыламын, – деп. 

Мұны естіп, баяғы тазша, қайыр, алдаса, Құдай, пайғамбарға өзін-өзі ұрдырар, не де болса, тәуекел қылып 

көрінейін, – деп келіп, ханға мәлім болыпты. 

Сонда хан: 

– Барлық күнәңді кешемін, бірақ пәлен ханды амалын тауып, пәнде қылып маған әкеліп берсең, қызымды 

да саған беремін, – депті. 

Тазша бұл айтқан қызметін қиынсынбай, «жарайды», – деп, бұйрық қылыпты. 

Шәһердегі бар ұсталарды жиып бер деп, әуелі ұсталарға бір биіктеу арба соқтырыпты. Оның ішіне-

сыртына толтыра қоңырау байлапты. Және жұп-жұқа түнікеден әйдік бір шоқпар қылдырып, оны қолына 

алыпты. Және бір көк серкенің терісін сойдырып, жүн жағын сыртына қаратып, үстіне киіп, терінің 

жүніне бірнеше қоңырауды тағы байлатып, бір көрім секілді болып, әлгі арбаға мініп, түнікеден қалқан, 

шоқпарды иініне салып, манағы ханның шәрісіне кіріп, теке болып бақылдап, қоңырауларын 

даңғырлатып, айқай салыпты: 

– Мен – Құдайдың періштесімін, бұл шәрінің ханы зәлім болыпты, Құдай тағала сендерге бұйрық қылды, 

зәлім ханыңды өз қолдарыңмен ұстап байлап, менің бітеу арбама салып бер, сонда Құдай тағала сендерге 

разы болады, егер оны қылмай, ханыңа болыссаңдар, маған бұйрық қылды: біреуіңді тірі қалдырмай, 

қолымдағы жүз мың пұт шоқпарыммен шәһәріңнің кірпішін, кесегін ұрып уатып, топырақ-шаң қылып, 

ұшырып жіберемін, – депті. 

Сонда шәһәрдің халқы мұның айбатынан қорқып, «қой, өз басымыздың амандығы керек, мынау 

Құдайдың жіберген пәлесіне қарсы тұрып болмас», – деп, ханын ұстап, байлап, бітеу арбаға салып беріп, 

жалынып, жалпайып, жөнелтіпті. 

Тазша ханды пенде қылған бойыменен алып келіп, өз ханына тапсырыпты. 

Сонда бұл хан тұрып, ханға сөйлейді: 

– Ие, маған күле беруші едің. Өзің не ғып мұндай күйге жолықтың? Мұнан былай күлме, менің жұртымда 

осындай өнерлі адамдар бар, – депті. 

Ақырында, екі ханның екеуі де тазшаның өнеріне разы болып, екеуі де қыздарын беріп, тазшаны өздеріне 

әрі күйеу, әрі ақылгөй қылып, мұратына жетіпті. 

21. КӨКТЕЛПЕК, ЖАМАНТЕЛПЕК 

Ол бір заманда Көктелпек, Жамантелпек дейтін ұрылар болыпты. Көктелпек – әкесі, оның баласы – 

Жамантелпек. 

– Әке, сенің ұрлыққа шеберлігің қандай? – депті Жамантелпек. 
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– Не қандайын сұрайсың, балам, мен ұя басқан сауысқанның астынан жұмыртқасын сездірмей аламын, – 

депті Көктелпек. 

Көктелпек тау басындағы ұя басып жатқан сауысқанның жұмыртқасын ұрлауға өрмелегенде, баласы 

әкесінің станын ұрлап алып қалады. 

Қайтып келіп, Көктелпек баласына: 

– Қалай, ұшырмастан сауысқанның астындағы жұмыртқасын ала алдым, – деп, мақтана сөйлейді. Баласы 

да: 

– Я, сіз өте шебер екеніңіз рас, ал мен сіздің станыңызды қалай білдірмей алдым, – дегенде, Көктелпек өз 

бойына қарап, киімінің жоқ екенін көріп, ұялып: 

– Я, балам, сенің ептілігің артық екеніне көзім жаңа жетті, – депті әкесі. 

*** 

Ханның атақты арғымақ аты болады. Атты тас сарайға аузына кілт салып, бағады. Ұрылар ханның атын 

ұрлап әкетуге қанша аңдыса да, шығарып әкете алмайды. 

Бір күні Көктелпек баласы Жамантелпекті қыр астына қалдырып, өзі ат тұрған сарайға келіп, қақпасын 

ашып, ішке кіре бергенде, қақпаның ішкі жағына ор қазып, ішіне желім құйып қойған екен. Көктелпек 

орға түсіп кеткенде, желімге тұтылып, шыға алмайды. 

Әкесі кешіккесін Жамантелпек сарайға келсе, әкесі әбден желімге оралып, қалжаураған екен. 

Жамантелпек шығарып әкете алмайтынына көзі жеткесін, атты ордан секіртіп алып шығады да, әкесінің 

басын кесіп, алып кетеді. Жамантелпек қара торы түсті аттың бір жағын бормен бояп және өзінің де бір 

жағын басынан аяғына дейін ақ бормен ағартады да, күні-түні жүріп, бір шетке асып кетеді. 

Ертемен ханға атының жоғалғаны хабар етіледі. Барса, басы жоқ адамның өлігі жатады. Бірақ оны ешкім 

тануға да болмайтын еді. 

Елден ізшілерді жинап алып, жүз қаралы адам мен хан ұрыны ізімен қуып келеді. Алдарынан бір топ ел 

адамдары ұшырайды. Олардан сұрағанда: 

– Көрдік, бірақ сіздердің жоқтарыңа ұқсамайды. Біз көрген ақмоншақ аты бар ақ киімді адам, – депті. 

Екінші көрушілер: 

– Қара торы атты, қара киімі бар, – дейді. 

Үшінші көргендер: 

– Ақ атты, ақ киімді, – дейді. 

Төртіншісі де соны айтады. 

– Сонымен біздің жоғымыз ол емес, бізге қара торы ат мінген адам керек, – дейді де, еліне кері қайтады. 

Жамантелпек сол кеткеннен кетіп отырып, басқа ханның қол астына өтіп кетеді. 

*** 

Ханның күйеуге берілмеген асқан сұлу қызы бар екен. Хан бір күні сауын айтып, үлкен той қылып, тойға 

жүйрік аты бар, күресетін палуаны бар, атқыш мергендер келсін деп, жарлық етеді хан. Жиынға 

Жамантелпек те келеді. 

Кімде-кімнің бәйгеден аты келсе, күресте жықса, байланған алтын қабақтың ақшасын атып түсіргенге 

қызымды беремін, бәйге – сол, – депті хан. Хан ордасының маңында белгіленген орынға халық жиналады. 

Ханның сұлу қызын алуға кімнің көңілі аумас, талай ханның, байдың балалары да, басқа елдің саңлақтары 

жүйрік аттарын, палуан жігіттерін, атқыш мергендерін әкеледі. Алдымен ат бәйге болады. 

Жамантелпектің қара торы аты бірінші болып келеді. 

Күресте бірінші болып, Жамантелпек жығады. Ақшаны да бірінші болып, Жамантелпек атып түсіреді. 

Отырған топтың ішінен күңкіл көбейе бастайды. 

– Сонда осы ханның қызын жалғыз атты жолаушы қаңғып, әкете ме? – дейді олар. 

Хан да белгісіз атағы жоқ біреуге қыз беруді қош көрмейді. Хан ойлады ішінен «мен қызыма отыз күн 

ойын, қырық күн тойын жасаймын. Содан кейін ғана қыздың отауына кіруіне болады дейін, одан бұрын 

шыдамай барса, күйеуді дарға астырып, өлтірейік», – дейді де, қыз тұрған отауға ойын тойы бітпей, 

күйеуге кіруге болмайтынын, тәртіпті бұзса, ауыр жазаға бұйырылатынын жариялайды. 

Хан шанымды келіндеріне: 

– Егер, – дейді, – менің кесімді күнімнен бұрын қыздың отауына кірсе, білдірмей, Жамантелпектің 

айдарын кесіп алып, маған хабар беріңдер, – деп тапсырады. 
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Ханның қызына арнаған тойы болып жатты. Жамантелпектің срокті күнді күте-күте шыдамы таусылды. 

Жамантелпек қыз жеңгесін шақыртып алып, былай деді: 

– Мен қалыңдығыма көрініп, өз аузымнан тілдесуді арман етемін. Сондықтан саған көп алтын берейін, 

сен қыздың ризашылығын алып кел, – дейді. 

– Мақұл, – дейді жеңгесі. Бірақ манағы ханның тапсырма беретін келіні де осы болатын. 

Жеңгесі қызға барып, күйеудің сәлемін айтты. Қыз ризалық етті. Сол күні Жамантелпек қыздың отауына 

барып, хан қызымен бірге болды. 

Жамантелпек отауда қалғып кеткенде оның айдарын кесіп те әкетті. Оны Жамантелпек те оянысымен-ақ 

сезді. Енді хан алдында жазаланатынына көзі жеткенсін Жамантелпек ханның өз үйіне ұрланып кіріп, 

ханның айдарын да кесіп алады. Хан оны білмейді. 

Ертеңгісін бүтін елдің ер адамының бірін қалдырмастан хан ордасына жиналуға уәзірлеріне бұйрық етті. 

Халық жиналып болғаннан кейін хан сөз сөйлеп, былай деді: 

– Осы тұрған ер азаматтар біреуі қалмай, түгел бас киімін алсын, кімнің айдары кесілген болса, сол адам 

дарға асылсын. 

Түгел бас киімін алады. Айдары кесілген Жамантелпекті жендеттер дарға алып та келіпті. 

– Дат, – депті Жамантелпек. 

– Датың болса, айт, – депті хан. 

– Тақсыр, айдары кесілген адам дарға асылатын болса, өзіңіз де асылуға тиісті екенсіз, – депті. 

Хан қолымен басын сипап қалып, өз айдарының да кесік екенін біліп, «болмады, босатыңыз 

Жамантелпекті», – деп, жарлығын екі етіп, қызын Жамантелпекке қосыпты. 

Жамантелпек ханның қызына үйленіп, қызын алған соң ханның елінен көшіп, басқа хандыққа барып, 

орын тебеді. 

Күн өтеді, ай өтеді, жыл өтеді. Үйрене келе, сол ханның баласы Жамантелпектің әйелімен ашына болады. 

Оны Жамантелпек те сезеді де, әйеліне Жамантелпек: 

– Мен сапар шығуға ойлап отырмын. Маған бір аптаға жеткендей азық пісіріп бер, – дейді. 

Жалма-жан әйелі де азығын пісіріп беріп: 

– Құдай сапарыңды оңдағай, аман барып, қайта гөр, – деп, жылап қала барады. 

Сол күні ел тегіс жатқан мезгілде Жамантелпек айналып, үйіне келіп, білдірмей, кіріп қараса, әйелінің 

қасында ханның баласы, екеуі де ұйықтап қалған. Жігітті буындырып өлтіреді де, өзі шығып кетіп, терезе 

қағады. Әйелі оянып, қасындағы жігітті қолымен қозғап: 

– Тез тұр да кет, біреу терезе қағады, – дейді. 

Қозғалмайды. 

– Саған не болды? Бол, тұрсайшы, – деп жұлқылайды, тұратын жігіт жоқ. 

– Аш есікті, – деп ақырады Жамантелпек. Амалсыздан есік ашады әйелі. 

Жамантелпек кіріп: 

– Мынауың кім? – деп, шошыған пішінмен өліп жатқан жігітті нұсқайды. Үн жоқ әйелде, тек жылай береді. 

– Мынаны жоймасаң, сені де, мені де хан құртады. Қалайда жой, – дейді. 

– Енді не істеймін, ақылын сен айт, мен енді құрыдым, – [деп], еңірей береді әйел. 

– Әй, сен босқа жылағаныңмен түк шықпайды. Одан да осынау арада ханның жылқы суаратын терең 

құдығы бар, арқалап алып бар да, салып жібер, – дейді Жамантелпек. 

Әйел жігітті арқалап, құдыққа жөнелгенде, Жамантелпек атын мініп, құдық басында алдынан шығады. 

Әйел өлікті арқалап, үйіне жүгіреді. Үйіне барса, Жамантелпек: 

– Неге алып келдің, тез арада салып кел, – деп, қайта жұмсайды. Алдынан тағы шығады. Сонымен әйелі 

өлексені арқалап, он барып, он қайтып әкеледі. Әйелдің есі шығып, дымы құриды. Әйеліне: 

– Осы құтылмас азапқа не үшін кез болғаныңды ұғамысың өзің? – деп сұрайды. 

– Еріккендіктің ермегі, опасыздықтың оры болады. Жамантелпек, ұрпағың өссін, үмітің гүлдесін. Құтқар 

мені осыдан, – деп, өтініш етеді. 

– Жарайды, ендігісін өзім реттеймін, – дейді Жамантелпек. 

Өлген ханның баласын әбден киіндіреді де, басына ақ сәлдесін орап, таң алдында ханның үйінің сыртына 

жайнамаз жайып, асатаяғын қасына шаншып, құбылаға қаратып, сарта жүгіндіріп отырғызып кетеді 

Жамантелпек. 
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Ертемен тұрған хан үй сыртында отырған баласын көріп, намаз оқып, Құдайға құлшылық етіп отыр ғой 

дейді де, үйіне қайта кіріп кетеді. 

Ертеңгі шай әзірленгеннен кейін бір баланы: 

– Бар, ағаңды шайға шақыр, – дейді хан. 

Бала: 

– Ағам шайға шақырсам, үндемейді. Көзін жұмып отыр, – деп, қайтып келеді. 

Екінші барған бала: 

– Аға, жүр деп, иығынан ұстап, қозғап едім, жатып қалды, тіл қатпайды, – деп келеді. 

– Осы оңбағандар не деп сандырақтайды, – деп, хан өзі барса, баласының өліп жатқан түрін көріп, шошып 

кеткен хан айқайлап жібереді. 

Хан жалғыз ұлының қазаға ұшырағанына қатты қайғырады. Ат жетер жерге хабар салып, ел-жұртты 

жинап алып, бақсы, балгерлерді жинап, баласының қазасының неден болғанын біліп, айтып беріңдер, – 

деп, жарлық етеді. 

Бірақ ешбіреуі де таба алмайды. Жиналған көп: 

– Оны табатын көршілес елдің ханының шешесі табады, – дейді біреу. 

Хан қос атпен кісі жіберіп, соны алдырады. Көпшілік арасында әңгіме бола бастады, «ол – көріпкел, 

табады», – дейді. Бұлардың ішінде Жамантелпек те болады. 

Бақсы қобызын алып, сарнай бастайды. Сол мезетте сыртта «жау, жау» деген дауыстар, аттың шапқан 

дүбірі естіледі. Үйдегі отырған көп дүрліге шығады. Үйде жалғыз кемпір қалады. Жамантелпек кемпірді 

қымыз құйылған сабаға салады да жібереді, өзі сырттағы көпке араласып кетеді. 

Сырттағы аттың дүбірі Жамантелпектің жолдастары екен, күні бұрын сөйлесіп қойған. Үйдің үстінен көп 

жылқыны қуып өткен жылқышылар болып шығады. 

Хан үйге келсе, бақсы кемпір жоқ, одан-бұдан іздейді. Бірақ кемпір жоқ. Жау деген хабардан қорқып, 

үйіне қашқан болар деп жориды жұрт. 

Хан әйелдеріне, қызметшілеріне, отырғандарға қымыз әкелуге қосады. Сабадағы қымызды құйып 

қалғанда, сабадан кемпірдің екі аяғы шығады. Суырып алса, бақсы кемпірдің өзі. 

Хан сасады. Өзінен де күшті ханның шешесі, не істерін білмейді. Ақырында хан: 

– Осы кемпірдің пәлесінен мені ақыл тауып, құтқарар болса, мен сол адамға не тілесе де, берер едім, – 

дейді. 

– Олай болса, мен құтқарамын, – дейді Жамантелпек. 

– Маған күймелі арба, екі асау ат алдырып бер, – дейді. 

Бәрін де сұрағанының дайын етеді хан. 

Жамантелпек күймеге екі асау атты жегеді де, қасына өлген кемпірді отырғызып, қолына ұшы біздей етіп, 

өткір темір үскі алады да, кемпірдің ауылына жүріп кетеді. 

Ауылға жақындағанда ауылдың балалары, «әжем келеді» деп, жүгіреді. Оған қоса иттер де шабады. 

Жамантелпек те екі аттың санына үскіні қадап-қадап қояды. Асау аттар үркіп ала жөнеледі. Кемпір – бір 

жаққа, Жамантелпек екінші жаққа ұшып кетеді. 

Ханның ауылының адамдары да жиналып, келіп үлгереді. Келсе, кемпір өліп қалған, Жамантелпек өлім 

халінде жатқанын көріп, алып барады. 

Құдай қазасы, амалы қанша, хан шешесін жерлеуге бұйырады. Жамантелпек «жазылып», ауылға барады. 

22. ҰРЫ 

Баяғыда бір кедей өмір сүріпті. Оның үш баласы болыпты. Бір күні кедей балаларын шақырып алып: 

– Осы уақытқа дейін мен сендерді асырадым, енді қартайдым, әлім бітті. Сендер болсаңдар, әлі жассыңдар, 

қалай күн көрер екенсіңдер, – дейді. 

– Байдың малын бағамыз, – дейді үлкен ұлы мен ортаншы ұлы. 

– Сен ше? – дейді кедей кіші ұлына. 

Сонда кіші ұлы тұрып: 

– Мен байдың малын ұрлап, күн көрем, – деген екен. 

Оның бұл сөзіне әкесі ашуланып: 

– Ұры болсаң, менен кет, – деп, үйден қуып жібереді. 
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Бала үйінен кеткен соң жолмен жүріп келе жатса, бір ауыл көшіп келеді екен. Ол көштің артынан қалмай, 

жүріп отырады. 

Кеш бата көш бір тоғайдың жанына қонады. Баланы ешкім елемейді. 

Бір кезде байдың үйі ет асады. Әйелдер үйге кіріп кеткенде қарны ашқан бала қазандағы етті қотарып 

алып, жегенін жеп, жемегенін тастап кетіп қалады. 

Ол тоғайда түнеп, таңертең тұрса, жұрт ұйықтап жатыр екен. Бала оншақты қойды айдап, жүре береді. 

Бір кезде артынан шаң көрінеді. Бұл келе жатқан қуғыншы шығар деп, ол қойды тоғайға айдап жібереді 

де, өзі маңайдағы ескі тамның дуалына сүйеніп, тұра қалады. 

Қуып келе жатқан байдың өзі екен. 

– Бала, былай қарай қой айдап өткен ешкімді көрмедің бе? – дейді ол. 

Сонда бала тұрып: 

– Көрдім, бірақ сіз оны таба алмайсыз. Мен тауып әкелер едім, мына дуал құлап кете ме деп қорқып 

тұрмын, – дейді. 

– Дуалда тұрған не бар еді? – дейді бай ашуланып. 

– Бұл дуал құлап кетсе, жер дүниені топан су қаптап, ақырзаман болады, – дейді бала. 

– Онда тұра тұр, мен үйден тіреу алып келейін, – деп, бай қайта шапқанда, бала қойын айдап, құтылып 

кетеді. 

Бала айласымен күн көре береді, келе-келе бір ұрының бар екенін ел-жұрт түгел біледі. Ол туралы хан 

естіп, егер ұры шынымен ұры болса, менің шақырғаныма келер деп ойлап: 

– Кімде-кім ұры болса, маған келсін! – деген жар салады. 

Бала ойлап-ойлап, ақырында, ханға барады. Есіктен кірген балаға хан ақырып: 

– Сен ұры ма едің? – дейді. 

– Иә, – дейді бала. 

Хан айтады: 

– Ендеше бүгін түннен қалдырмай, менің арғымағымды ұрла, ұрлай алмасаң, басыңды алам, – дейді. 

– Құп, тақсыр, – деп, бала шығып кетеді. 

Қас қарая бұйрықты орындауға бала келсе, ханның арғымағын қырық күзетші күзетіп отыр екен. Ұры түн 

ортасына дейін жасырынып жүреді, бірақ қырық күзетші көз ілмейді. Ақымақ күзетшілер бір кезде 

арғымақты суатқа апарып суарады да, онан кейін қалған жылқыларды айдап кетеді. Күзетсіз қалған 

арғымақты бала мініп алып, жүре береді. 

Ертеңіне бала арғымақты әкеп, ханға тапсырғанда, хан екінші тапсырма береді. 

– Бір сандық алтыным бар, соны ұрла, – дейді. 

Кешке жақын бала бұйрықты орындауға келсе, хан сандығын қолына ұстап алып, алаңда әрлі-берлі жүр 

екен. 

Ұрының ойына бір айла келе қалады. Мойнын қызыл бояумен бояйды да, ханның алдын айналып барып, 

алдына шалқасынан жата қалады. Жанынан өтіп бара жатқан хан оны көреді де: 

– Қап, бишара-ай, біреу өлтіріп кеткен екен ғой, – деп үйіне қайтады. 

Ұры ханның алдын екінші орап келіп, тағы да шалқасынан жата қалады. 

Хан ұрыны екінші рет көргенде таңданып: 

– Апыр-ай, осы ма екен, жаңағы ма екен? – деп, сандығын қоя салып, манағы жерге кетеді. 

Ұры сандықты ала жөнеледі. Ертеңіне хан ұрыға үшінші тапсырма береді: 

– Енді менің өзімді ұрла, – дейді. 

Ұры келсе, хан ұрлайды екен деп ордаға тығылмаймын деп, үлкен сандықтың ішіне түсіп, күзетшілеріне 

күзеттіріп қойыпты. 

Күзетшілер бірінен соң бірі келіп, күзетіп тұрады екен. Ұрыға білдірмейміз деп, еңбектеп барып, еңбектеп 

қайтады екен. Мұның бәрін байқап алып, ұры бір уақытта көп күзетшінің бірі болып, еңбектеп, сандықтың 

қасына келеді. 

Келісімен хан оны күзетшілерінің бірі екен деп: 

– Әлгі ұры келетін бе? – дейді. 

– Тақсыр, келіп тұрмын, бірақ ханды сандыққа салып көтерген ұят шығар, арқама мініңіз, – дейді. 

Бұл жолы да жығылып қалған хан баланың мұндай өнеріне риза болып, оны өзіне уәзір етіп алған екен. 
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23. ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ, БІР ШЫҢҚЫЛДАҚ 

Ертеде тоғыз Тоңқылдақ, бір Шыңқылдақ болыпты. Тоғыз Тоңқылдақ бір күнде тоғыз арба істейді, бір 

Шыңқылдақ бір күнде тоғыз арба істейді. 

– Япырмай, біз тоғызымыз бір тоғыз арба істейміз, жалғыз Шыңқылдақ бір тоғыз арба істейді, осы 

Шыңқылдақтың арбасын қиратайық, – деп, арбасын балталап, сындырып тастады. Шыңқылдақ арбасын 

жағып, қапқа салып алып келіп, бір ауылға келді. Сонсын әлгі ауыл қаптағыңды көрсет, – дейді. 

– Жоқ, көрсетпеймін, көрсеңдер, көмір болып кетеді, – дейді. – Бірақ көрсетейін, көмір болып кетсе, алтын 

менен күміс берсеңдер, – дейді. 

– Жарайды, береміз, – деп, көреді. Көрсе, көмір, сонсұн бір қап алтын менен күміс алады. Оны үйіне алып 

келді. Тоғыз Тоңқылдақ айтты: 

– Бұны қайдан әкелдің? – деді. 

– Жалғанда көмір бұл екен, мына жақтағы ел бір қап көмірге бір қап алтын береді екен дейді. Сонсұн 

тоғыз Тоңқылдақ арбаларын қиратып, жағып, қапқа салып әкеледі. Алтын менен күміс беріп, көмір 

алатындарың бар ма? – дейді. 

– Өзің не оттап жүрсің? – деп, ұрып қоя береді. 

– Әй, бәлем, Шыңқылдақтың бұзауын өлтірейік, – деп, үйіне келіп, Шыңқылдақтың бұзауын балталап 

өлтірді. Тағы да Шыңқылдақ бұзауын сойып жатыр еді, алты ақ бас атан келді. Алты ақ бас атанның 

басына қанды жағып жіберді. Сонсұн бір кісі келді. 

– Әй, адам, алты ақ бас атанды көрдің бе? 

– Жоқ, көргем жоқ. Менің бір алты қызыл бас атаным көрінсе, айдап жібере сал, – дейді. Әлгі кісі алты 

қызыл бас атанды көрдік [деп], Шыңқылдаққа айдап кеп берді. Шыңқылдақ түйені үйге айдап келді. Тағы 

да тоғыз Тоңқылдақ: 

– Түйені кім берді? – дейді. 

– Жалғанда өлген бұзау бұл екен. Мына жақтағы ел өлген бұзауға түйе береді екен, – дейді. Тоғыз 

Тоңқылдақ бұзауларын балталап, арбаға салып, бір ауылға алып келеді. 

– Әй, өлген бұзауға түйе беретіндерің бар ма? – дейді. 

– Не сандалып жүрсің? Өлген бұзауға кісі түйе бере ме екен? – дейді. 

Қайтып тағы үйіне келді. 

Әй, Шыңқылдақтың шешесін өлтіріпті. Тағы Шыңқылдақ өлген шешесін киіндіріп, түйеге мініп, шешесін 

алдына алып келе жатыр еді бір ауылға, әлгі ауылдың қыздары «келіншек келеді» деп, жүгіріп келе жатыр 

еді. 

– Ой, қыздар, әрі жүр, түйем жығып кетеді, – депті. Ол қыздар тыңдамай келе жатыр еді, түйенің шабынан 

бізін пісіп алды, түйе тулап, әлгі «келіншек» жығылып қалды. 

– Айтса, болмайсың, – деп, ауылының ақсақалдарына келіп айтады. 

– Ауылдың қыздары келіп, түйемді үркітіп, келіншегім өліп қалды. Маған қатын беріңдер, – дейді. Сонсұн 

ақсақалдар орнына бір қыз беріпті. Ол қызды үйіне алып келеді. 

Сонсұн тоғыз Тоңқылдақ сұрайды. 

– Сен қатынды қайдан әкелдің? – дейді. 

– Жалғанда өлген кемпір бұл екен, – деп айтыпты, тоғыз Тоңқылдақ барып, шешесін өлтіріп, арбаға салып 

алып: 

– Әй, өлген кемпірге қыз беретіндерің бар ма? – депті. 

– Не сандалып жүрсің? Өлген кемпірге кісі қыз бере ме екен? – депті. 

Ұрып жіберіпті. Сонсұн үйіне келіп, бәрі – тоғыз Тоңқылдақ келіп, Шыңқылдақты бір бәйтерекке әкеп, 

таңып тастайды. Енді өртейміз деп, отқа кетіпті. Сонсұн Шыңқылдақ жан-жағына қараса, бір кісі қой 

айдап келе жатыр екен, әлгі кісіні шақырды. Ол кісі келді. 

– Әй, жылдам шешіп жібер, екеуміз жолдас болайық, – дейді. Шыңқылдақты шешіп жіберді. Екеуі келіп, 

судың жағасына келіп отыр еді, тоғыз Тоңқылдақ іздеп келе жатыр екен, Шыңқылдақ қашып кетті. Тоғыз 

Тоңқылдақ келіп сұрады. 

– Бір кісі көрдің бе? – деді. 

– Көрдім, – деді. – Осы судың ішіне түсіп кетті, – деді. Бағана біреуі суға секіріп, төбесі ғана көрініп кетіп 

бара жатыр еді. 
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– Ойбай, анау өстіп ұстай алмай жүр, – деп, біреуі түсті. – Ортасына бармай жүр, деп, бәрі де түсіп, өлді. 

Сөйтіп, Шыңқылдақ қулығын өткізген дейім. 

24. ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ, БІР ҚИҚЫЛДАҚ 

Бұрынғы уақытта тоғыз Тоңқылдақ, бір Қиқылдақ болыпты. Тоңқылдақтың тоғызының тоғыз танасы, 

тоғыз шешесі бар екен. Бір Қиқылдақтың бір танасы, бір шешесі бар екен де, Тоңқылдақтар (Қиқылдаққа) 

һәрқайсысы өзінің бір-бір танасын бақтырып жүреді екен. Бір күні Қиқылдақтың етігі жыртылып 

қалыпты. Қиқылдақ танасын Тоңқылдақтарға қосып жіберіпті. Тоңқылдақтар бір күн бағады, екі күн 

бағады. Бір күні Тоңқылдақтар ақылдасып, Қиқылдақты құртамыз деп, бірігіп алып, Қиқылдақтың 

танасын бәрі жабылып, батпаққа тығып кетеді. 

Кешкітұрым ауылына барса, нашар Қиқылдақ сорлының танасы жоқ. Қиқылдақ жүгіріп келіп, 

Тоңқылдақтардан сұраса, Тоңқылдақтар: 

– Сенің танаңды бағып, біз саған малай ма едік? Бақпағаннан кейін батпаққа тығып кеттік, – дейді. 

Қиқылдақ[тың] Тоңқылдаққа күші жетпейді. Олар дәу һәм үлкен, Қиқылдақтың күші жетпейді. Қиқылдақ 

оларға күші жетпегеннен кейін барып, танасын сойып жатса, бес ақ бас атан келе жатыр екен. Бес ақ бас 

атанды. Қиқылдақ ұстап алып, тананың қанын басына жағып, етін артып, ауылына келіп: 

– Е, қор жаралған Тоңқылдақтар-ау, таналарыңды өстірмейді екенсіңдер. Таналарыңды өлтірсең, бес ақ 

бас атан болады екен, – деп, ақымақ қылса, Тоңқылдақтар бәрі жабылып, танасын батпаққа тығып өлтірсе, 

тана түгіл, атанның басы да жоқ. Тоңқылдақтар ыза болып, Қиқылдақты өлтірейін деп келсе, үйінде 

шешесі отыр екен. Шешесін өлтіріп кетті, бәрі жабылып. Қиқылдақ тағы құн даулайын десе, әлі жетпейді. 

Өлген шешесін өгізге мінгізіп, біреудің қызылдаған қырманына апарып қояды. 

Бір уақта қырманның иесі ашуланып, қызылды жеп тұрған өгіздің үстіндегі өлген кемпірді тырмаменен 

бір салса, жығылып қалады. Қиқылдақ жүгіріп келіп, шешесіне құн даулап, бірталай мал алып, ауылына 

барып, Тоңқылдақтарға айтады. 

– Сендер шешелеріңді өлтірмейді екенсіңдер. Өлтірсең, мал болады екен, – депті. 

Тоңқылдақтар бәрі де шешесін өлтіреді. Мал түгіл дәнеме жоқ. Тоңқылдақтар: 

– Қап, мына Қиқылдақтың қорлығын–ай, – деп, Қиқылдақты ұстап алып, бір үлкен меске салып, аузын 

байлап, бір үлкен дарияға салып жібереді. Ағып барып, бір көпірге барып, местің аузы шешіліп, сол жерде 

көпірге шығып, өлең айтып отырады. Осында өлең айтып отырса, бір жігіт қайнына мал айдап бара жатыр 

екен, әлгі қайнына бара жатырған жігіт өлең білмейді екен. Қиқылдаққа: 

– Маған да өлең үйретші, – депті. Сонда Қиқылдақ: 

– Мынау жатқан сары мес мес емес, іші толған өлең екен, – депті. Сонда күйеу тұрып: 

– Мені біраз жатқызып шығарғын, – депті. Қиқылдақ күйеуді меске салып, аузын байлап, дарияға тастап 

жіберіпті, күйеудің малын айдап, аулына барып: 

– Ей, Тоңқылдақтар-ау, судың түбіне түспейді екенсіңдер. Түссеңдер, толып жатқан мал екен, менім 

ағашым жоқ болып, көп айдай алмадым, сендер бір-бір бақан алып барсаңдар, малды көп айдап 

шығарсыңдар, – депті. Тоңқылдақтар бәрі дарияға барып, алдыменен біреуі түсіп, бақаны серең-серең 

етсе, әлі айдай алмай келеді десіп, бәрі суға түсіп, өліпті. Қиқылдақ әлгі малмен байыпты. 

25. ЕЖІГЕЛДІ 

Ертеде бір бай болыпты, байдың бір жалғыз баласы болыпты, аты – Ежігелді екен. Әкесі баласына қалың 

беріпті, баласын қайнына жіберіпті. Баласы барып, қалыңдық ойнапты. Ежігелді үйіне қайтты. Келе 

жатқанда ұры тонапты, жанында екі күміс теңге қалыпты. Үйіне жаяу келді, келсе, елін жау шауып кетіпті. 

Ежігелді кім екенін білмейді. Жұртында бір қотыр торы тай қалыпты, тайды алдына салып айдапты. 

Алдынан үш кісі көрініпті. Со кісі жақындапты. Ежігелді екі күміс теңгесін манағы қотыр тайдың 

құйрығының астына тығыпты. Бағанағы үш кісі келді, келіп сөйлесті. Үшеуі байлардың балалары екен. 

Олар келген соң Ежігелді тайды қамшыменен салды, соққан соң тай тышты, бағанағы теңгені Ежігелді 

алды. 

Бағанағы үш кісі айтты: «Е, сен тайды сат!» – деді. Ежігелді: «Сатпаймын», – дейді. «Неге сатпайсың?» – 

деді. Күнінде тайым теңге тышат», – деді. «Біз екі дүз сом берейік!» – деді. «Сатпаймын», – деді. «Байлық 

қылсаң, үш дүз теңге берсең, сатамын», – деді. 

Үш дүз теңге берді, тайды алды. «Мынаны қайтеміз?», – деді. Ежігелді айтты: – Үйіңе апар, – деді. – 

Жоңышқа, пішенге байла! Түн ортасында суғар, таң атып келе жатқанда соны бір суғар! Күн шыға 
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келгенде үйіңнің ішіне ақ кигіз жай! Тайды алып келіп, ішіне қоя бер. Құйрығынан ұстап, қамшыменен 

сабасаң, үйіңнің ішін күміс теңгеге толтыра тышар, – деді. 

Үйінің ішіне торы тай теңге тышпады, боқ тышады. Үш қарындастың ағасы інілерін шақырды, олар келді. 

«Ежігелді алдапты», – деді. «Тай теңге тышпады, боқ тышты. Ежігелдіні іздейік», – деді. Олар барды, 

іздеді, тапты. Байдың балалары келе жатыр, сөйлесті. Ежігелдінің қасында қазан ет асулы тұрды. Байдың 

балалары: 

– Қазанды сат, – деді. Ежігелді: 

– Сатпаймын, – деді. 

– Несі бар? – деді. «Мұны сатсам, өзім өліп қаламын», – деді. – Бұл қазаным өзі асылады, су өзі құйылады, 

ет өзі салынады, отын өзі жағылады, өзі піседі. Балалар айтты: 

– Сат! Үш дүз теңге береміз, – деді. Сатты қазанды, олар айттылар: 

– Ежігелді, мынаны қайтеміз? 

– Менің өзім алысқа кетпей, асылмайды, менің өзім алысқа кеткен соң асылады, – деді. 

Ежігелді қашты. Қазан асылмайды, от жағылмады, ет салынбады, су құйылмады. 

– Алдады бізді, – деді. 

– Қуалық, – деді. Қуды, қуып кетті, ұстап алды, әпкелді, бір судың басына әпкелді, қолын, аяғын байлады, 

«суға тастаймыз», – деді. «Бізді алып, суға түсіп кетер», – деп қорықты. Үшеуі қалаға кетті. 

– Ағашыменен итеріп жібереміз, – деді, – ағашты әпкелеміз, сен жат, – деді. 

Бір кісі Ежігелдінің қасына келді. Ежігелді жылады, ойбай, ойбай салды. Келген кісі: «Не қылған 

жансың?» – деді. Оны сұраған кісінің астында қара жорға аты бар болған, басында қара түлкі бөрігі бар 

болған, үстінде қара мақпал шапаны бар болған. Ежігелді оны көріп айтты: «Бері жақын кел! Мен саған 

айтайын!» – деді. Кісі жақын келді. Ежігелді айтты: «Мына шәрдің патшасы өлген екен, маған «сен соған 

патша бол!» – деді. Мен болмадым. Сонан соң қол-аяғымды буды, «суға итереміз», – деді. Қара жорға 

атты кісі айтты: «Ақылың жоқ екен, – деді, – патша болсаң, не қылады?», – деді. 

Ежігелді айтты: 

– Патша болуға жарамаймын, – деді. 

Қара жорға атты кісі айтты: 

– Мен патша болайын, – деді. 

Ежігелді айтты: 

– Патша болайын десең, шеш мені! – деді. Шешті. Қара жорға атты кісі киімін шешіп, оған берді. Ежігелді 

оны буды, айтты: 

– Қаладан кісі келеді, келген соң сені ағашпенен суға итергенде, сен патша боламын десең, олар сені 

шешеді, – деді. Ежігелді қара жорға атқа мінді, қара мақпал шапанды киді, қара түлкі бөрікті киді. 

Ежігелді кетті, кеткен соң манағы үшеу қаладан ағаш алып келді, «Ежігелдіні суға итереміз», – дейді. 

Үшеуі аттан түсіп, байлаған кісіні итерді. Байлаған кісі айтты: 

– Мені итерме, патша боламын! 

Үшеу айтты: 

– Сен мені алдадың: қанша ақшамызды алдап алдың. Сен патша боламын десең, сені суға жіберейін, онда 

патша бол! – деді. Оны суға итеріп жіберді, енді үшеуі қалаға қайтты. 

Келді қалаға, келсе, алдынан Ежігелді келді. Үшеуі айтты: 

– Е, Ежігелді, біз сені суға жібердік. 

Ежігелді айтты: 

– Е, ағалар, суға жібергенің маған жақсы болды, судың түбінде осындай қара жорға ат екен, – деді. 

– Жалғыз ат, мен ұстадым. 

Үшеу Ежігелдіге айтты: 

– Е, ағам, – деді, – бізге көрсет! – деді. Ежігелді: 

– Жүр! – деді. Бағанағы өзін суға итерген жерге әкелді. Біреуінің қойнын тасқа толтырды, қонышын тасқа 

толтырды, беліне бір шыбық байлады, «суға түс!» – деді. Біреуі түсіп кетті. Онан соң үшеуінің екеуін 

шыбыққа байлап, «суға түс», – деді. Екеуі суға түсіп кетті. 

Өзі Ежігелді атқа мінді, суға түсті, арғы жаққа кетті, атты қайтарды судан өткізіп, өзі жаяу кетті. Қазақтың 

үйіне келді, со үйде алты қыз бар екен, алты басты бір жалмауыз кемпір бар екен. Ежігелді келе кемпірді 
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қамшыменен сабады, алты қызды сабады, үйінен кемпірменен бес қыз қашып кетті. Бір қызды үйінде 

Ежігелді алып қалды, қатын қылды. Ежігелді далаға кетті. Бір күні үйіне кемпір келді. Кемпір сұрады: 

– Ежігелді келгенде қайтесің? – деді. 

Қыз айтты: 

– Есік ашып, Ежігелдіні кіргіземін, – деді. Кемпір айтты: 

– Түнде жатқанда қайтесің? 

Қыз: 

– Құшақтасып жатамын, – деді. Кемпір айтты: 

– Бүгін есікті ашып кіргізбе, түнде жатқанда, теріс қарап жат. 

Ежігелді үйіне келді, есікті ашпады, түнде жатып еді, теріс қарап жатты. Ежігелді айтты: 

– Қатын, неге теріс қарап жатасың? Қатыны айтты: 

– Өзің далаға кетесің, мен үйде жалғыз отырамын, бала менде жоқ, – деді. Ежігелді айтты: 

– Баланы бермесе, Құдай бермейді. Қатыны айтты: 

– Менде сәукеле жоқ, – деді. 

– Бір Дауғар алып маржан сатады, сонан маған маржан сатып алып келіп бер! – деді. Ежігелді айтты: 

– Жаяу бармаймын, – деді. Қатын айтты: 

– Шешемде ала өгіз бар, соны әкеп берейін, соған мін, – деді. Ежігелді «әкпел!» – деді. Әпкелді өгізін, 

өгізін мінді, кетті маржан сатуға. 

Дауғар алып түстік жерден көреді екен, күндік жерден естиді екен. Дауғар алып сейілге шықты, бағанағы 

Ежігелдіні көрді. Қырық нөкер шақырды: 

– Анау ала өгізді бала келеді, екі теңгеге өгізін сатар ма, сатса, өгізін алып кел. Сатпаймын десе, өгізін де, 

өзін де алып кел, – деді. 

– Өгізін сойып алайын, өзін қақтап, пісіріп жеймін, – деді. 

Ежігелді де түстік жерден көреді екен, күндік жерден естиді екен. Ежігелді Дауғар алыптың сөзін есітті. 

Ежігелдіге екі кісі келді. 

– Өгізіңді сат, – деді. 

– Неге? – деді. 

– Екі теңгеге, – деді. 

– Сатамын, – деді. Екі кісі өгізін алды. Екі теңгеге Ежігелді жаяу қалды. 

Бір кемпірге келді, кемпірге айтты: 

– Саған бала боламын! – деді. Бала қылды кемпір, қойын жайды, кешке қойын айдап, үйге келді, түн 

болды, бір келіншектің сәукелесін ұрлап алды, қайтып үйіне келді, жатты, ертең тұрды, қойын жайды, 

сәукелені басына киді. Дауғар алыптың аулына келе жатыр. 

Оны алып келе жатқанын көрді, қырық нөкерді шақырды. 

– Анау бір келіншек келе жатыр, мен: «Ет ас», – деп айтайын, сендер аспаңдар, мен «Пісті ме?» дегенде, 

«Жоқ» деп айтыңдар, түнде соның қойнында жатамын, зорлық қыламын, сол қатын түнде ойбайласа, 

сендер келмеңдер, – деді. 

Ежігелді «қатын» болып, Дауғар алыптың үйіне келді, алып оны білмеді, ұрғашы екен дейді. Есендесті, 

сөйлесті. Алып айтты: 

– Ет асыңдар! – деді. Нөкері асқалы кетті, ет аспадылар. Күн кеш болды, «Енді қайтсем екен?» – деді 

келіншек. Алып сұрады: «Ас пісті ме?» – деп. Нөкері: «Жоқ», – деді. 

Күн батты, етті әкпелді, жеді. Ежігелді айтты: 

– Түн болды, – деді. Алып: 

– Қон, – деді. Ежігелді: 

– Қонсам, қонайын! – деді. Қонды, тысқары шықты, тысқары шыққан соң бір қылмыстыны асып 

өлтіретұғын аспа бар екен. Дауғар алып оны келіншекке көрсетті. Келіншек оны көріп айтты: 

– Бұған қайтып ойнайсың? – деді. Дауғар алып айтты: 

– Мына темір таяқпенен түртіп жіберсем, асылып кетеді, – деді. Сонан соң асылып қойған кісіні өлтіремін, 

– деді. 

Келіншек айтты: 
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– Жүрші! – деді, – мен көрейін! Темір таяқпенен түртейін, – деді. Алып жүрді, түртіп жіберді келіншек. 

Дауғар алып асылып кетті. Келіншектің қолында қамшы бар екен, келіншек жуан алыптың аяғынан, 

қолынан ұстады, қамшыменен сабады, сабады. Дауғар алып, ойбай, ойбай салды. Келіншек сұрады: 

– Ала өгізімнің еті тати ме екен? – деп, сабап жатыр. Алып ойбайлады, келіншек алыпты боқтады. 

Дауғар алыптың ойбай салғанын қырық нөкері есітті, алып келіншекке зорлық қылып жатыр екен деп 

ойлады. 

Енді Ежігелді үйіне қайтты, қонды, ерте тұрды, қойын жайды, жайып тұрса, бір-екі кісі келе жатыр, 

амандасты. 

– Ассалаумағалайкум, – деді. 

– Уаликамасалам, – деді. Сөйлесті Ежігелдіге, Ежігелді екенін білмеді. Ежігелді: 

– Қайда барасыңдар? – деді. Кісі айтты: 

– Бір баладан өгіз сатып алып едік, сол келіншек болып келіп, Дауғар алыпты аспаға асып кетті, 

қамшыменен сабап кетіпті, – деді. 

– Енді алып қатты ауру болып жатыр. Бір дәрігер мында бар ма? – деп сұрады. Ежігелді айтты: 

– Мен өзім дәрігермін, мен өзім тамыр ұстаушы едім. 

Екі кісі айтты: 

– Жүр! – деді, – алыпқа! Ежігелді алыпқа жүрді, алыпқа келді, тамырын ұстап көрді. Ұстаған соң айтты: 

– Қырық құлаш жібек арқан маған алып кел, төрт темір қазық алып кел, бір табақ қара тікен тұз алып кел, 

өткір пышақ алып кел! – деді. 

Қырық құлаш жібек, төрт темір қазық әкелді, бір табақ тұз әкпелді, өткір пышақ әкпелді. «Төрт темір 

қазықты жерге қақ», – деді. Жерге қазықты қақты, «Алыпты кер», – деді, керді алыпты, байлады алыпты, 

төрт қазыққа байлады. Ежігелді жалшыларына айтты: 

– Алып ойбайласа да, келмеңдер, – деді. 

– Менің қылған еміме шыдамас. 

Жалшылары кетті. Ежігелді пышақ алды, пышақпенен Дауғар алыптың терісін тілді, тұзды құйды, 

қамшыменен сабады, сабады, сұрады: 

– Ала өгізімнің еті тәтті ме екен? – деп боқтады, боқтады, Дауғар алып ойбай, ойбай салды. Қырық нөкер 

ойбай салғанын естіді. Ежігелдінің айтқан сөзіменен келмеді. 

Ежігелді қашты, алдынан бір түйелі кісі келе жатыр, келіп амандасты, сөйлесті. Ежігелді сұрады: 

– Қайда барасың? 

– Дауғар алыптың аулына барамын, – деді. Ежігелді айтты: 

– Түйеңді маған бер! – деді. 

– Неге? – деді. 

– Дауғар алыптан ақша ап берейін. 

– Не деп ақша ап бересің? – деді. Ежігелді айтты: 

– Аулының тұсынан өте беріп, ала өгіздің иесі менмін десем, ақша маған береді, – деді. Бағанағы кісі 

айтты: 

– Оны мен өзім айтып аламын, – деді. 

Түйелі кісі ауылдың тұсына келді, айтты: 

– Ала өгіздің иесі менмін! – деді. 

– Аспаға асқан менмін! – деді. 

– Жоныңа тіліп, тұзды салған менмін. 

– Қамшыменен соққан менмін. Дауғар алып айтты: 

– Со кісіні ұстаңыз. Ұстады со кісіні, ұстап алса, сұрадылар. 

– Ол сөзге сені кім үйретті? – деділар. Түйелі кісі айтты: 

– Бір қашып баратұғын бала үйретті. Алып сұрады: 

– Со бала қайда кетті? – деді. 

– Қалаға таман кетіп барады, – деді. 

Енді екі кісі Ежігелдіні қуды, қуып жетті балаға, бала қалаға жеткен екен. Бала қуған кісіні көрді, бір 

жаман үйге кіріп кетті. Кіріп келсе, бір таз бала бар екен, диірмен тартып тұрады екен. Ежігелді айтты: 

– Ой, тазым! – деді. – Ештеме білдің бе? – деді. 
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– Жоқ! – деді. 

– Дауғар алыптың қаршығасының торы жыртылып қалып, таздың басы керек деп, екі кісі келеді, – деді. 

Таз қашты. Екі кісі келді де, жаман үйге кірді. Бағанағы Ежігелді бетіне ұнды жағып, диірмен тартып 

отырды. Әлгі екі кісі сұрады: 

– Бала қайда кетті? – деді. Ежігелді «Сөйлесем, даусымнан таныр», – деп, «м! м!» – деді, сақау болды, екі 

кісі кеткен екен деді, шықты, шығып бір үйге келсе, бір таз бала тақтайға басын соғып отыр, қызыл ала 

қылыпты қанатып, кісі келді де сұрады: 

– Не қылдың? – деді. Бала айтты: 

– Басым торға жарамайды, – деді. Кісі айтты: 

– Оны кім үйретті? – деді. 

– Әлгі бір бала, соны үйретті, – деді. 

– Ол бала қайда? – деді. Бала айтты: 

– Диірмен тартып қалған, мен қашып кеттім, – деді. Екі кісі айтты: 

– Сол кісі Ежігелді екен. 

Бағанағы үйге қайтты, қайтып келсе, Ежігелді қашып, кетіп қалыпты. Дауғар алыптың үйіне кісі 

қайтыпты. Алыпқа айтты: 

– Ұстай алмадық, – деді. 

Дауғар алып қағаз сызды: 

– Қала-қалаға Ежігелді атты кісі болса, ұстасын, – деді. Ежігелді хат жетпеген бір қалаға барып, тұрды. 

Бір кемпірдің үйінде тұрды, бала боламын деп тұрды. Кемпірдің баласы жоқ екен, кемпір Ежігелдіні бала 

қылып алды. 

Ертең Ежігелді қойын жайып кетті. Сол қалаға тағы да хат келді. Сол қаланың билері, хандары кеңес 

қылды. 

– Көшеге ақша төгелік, – деді, – кісінің бәрін де жүргізелік, – деді. – Сол ақшаны кім алса, сол – Ежігелді, 

соны ұсталық, – деді. 

Көшеге ақша салды, кісінің бәрін жүргізді. Ежігелді жүрді, табанына желім жағып алып, көшедегі 

ақшаның бәрін түгесті, бір теректің түбіне апарып, ақшасын тастады. Ежігелді көп кісінің ішінде жүр екен. 

Қаланың билері, хандары кеңес қылды. 

– Бізге көрінбеді. Бір түйеге қазына артып, жүргізелік, соны алғанда, ұстап алалық, – деді. Жетелетті. 

Кешке таман бір үш топ арақ алып, Ежігелді түйе жетектеген балаға алып келді. 

– Іш, – деді, – шөлдедің, – деді. 

Ішті, ішіп мас болып, жығылып қалды. Түйені алып, Ежігелді кетіп қалды. Үйіне әкелді түйені. Сойды, 

сойып шешесіне берді. Түн болған соң теректің түбіне келді, ақшасын алып отыр еді. Ханның уәзірі келіп, 

Ежігелдіні көріп, ұстап алды, терекке байлап тастады. Уәзірдің өзі ханға кетті. Ханға барып айтты: 

– Ежігелдіні ұстап, терекке байлап қойдым, – деді. 

Ежігелді таңулы тұр. Бір қатын суға келе жатыр, екі шелегі бар. 

– Ай, қатын! – деді, – бері кел! – деді. Қатын келді. 

– Нағылған жансың? – қатын сұрады, – таңулы тұрған, – деді. 

– Қатынымның ойнасы бар екен, соны ұстап алып едім, – дейді. 

– Ол кім екен? – дейді. 

– Уәзір екен, – дейді. –Ұстап алып едім, алған соң уәзір «Мен қатыныңды аламын», – деп, мені терекке 

таңып қойды. 

– Ханға айтып, басыңды алдырамын, сен Ежігелді екенсің, өтірік айтып, менің үстіме қатын алайын деп 

жүр екен, – дейді. 

Ол қатын Ежігелдіні шешіп қоя берген. Шелегін тастап, қатын ханға барды. 

– Бұған нанбаңыз, – деді. – О кісіні шешіп қоя бердім, – деді. – Бір бейшара екен, қатынымен мына жүзі 

қара ойнас екен, өлтіріп, қатынын алайын деп, сізге шағыстырып, өтірік айтып отыр. Мен қоя бердім. 

Ежігелді үйіне барды, шешесіне: 

– Бір қырық құлаш арқан есіп бер, – деді. Ертең қойын жайып кетті. Хан кеңес қылды, елін жиды, кісіге 

айтты: 

– Түйенің етін тауып әкелген кісіге басынан төмен ақша құямын. 
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Бір кемпір: 

– Мен тауып әкелемін, – деді. 

Ежігелдінің үйіне кемпір келді. 

– Бір түйенің майы бар ма? – деді. 

– Баламның басының қотыры бар, соған керек, – деді. Ежігелді алдынан шықты. 

– Кемпір, қайдан келесің? – деді. 

– Шешеңнен түйенің майын әкелемін, баламның басының қотыры бар еді, – деді. Ежігелді айтты: 

– Түйенің басын саған берейін, – деді. 

– Үйге жүр. 

Кемпірді үйіне әкелді, өлтірді, бір қолын кесіп алды, түн болды. 

– Ханның жалғыз қызы бар екен, соған барамын, – деді. Түйенің қуығын алды, толтырып су алды, бір біз 

алды, кемпірдің қолын алды, келді ханның қызының үйіне. Жеті қабат үйі болды, жеті қабат арқанмен 

үйдің төбесінен түсті. Қызының қасына келді, қыз ұстап алды. «Сен Ежігелді екенсің», – деді. «Мен –

Ежігелді», – деді. «Әкеме айтып, басыңды алдырамын», – деді. 

– Әкеңе айтып, басымды алдыр, бүгін маған қойныңа жатқыз. 

Қыз: 

– Жат, – деді. 

Ежігелді қыздың қойнына жатты, таң атып келеді. «Сигім келді», – деді. Қыз айтты: «Сен қашып кетесің», 

– деді. Ежігелді деді: «Қашады десең, қолымнан ұстап тұр!». Кемпірдің қолын ұстатты, қуықты бізбен 

шаншып алды, қашып кетті. 

«Бурташ болған» қыз айтты, тартып қалды қолынан, тартып қалса, құр қол келді. Тұрды, беті-қолын жуды, 

әкесіне барды, айтты әкесіне: «Ежігелді келіп, менімен ойнап кетті». Әкесі ашуланды. 

Хан құса болды. Түйесін ұрлатқанын, ақшасын ұрлатқанын, қызымен ойнап-күлгенін бір басқа хан естіді. 

Қағаз сызды, жіберді: «Ақшасын ұрлатқанша, түйесін ұрлатқанша, қызын ойнатқанша, дамбал бауына 

буынып өлсін», – деп. Дамбал бау жіберді. Хан ашуланды, елін жиып алып, айтты: 

– Бір хан маған зорлық қылды, сол ханды өзімдей қылып келген кісіге кім де болса, қызымды беремін, – 

деді. Ежігелді ханға келді. 

– Мен – Ежігелдімін, – деді, – сол ханды саған әкелемін, – деді – қызыңды беремісің? – деді. «Беремін», – 

хан айтты. Айтқаннан соң Ежігелді айтты: 

– Маған алпыс ала сауысқан атып бер, – деді. Атып берді, Ежігелді бір абдыра алды, арқалап кетті. Барды, 

хандікіне барды. Хан қатынымен шай ішіп отыр екен. Ежігелді алпыс сауысқанның терісін тайтері қылып 

киген екен, үйге кірсе, хан менен қатыны шошып тұрған. Ежігелді абдыраның аузын ашты, «Жалаңаш 

түс», – деді. Қатыны мен хан қорқып, түсті. Ежігелді абдыраның аузын жапты, арқалап қайтты, ханның 

үйіне әкпелді. 

– Әкелдің бе? – хан айтты: 

– Әкелдім, – деді. Абдыраның аузын ашты, жалаңаш қатын мен хан түрегелді. Екеуі жылады: 

– Не болды? – деді. 

– Білмеймін, Әзірейіл екенін, не екенін білмейміз деді, абдыраға түс дегенін білеміз, – деді. 

Хан айтты: 

– Буынып өлсін! 

Дамбалдың бауын өзіне қайта берді. Хан қайтты үйіне, үш күннен соң өлді. Ежігелді ханның қызын алды. 

26. МОМЫНБАЙ МЕНЕН ЖЕТІ ҚАРАҚШЫЛАРДЫҢ ХИКАЯСЫ 

Ертеде бір Момынбай деген кісі бар екен. Бұл Момынбай асқан жуас, өтірік сөйлемейтін, қаріп-қасыр, 

жетім-жесірге рақымды, жақсы адам екен. Сол себепті Құдай тағала бұл Момынбайға аямай үлкен дәулет 

беріп, мұның төрт түлік малының, алтын-күміс қазынасының қисабы жоқ үлкен бай екен. Ол заманда бара 

жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін алып, дүнияны құртқан һәм ұрлық-қарлық, 

залымдықпенен жеті қарақшы атанған бір жеті қу бар екен. 

Күндерде бір күн бұ қарақшылар өзді-өзі сөйлеседі. Момынбай һешбір кәсіп қылмайды, құр малын 

баққаннан басқа. Сөйтсе де, оның дәулеті күннен күнге арта береді. Біз қанша азаптанып, тырыссақ та, 

Құдайым біздің дәулетімізді арттырмайды. 

– Қой, не қылсақ та, амалдап, осы Момынбайды құртып, дәулетін олжа қылайық, – деседі. 
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Осылайша уағда қылысып, жөні келсе, алдап, жөні келмесе, ұрлап, екі-үш жылдың ішінде-ақ қарақшылар 

Момынбайдың қисапсыз дәулетін қор қып, тәмам қылады. 

Момынбай дәулеттен айрылған соң бұрынғы дос-жарлары, ағайындары һәм мұның малын бағып, 

қызметін қылып, күнін көріп отырған көршілері мұның қылған жақсылығын ұмытып, алды-алдына 

бытырап кетеді. Сөйтіп, Момынбай мырза деп дүнияға даңқы шыққан, дүнияға малы сыймаған бай жеті 

қарақшының арқасында қисапсыз дәулеттен айрылып, ағайын-туғаннан, дос-жардан айрылып, қара 

лашық тігіп, жалғыз үй қалады. Лашықтың іші толған жас бала, кемпірі болса, ауру, төрт түлік малдан 

қалған жалғыз-ақ – көк есек. Күндерде бір күн Момынбай бұрынғы дәулетін ойлап, жұрттың қылған 

қошеметін ойлап, һәм өзінің бұ күндегі халін ойлап: 

– Ай, дүние, шіркін-ай, пендеге бірде бетін, бірде көтін көрсетеді екенсің ғой, – деп, бек қапа болып 

отырады да, ойлайды: 

– Мен бұ халға жеті қарақшылардың арқасында жеттім. Қылғанға қылғанның айыбы жоқ деген қазақтың 

сөзі бар еді, мен де бұ қарақшыларға бір іс көрсетсем қайтеді? 

Момынбай осылайша ой қылады да, сандығында жатқан үш-төрт күміс теңгені қалтасына салып, көк 

есегіне мініп, жеті қарақшылардың аулына қарап жүреді. Ауылға жақындап келгенде қалтасындағы баяғы 

күміс теңгелерді есегінің көтеніне тығады. Сонан соң ауылдың желкесінде, төбенің басында тамаша 

қылып отырған қарақшыларға келіп: 

– Асаламмағалейкум, – деп, сәлем береді. Қарақшылар: 

– Уағалайкім ассалам, Момынбай, мал-басың аман ба? Жол болсын, қай жаққа барасың? – деді. 

Момынбай айтты: 

– Шүкір Құдайға, басымыз аман, малың аман ба деп, несін сұрайсыңдар, малдың бәрін өздерің жиып 

алдыңдар ғой. Міне, енді бала-шағам қорек қылатын да һеш ауқатым болмаған соң баяғы дос-жарлардан 

бір нәрсе болар ма деп анау ауылға бара жатырмын, – деді. 

Бұ сөздерді айтты да: «Қош болыңдар!» – деп, Момынбай жөніне жүре берді. Һәм үйден ала шыққан 

қолындағы бізбенен қарақшыларға байқатпай, есегін сауырына шаншып алды. Біздің жанына батқанынан 

есек құйрығын жиып қалып еді, баяғы күміс теңгелердің біразы көтінен түсіп қалды. Тағы бір шаншып 

қалып еді, тағы бір теңге түсті. 

Сөйтіп, есектің көтіндегі үш-төрт күміс теңге – бәрі де түсіп қалды. Момынбай байқамаған болып, артына 

қарамай, жүре береді. Қарақшылар есектің көтінен күміс теңге аққанын көріп, бұны керемет деп, таң 

қалысып тұрды да, қарақшының біреуі айтады, «Бұны ғажап іс, мұның мәнісін білуге керек», – деді. 

Бүтіндері мақұл деп, ертеңіне бәрі аттанып, Момынбайдың үйіне келеді һәм сұрайды. 

– Момынбай, кеше сен бізбенен қош айтысып кете бергенде есегіңнің көтінен қанша күміс теңге құлап 

қалды. Мұның мәнісі қалай, жасырмай, расын айтшы, – деді. 

Момынбай айтты: 

– Баяғы қисапсыз көп малымнан қалғаны осы – жалғыз көк есек, әйтеуір, осы есектің арқасында кемпір, 

балам аш-жалаңаш болмай тұрады. Бұл есектің өнері сол – сұлы жеген күні күміс теңге тышады, арпа 

жеген [күні] тіллә тышады. 

Қарақшылар мұны естіп, таң қалысып, шетке шығып, мәслихат қылады. Бұл жалғыз есегін ұрлап 

алғанымыз енді Құдайға да мақұл болмас. Қанша болса да, ақша беріп, бұл есекті сатып алалық, берген 

ақшамызды тез-ақ өндіріп аламыз ғой, – деп, Момынбайға келіп: 

– Бай, бұл есегіңді бізге сат, – дейді. Момынбай: 

– Бала-шағам ауқат қылып тұрған жалғыз есегімді сатпаймын, – десе де, қоймай, көп тіллә беріп, есекті 

алып, қарақшылар аулына қайтады. Ертесіне есекті арпаға әбден тойғызып, мұның өнерін көрелік деп, 

қарақшылар бәрі жиылып, есекті жығады, төрт аяғын қатты қылып байлайды. Бір-екеуі есектің көтінен 

шыққан алтын шашылмасын деп, қап төсеп тұрады да, қалғандары қолдарына бірер ағаш тоқпақ алып, 

есектің ішін тоқпақтай бастайды. Арпаға тойған есек тоқпақтан барт-барт тышады. Қарақшылар алтын 

шығып жатыр деп, онан сайын қатты тоқпақтайды. Миллионша есекті тоқпақтап, енді біраз алтын шыққан 

шығар деп, қапты алып, ішіне қарап, қап толған боқ, боқты қолдарыменен аралап қараса, жалғыз да тіллә 

жоқ. «Бұ қалай?» – деп, қарақшы таң қалысып, тұрып-тұрып, есектің аяғын шешіп, тұрғызайық десе, есек 

өліп қалыпты. Мұны көріп, Момынбайдың алдағанын біліп, «Қап, Момынбай, бізді ақымақ қылған екен. 

Орынды жазасын берсе болады», – десіп, қатты ашуланып, ыза болады. Ертеңіне қарақшылар бәрі де атқа 
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мініп, Момынбайдың үйіне қарап жүреді. Момынбай бұлардың келе жатқанын көреді де, жүгіріп, үйге 

кіріп, алдыңғы күні есек сатып алған көп тілләнің қуанышымен сойған қойдың ішегіне [қан] толтырады 

да, кемпірінің мойнының айналасына байлап, айтады: 

– Қарақшылар үйге кіре бергенде сен есіктің бір жағынан шыға қаш. Мен қолыма пышақ алып, боқтап, 

балағаттап, сені қуармын. Сен қашып, барып-барып, жығылған бол, мен сені пышақпенен бауыздаған 

болармын. Мойныңдағы ішектен қан ағар, сен қорылдап, өлген бол да қал. Біраздан соң мен ішек қаптаған 

қарт сырнайымды тартып-тартып, сені келіп: «Не қылып жатырсың, тұр», – деп, басыңа тебермін, сен 

«Ойбай, қатты ұйықтап қалыппын ғой», – [деп], ұшып тұра кел, – дейді. 

Ол екі арада қарақшылар келіп, аттарын байлап, үйге кіре бергенде кемпір есіктің екінші жағынан шыға 

қашады. Момынбай ашуланған болып, боқтап-балағаттап, кемпірді артынан қуа шығады. Кемпір қашып 

барып-барып, жығылады. Момынбай артынан жетіп барып, қолындағы пышағыменен жығылып жатқан 

кемпірді «бауыздап» жібереді. Кемпірдің тамағынан қан ағып, қорылдап, «өліп қалады». Момынбай үйге 

қайтып келіп, ашуланған болып отырады. Қарақшылар мұны көріп, Момынбаймен сөйлесуге бата алмай, 

отырады. 

Біраздан соң Момынбай ашуы тарқағандай болып, керегенің басында тұрған қарт сыбызғыны алып, 

тартып-тартып, «өліп жатқан» кемпірді «Не қылып жатырсың, тұр?», – деп, басына тебеді. 

Кемпір «тіріліп», «Ойбай-ай, қатты ұйықтап кеткен екенмін ғой», – деп, ұшып тұра келеді. 

Қарақшылар мұны көріп, таң қалысып: 

– Момынбай, бұ не ғажап іс? – деп сұрайды. Момынбай айтты: 

– Мұнда һеш ғажап іс жоқ, бәрі мынау қара сыбызғының қасиеті, һәр түрлі күйді ойнап-ойнап, өлген кісіні 

басына тепсең, ұшып тұра келеді, – дейді. 

Қарақшылар бұған таң қалысып: 

– Бай, осы сыбызғыңды бізге сатшы, – деп, жабысады. Момынбай: 

– Ата-бабамнан мирас қалған жалғыз сыбызғыны да маған көпсіндіңдер ме? Қанша берсеңдер де, 

сыбызғымды сатпаймын, – десе де, қарақшылар жабысып қоймай, ақырында, есепсіз көп тіллә беріп, қара 

сыбызғыны сатып алып, ауылдарына қайтады. 

Ауылдарына келсе, бәрінің де қатындары ауыл қыдырып кеткен екен. Бұлар қатындарына қатты 

ашуланып, барған жерлерінде тауып алып, бәрі де қатынын бауыздап тастайды, сосын сыбызғыны тартып, 

тірілтіп аламыз деп. Біраздан соң біреуі сыбызғыны тартып-тартып келіп, өліп жатқан қатынын басқа 

тебеді. Қатын тұрмайды. Екіншісі келіп, қатынын басқа тебеді, тұрмайды. Үшіншісі келіп, тебеді, о да 

тұрмайды. Сөйтіп, жетеуі де қатынын өлтіріп алады. Мұны көріп, Момынбайдың тағы алдағанына көзі 

жетіп, қарақшылар жаман қатты ашуланып, ыза болып, «Бұл Момынбайды тірі қоймайық», – деп, уағда 

қылысады. 

Бұл екі арада Момынбай кемпіріне айтады: 

– Жеті қарақшыларға мен қолымнан келгенімді қылдым, енді олар маған мейлінше өшікті. Өшін алмай 

қоймас. Мен азық-түлігімді, төсек орнымды алып, анау үлкен жолдың үстіндегі қара молаға барып, 

жатайын. Кеш сайын үйге келіп жүрермін. Агар қарақшылар мені сұрап келсе, сен жылаған болып, «Үш-

төрт күн болды, Құдайдан қаза жетіп, дүниядан қайтты, моласы анау тұрған дегейсің», – деп, кемпірге 

үйретіп, Момынбай азық-түлігін, төсек орнын алып, баяғы жол үстіндегі қара моланың ішіне кіріп, жатып 

алды. Мұнан соң бірнеше күн өткеннен кейін қарақшылар Момынбайдың үйіне келсе, қара киіп, шашын 

жайып, бетін жыртып, жылап, дауыс қылып отырған кемпірді көреді. 

– Ай, бәйбіше, не болды? – деп сұрайды. Бәйбіше айтады: 

– Құдайым, әуелі сансыз малымды, сансыз қазынамды алды. Ақырында, қойнымдағы байымды алды. Үш-

төрт күн болды Құдайдан қаза жетіп, Момынбай дүниядан қайтты. Моласы – анау, үлкен жолдың 

үстіндегі қара мола, – дейді. 

Мұны естіп қарақшылар: 

– Әй, бәрекелді-ай, тірісінде өшімізді ала алмай қалдық-ау, – десіп, көп өкініп, ауылдарына қайтады. 

Күндерде бір күн жеті қарақшылар бір керуен талап, көп алтын-күміс олжа алып, үйлеріне қайтып келе 

жатып, нақ Момынбайдың моласына келеді. Қарақшының біреуі айтады: 
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– Мынау Момынбайдың моласына кіріп, олжамызды бөліп алсақ, қайтеді? – дейді. Бүтіндері мұны мақұл 

көріп, бәрі де аттарынан түсіп, қап-қап алтын-күмісті алып, молаға кірсе, Момынбай тірі адамдай төсегін 

жайып жатыр, бас жағында бір саба қымыз, табақ-табақ піскен ет тұр. Мұны көріп, қарақшылар ойлайды: 

– Япырмай, мынау Момынбай иманды болып, ұшпаққа кірген екен. Қарашы, көрінен шығып, тірі кісідей 

төсекте жатқанын, ет, қымыз дегенің мынау, – деп, таң қалысып тұрып, ақырында, отырып, олжаларын 

бөліседі. Алтын-күмісті жетіге бөліп, үйіп қойып, мына бөлімді мен аламын деп, біреуі айтып, жоқ, мұны 

сен алмайсың, мен аламын деп, өзді-өзі олжаға таласып, у-шу аямай шығады. Сол уақытта жатқан 

Момынбай: 

– Һешқайсысың да алмайсың, мұның бәрі де менікі, – деп, орнынан ұшып тұра келеді. 

Мұны көріп қарақшылардың есі шығып кетіп, моладан жүгіре-жүгіре шығып, аттарына мініп, алды-

артына қарамай, ауылдарына қарай қашады. Бұлар кеткен соң Момынбай алтын-күмісті жиып алып, үйіне 

апарып береді. 

Қарақшылар аулына келіп, естерін жиып алған соң өзді-өзі сөйлеседі. 

– Бұ Момынбай тірісінде бізге қанша қорлықты көрсетіп еді, енді өлгенде де тек жатпай, қанша 

олжамызды алып қалды. Мұнан не қылып өшімізді аламыз? – деседі. Сонда біреуі тұрып айтады: 

– Һеш болмаса моласының басына тышайық, – деді. Бәрі де мұны мақұл көріп, аттарына мініп, 

Момынбайдың моласына қарай жүреді. Момынбай бұлардың келе жатқанын көріп, һәм не ойменен келе 

жатқанын сезіп, моланың ішінде жанып тұрған отқа бір істік темірді салып қыздырады. Ол екі арада 

қарақшының біреуі моланың басына шығып, төбесіндегі тесікке көтін қойып, «Мә, бәлем, саған» деп, 

тыша бергенде, моланың ішінен Момынбай қызарған істік темірді көтіне тығып алады. 

Қарақшы: 

– Ойбай-ай, иттің аруағы ұрды, – деп, көтін қолымен басып, моладан түсе қашады. 

Екінші қарақшы батырсынып келіп еді, Момынбай оның да көтіне ыстық темір тықты. Сөйтіп, 

батырсынып, өшімізді аламыз деп, жеті қарақшының жетеуі де көтіне істік темір кіргізіп алды. Сонан соң 

бұлар жаман ыза болып, не қыларын білмей, ақымақ болып, аулына қайтады. Бұлар кеткен соң Момынбай 

нәрселерін жиып алып, үйіне келіп, баяғыдай шаруасын қылып тұра береді. Момынбай өліп, тіріліпті 

деген хабар тез-ақ елге жайылып, ақырында, ханның құлағына тиіпті. Хан мұны естіп, қайран қалып, 

Момынбайды шақыртып алады. 

– Ай, Момынбай, сені өлді деп естіп едім, сен қалайша тірілдің? – дейді. 

Момынбай айтады: 

– Тақсыр, ханым, менім өлгенім рас еді, артымда жесір қатын, жетім балаларым, қанша малым, қазынам, 

жеті құлым қалып еді. Сол құлдарым жетімдердің сөзін тыңдамай, зорлық-зомбылық көрсетіп, малдарын 

бөлісіп алып, қашып кетіпті. Жетімдер мұндай қорлық көріп, Құдайға шын ықыласымен жылаған соң 

Жасаған ием сол жетімдерге рақымы түсіп, мені тірілтті, – деді. 

Хан мұны естіп, таң қалып һәм құлдардың қылған ісіне қатты ашуланып: 

– Момынбайым, сен ол құлдарыңның осы күнде қайда екенін білесің бе? – деді. Момынбай: 

– Білемін, тақсыр, – деп, баяғы жеті қарақшыны көрсетеді. Хан дереу жасауыл жіберіп, жеті қарақшыны 

алғызып: 

– Сіз неге жетімдерге зорлық қылдыңдар? – деп, жаман ұрысты. 

Қарақшылар айтады: 

– Тақсыр, біз һешкімге зорлық қылғанымыз жоқ. Һәм һешқашан құл болған емеспіз, – деді. 

Сонда Момынбай айтады: 

– Мен, тақсыр, жаңылсам, жаңылып тұрған шығармын, менің құлдарымның таңбасы бар еді. Агар да 

бұларда таңба жоқ болса, менің жаңылғаным рас болғаны, – деді. Хан сұрады: 

– Сенің құлдарыңның қандай белгісі бар еді? – деді. Момынбай айтты: 

– Менің құлдарымның істік темірменен салған көттерінде таңбасы бар еді, – деді. Хан дереу 

қарақшыларды шешіндіріп қараса, көттерінде Момынбай айтқан таңбасы бар екен. Мұнан соң хан 

Момынбайдың сөзі рас екен деп, жеті қарақшыны малы-жаныменен Момынбайға бұйырып береді. 

Сөйтіп, Момынбай дұшпандарын құл қылып алып, баяғыдан артық дәулетті, қадырман болып, дүниядан 

өтті. 

«Ұрлықтың түбі – қорлық» деген мақал осыдан қалған екен. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              771 bet 

27. ҰР, ТОҚПАҚ 

Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір кедей болыпты. Шал мен кемпір 

тұзақ қойып, күнін көреді екен. Бір күні шал келіп, тұзағына қараса, тұзағына бір қаз түсіп қалыпты. Шал 

келіп, қазды тұзақтан босатып алып, бауыздайын десе, қаз шалға айтыпты. 

– Мені сен босат, менен не сұрасаң, соны бір жылдан кейін ал, – дейді. 

Шал: 

– Мақұл, – деп, қазды жібереді. Үйіне келіп, жаңағыны айтса, қатыны шалды ұрсады. Шал: 

– Қой, сен нені білесің? – деп, сөзін тыңдамай, жүре береді. Бір жыл өтеді. Шал қазға бармақшы болады. 

Шал қаздың үйіне қарап жүреді. Бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүр екен. Келіп, түйешіден: 

– Бұл кімнің түйесі? – десе, 

– Бұл – Қазы байдың түйесі, – дейді. 

Шал ойланып, жүріп кетеді. Бір жерге келсе, көп қой жайылып жүр екен. Шал келіп: 

– Бұл кімнің қойы? – деп, қойшыдан сұрайды. Қойшы: 

– Бұл – Қазы байдың қойы, – деді. 

Шал жаңағы баладан: 

– Шырағым, Қазы байдың бұдан басқа несі бар? – дейді. 

Бала шалға айтады: 

– Қазы байдың үш жақсы нәрсесі бар, – дейді. 

– Біреуі – қазан, «Піс, қазаным» десе, әртүрлі тамақ пісіп шығады. Тағы біреуі – есек, «Ық, есегім, алтын 

тыш» десе, алтын тышады, енді біреуі – тоқпақ, «Ұр, тоқпағым, ұр, тоқпақ» десе, адамдарды ұра береді, 

– дейді. 

Шал: 

– Мақұл, – деп, жүріп кетеді. Қазы бай күтіп алады. Шал Қазы байдан Піс қазанын сұрайды. Қазы бай 

береді. Шал алып, үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатыр екен балдар шалға: 

– Ата, асқа түс, – дейді. Шал асқа түседі. Үйге кіріп бара жатып, балдарға: 

– Шырағым, «Піс, қазаным, піс» демеңдер! – дейді. Шал кіріп кеткеннен соң «Піс, қазаным», – десе, 

әртүрлі тамақ пісіп қалыпты. Балдар қазанды айырбастап алып қояды. Шал шығып, қазанды үйіне алып 

барып, «Піс, қазаным» десе, ешнәрсе шықпайды. Шал қазанды алып, Қазы байдың үйіне келеді: 

– Қазы бай, бұдан ешнәрсе шықпайды, – дейді. Қазы бай қазанды алып, «Піс, қазаным» десе, ешнәрсе 

шықпайды. 

Қазы бай қазанды алып қалып, есекті беріп жібереді. Шал есекті алып, үйіне қайтады. Жолда келе жатса, 

балдар шалға: 

– Ата, асқа түсіңіз, – дейді. Шал асқа түспекші болып, есектен түседі. Шал үйге кіріп бара жатып: 

– Шырағым, «Ық, есегім, алтын тыш» деме, – дейді. 

Балдар: 

– Мақұл, – дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң балдар: 

– «Ық, есегім, алтын тыш», – десе, есек алтын тышты. Балдар есекті айырбастап, орнына басқа есек қояды. 

Шал есекті алып, үйіне қайтады. Кемпір: 

– Қазға барып, алып келгенің осы ма? – дейді. Шал: 

– Бұл есек алтын тышады, – дейді. Кемпір қуанып қалады. Шал есекке: 

– Ық, есегім, алтын тыш, – десе, есек еш нәрсе тышпайды. Шал есекті алып, Қазы байға келеді. 

– Есектен еш нәрсе түспейді, – дейді. 

Қазы бай есекті алып, «Ық, есегім, алтын тыш» десе, еш нәрсе тышпайды. 

Бай шалға «Ұр, тоқпақты» береді. Шал «Ұр, тоқпақты» алып келе жатса, жаңағы жерде тағы да балдар 

асық ойнап жатыр екен. 

Балдар шалға: 

– Ата, асқа түс, – дейді. Шал асқа түседі. Үйге кіріп бара жатып: 

– Шырағым, «Ұр, тоқпақ» демеңдер, – дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң балдар: 

– Ұр, тоқпағым, сор тоқпақ, – дейді. 

Тоқпақ балдардың әрқайсысын бір ұрады. Балдар тоқпаққа жалынады. 
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– Ойбай, «Піс, қазаныңды», «Ық, есегіңді» берейін, – дейді. Шал шығып келе жатып, естіп қояды, шал 

келіп: 

– «Піс, қазанды», «Ық, есекті» бересің бе? – дейді. Балдар: 

– Мақұл, – деп, – әкеліп береміз, – дейді. Шал «Ұр, тоқпақты» қойғызады. Балдар «Піс, қазанды», «Ық, 

есекті» әкеліп береді. Шал «Піс, қазанды», «Ық, есекті», «Ұр, тоқпақты» алып, үйіне келеді. Сөйтіп, 

мұрат–мақсатына жетеді. 

28. ЖАРҒАҚ ЖАЛШЫ 

Дудабай деген бай пішен шабатын уақыт таянған соң, маусымды күнге жалшы іздестіре Түшпара 

қыстағына барады. Жарғақ жалшы оған кездіге кетеді. Дудабай: 

– Шырағым, атың кім? – дейді. 

– Атым – Жарғақ, – дейді. 

Дудабай ішінен «Жарғақ деген аты жаман екен, жарытып, ештеңе тындырмас» деп, жүре береді. Екінші 

көшеде Жарғақ басқа кейіппен тағы кезігеді. Дудабай атын сұрап біледі де, тағы тарта береді. Үшінші 

көшеде басқа пішінді боп, Жарғақ тағы кездеседі. Дудабай: 

– Үш кездескен жалшының аты үшеуі де Жарғақ бола берді ғой, жарыту-жарылқау Құдайдан шығар, 

осыны алайыншы, – деп келіседі де, үйіне алып келеді. 

Пішенге шыққанша бірер жеті өтеді. Одан байдың кеп-келісімді жасы жетіп қалған Қаламқас деген бір 

қызы бар екен. Жарғақ жалшыға болса-болмаса да, ол ұнайды ғой. Қаламқас та Жарғақ жалшының еті тірі 

жігіт екенін танып, байласпаса да, тілдеседі. Ебі табылса, алып қашумен тағдыры шешілетін болады. 

Дудабай төс қақтаттырады. Сүйретпеге айран құйдырады. Пішен басына кетеді. Пішен басына айранды 

алып барыпты да, қақтаған төсті үйінде ұмытып, қалдырыпты. Дудекең Жарғақ жалшыны қақтаған төске 

жұмсап жібереді. Жарғақ үйді сырттап келіп, ақырын тыңдаса, Дудекеңнің қатыны тамыр сартымен ауыз 

жаласып отыр екен. Қызы бір жаққа (отын-суға) кеткен болса керек, сарт қатынды кешке қосына 

шақырады. Қосы Дудекең пішенімен қанаттас болады. 

– Сіздің қосты қайдан табам? – дейді қатын. 

– Мен жүрген ізіме жоңқаны шұбата салып кетем. Сонымен барып, табасың, – дейді. Сарт кетеді. Жарғақ 

шұба қылған жоңқаны өз қосына қарай салады да, қайта келеді. Күн еңкейгесін қатын піскен ет, тәтті 

ұйытқан айран алып, жаңағы жолмен жүре береді. Байдың қосына келеді. Бай азық әкелген екен деп қалса, 

қатын екі көзі шарасынан шығып, сасады. Сарт көріп, «Сұмдығымды сезді бай» деп, қаша жөнеледі. 

Жарғақ қызды жүйрік атына мінгізіп, өзі шабан атқа міне жөнеледі. Қызды оздырып жіберіп: 

– Байеке, байеке, Қаламқасты біреу алып қашып барады, – дейді. 

– Қусаңшы! – дейді бай. 

– Атым шабан, – дейді Жарғақ. 

– Менің атыма мін, – дейді бай. 

– Жарайды, – деп, міне сала құйын боп шауып, қызды қуып жетіп, сонан әрі тарта береді. 

29. ШАЙТАНДАРДЫҢ АЛДАРҒА КЕЗ КЕЛУІ. ШАЙТАНМЕН СОҒЫСУ 

Алдар жерошаққа аунап, ұйықтап қалған екен, бір уақытта оянып, көзін ашса: 

Елбектейді ақырын, 

Елестейді ақырын 

Дәл өзінің үстінде 

Дәл көргендей түсінде… 

Бірдеңелердің жүргенін сезеді. «Шайтан дегендерің осы екен» деп, көзін қайта жұма қояды. 

Түлен түртпек түленбек, 

Біздің қазақ тілінде. 

Бәле үстіне бәле өнбек 

Бір бәлеге ілінбе. 

Ескілердің айтуынша, Түлен, Құлан дейтін екі шайтан бар. 

Осы шайтандар Ебілістен бата алып, әдейі қазақты алдауға шығыпты. 

«Түлен түртті» дегендегі Түлен осы Түлен болса керек. 

Секектесіп желісіп, 

Қап тауынан қадаңдап. 
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Түрлеріне келісіп, 

Жетіп кепті жалаңдап. 

Қазақтың ол уақытта надан уақыты ғой, Түлен-Құлан пісулі дәмге тап келіп, қарқ болып қалыпты. Содан 

бері «алдау-арбау, түлен түрту» дегенді қазақ жақсы білетін болса керек. «Қалған–құтқан азық қайдан 

кездесер екен», – деп, жортып жүріп, Түлен мен Құлан жерошақта аунап жатқан Алдардың үстінен 

шығады. 

– Жатысы жаман екен. Осы қазақ болар, – деп, Түлен мен Құлан тұра қалады. 

– Қазақ өлмесе, жерошаққа түспейтін еді ғой. Бұл өлген адам болу керек, – деседі. 

«Өлі–тірісін білейік», – деп, 

Сағым болып күлтілдеп, 

Көлеңкесі бүлкілдеп 

Алдекеңнің үстінде 

Елестейді ойнақтап, 

Жас ботадай тайрақтап... 

Алдекең шайтандарға жолыққанын біліп, өлген кісі болып, тырп етпестен жата береді. «Басқа не салса да, 

осылай жатып көрейін», – деп, шайтандар айқайласа да, қытықтаса да, үстінде ойнақтаса да, былқ етпейді. 

– Бұл өлген қазақ екен, – дейді. Ақырында, шайтандар шаршап, отыра қалып, екеуі кеңеседі. 

– Мұны не істейміз? – дейді. 

– Кебіні жоқ, көрі жоқ бір қазақ екен. Мұны тірілтіп алсақ, бізге дәл жолдас болады екен, – дейді біреуі. 

Осыған екеуі де қол қойысады. Бірақ, Алдарды немен тірілтетінін білмей, біраз отырысады. Ақырында, 

біреуі айтады: 

– Қазақ екен қазы әкел, 

Қазы әкелсең, таза әкел. 

Сусынсыз тағы тұрмайды, 

Қымызы болса, қоса әкел. 

– Бұлардың қулықтарын! Мені қымызбен, қазымен жеңіл ала қоймақ қой! Аларсың! – дейді Алдар ішінен. 

Бірақ, қазыны әкеліп иіскеткенде, бұл уәдесінде тұра алмайды. Аузы қазыға қарап, ашыла береді. «Тез 

тіріліп кетсем, бермей қоя ма», – деп, Алдар қазыға, қымызға тойып болғанша орнынан тұрмай, көзін 

жұмып жата береді. Әбден тойып алғасын ғана «тірілген» болып, көзін ашып, орнынан тұрады. 

Шайтандар Алдардың «тірілгеніне» қуанып, тұра сала биледі. 

«Ай, қазақ, қазақ», – деп, «Тамағы бір азап деп», – жатып тұрып мазақтайды. 

Алдар білмегенсіп, шайтандардың жөнін сұрайды, «Кімсіңдер?» дейді. Шайтандар жөнін айтады. Алдар 

жатып-тұрып, бәле салады: 

– Сендер тыныш жатқан мені неге тірілттіңдер? Бұл дүниенің азабынан жаңа ғана құтылып, жаным рақат 

тауып жатқанда. Мен бұл дүниеден азар құтылып едім. Жоқ, сендердің бұларыңа көнбеймін. Мен бұл 

дүниеде көрініп жүре алмаймын, тірілткен сендер, айып сендерде. Мені өздеріңнің пішіндеріңе енгізесің, 

әйтпесе, бүлік саламын, – дейді. 

Шайтандар бір-бірімен ақылдасып: 

– Біздің істейтініміз аздыру ғана еді. Енді амал жоқ. Айып өзімізден. Бізге жолдас боларсың, пішінімізді 

берелік, – дейді. Сөйтеді де, тіл астына салатын теңгелері болады екен. Біреуін Алдарға береді. Алдар оны 

тілінің астына салып, о да шайтан кейіпіне кіреді. Өтірік болса, жаны шықсын! Шайтанның тілі астында 

теңге болады екен; оны қолға түсіріп, үш күнге дейін бермеген адам байиды екен деген қазақ әңгімесі, 

осы Алдардың тәжірибесінен алынған нәрсе болса керек. 

Сонымен Алдар шайтан болып алады. Үшеуі бірігіп, жүріп кетеді. Ай жүреді, жыл жүреді. Бір жерлерге 

келгенде үшеуі де шаршайды. Дем алып отырып, Құлан айтады: 

– Жүре-жүре шаршайтын болдық. Бәріміз бірге шаршағанша бірімізді біріміз кезек-кезек мойнымызға 

мінгізсек, – дейді. 

Алдар мен Түлен мақұл көреді. 

– Алдымен қайсымыз мінеміз? – дейді Құлан. 

– Мен жаңа ғана шайтан болдым ғой. Сондықтан болу керек, аяғымның алға басатын қалы қалған жоқ. 

Алдымен мен мінейін, – дейді Алдар отырып. 
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– Жарайды, – дейді ана екеуі. 

– Қанша уақыт мінгізуіміз керек мұны, уақыт белгілеу керек, – дейді Түлен отырып. 

– Уақыт белгілеудің керегі не? Мен өлең айтайын, сол біткенше мінгізсеңдер болғаны. Сендер де 

өлеңдерің таусылғанша мінерсіңдер, – дейді Алдар. 

Түлен мен Құлан мұны да мақұл дейді. Сонымен Алдар екі шайтанның мойнына мінеді. Ыңырсып: 

– Әләләй, әләләй екен әли әйдім… – деген өлеңін айтуға кіріседі. 

Шайтандар «Алдардың өлеңі бір таусылар» деп, әрі жүреді, бері жүреді. Бірақ, Алдардың «әләләйі» 

таусылмайды. Тақи шаршағасын: 

– Осы сенің әләләйің қашан бітеді? –деп сұрайды. 

– Әләләйім бітсе, әри әйдім дегенім тағы бар. Жүре беріңдер, – дейді. 

Өтірік айтса, жұрттың жаны шықсын, осы «әләләй» мен «әри әйдәйді» айтып, Алдар екі шайтанға бір жыл 

мінеді деген сөз бар. 

Жүріп-жүріп, екі шайтан өлер болғасын, бір ағаштың түбіне келіп, «Уһ» деп, сүйене кетеді. Ағаштың іші 

қуыс екен. Шайтандардың салмағына шыдай алмай, ағаш бір жағына құлай кетеді. Ағаштың қуысына 

тығылған ат басындай алтын бар екен. 

Ағаш құлағанда, сол көрініп қалады. 

– Мынау бір олжа болды, – деп, Түлен алтынды астына басып алады. 

Ат басындай алтынды көргенде Алдардың есіне баяғы қалыңдығы түседі. «Осы алтынды қалай алам?» 

деген ойға келеді. 

– Осы бір жалтылдағаның немене өзі? Қане, көрейінші, – деп, алтынды өзіне тартады. Бірақ, шәйтекең 

оған бере қоймайды: 

– Бұл алтын деген болады. Қазақтың: «жол – жасы үлкендікі» деген салты бар ғой. Бұл алтынды 

үшеуміздің қайсымыз үлкен болсақ, сол алу керек. Әйтпесе, бере алмаймын! – деп, астына тыға түседі. 

Шайтанның қулыққа шапқанын Алдар біліп қояды. Жасқа кеткенде Түленнен (Түлен түртуден) бұрын 

жаралған ешкім жоқ. «Қулығыңа қулық, бәлем!» – дейді ішінен. 

– Жарайды, мұның дұрыс екен. Ал, жас санаса қоялық, – дейді Алдар. 

Түлен тұрып: 

– Менен үлкендерің бола қоймас. Алтын менікі болар. 

– Жаңа туып жатқанда, 

Қарап едім аспанға: 

Артық-кем емес білемін, 

Жер-алақандай көлемі. 

Бір-ақ қана бел еді. 

Тоқымдай ғана жер еді, – дейді. 

Құлан тұрып: 

– Ойбой, сен менен көп кіші болдың. Сенің кіші екеніңді кім білген? 

– Мен туғанда ырасы: 

Бейнеленіп арасы, 

Жаралмаған жер мен көк, 

Шайтан, адам мүлдем жоқ, – дейді. 

Осы сөзді Құлан айтып бола бергенде, Алдар өкіріп қоя береді. Екі шайтан аң-таң болып, бір-біріне 

қарайды. 

– Оның не? – десе, онан жаман өкіреді. Тіпті, әрі–беріден соң, «Ой, бауырымдап», басын жерге соғып, 

жылайды. Шайтандар: 

– Бұл алтынды ала алмайтын болғасын, жас болғасын жылап отыр, – деседі. 

– Жоқ, олай емес. Алтының құрысын! – дейді Алдар кемсеңдеп. – Құлан, сен туған уақытыңды айтқанда, 

іштегі күйіктің аузы ашылып кетті. 

– Дәл сен туғанда, 

Үлкен бір той болып еді. 

Атқа шауып жүргенде 

Кенже балам өліп еді. 
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Көптен көмескіленіп жүрген үлкен қайғым еді. Еске түсірдіңдер, – деп, тағы өкіріп қоя береді. 

Түлен мен Құлан Алдарға көңіл айтып, азар жұбатады. Жұбатқанда, әрине, құр көңіл айтып емес, алтын 

беріп, жұбатады. Құр көңіл айтқанға жұбанып, Алдар құтырынып кетті дейсің бе? Шын көңілімен жылап 

отырғасын шайтандар «Айтқаны рас екен» деп ойлайды. 

Алдар шайтан жолдастарын ертіп, баяғы өзіне қызын бермей кеткен байдың аулына тартады: 

«Жамбасыма бір келсең» дегенді ойына алады. 

Күн жүреді, түн жүреді. Бәрі де шаршайды. Бір қыстауға келіп, дем алып отырып, Түлен әңгіме бастайды: 

– Анау күні шаршағанда, Алдарды мойнымызға мінгіздік. Ол «әри әйдімін» тауыспай, сорымызды 

қайнатты. Он күн, он түн арқаласақ та, әри әйдімін бітіре алмадық. Бізді арқалайтын жол енді Алдардікі, 

– дейді. 

– Жоқ, қалайша менікі болады? Сондағы қойған шартымыз өлеңді айтып бітіргенше міну болатын. Менің 

онда өлеңім бітпеген болатын. Шынын айтқанда, мінетін кезек әлі де менікі, – деп, ұшып тұра келеді 

Алдар. 

– Қой, ойбай, қой! Бұрынғы шартты да, сенің бір рет мінгеніңді де ұмыталық. Қайтадан шарт қойысалық. 

Сол шартты орындағанымыз мінелік, – дейді Түлен. 

Түленнің бір қулыққа түрткісі келіп тұрғанын Алдардың іші сезе қалады. «Бұл қу нені шарт қылар екен», 

– деп күдіктеніп, азырақ ойланып: 

– Жарайды, – дейді. 

– Ал, не шарт қоямыз? 

– Қоятын шартымыз мынау болсын: кәдімгідей төбелеселік. Сол төбелесте жеңгеніміз мінелік, – дейді 

Түлен. 

– Мына Түлен менен өшін алғысы келген екен, – деп ойлайды Алдар ішінен. Сонда да біраз ойлағаннан 

кейін: 

– Мұның әділдік екен. Бұл шартыңа көндім, – дейді. 

Түлен қуанғаннан секіріп–секіріп түседі. «Менің мойныма алдап мінетін неме ғой! Бұл қазаққа көрімді 

көрсетейін», – дейді ішінен. 

– Ал, қандай қарумен соғысамыз? – дейді Алдар. 

– Таңдауын өзіңе бердім. Қалағаныңды айт,– дейді Түлен. 

– Олай болса, қаруымыз қамшы мен құрық болсын. Оған қалай қарайсың? – дейді Алдар. 

– Бек мақұл. 

– Сенің менен гөрі шайтандығың мол. Сенің жолың үлкен. Құрықты саған бердім. Қамшыны өзім алдым. 

Бұған көндің бе? – дейді Алдар. 

– Өте жақсы, – дейді Түлен қуанып, «Мынау нағыз қазақтың ең жындысы екен өзі», – дейді ішінен. 

– Олай болса, жарайды. Ана құрығыңды ал, мен мына қамшыны алдым. Сыртқа шықпай-ақ, осы 

қыстаудың ішінде соғысалық. Біреу-міреу көріп қалып жүрер, – дейді Алдар. 

– Мақұл, – дейді Түлен бұған да. 

– Олай болса, кел, – дейді Алдар қамшыны үйіріп. 

Қыстаудың ішінде ұзын құрықпен Түлен қайрат қыла ала ма? Алдарды ең болмаса, бір де ұра алмайды. 

Алдар он екі таспа дойырмен Түленді қып–қызыл шиедей қылып, сойып салады. 

Түлен дойырдың зардабына шыдай алмай, өлім халіне жеткен уақытта айқай салады. 

– Ойбай, тұра тұр… Енді екеуіміз қаруды айырбасталық. Құрықты сен ал, қамшыны мен алайын, – дейді. 

– Оның да мақұл екен. Құрығың ұзын болып, зығырымды қайнатып едің. Енді маған берші, әкеңді 

танытайын! – дейді Алдар. 

– Егер қамшыны берсең, есеңді бір берер едім! – дейді Түлен ішінен ызаланып. 

Алдар қамшыны Түленге береді де, құрықты өзі алады. 

– Осы үйдің шаңдағы бұрқырап кетті. Тіпті, дем алуға болатын емес. Енді таза ауаға шығып, соғыссақ, 

жақсы болар еді, – дейді Түленге. 

– Өте жақсы, – дейді Түлен. 

– Жаңа қыстаудың іші тарлық қылып, тіпті, ұра алмап едім. Енді көрерсің қызығымды, өзіңе–өзің сор 

тілеп алдың ғой, – деп ойлайды тағы да ішінен. 
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Екеуі кең аулаға шығып, соғысады. Ұзын құрықпен Алдар Түленді бұрынғыдан жаман сойып салады. 

Шолақ қамшыны маңына да жолатпайды. Алдардан бір емес, екі рет алданғанын Түлен жақсы түсінеді. 

– Жұртты құртқан қу екенсің, енді қойдым, – деп, құлай кетеді. Алдарға міну былай тұрсын, жарақатты 

болғанын дәлел қылып, Алдардан өзі азар құтылады. 

– Бұл сұм бір мініп алса, енді ғұмыр бақиға мойыннан түспес. Осыдан аулақ болайын, – деп, Алдарға 

бұдан былай міну мәселесін қозғамайтын болады. 

Біраз күн тынығып жатып, тағы да жолға шығады. Бірнеше күн жол жүргеннен кейін баяғы байдың 

аулына келеді. 

Байдың аулына келіп, байдың ақ боз үйіне кірсе, қыздың шешесі, қыз, тағы бір жігіт жатыр екен. Жігіт 

қыздың қойнында жатыр. 

Жігіт жатыр қорылдап, 

Бай қызының қойнында. 

Дәнеме жоқ ойында 

Екі қолы мойнында. 

– Әй, бәлем, саған бір қызықты көрсетейін, – деп, Алдар жігіттің үстіне мініп алып, ойнақтайды. Құлан 

мен Түлен екі жағында отырып алып, жігітті бүйірінен қытықтайды. Шайтандардың қытықтауына, 

Алдардың ойнақтауына жігіттің халы шыдамай, өліп кетеді. 

Жігіт көршілес бір ханның баласы екен. Біраздан кейін қыз оянып қараса, жігіт өліп қалған. Қыз шошып 

кетіп, шешесін оятады. «Бір бәлеге қалдық», – дейді. 

– Білсең, жалғыз өзің біл, 

Шашылмасын далаға. 

Не қылсаң да, өзің қыл, 

олықпайық бәлеге, – 

деп, кемпір мен қыз жігітті қараңғы түнде далаға сүйреп, алыстағы бір қырдың үстіне апарып тастайды. 

– Басқа біреу өлтіріп кетті десін, бәлесі бізден аулақ болсын, – дейді. 

Ертеңіне ханның жылқышысы жылқы айдап келе жатып, қырдың басында өліп жатқан адамды көреді. 

– Бәлесі маған қалар, біреу бәле жапса, мені кім ажыратып алар, онан да аулақ болайын, – деп, аулына 

хабар етуге тұра шабады. Өліп жатқан адамның қандай екеніне көз салуға да қорқады. Елге келіп, хабар 

еткесін, хан бұйрық етеді: 

– Барып біліңдер, менің аулымның төңірегінде өліп жүрген кім екен? Өлтіріп жүрген кім екен? – дейді. 

Ханның қазылары, шабармандары шауып келсе, өліп жатқан – ханның баласы. Келгендер ханға қайта 

шабады. Ханға естіртуге қорқады. Бірақ, хан қысқасын айтпасқа амалдары болмайды. 

Хан естігесін өкіріп жылап, бетін дал-дал қылады. Жер бауырлап жатып алады. «Есіл малым, қазына 

мүлкім, байтақ хандығым енді кімге қалады?» –деп, зар қылады. Қазы-билер көңіл айтады, жұбатады. 

Жыршыны сөйлетеді. 

Тұяғы бүтін тұлпар жоқ, 

Қанаты бүтін сұңқар жоқ, 

Жапырағы бүтін ағаш жоқ, 

Бауыры бүтін Алаш жоқ, 

Адам бар ма шарасыз, 

Бір алдаға талассыз. 

Балаңыздың қазасы. 

Адамзаттың мұрасы. 

Өлмей кеткен бар ма екен 

Бұрынғыдан сұрашы. 

Қарағай ексе, тал шықпас 

Ормағанда қан шықпас 

Ажалсыздан жан шықпас 

Ұстамаса мал шықпас 

Тимегенде жан шықпас, 

Не көрмейді осы бас; 
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Ақылыңызға ақылдас 

Осылай дейді кәрі – жас. 

Біраздан соң хан жылауын қойып: «Кім өлтірдіге» түседі. Қазы билерге, билер қазыларға қарайды. Бірақ, 

еш нәрсе айта алмайды. 

– Жерден қаз, көктен қаз – ертеңге дейін өлтірген адамды тауып беріңдер! Әйтпесе, бәріңді дарға асамын, 

– деп ақырады хан. Хан қаһарына мінгесін қазы-билер сасады. Бірақ, табары болмайды. Ақырында, қулау 

біреуі: 

– Тақсыр! Ел ішінде көріпкел, біліпкел бақсы-бәлгер көп. Соларды жинап, бал аштырсақ, сонда тезірек 

табар едік. Осы қалай болар? – дейді. 

– Бұған да көнуге болады. Бірақ сол балгерлеріңді тез табыңдар, – дейді. 

Қазы мен билер елдің астан-кестеңін шығарып, бақсы-балгер іздейді. Бақсысын да, балгерін де, 

құмалақшысын да ханға айдайды. Хан ордасы жын ордасына айналады. Бақсылардың сандырақ сарынына 

толады. 

Ұрып-соғып қылышты 

Бойлатады ішіне. 

Жыры, сірә, тым күшті, 

Қан жұқпайды үшіне. 

Тесілмейді терісі 

Суырып алса, бітеді. 

Ауырмай іштен өтеді, 

Өзгеден артық бұл ісі. 

Селк етеді күбірлеп, 

Міне, жын деп міңгірлеп. 

Аусарланып бір-бірлеп. 

Еліктірер шеберлеп. 

Батпан дейді инені, 

Жындарының әлі жоқ. 

Бақсы жынды біледі 

Білмесіне халы жоқ. 

Қара қоңыр көрінсе, 

Бұқа дейді зорлығы. 

Жынын жібер үйренсе, 

Әдей қылған зорлығы 

Қобыз, домбыра, асамен 

Бақсы бірге сарнайды. 

Ойын-күлкі тамашамен 

Қыз бен жігіт жинайды. 

Темір жалап қызартып. 

Түкситіп өзін сазартып. 

Қолдарын сілтер ұзартып 

Жындарын мақтап, тазартып. 

Құмалақшы, жауырыншы, 

Жайшы менен тамыршы. 

Бақсылар көп әлінше 

Бәрі жеңге әмірші. 

Қара тасты қақ жарар, 

Дүз-өй дейді тас қират. 

Жер мен көктен бір қарар 

Бұған тұрмас жын шыдап. 

Жындар қашып жоғалар, 

Дүз-өй дейді жарғышы 
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Бақсының тілін құп алар 

Жындарды қағып алғышы. 

Отқа көсіп құр қолын 

Сілтесе, қолы тіледі. 

Таң қалғандай бір порым 

Жалғыз бақсы біледі. 

Жабықты қолы тыңдамас. 

Сілтесе қолын жеңге мас. 

Түрлі-түрлі жыны бар 

Түрлі-түрлі аты бар. 

Түрлі-түрлі заты бар. 

Жындыдан жынды жын қуар 

Зіркілдейді бура жын 

Кісінейді айғыр жын. 

Күжілдейді бұқа жын. 

Бақылдайды теке жын. 

Соғып кетер пері жын. 

Құяң дейді кәрі жын. 

Падиша жын, кемпір жын. 

Айта берсем, бәрі – жын. 

Жұрт бұзылар өтірік үшін 

Өтірікшінің өтірігі шын 

Әлі шайтан, әлі жын, 

Әлі өтірік, әлі шын 

Бірі өтірік, бірі шын 

Шыны өтірік, өтірігі шын. 

Бірінен бірі өткен, әртүрлі нәрсені қару еткен бақсылар жындарын шақырып, үйді басына көтеріп, ойнап 

жөнеледі. 

– Бұларға да бір тамаша көрсету керек, – деп, бұларға Алдар мен шайтандар да араласады. Қызған темірді 

жалайтын бақсылар темірді тілдеріне жақындата бергенде, бұлар темірді шындап басып жібереді. 

Тілдерін күйдіріп, ойбай салып, қобызын лақтырып, олар жөнеледі. Қарнына пышақ тығатын бақсылар 

қарындарына пышақ тыққанда, пышақты шындап басып қалып, қарны жарылып, олар жөнеледі. Жұртқа 

көрсететін тамаша өнері жоқ құр секектің бақсылары болса, оларды бір-біріне қағыстырып, бастарын 

жарып, оларды қуады. Құр сарнаудың бақсысы болса, жын шақырып, сарнап отырғанда, қарауға 

болмайтын пішінмен олардың көздеріне көрініп, жүректерін ұшырып, оларды тайдырады. Ақыр аяғында, 

бақсы атаулыдан жан қалмайды. Әр жерде домалаған қобыз, саймандары ғана қалады. 

Бақсы біткеннің бәрі қашып кеткенде, қара көсеуді қобыз қылған бір кемпір қашпайды. Хан ордасында 

көп бақсыдан жалғыз сол-ақ қалады. Алдар мен шайтандар мұны да қууға әртүрлі әрекет істейді. Бірақ 

оларына кемпір қайғырмайды. 

Ұзын емес арбаңдар, 

Шабан емес борбаңдар. 

Жүгіре басып, жорғаңдар. 

Тайпала басып, шойнаңдар. 

Дым пішіні сұп-суық. 

Жалмауызға жұп-жуық. 

Қарға тұмсық мұрыны, 

Келе алмайтын жан жуық, – 

деген, Құдай атқан, кенеп шалбары бұтына қатқан, бір қу мыстан екен. Аузынан көбігі бұрқылдап, 

«Сөйле», – деп, көсеуін жұлқылап, көзінен от шашып: 

– Әй, Алдар! Ай, Түлен мен Құлан! – деп, сарнап қоймайды. 
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Мыстан кемпірдің сырды ашқанын Алдар сезеді. Сезеді де, кемпірдің көзін жоғалтудың амалын істейді. 

Түлен–Құланмен ақылдасып жіберіп, дию–перінің пішініне ене қалады. Диюды көрген қазақ бір жерде 

отыра ала ма – айнала қоршап отырған жұрт, «байтал түге бас садақа», үрейлері ұшып, қаша жөнеледі. 

Кемпір үйде жалғыз қалады. Айналасына қараса, үйде бір адам жоқ. Ойнақтаймын деп, қаны кепкен 

кемпір жүгіріп, ханның қара сабасына барады. Иінінен келіп, ашып тұрған сабаны пісіп–пісіп жіберіп, 

ішем деп жатқанда, арт жағынан Алдар келіп, екі аяғынан көтеріп, сабаға басын тыға қояды. Кемпір 

тұншығып, «қор-р-р-қ» деп, жанын жәннемге тапсырады. 

Сырларын ашып қоятын кемпірді сабаға тығып өлтіріп, Алдар, Түлен–Құлан шат болып, жөндеріне кетеді. 

Көп уақыт өткесін баяғы қашып кеткен жұрт арттарынан ешкім қуа қоймағасын көңілдерін тоқтатып, 

біртіндеп ордаға жақындап, ақырында, үйге кіреді. Үйге кірсе, кемпір жоқ. 

– Ойбай, ол сиқыршы қайда кетті? – деседі. Іздеп, кемпірді таба алмайды. 

– Бақсы ойнатсақ та, өлтірушіні біле алмадық. Енді не істейміз? – десіп, хан ордасына жиналысып 

отырады. Біраздан кейін хан қымыз сұрайды. 

Қымыз құюға барған келіншек сабаны ұстай беріп: 

– Көтек! – деп, үйден қаша жөнеледі. 

Жұрт бұған таң қалысады. Келіншектің көтегіне, қаша жөнелу себебіне түсінбей, бір-біріне қарайды. 

Ақырында, ханның бір қазысының сабадан шығып тұрған екі аяққа көзі түсіп: 

– Пері-пері! – деп, бұ да тұра жөнеледі. 

Жұрттың бәрі елеуреп, сабаға қарайды. Сабадан шығып тұрған екі аяқты көріп, бір қатары қаша жөнеледі, 

бір қатары қашу-қашпасын білмей, тұрып қалады. Батырлау біреуі жүгіріп барып, кемпірді суырып алады. 

– Ойбай, сиқыршы кемпір! – дейді тұрған жұрт. 

Хан бұрын баласына қайғырса, енді баласының күйігін ұмытып кетіп, кемпірдің қайғысына түседі. Бетін 

басып, еңіреп, отыра кетеді. Кемпірдің дәудей-дәудей жеті баласының қылышы көз алдында ойнайды. 

Басының енді кеткенін біледі. 

– Еу, жұртым! Менің басым енді жұтылды ғой. Кемпірді шақырып әкеліп, өлтіріп алдым. Кемпір өзі өлді 

дегенге мұның жеті дәу баласы тіріде нанбайды. Менің басымды кеспей, олар тынбайды. Енді не істеймін? 

Қазыларым, не ақыл айтасыңдар? – дейді. 

Қазылар ақыл ойласады. Ісінің қиын екенін біліп, бастарын шайқасады. Әртүрлі амал-айланы ойластырып, 

бәрі мүлгуге кетеді. 

30. ШАЙТАН МЕН АЛДАРДЫҢ АЙТЫСҚАН СЫРЫ 

Түлен, Құлан, Алдар – үшеуі жортып жүріп, бір жерге келіп, дем алады. Дем алып отырып, әңгімелеседі. 

– Дүниеде біздей жан болсайшы! Еш нәрседен қорықпаймыз, дегенімізді істейміз, – дейді Алдар 

шайтандардан сыр ұрлағысы кеп. 

– Айта көрме. Еш нәрседен қорықпаймызың не? Біріншіден, Құдай қазақтың қамшысынан сақтасын. 

Екіншіден, инедей жердің тікенінен сақтасын. Бұларды көрсек, көрінім жерден қашып жүреміз. Кәпірдің 

бетін аулақ қылсын! – дейді Түлен мен Құлан отырып. 

– Жарайды, сабаздарым, – дейді ішінен Алдар. 

– Әлде сен еш нәрседен де қорықпайсың ба? – дейді шайтандар отырып Алдарға. 

– Айта көрме, ойбай! Қорықпайдың не? – деп, Алдар ыршып түседі. 

– Неден қорқасың? 

– Ойбай, айтуға да қорқамын. 

– Қой, айтудан қорыққаны несі? 

– Иреңдеген қазы дегеннен, кірпі сияқты қарындаған май дегеннен, одан кейін қара торсықтағы қымыз 

дегеннен жаман қорқамын. Кәпірдің беттерін аулақ қыл деп, солар бар деген жерден күндік жер аулақ 

жүремін. 

– Жарайсың, сенің де сырыңды білдік, – дейді шайтандар ішінен. 

Біраз отырып, дем алғаннан кейін шайтандар тұрып, жүрейік десе, Алдар тұрмайды. 

– Мен жүрмеймін, – дейді. 

– Неге? 
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– Ортамызда бір ала қап бар. Екеуің кезек–кезек арқалайсыңдар. Мені өздеріңдей санамайсыңдар. Әлі 

қазақ қой дейсіңдер. Бұларың мені қорлағандарың. Сондықтан сендерге жолдас болмаймын, – дейді 

Алдар теріс қарап. 

Шайтандар біріне–бірі қарасады. Сыбырласып сөйлеседі. 

– Ала қапты оған беріп қою да қатер. 

– Е, не қылар дейсің? Бір аумаесер ғой. 

– Дегенмен сырын біліп қойса! 

– Е, қайдан білетін еді. Берелік. Сорлы өзіне–өзі тілеп алды ғой. Арқаласын да жүрсін, – деседі. 

– Сорлы, тілеп алған өзің. Біз сені аясып едік. Өкпелегенің осы ала қап болса, мә! Арқалай ғой, – деп, ала 

қапты Алдарға береді. 

Ала қапты арқалағасын Алдар «Құдай берді» деп, қапты ауырсынған болып, ептеп артта қала береді. Ала 

қаптың ішіне дүниенің жиязы сиятынын Алдар біледі. Бір байдың бүкіл жиязын сол қаптың ішіне салып 

жібергенін Алдар бірде көзі шалып қалған. 

Алдар қапты ауырлағансып артта келе жатып, көп тікеннің ішіне кіріп кетеді. Тікеннің ең қалың деген 

жеріне келіп: «Жатар болсаң, жан Алдар», – деп, жатып алады. Біраз жер жүріп барып, шайтандар артына 

қараса, Алдар жоқ. Адасып қалды ма деп, айқайлайды. «Алдар!» – деп, шақырады. Бірақ, оған жауап берер 

Алдар жоқ. «Тапқан екенсің, қап арқалайтын ақымақты»,– деп, ол жата береді. 

Шайтандар олай–бұлай кезіп жүріп, қапты астына басып жатқан Алдарды көреді. Қасына келейін десе, 

айналасының бәрі – тікен. Жоларлық емес. 

– Ау, Алдар! Шаршап қалғаның ба? Мықтысынғаның қайда? – деп айқайлайды. Алдар үндемейді. 

– Бұл ұйықтап қалған болар, – деседі. Дауыстары жер жарып, айқайласады. Бірақ, Алдар үндемейді, 

Алдардың алдағанын, алдап, ала қапты алғанын шайтандар енді сезеді. Алдарды алдауға әртүрлі қайла 

жасайды. Бірақ, Алдар оған болмайды. 

– Енді не істейміз? – дейді Құлан. 

– Мұны Түлен түрткен екен. Енді қазы мен майды әкеліп, айдап шығамыз, – дейді Түлен. 

Сөйтеді де, екеуі бір ауылдың майын, қазысын, қымызын жинап келіп, Алдарға лақтырады. 

– Алла, сақтай гөр, – деп, Алдар секіріп түсіп, лақтырған май, қазы, қымызды қасына үйіп алады. 

– Лақтыра түс, орнынан қозғалды, – дейді екі шайтан біріне-бірі Алдардың секіргенін көріп. Сөйтеді де, 

лақтыра түседі. Лақтырған сайын Алдар секіріп түсіп, айналасына жинай береді. Сөйтіп, Алдар екі 

жылдық азық жинап алады. 

– Әй, бәлем! Осы жерден сені өлтірмей кетсек, – деп, шайтандар жатып алады. 

– Жатыңдар, бәлем, жатыңдар, – деп, майды, қазыны күйсеп, қымызды ішіп, Алдар да жатып алады. 

Өтірік болса, жаны шықсын, жұрттың айтуына қарағанда, Алдарды аңдып, шайтандар екі жыл жатыпты. 

Мойындары ырғайдай, биттері торғайдай болып, азып-тозып бітіпті. Алдар болса, күн санап семіріп, 

күбідей болыпты. Ақырында, екі шайтан: 

– Алдар деп бұл қазақ мұның атын білмей қоймаған болар. Алдар десе алдар екен, тағы да алданбастан 

енді жөнімізге кетелік, – деп, жүріп кетеді. 

31. БЫЛТЫР ҰРДЫ 

Баяғы өткен заманда Талқанбай дейтін жұмыскер басқа қиын істе кәсібі жоқ болған соң тоғайдан бөрене 

кесіп алып барып, сатып, күн көреді екен. Ол елде тоғай дегенде екі-ақ тоғай бар екен. Бір тоғайына кешке 

таман адам кіре қойса, жындар қытықтап, өлтіріп кететін әдеті бар екен. Көп жұмыскерлер ол тоғайға 

бармай, екінші тоғайынан отын алатын болды. 

Бір күні Талқанбай түстен кейін бөрене кесуге күндегі отын алатын тоғайына келіп, бөрене кесіп жүріп, 

жыны бар тоғайға да кіріп кетеді. Талқанбай бұл тоғайда жын барын білсе де, күндіз тимейтіндігіне сеніп, 

отынын ала береді. Әбден отынның қызығына түскен Талқанбай күннің кеш болғанын да білмей қалады. 

Бір уақытта қараса, кеш болып та қалғанын көреді. Тездеп отынын арбаға салып жатқан кезде тоғайдың 

ішінен тырнағы ұп-ұзын, тісі ақсиған бір адам Талқанбайға келе жатып, ақақалап келіп: 

– Кел, қытықтасайық, – дейді. Талқанбай: 

– Жарайды, мен қытықтасармын, сен менің мынау бөренелерімді арбаға салысып жіберсең, – дейді. Жын: 

– Жарайды, – дейді. 
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Талқанбай бір бөрененің бір жағын жынға көтертіп, бір жағын өзі көтереді. Жынға берген жағы жарық 

болады, жарық емес өзі ұстап тұрған жағынан қысса, жынның қолы бөрененің арасында қалып қойып, 

бақырып жатады. Бақырып жатқан уақытта бөрене арқанын алып барып, екі қолын байлап, әбден мейірі 

қанғанша ұрып, ап келіп, бір үлкен терекке байлап қояды. Өзі бөренесін арбасына салып, кетіп бара 

жатқан кезде жын айқайлап, жалынып: 

– Ағажан-ай, мені босат, мен мұсылман баласына тиюші болмайын. Ағаларыма да, туған-туысқандарыма 

да айтып қояйын, тиме деп, – айқайлайды. Талқанбай үндеместен кете береді. Жын жалынып, «Тым 

болмаса, ағатай, атыңды айтып кет», – дейді. Талқанбай атын жасырып, «Атым – Былтыр», – дейді де, 

кете береді. Жын жылай-жылай, қала береді. Жынның дауысын естіп, ағалары келіп: 

– Ей, сені кім байлады? Кім ұрып кетті? – дейді. Жын: 

– Ойбай, Былтыр ұрып кетті, Былтыр, – деп, жылай түседі. Ағалары: 

– Былтыр ұрғанды биыл айта ма екен, сен есіңнен адасқан екенсің, – деп, жығылған үстіне жұдырық 

қылып, онан жаман ұрып, шешіп, алып кетеді. Сөйтіп, бір жұмыскер өзінің қулығыменен бір өлімнен 

құтылған екен. 

32. ҚОЙШЫ МЕН ШАЙТАН 

Ерте-ерте, ерте заманда, ешкі құйрығы келте заманда бір қойшы байға көп жылдар бойы қой бағып, ешбір 

ақы ала алмаған соң байдың қорлығынан өлетін болған соң бір күні түнде қойдың ішінде қорып жатып, 

еліне қашып кетеді. Оны ешкім білмейді. Ертеңіне оны тек жоқтап қояды. Артынан аз уақыт іздейді, бірақ, 

таба алмайды. 

Қойшы сол кеткеннен бір айлық жердегі еліне бет алып, жүріп отырады. Бірнеше күндер жүрген соң бір 

ауылдың шетіне келіп, түн болған соң шеттегі бір кішкене үйге қонайын деп, кіреді. 

Үйге кірсе, үйде қарт пен кемпір тұрады екен дейді. Үйі әрі тар, әрі кішкентай болады. 

– Ата, өте алыстан келемін, қонуға бола ма? – деп, қойшы ұлықсат сұрайды. Шал күрсініп: 

– Үйіміз тар, өзіміз шақ отырмыз. Бұдан басқа бір кең үйім бар еді, онда кәзір шайтандар бар. Қысы-жазы 

содан шықпайды, жазда пішенімізді тауып береді, қызметімді бітіреді, ал, қыста қарымды күрейді. Күнде 

«Қызмет тауып бер», – деп, мазамды алады. Енді басқа бір үйге қонасың ғой, шырағым, – дейді. 

Қойшы бір қызығын көргісі келіп: 

– Ата-еке, ол үйіңе мен жатайын, талай рет шайтанмен жолдас болғанмын, – дейді. Қарт шайтан бар деген 

үйіне қойшыны кіргізеді. 

Қойшы кіріп, үйдің төріне орналасып жата бергенде шайтандар жан-жағынан қойшыны кидірмелеп: 

– Қызмет бер, қызмет бер, – деп, маза бермейді. Қойшы барлығына бұйрық беріп: 

– Таң атқанша терезенің алдынан бір үлкен үй тұрғызыңдар, үйдің алды көл, онда жүзген қаздар, айнала 

ағаш өсіп тұрсын, – дейді. 

Шайтандар түн ортасы болмай-ақ, қойшының тапсырмасын орындап тастап, маза бермейді. Қойшы 

мазасын ала берген соң барлық шайтандарды жинап: 

– Кәне, барлығың қой болып, мына пештің ішіне қой болып кіріңдер де, үндемей жата қалыңдар, – дейді. 

Шайтандар пештің ішіне кірген соң пештің аузын да, тұрбасын да үлкен таспен қойшы бітеп қояды. 

Шайтандар шыға алмай: 

– Тоқта, сен қашан қой баққаныңда бір кездесерміз, – деп, ұйқыға кіріседі. 

Таң атқан соң қойшы шалмен қоштасып, жолға шығады. 

Қойшы бірнеше күндер жол жүріп, туған еліне келеді. Әке-шешесі қуанып, той жасайды. Бірақ кедейлік, 

қойшы сол жердегі бір байдың қойын қыста далаға бағып шығуға екі қозылы қой, бір қайыс етік, бір 

шекпен киімге жалданады. 

Күндерде бір күні қойшы қойларды қар астындағы тебінде жайып жүрсе, баяғы бекітіп кеткен 

шайтандары келіп, қойшымен амандаса бастайды. Қойшы бір құшақ қамысты алып жіберіп, өртей 

бастайды. Шайтандар қорқып кетіп: 

– Ойбай, не істеп жатырсың? – дейді. Қойшы: 

– Сендерді алтындарыңды тауып бермейді деп, өртейін деп жатырмын, – дейді. 

Зәресі кеткен шайтандар: 

– Ойбай, өлтірме, қазір алтындарыңызды әкеліп берейік, – деп жалынған екен дейді. 
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Қойшы отты сөндіре қояды. Көп кешікпей, шайтандар да алтынды алып келіп, қойшыға табыс етеді. 

Қойшы алтынды алып, шайтандарға қош айтысып, қала береді. 

Қойшы алтынды даладағы бір иесіз үйге сақтап, байға жұдырықтайын әкеліп көрсетеді. Өмірінде алтын 

көрмеген бай қойшыға: 

– Маған алтыныңды сат, – дейді. Қойшы: 

– Төрт жүз қойға ал, – дейді. Бай қойын беріп, алтынды алады. Екінші күні әуелгіден көбірек алтын әкеліп, 

байға тағы көрсетеді. Бай оны да қойшымен келісіп, жалғыз арғымағына алады. Үшінші күні қойшы бір 

торсық алтын әкеліп, байға көрсетеді. 

Бай ол алтынды жалғыз қызына сатып алып, қойшыны өз алдына отау етеді. 

Күндерде бір күні қыс өтіп, жаз да шығады. Қойшы байдан тиесілі қойларын, заттарын алып, қалған 

алтыны, алтынға алған қойларын алып, өз алдына үй болып, шаруашылық құрады. Үрейі ұшқан бай 

қойшыдан қорқып, іргесін аулақтай береді. 

33. ШАЛ ШИЯЗ 

Бұрынғы заманда бір үлкен теңіздің жағасында кемпір мен шал тұрыпты. Бұлардың мал дегенде бір 

сауулы ешкісі һәм бір балық ұстайтын ауы болыпты. Шалдың аты Шияз екен. Шал аумен балық ұстап 

жүргенде, кемпір ешкіні бағып жүріпті. Ешкінің сүті мен балық бұлардың бар қорегі болған екен. Кемпір, 

шал әр уақытта бір түлкіден қорлық көріп жүріпті. Шал Шияз қалай теңізден ау салып, балықты суырып 

алса, судың жағасына түлкі келіп, мұның балығын тартып жеуші еді. Түлкі өзінен күштірек болған соң 

шал Шияз мұны жеңе алмай жүріпті. Түлкіден басқа кемпір-шалдың, бір өзге Ботакөз деген бек күшті, 

мінезі жаман алып дұшпаны болыпты. Ботакөз алып шал Шияздың үйінің қасындағы бір үңгірде тұрып, 

кісінің етін жеп тұрушы еді. Сақтап қойған кісінің еті таусылғанда, Ботакөз алып қасындағы аймақтан 

балаларды һәм кемпір, шалдарды жиып әкетеді екен. 

Бұл алыптан бір айламен құтылуға шал Шияз өзінің кемпіріне айтады: 

– Кемпірім, Ботакөз алыпты қонаққа шақырайын деп едім, ешкіні союға маған болыс. Әрдайым 

Ботакөзден қорқа бергенше, мен мұнымен соғыс салайын деп тұрмын. Жалғыз ешкісін қимаса да, кемпір 

байғұс шалдың айтқанынан шықпапты. Кемпір, шал үш күнде ешкісін әрең-пәрен жығып сойыпты. Шал 

ешкінің ішек-қарнын һәм миын саз балшыққа көміп, үстіне кебу топырақ жауып қойыпты. Мұнан соң 

шал Шияз Ботакөзді қонаққа шақырған екен. Ол мұның үйіне келіпті. Үйдің тұсында Ботакөзді ешкінің 

етімен сыйлап болған соң шал Шияз: 

– Күш салыстырмақ үшін әуелі жердің ішек-қарнын, одан соң миын шығарайық, – депті. 

Ботакөз ашу шақырып, бар мейлінше жерді тепкенде, белуарына шейін жерге кіріпті. Сүйтсе де, жердің 

ішек-қарнын шығара алмапты. 

– Қанеки, мен қимылдап көрейін, – деп, шал Шияз саз балшықтың үстінде тұрып, жерді теуіп, белуарына 

шейін балшыққа еніп, ешкінің ішек-қарнын суырып алғанда, мұның күшіне алып аң-таң қалыпты. 

– Енді жердің миын шығарайық, – деп, Шияз айтқанда, Ботакөз бұрынғысынан да жаман ашуланып, жерді 

тепкенде, жерге белуарынан жоғары еніпті. Сүйтсе де, жердің миын шығара алмапты. Сонда шал Шияз 

жерді теуіп, алыптай болып жерге еніп, саз балшықтан ешкінің миын суырып алыпты. 

– Мінеки, жердің миы. Ботакөз, менің күшіме разысың ба? – деп. 

– Рас, сен күштісің. Кел, ағаш жұлысайық, – деп, бұған алып айтты. 

– Жарайды, – деп, шал Шияз жауап қайтарды. Ботакөз жүгіріп барып, бір емен ағашты тамырымен 

қопарып, жеті таудан асырып, лақтырып жіберді. Шал Шияз бір үлкен еменді құшақтап тұрып айтты: 

– Бүгін мен күшімді көрсетемін. Ал, Ай, аузың бұзылмасын, Күн, көзің шықпасын, – деп. Мұндай 

сөздерден қорқып, Ботакөз жүгіріп келіп, шалдың аяғына жығылып, сұрайды. 

– Еменді лақтырма, Ай мен Күнді жаралайсың, – деп. Ботакөз алып «Шал Шияз бір күшті адам ғой», – 

деп ойлап, «Кел, екеуміз өле-өлгенше дос болайық», – депті. Шияз: 

– Жарайды, дос болсақ, болайық. Сен тағы да жақын арада маған қонаққа кел, – дейді. 

Ботакөз үйіне кеткенде шал Шияз қылған айласына қуанып, қатынына айтады: 

– Кемпірім, алыпты тағы да қонаққа шақырдым. Бұл жолы бұған мұндай қорлық істемеймін. Алып келе 

жатқанда, мен өтірік ұйықтап жатайын, ол үйге енгенде мені оята баста, – дейді. 

Не қадар уақыт өткен соң Ботакөз қонаққа келіп, кемпір-шалдың үйіне әрең-пәрең сыйып, басы 

шаңырақтан шығып отырды. Кемпір шалды оятты: 
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– Шалым, саған достың қонаққа келді. Мұны немен сыйлаймыз? – деп. Шал айтты: 

– Басқы алыптан бас қалған, соңғы алыптан төс қалған. Соны жиып, ас. Егерде бұл аз десек, осы отырған 

алыптың өзін ас, – деп. Мұндай сөзден Ботакөз қорқып, шал мен кемпірдің үйін көтере қашыпты. 

Ботакөз алып көзі қараған жаққа қашып бара жатқанда бұған жолда бір түлкі кез келді: 

– Сен қайдан, қай жаққа барасың, Ботакөз? Сен де біреуден қорқады екенсің. Маған айтшы, басыңа не 

күн туды? Мен саған бір қызмет қылайын, – деп. 

– Ой, қарағым, түлкі, менен де күшті адамдар бар екен. Айтшы, қарағым, қалайша, қайда барып, шал 

Шияздан құтылам? Мені ол өлтіреді ғой, – деп, Ботакөз айтты. 

– Шал Шияздың күші жоқ, мен оның әр уақытта балығын тартып, жеп тұрған едім. Мен оны жеңіп берейін, 

– деп, бұған түлкі айтты. 

– Қой, түлкішім, қой, сен оған пар болмассың, – деп, алып айтты. 

– Бекер айтпаймын, егерде маған нанбай тұрсаң, менің құйрығымнан мықтап ұста, мен алдап бара 

жатқандай болсам, маған не қылсаң да, ықтияр сенікі, – деп, түлкі айтты. Ботакөз алып түлкімен еріп, 

кемпір мен шалға баруға қайтадан қайтты. Кемпір мен шал сынып қалған үйінің оны-мұнысын жиып 

жүріп, бұларды көрді. Шал айтты: 

– Тәңір жарылқасын сені, қарағым, түлкішегім, Ботакөзді алдап әкелдің бе? Ұста, мен оны отқа салайын, 

– дегенде, Ботакөз бек жаман қорқып: 

– Түлкі мені шалдың қолына ұстап бергелі жүр ғой, – деп, мұны құйрығынан алып, жерге бір қойғанда, 

түлкі өліп кетті, Ботакөз жеті жылда қос атпен бара алмайтын жерге қашып кетті. 

Осылайша кемпір мен шал Ботакөз алыптан һәм түлкіден құтылыпты. 

34. ҮШ АҒАЙЫНДЫ ЖІГІТ 

Бір Келдібай Оразбайұлы деген байдың үш ұлы бар екен. Үлкен ұлының аты Үш вершок деген, ортаншы 

ұлының аты Екі вершок деген, үшінші ұлының аты – Бір вершок деген екен. Қашан, кім бұлардың атасы, 

тіпті-ақ, кәрілікке жетіп, өлер халге келгеннен кейін бүтіл өзіне қараған малдарын, сатып алған пұлдарын 

далаға, бір көлдің қасына көміп қойып, өзінің балаларын шақырып алып айтады: 

– Балаларым, тез уақыт ішінде мен өлемін, менің байлығым сендердің біреуіңе тиеді, со мезгілде, егер де 

өлейін деп жатқан аталарыңның ең соңғы насихатын алғандарыңа ғана. Менім насихатым мынау: 

«Қасымызда көршілес болып отырған мырза Түлкінбай ұлыменен үш жылға шейін еш бір қатынаспаңдар. 

Бұ адамның өзі ғұмырынша жаман адам. Маған залалынан басқа нәрсесі болған жоқ», – деп айтып, шал 

өліп кеткен. Әкесі өлген соң балалары қалған пұлдарын қарасып, іздеп, қарамаған жер қоймай, ешбір таба 

алмай, ақыры, нашарлықпенен күндерін өткізе бастаған екен. Сонда бір күні олардың үйіне мырза 

Түлкінбай ұлы кіріп, үлкен ұлы Үш вершокке айтады: 

– Маған мал бағуға келіп тұр, ақы беремін, бәлкім, сөйтіп барып, оны-мұны жиыстырып алып, шаруаңды 

түзетіп аларсың, – дейді. Сонда үлкен ұлы айтады: «Жоқ, саған қызметкер болмаймын, әкемнің айтып 

кеткен өсиеті бар, сен оныменен жаман тұрған екенсің, оған әрдайым жамандықтан басқа нәрсе 

қылмапсың», – дейді. Мырза кетіп қалып, келесі күні тағы келіп, Үш вершоктан сұрайды: «Қалай 

ойландың ба, маған қызметкер болып тұруды?» – деп. Сонда үлкен ұлы айтады: «Жоқ, мырза, жүре беріңіз, 

мен саған қызметкер болмаймын», – дейді. Сонда мырза қабағын түйіп, үйіне қайтып кеткен соң үлкен 

ұлы ойланады, «Кім біледі, әкемнің байлығы маған тие ме, тимей ме, онан бері аштан өліп қалармын», – 

деп. Келесі күні Үш вершок жүгіре басып, мырза Түлкінбай ұлының үйіне келіп, айтады: «Мені ал, сенің 

малыңды бағайын, ақыма не бересің?» – деп, Үш вершок сұрайды. Сонда мырза күлімсіреп айтады: «Енді 

маған қызметкердің, тіпті, керегі жоқ, біреуді алып қойдым», – дейді. Сонда Үш вершок көршісінен 

сұрайды: «Маған да бір орын бер», – деп. Сонда мырза Түлкінбай ұлы айтады: «Жарайды, мен сені 

қызметкерлікке алайын, бірақ уәдемен, не бұйырсам, соны қыласын, маған ашуланбастан. Егер де үш 

мәртебе ашулансаң, мен сені ұрып өлтіремін, бұған көнемісің?» – дейді. Мұнысына Үш вершок көніп, 

жүргеніне бір жұма да болмай, жүрген иесіне үш мәртебе ашуланады. Жүрген байы бұйырады: «Бар, сиыр 

сау», – деп, сонда Үш вершок жауап қайтарып айтады: 

– Сиыр саумақ қатын ісі, қатындар қыла берсін, мен малыңды бағуға жалданғанмын, сиыр саууға кіргенім 

жоқ, – дейді. Сонда бай тағы да бұйырады: 

– Бар, тезек жи отқа жағуға, – дейді. Сонда Үш вершок айтады: 
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– Тезек жию менің ісім емес, қатындар ісі, қатын жисын өздеріне тиісті жұмыс болған соң, – дейді. Сонда 

жүрген иесі тағы да айтады: «Бар, менің бешметімнің түймесін қада», – дейді. Үш вершок жауап береді: 

«Мырза әлденені табады, қашан, кім мен қатын болған мезгілімде қатын ісін қылсам керек, еркек жұмысы 

емес», – дегеннен кейін, мырза Келдібай Оразбай ұлының үлкен баласын ұрып өлтіреді. Мұнан кейін 

оның ортаншы баласы мырза Түлкінбай ұлына қызметкерлікке жалданғалы келді. 

Екі вершок айтады: «Менің ағам сенде қызметкер болып жүр ғой, сондай қызметкерлікке мені де ал», – 

дегенде мырза күлімсіреп айтады: «Бірақ маған ешбір қарсы келме. Егер де екі мәртебе маған ашулансаң, 

сені ұрып өлтіремін, осындай уәдеге көнемісің?» – дейді. Сонда Екі вершок айтқан уәдесіне көніп, 

жүргеніне бір жұма болмай, жүргізген байыменен жатады да, ұрысып-керісіп ашуланысады: «Не үшін 

қатындардың қылатын жұмыстары – жіп иіру менен киізге әртүрлі ою оюды қыл дейді», – деп. Қарсы 

келгеннен кейін оны да ұрып өлтіреді, мұндай болған оқиғалардың бірде–бірін білмей, ең кіші інісі – Бір 

вершок өзі аш болған соң ойлайды: «Менің ағаларым осы күнде тойып жүрген шығар, мырзада жүріп, 

қымыз ішіп, қой еттерін жесіп, мырза бай адам ғой, мен де оған қызметкерлікке жалданайын» деп ойлай 

салып, барып, мырзадан орын сұрайды. Сонда айтады: «Жарайды, мен сені алайын, бірақ не қыл десем, 

соны қыласың. Егер де бір мәртебе маған ашулансаң, сені ұрып өлтіремін, осыған көнесің бе, Бір 

вершок?» – дейді. Сонда Бір вершок айтады: «Не жұмысың болса да, қыламын, бірақ сен маған 

ашуланбасаң, егер де сен өзің бір мәртебе ашулансаң, мен сенің өзіңді ұрып өлтіремін», – дейді. Сонда 

жалдап тұрған мырза күлімсіреп айтады: «Мен неге ашуланамын, мен қызметкер емес, менің ісім бұйыра 

беру», – деп, – «Жарайды», – дейді. Сонда Бір вершок бір күні қойларын жайғалы айдап барып, күні бойы 

ыстыққа жайып жүріп, суармастан кешке таман үйіне айдап келеді, сонда мырза қойларының 

суарылмағанын көре салып айтады: «Вершок, сен қойларыңды суарсаң болмай ма, айдап барып, 

қойларыңды суарып кел», – дейді. Мұнан кейін Вершок қойларды суға айдап барып, судың ең терең биік 

жары бар жерін таңдап алып, қойларын суға қоя береді, қойлар суды көре салып, суға түсе-түсе қалып, 

бірінің үстіне бірі түсіп, суға кетіп бара жатқанда пысқырғандары әлдеқайда жаңғырығып естіледі. Ақыры, 

бес жүз қойдан он-ақ қойды үйіне айдап келген соң, қызметкері Вершокке мырза ашуланады. Сонда уәдесі 

бойынша байдың басын алып, қызын қатындыққа алып, жақсы тұра бастаған мезгілде келесі жылы 

малдары өліп қалып, Вершок мүлде кедей болып қалды. 

Міне, Келдібай Оразбайұлының байлығы ешкімге қалмады, балалары әкесінің өсиетін тұтпағандары 

себепті. 

35. ҮШ СЫЛҚЫМ 

Серкебай деген байдың тіршілігінің арқасында үш ұл бірдей шырпы басын сындырмай, өмірді ылғи 

сылқым-серілікпен біркелкі өткеріп бара жатады. Күндердің күнінде Серкебай жасы жетіп, өмірі бітуге 

таянғандығын төңіректеп келген сырқаулықтан сезеді. Ес-ақылы бүтін, тіл-көмейі сау уағында үш 

баласын қасына шақырып алып, қоштасады. Балаларына мынандай өсиет айтады: бірінші өсиетім: мал-

мүлкімді үшеуің бөліп алыңдар, таласпаңдар, тартыспаңдар; екінші өсиетім – осы үйімнің үш бұрышына 

үш кесек алтын тықтым, бөліп алған мал-мүліктеріңді ішіп-жеп тауысқан соң сол алтынды тауып алып, 

қоректеніңдер. Үшінші өсиетім – ол алтынды тауысып алып, күн көру үшін кісі есігін іздестірсеңдер, 

үшеуіңе де айтқаным – зор мұрынды, қау сақалдау келген бір кісіге жалдана көрмеңдер, – дейді. 

Серкебай өледі, мал-мүлкі бөлінеді, ол ішіп-желінеді. Алтын қазылып алынады, ол да ішіп болынды. Ең 

алдымен, үлкеннің қорегі таусылады, ол кәсіп іздеп, қаңғып кетеді. Адырақ көз, қау сақал адам жолығады. 

– Е, не еткен жігітсің? 

– Кәсіп іздеп жүрген жігітпін. 

– Маған жалдан. 

– Жұмысыңыздың түрі не? 

– Жалғыз есегімнің боғын тазалайсың. 

– Онан басқа? 

– Онан басқа дәнеңе де істемейсің. 

– Мақұл. 

– Бірақ, есегімді ренжітсең, басыңды аламын. Егер есекке мен ренжісем, өзім басымды алдырам. 

– Болады, – деп тоқтасады. 
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Қау сақалдың есегі, әмір жоқ, тыша береді. Әбден зықысын шығарған соң кейіген екен, қау сақал әлгінің 

басын алып тастайды. 

Онан ортаншы сылқым кезігіп, ол да осыған жалданып, есекке ол да қынжылып, оның да басы алынады. 

Үшінші сылқым тағы жалданады. Ол есек зықысын ала берген соң артқы сирағын шауып алып, көтенін 

тығындап қояды. Қау сақал көріп, сасып қап: 

– Бұл не? – дегенде, үшінші сылқым: 

– Есегіңіз құлындап жатыр, – дейді. Қау сақал бұрылып жүріп кетеді. Кешке оның үйіне бір қонақ келеді. 

Жалшысына: 

– Мына қонаққа қой сой, бақай–сирағына дейін үйітіп сал, тойындырып аттандырайық, – дейді қау сақал. 

– Мақұл, – деп шығып кетеді де, сол Қау сақалдың Қой, Бақай, Сирақ деген үш баласын өлтіріп, қазанға 

сап, аса береді. Қау сақал қонағымен көп әңгімелесіп отырып, қазы кешеулеген соң сыртқа шығып, 

жерошақ басына барса, қазанның іші толы адам еті. 

– Мұның не? – дейді. 

– Сол өзіңіз айтқан әміріңізді екі қылмай, орындағаным ғой, – дейді. Шал оларға қынжылмағансып 

кенеттен: 

– Сен түнде қалай ұйықтайсың? – дейді. 

– Көзімді ашып ұйықтайым, – дейді жалшы. Қау сақал қатынына бара сала үлкен бір сандыққа бауырсақ, 

азық-түлік салдырып, түнде қашуға айналады. Жалшы олардың мұнысын сезеді де, сол сандық ішіне түсіп 

жатады. Шал мен кемпір сандықты көтеріп, ала түнде қашады. Жалшы дәреті қысып кетіп, сиіп жібереді. 

Кемпір мен шал «Мына азықтың майы ағып барады» деп, түзу тамшыға ауыздарын тосып, жаласады. Су 

жағасына келіп, тыншып, тамақтануға сандықты ашып жіберсе, жалшы шыға келеді. 

Шал үндемейді, тамақтанады. Кеш батады, жатуға айланады, төсекті тақ жар басына салады. Су жаққа – 

жалшы, ортасына – қау сақал, оның мына жағына кемпір жатады. Көзі ұйқыға кеткенде жалшы өз орнына 

кемпірді сала қояды. Түн ортасы, ала түнде бай кемпірін жардан құлатып, суға батырып жібереді. 

Таңертең қатынын оятса, жалшы болып шығады. 

– Амалын айтшы, шырағым, алсаң, міне, бас, – деп, жалшының аяғына қау сақал жығылыпты. 

36. БАҚСЫ ШАЛ 

Бір шаһарда бір кедей шал болыпты. Шалдың әйелі сондай сұлу болады екен. Бір күні бір байдың қыз 

ұзатқан тойы болып, соған барады. Әлгі шалдың әйелі барса, өзінен басқа әйелдің бәрі де жоғары отыр. 

Жалғыз төмен отырған осы – шалдың әйелі. Әйел ішінен итқұса болып отырып, той тарқаған соң үйіне 

келіп, шалға «Мен сенен кетемін», – дейді. Сорлы шал сасып: 

– Ей... өзің не деп тұрсың? Кеткенің не? – деп сұрайды. 

Сонда қатыны тұрып: 

– Сен кедейсің, менен елдің қатынының бәрі жоғары, байлардың да әйелі, бақсының қатыны да артық, 

сенің түрің мынау, өзіңнің қолыңнан һеш нәрсе келмейді. Мен сенен басқа адамға тиемін, – дейді. 

Сонда шал тұрып: 

– Ей, қатын, сен кетпе, мен бір амал табайын, – деп, сол жерде ойланып, өтірік бақсы болмақшы болады. 

Бақсы болып, елдің тамырын ұстап, ойнап, сөйтіп жүріп, айла тауып, елге бақсы атанады. 

Бір күні шал бір ауылдан бақсы болып, суды үрлеп, келе жатса, қаланың іші–тысы жиналған адам. Келіп, 

бір кісіден: 

– Бұл не? – деп, сұраса, «Ханның бүгін екі есекпен артқан күмісі жоғалды, соған сұрау салып, бақсы-

балгерді жинап жатыр», – дейді. 

Шал: 

– Ойбай, мені шақырар. Шақырса, түк білмеймін, – деп, қашып кетіп отырады. 

Хан елдің бәрін жинап, ешкім таба алмаған соң сұрау етті. «Кім қалды?» дегенде осында бір бақсы шал 

қалды деп, қаланың билері, адамдары «Шалды таптық», – деп мақтайды. Хан жарлық етеді. 

– Қайда болса да, табыңдар, – деп, іздеп, үйіне келсе, шал жоқ, қайда кетті деп қатынынан сұраса, қатыны 

«Білмеймін» дейді. Шал бақсы бағанағы қашқаннан шәрден шығып бара жатса, бір судың жағасындағы 

көп ағаш бар екен, соған қарай жүреді. Келе жатса, бір үш адам алдынан келе жатады. Бақсы шалды көреді. 

Ол үшеуі ұры екен, әлгі есекті алтынмен солар алып ұрлаған екен. 
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Мына шал солай бара жатқан соң үшеуі қорқып, ақылдасады. Мына бақсы біліп келе жатыр бізді. Қазір 

табады да, ханға алып барады. Онан соң хан басымызды алады, онан да өзіне жалынып, есекпен бұлды 

беріп, бізді айтпа деп, нәрсе беріп қайырайық, – дейді де, шалдың алдынан үшеуі шығады. Шал қорқып, 

бұлар өзі мені ұстап, тонар, неге қарсы жүреді деп, қисайып бұрылып, қашады. Онда үшінші ұры «Әне, 

қайтсем де, бізді ханға апарамын деп, біздің жаңағы сөзімізді естіп, кетіп барады, аяғына жығылып, алып 

келейік», – деп, жүгіріп барып, шалды ұстап алып, апарып: 

– Міні, ханның есегі, жүгі, өзің не алсаң да, қолыңды қақпайық біз, ал, – деп, – ханға айта көрме, апарып 

бер, – деп, жалынады. Шал: 

– Олай болса, бұл жерде тұрсын, ханға сендер алды деп айтпайын. Өздеріңмен ақылдасайын деп, келіп 

едім, өздерің жүре беріңдер. Жүгін аударып кетіңдер. Жүгі ауып, жатып қалыпты дейін мен, – деп, шал 

білдірмей, қайта тартып, қалаға барса, алдынан іздеп жүрген адамдар танып келіп, ханға алып барады. 

Барып, «бақсы» сарнап отырып, өкіріп, бір мезгілде айтады: 

– Осындай ағаштың ішінде жүгі ауып жатыр, – деп, екі кісі жіберсе, айтқан жерінде жатыр. Хан разы 

болып, бақсыны ел адамының бәрінен артық көреді. 

Бір күні ханның сарайынан алтын жоғалады. Бұны ханның қырық уәзірі алады. Хан тағы шалды 

шақыртып алады. 

– Ал, бақсым, тап, – дейді. 

Шал не дерін білмей, отырып қалады. 

Хан: 

– Егер таппасаң, басыңды алам, – дейді. 

Қорқып, «Өлсем, ең болмаса, қырық күн өмір өткізіп қалайын», – деп, қырық күн мұрсат сұрайды. 

– Соған шейін тауып әкеліп берейін, – дейді. Мұны қырық уәзір естіп, сасады. Шал үйіне қайтқан соң кісі 

жіберіседі. Шал үйіне келіп, қайтерін білмей, қырық күнді осы жаңылып қалармыз деп, бишара өзі есеп 

те білмейді, бір ағашты қырық кертіп алады. Мұны әлгі уәзірлердің жолығып келуге жіберген адамы көріп 

тұрады. Барып, аналарға айтады. 

– Осылай ағашты қырық кертіп алды, қырқыңды осылай керттіріп, өлтіртермін дегені, – [деп ойлап,] 

бұлар ертең бір уәзірді жібереді. Келіп, шалдың терезесінен қарап тұрса, шал әлгі ағаштың бір керткенін 

жонып тастайды. 

Мұны көріп, уәзір есі кетіп, қорқып, аналарға келіп айтады: 

– Ойбай, ең аяғы менің барғанымды да біліп, сендерден айрылып, бір кісі жоқ болды деп, әлгі ағаштың 

бірін жонып қойды, – дейді. 

Ертең екі уәзір келіп қарайды. Келсе, шал тағы ағашты ұстап отыр екен. Шал отырып қатынына: 

– Қатын, – деп, айғай салады. 

Қатыны: 

– Немене осы, кеше нешеу еді, бүгінмен екеу екен, – деп, екі сызықты жонады. Мұны көріп, әлгі уәзірлер 

қайтып барып: 

– Қой, ол шал табады, онан да барып, жалынып, басымызды аман алып қалуға тырысайық, – деп, шалға 

келіп, барлығын – өзімізді аман қалдыр, өлтіртпе, мына ханның алтынын өзіне бер. Анау көп бейітке 

тығып, көміп едік, – деп, апарып көрсетеді. Жалынады. Уәзірлерді қайтарып, ханға келіп: 

– Таптым, тақсыр, екі кісі жібер де, алғыз, ана көп бейіттің ішіне тығып кетті, – деді. Сонда хан кісі жіберіп, 

сұрайды. 

– Кім алыпты, білдің бе? – дейді. Сонда шал тұрып: 

– Тілегімді берсең, айтам, – дейді. Хан екі сөйлемей, «Жарайды», – дейді. Шал: 

– Қырық уәзіріңіз, – дейді. 

Хан: 

– Жарайды, енді өлтірмей-ақ қояйын, сенің сұрағаныңды бердім, – деп, қояды. 

Бір күні шал ханның үйіне келіп, сөйлесіп отырғанда, хан далаға шығып кетеді. Хан шығып дәретте 

отырса, бір шолақ қанатының жартысы сынық шегіртке ханның алдына келіп қонады. 

Хан қолымен екі рет басып қалып, екеуін де ұстай алмай, үшіншіде ұстап алып, қолына қысып, ұстап 

келіп, үйге кіріп, шалға келіп: 
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– Осы қолымда не бар, тапқыш болсаң, осыны тапшы, – дейді. Шал сасады, не дерін білмей, қорқып, 

уайымға түсіп, былай дейді: 

– Бір секіргенде құтылдым, екі секіргенімде құтылдым, үшіншіде сорың сол-ақ – тұтылдым, – дейді. 

Сонда хан: 

– Пай, шіркін, қалай тапқыш едің, – деп, шегірткені тастай береді. Шалдың айтқаны шегіртке емес, өзі еді, 

өзінің алдыңғы екі жоқты тауып, кейінгі мынаны қалай табарын білмей айтқан сөзі шегірткеге тура келіп, 

қосылып қалғаны. Сөйтіп, шал аман құтылыпты. Содан қанша сый алып, өлімнен құтылған екен. 

37. ЕРІКСІЗ БАЛГЕР 

Ілгергі заманда бір шал бар еді. Оның бір жас қатыны бар еді. Ол қатынның ойы шалдан шығып, бір жас 

жігітке тимекші еді. Бір күндері шал қатыныменен моншаға барады. Моншада өздерінің үстіне қатық 

жағып, жалаңаштанып отырған уақытта бір жігіт келіп, «Патшаның бәлгерінің қатыны келеді, моншада 

адам болса, шықсын», – дейді. Сөйтіп, бұларды қатық сүрткен бойынша жуындырмастан моншадан айдап 

шығады. Үйге келген соң ыза болғаннан қатын шалға айтады: 

– Дүниеде патшаның балгері зор екен, сен бал үйреніп, патшаға балгер бол. Болмаса, сенен шығып, 

патшаның балгеріне тиемін, – дейді. Бұ қарт бал ашуды бұрын еш білмейді екен. Қатынының бұл сөзіне 

қайран болып, амалсыз бір ағашты жонып, бір жағын – қызыл, бір жағын – қара, бір жағын ақ қылып, бір 

қоржынға ескі жазуы бар қағаздарды салып, базарға келіп, «Мен – балгермін», – деп, һәркімнің жоғалған 

нәрсесін әлгі төрт қырлы ағашты тастап, соған қарап, көңіліне келген сөздерді айта салса, әлгінің нәрсесі 

табылатұн болады. Бірнеше күн осы әдетпенен базар басындағы адамдарға «Пәлендей қарт адам балгер 

екен» деген сөз жұртқа жайылады. Сол уақытта патшаның бір жерге жіберген адамдары ол жерден көп 

пұл алып келе жатып, бір қашырға артқан алтынды қашырыменен жоғалтып келді. Қай жерде қалғанын 

білмейді. Бұл іске патша барша балгерді жиып, бал аштырады. Бұлардың ешқайсысы таба алмайды. Сол 

уақытта бір адам келіп, патшаға айтыпты. 

– Жақында бір шал балгер шығыпты, айтқаны ешбір қате кетпейді дейді, – деп. Патша жасауыл жіберіп, 

әлгі шалды алдырып, шалға айтыпты: 

– Менің бір қашырым жүгімен жоғалды, соған бал ашып, тапқын. Таппасаң, басыңды аламын. 

Шал байғұс қорыққаннан төрт қырлы ағашын алып, ақ киіздің үстіне домалатып тастап, ағашқа қарап, 

біраз отырып, басын көтеріп, жасауылдардан сұрайды: 

– Шаһарға жететін күні жолда тоқтап па едіңдер? 

Жасауыл айтады: 

– Жол үстінде жоңышқалы шарбаққа қашырды жайып, оттатып, біраз отырып едік, – дейді. Онда бұл шал 

ойлайды, ол жоғалған қашыр оттап, бөтен шарбаққа өтіп кеткен шығар, кешеден бері аунап, жүгі ауып 

қалған шығар, соны көңіліне демеу қылып, шал патшаға айтады: 

– Сол күнгі жайылған шарбақтың ар жағында бір шарбаққа жүгі бауырына түсіп тұр, адам жіберіңіз, алып 

келсін, – деп. Патша адам жіберсе, айтқан жерде жүгі бауырына түсіп тұрған екен, тауып алып келді. 

Патша әлгі шалға көп нәрсе беріп, қырық балгерінің ішіне қосып қояды. Бір уақытта патшаның 

қазынасына ұрылар кіріп, бір қап тілләсін алып кетіпті. Патша қырық балгерлерінің бәрін шақырып, «Бал 

ашып, тілләні табыңдар», – деп, жарлық қылады. 

– Агар таппасаңдар, бәріңді қырамын, – дейді. Олардың ортасынан баяғы балгер шал патшадан қырық 

күн рұқсат сұрайды. 

– Қырық күннің ішінде таба алмасақ, бәрімізді қыр, – дейді. Әлгі шал базардан қырық күндік ауқатын 

сатып алады және қырық өрік сатып алып, үйіне келді. Қатынына айтады: 

– Сенің көңіліңде мен өлсем, бір жас жігітке тисем деген ойың бар еді. Енді тілегіңе жеттің. Патша қырық 

күннің ішінде тіллә табылмаса, өлтіретін болды. Мен бірауыз бал ашуды білмеймін, сенің зорлығыңнан 

болып еді, енді мен саған разы болайын, қырық күнге шейін менім көңілімді көп ойнап–күліп, жұбат, – 

депті. 

Бұл патшаның қазынасын ұрлаған қырық қарақшы еді. Бастығы бір шолақ адам еді. Есітті «Жаңадан бір 

балгер шығыпты, қырық күннің ішінде ұрыларды таппақ болыпты», – деп. Кеш болған соң қырық 

қарақшының бастығы бір адамын жіберіпті. 

– Барып, балгер молда[ны] байқап кел, не іс қылып отыр екен? 
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Ол адам сырттан келіп, тыңдап отырғанда шал орнынан тұра келіп, өріктің біреуін қолына алып, жемек 

болып, қатынына айтады: 
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– Ей, қатын, қырық еді, бірі келді, – дейді. Сонда тұрып тыңдаушы өзімнің келгенімді, біздің қырық 

екенімізді білген екен, – деп, қашып, жолдастарына барып айтады. 

– Мен барысыменен қырық ұрының бірі келді деді. Өзіне барып жалынбасақ, мұнан құтылып болмас, – 

деп. Бастығы айтады: 

– Сен қорқақ едің, ол басқаны айтқанын сен өзіңе жорыған шығарсың. Ертең саған біреу қосылып барсын, 

– дейді. Ертеңіне екеу болып барып, тыңдап отырғанында шал орнынан тұрып, өріктің және біреуін алып, 

қатынына қарап айтады: 

– Ай, қатын, қырық еді, екеуі келді, – дейді. Мұны естіп, екі ұры «Бізді айтты» деп және қашып барып, 

жолдастарына айтады. 

Үшінші күні шолақ бастығы екі адам ертіп, өзі келіп байқаса, бұ шал және бір өрікті қолына алса, ол 

өріктің жартысын құрт жеген екен. Қатынына айтты: 

– Ей, қатын, бүгін қырықтың үшеуі келді. Және майыбы келді, – деп, өріктің құрт жегенін айтады. Мұны 

ұрылар естіп: 

– Нақ өзімізді айтты, шолағымызға дейін тапты, – деп, со жерден шолақ бастығы қосына бір адам жіберіп, 

бір қалта тіллә алдырып, шалдың есігіне келіп, сөйлес қылды. Шал есіктен қарап: 

– Кімсіңдер? – дейді. 

Бұлар айтады: 

– Тақсыр, өзіңіз біліп тұрсыз ғой, біздер қырық қарақшы едік патшаның тілләсін ұрлаған, тілләдан бір 

теңге шыққан жоқ. Бәлен жерге моланың ішіне қойдық. Мынау – бір қалта тартуымыз, алып, өздерімізге 

кеңшілік беріп, патшаға айтпаңыз деп өтінеміз. 

Шал бұлардың сөзін естіп, мақтанып, оларға айтады: 

– Мен сол күні сендердің қазынаны алғандарыңды біліп едім, өздерің жарамды жігіт болған соң аяп, 

өздері келіп айтар деп, қырық күн мәулет алғанымның мәнісі сол еді. Қалтадағы тілләларыңды қойып, 

өздерің кете беріңдер, – дейді. 

Ертеңгі күн шал тұрып, ұрылар айтқан молаға барып, тілләні көріп, онан патшаға барып, мәлім қылады. 

– Тақсыр, тілләңізді таптым, ұрылар ұзақ жерге кеткен екен, табылмады, тіллә пәлен жерде моланың 

ішінде тұр, сенішті адамыңызды жіберіп, алдырыңыз, – дейді. 

Патша кісі жіберіп еді, айтқанындай, моланың ішінен тілләні тауып алып келді. Енді патша баяғы қырық 

балгердің бастығын шақырып келіп, қырық таяқ ұрып, қуып жіберді. Шалға жарлық беріп, қырық 

балгерге бастық қылады. Онан соң шал үйіне барып, қатынына айтады: 

– Енді сенің көңіліңдегі болды. Мені патша балгер басы қылып, жарлық берді. Мұнан былай өлерімізді 

Құдай білсін, әзір біз үлкен болдық, енді моншаға бара бер, – дейді. 

Күндерде бір күнде балгер шал моншаға барып, тұла бойына қатық сүртіп, жуынып отырып, ойлайды. 

Қандай қылсам, патшадан құтылар екенмін. 

– Тұра тұр, өзімді жынды қылып, осы қалыбымменен барып, патшаның жағасына жабысып, сүйресем, 

мені жынды болыпты деп, айдап жіберсе керек. Солай қылып, құтылмасам, амал жоқ, – деп, шал 

моншадан тырдай жалаңаш патшаның ордасына жүгіреді. Жалаңаш балгер басы шалдың келе жатқанын 

көріп, патшаның ордасындағы жасауылдар аң-таң болып тұрғанда есіктің алдындағы көлеңкеде отырған 

патшаның жағасынан алып, сүйрей береді. Патша қорқып, сасып, шалдан құтыла алмай, сүйретіле береді. 

Балгер шал патшаны ашық жерге алып шыққан кезде патша отырған ашық көлеңке бірден құлапты. Әлгі 

жындылық қылып, патшадан құтыламын ба деген шал мұны көріп, көңіліне мақтау кіріп, жындылықты 

қойып, ай–жай болып, тыншыған соң шал балгерден патша сұрапты: 

– Мұны қайдан білдің? – деп, шал айтыпты. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              789 bet 

– Мен моншада отырғанда сіз патша турасында бал ашып көрсем, сіздің отырған төбеңіз құлайын деп тұр 

екен. Сонан киімімді кигенше кешігіп қалады екенмін деп, тырдай жалаңаш, ұятымды ұмытып жүгіріп, 

сізді орныңыздан сүйреп жүргенімнің мәнісі сол еді. 

Енді патша бұ шалға бұрынғыдан да ықылас қылып, көп нәрселер беріп, һәр уақыт өз алдынан 

шығармайтұн болыпты. 

– Мен сендей балгерді өмірі көргенім жоқ, – деп. Күндерде бір күн патша түзге отырғалы далаға шықса, 

бір ақсақ шегірткені көреді. Шегірткені ұстаймын деп, қолымен басса, шегіртке секіріп түседі. Және 

ұстаймын десе және секіріп түседі. Үшінші мартаба шегірткені ұстап алады да, ойлайды: тұра тұр, 

балгерден сұрайын, қолда не бар екенін білер ме екен, – дейді де, шалдан келіп сұрайды. 

Шал аң-таң болып, не айтарын білмей, енді патшаға тұтылдым деп, өз турасында айтады. 

Өзін ақсаған шегіртке қылып, бір секірдің құтылдың, екі секірдің – құтылдың, үшіншіде тұтылдың 

дегенде, «Бәлі, шалым, білдің», – деп, алақанын ашып, шегірткені көрсетеді. Мұнан соң патшаға айтады: 

– Тақсыр, өзіңізге оңашада айтатұн бір арызым бар, – деді. 

Патша адамдардың барлығын шығарып жіберіп, шалға айтады. 

– Не арызың бар, айтыңыз, – дейді. 

Сонда шал айтады: 

– Тақсыр, мен балгер емес едім, басыма іс түскен соң балгермін, – деп, бастан–аяқ өткеннің бәрін айтып, 

патшаның көңілін нандырады. Патшаға: 

– Тақсыр, мен қызметкер шалыңызды не қылсаңыз да, өзіңіз біліңіз, – деген соң патша «аққа – Құдай жақ» 

деген Құдайдың өзі сізді жақсы жолға бастаған екен. Сізді өлгенше бағамын деп, бір елдің беретін 

қаржы[сы]н беріпті де, «Соны жеп, байғұс, ақ пейіл шалым, жата бер», – дейді. 

38. БАҚА 

Баяғыда Бақа деген қой аузынан шөп алмайтын бір шал болыпты. Ол шал еш уақытта да бір адамға «Сені 

ме» деген сөз айтпапты. 

Оның үстіне қыдыру дегенді, көпке қосылу дегенді білмепті. Осы мінезіне қарай Бақаны жұрт келемеждеп, 

«әулие» деп атапты. Осыдан былай қарай Бақа деген ат ұмытылып, «әулие» деген ат тағылыпты. 

Бақа бір күні көптің артына еріп, қала шығып, қаладан қайтып келе жатқанда, нөсер жаңбыр жауып, 

көппен бірге жолдағы бір үйге қонуға мұқтажды болыпты. Солардың қонған үйіне ел қыдырып, қазақтың 

қатын-қалашын алдап, сауда істеп, мал тауып жүрген бір бақалшы саудагер ноғай қонады. 

Қонған үйлері бір даукес байдың үйі болса керек. Қасындағы жолдастары Бақаны мазақтап, әулие деп 

атап отырғанда, есік жақта отырған бір шалға үйдің иесі де көңіл аудара қоймайды. 

Таң атады. Шәй ішіп, жұрт аттанайын деп жатқанда, бақалшы ноғай: 

– Бір тай матам ұрланды, – деп, әлек салады. – Ұры емес. Мата табылғанша осында боласыңдар, 

табылмаса, төлейсіңдер. Сендерден басқа алар адамның жөні жоқ, – деп, бұларды жібермейді. 

Әрі керісіп, бері керісіп келгенде, қасындағы жолдастары Бақаны куәлікке ұстап беріп, кеткісі келеді. 

Сөйтеді де: 

– Мынау отырған біздің жолдасымыз, көріпкел әулие, кім алса да, ұры кісіні тауып береді. Таба алмаса, 

ұрыны жасырғаны. Осы кісінің түп етегінен ұстап, айрылмаңыздар, – дейді. 

Бақа ыршып түседі. 

– Бай-еке, бұлар қалжыңға айтады. «Әулие» деп, мені мазақ қылады. Менің ондайлық ешбір өнерім жоқ, 

– дейді. 

Бай отырып: 

– Жарайды, әулие болса, ұрымды тауып берер, тауып бермесе, астындағы аты – біздікі. Басқаларыңа 

ұлықсат, – дейді. 

Бақа әрі ойбайлайды, бері ойбайлайды. Қисайған бай болмайды. Ақырында: 

– Матаны алған – сен, – деп, жанжал салады. 

– Әй, Құдай-ай! Жасымнан-ақ осы заманның із аңдыған адамдарына жолдас болмасам деп ем, бір түн 

жолдас болғанда, көрген пайдам – мынау, – деп, Бақа тұтқын болып, жолдастарынан айрылып, жолынан 

бөгеліп, қала береді. 

Бай кешке дейін Бақаны әурелейді. 

– Жоқты табасың, таппасаң, төлейсің, – дейді. Бақа қарғанып-сіленіп, өлердегі сөзін айтады: 
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– Әулие де емеспін, матаны да көргенім жоқ, – десе де, болмайды. Тінтіп, әрі-беріден соң: 

– Сөзге түсінбейтін, кезерген неме екенсің, – деп, бай қамшылап та алады. 

Бақа өкінішпен, сөздің жай-мәнісін айтумен құтылмайтынын біліп, құтылудың басқа жолын ойластырады. 

Ақырында: 

– Жарайды. Мен ұрланған матаны табайын. Кешке бір бөлек үйді маған оңаша беріңдер. Таң атқанша 

соған түнеймін. Атымды үйдің артына байлап қойыңдар. Таң атқасын жоқтың ізінен хабар етем, – дейді. 

Бай: 

– Жарайды, – деп, бір үйді оңашалап, кешке Бақаны ішіне салады. 

Бақа олай бір, бұлай бір төңбекшіп жатып, түнімен өзін әлекке салған халықты да, Құдайды да қарғаумен 

болады. Таң қараңғысы болды-ау деген кезде сыртқа шығады. Шықса, аты байлаулы тұр екен. Бірақ байда 

Бақаның қулығындай қулық жоқ па, ер-тоқымын тығып қойған екен. Кедей сорлыда дұрыс ер-тоқым 

болған ба, ер-тоқым біреудікі екен. 

– Тастап кетсем, ұят болар, – деп, ер-тоқымды іздей бастайды. 

Ана жерді бір, мына жерді бір қарап жүріп, үйдің жыртығынан шамның сәулесі келіп тұрған бір үйдің 

желкесіне келеді. Келсе, ішінен күбір-күбір дауыс шығады. Тыңдап тұрса, сөйлесіп жатқан әйел мен еркек 

екен. 

– Құдай, ұрым-ау, ана әулие дегені шын әулие болып, ашылып қалса, не бетімізді айтамыз? – дейді еркегі 

тұрып. 

– Әй, қойшы әрі! Ол қайбір әулие дейсің, жоқты айтқаны несі? Мына қарашы, шетінен бір сүйемдей 

жыртып алып едім, өзі сәтен бе, қалай? – дейді әйел. 

– Қанша дейсің? 

– Бірталай, бұзылмаған. 

– Оны тыққан жеріңнен біреу-міреу тауып алмай ма? 

– Ай, Құдай-ай, кім табар дейсің? Шұқыр тастың түбіндегі ағаштың түбін кім қазар дейсің... 

Ер-тоқым іздеген Бақа қуанып кетіп: 

– Жарайды, – деп, үйге қайта келеді. 

– Бір сапарға бәледен аман құтылдым, – деп, тыныш ұйқыға кетеді. 

Ертеңіне бай Бақаның бетіне қараса, кешегі Бақа емес. Бақаның көңілі жай, мінезі салмақты болып 

қалыпты. 

– Осы Құдай атқанның, шынында да, бірдеңесі болып жүрмегей еді, – деп ойлайды ішінен. 

Шәй ішіп, жайланып болғаннан кейін: 

– Ал, әулием! Көрген-білгеніңнен сөйле! – дейді. 

Бақа назданып, азырақ отырып: 

– Осы ауылдың қатын-қалаштарына дейін қалдырмай жина, – дейді. 

Ауыл адамдары жиналып болғаннан кейін: 

– Мата алысқа кете қоймаған болар. Қатын-қалаштардың істеп жүрген істері болар. Отырған адамдардан 

сұрастырып көріңіз, бәлкім, өздері де мойнына алар, – дейді Бақа салмақты. 

Жұрт біріне–бірі қарасады. Бай отырып: 

– Естіп отырсыңдар ғой әулие сөзін, ойнап алғандарың болса, өздерің-ақ айтыңдар, – дейді. 

Жұрт бірінен соң бірі: 

– Құдай сақтасын. Бес-онды қарамыздың игілігін көрсетсін, – дегенді айтады. Соның ішінде бір жастау 

қатын қызарақтап, Бақаға алақтай береді. Бақа: Әй, сен қатынсың-ау, – деп ойлайды ішінен. 

– Әулие, көріп отырсың ғой! Мына жұрт қарғанып отыр. Енді не айтасың? – дейді бай Бақаға. 

Бақа азырақ үндемей отырып: 

– Жарайды, олай болса, матаның жатқан жерін өзім-ақ айтайын... Осы ауыл маңында бір шұқыр тас болу 

керек. Сол тас жанында жалғыз ағаш болу керек. Соның түбін қазса, мата табылар. Бірақ бір сүйемдейі 

жыртылып алынған болар, – дейді. 

Мұндай хабарды естіген жұрт отыра ма, шуласып, тұра жүгіріседі. Барып, қазса, айтқанындай, мата шыға 

келеді. Оның үстіне бір сүйемдей жері жыртылған болады. 

Жұрт жағасын ұстап, таң қалысады. 

– Мынау нағыз көріпкелдің өзі екен, – деседі. 
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Матаны алып, жұрт бай үйіне келеді. Әулиенің айтқаны дәл болғанын айтысады. Баяғы жас қатынның 

жүзі қуарып кеткенін Бақа көз жіберіп байқайды: 

– Әй, осы сенсің-ау, – деп ойлайды тағы да ішінен. 

Жұрт біраз шуласқаннан кейін манадан бері мата өз ауылының ішінен шыққанға тұнжырап отырған бай: 

– Жарайды, әулием! Жоқтың үстінен дәл түстің, мұның жақсы. Енді ұрлаған кісіні айтып бер, – дейді. 

Бақа біраз кідіріп отырып: 

– Жоқ табылды ғой. Бала–шағалардың істеген ісі болар. Ар жағын қазбалап, біреу-міреуді ұялтып 

қайтеміз, – дейді. 

– Әлде өзің тығып қойып, әулиелік қылып отырсың ба? – дейді бай кекетіп. Осы байдың өзінің қай 

жағынан шығып кетем деп мүдіріп отырған Бақа бұл сөзге кейіп кетеді. 

– Олай болса, жарайды. Бірақ... өзіңізге ұят келіп қалып жүрмесін... – деп, Бақа ептеп басын көтеріп, 

манағы дүдәмалды әйелге қарайды. Әйелдің көзі тайсалып, жерге қарайды. 

– Дәл өзі екен, – дейді ішінен Бақа. 

– Матаны алған... – деп келе жатқанда Бақаның сөзін бөліп, жігіт ағасы болған бір кісі: 

– Біздің үйдегі келініңіз екен, мына ноғайға ерегесіп, тығып қойып жүрген, – деп, күңк ете түседі. 

Байдың беті көлдей болып, төмен қарайды. Манадан бері алақтап отырған жұрт біріне-бірі пыш-пыштап, 

теріс қарап, күле бастайды. 

Матаны ұрлаған байдың інісінің әйелі екен. 

ІІ 

– Бақа көріпкел әулие екен, жұрт ойнап айтам деп, ойлап айтып жүр екен. «Сөйтіпті, сөйтіпті; солай 

болыпты», – деген лақап осыдан былай жұрттың бәріне жайылады. Өтірігін қосып, көпірте біреуден 

біреуге айтылып, Бақаны нағыз Құдайға қол тапсырып келген қылып, шығарады. «Әулие» деген ат 

шындап тағылады. Қой ұрланса да, бұзау бас жібі ұрланса да, біреу-міреу ұрласа да, жұрт Бақаға шабатын 

болады. Жұрттың лақабын, нанымын пайдаланып, күнін ойлайтын Бақа сияқты адамдар ма, Бақа бәріне 

де ұрсып, жауап беріп, қуып жіберіп жүреді. Кей адамдар әулие деген атаққа құштар болса, Бақа тосыннан 

тағылған атақтан қашып құтыла алмайды. 

Күндерде бір күні азуы алты қарыс ел билеген бір бидің жанынан артық көретін, өзі бір түлікке 

бағалайтын жақсы нары жоғалады. Нарды күні-түні іздеп, таба алмайды. 

– Нарды алған кісі бір күн ішінде әкеліп, үйімнің маңына тастап кетпесе, түбіне жетем. Ауыл-мауылымен 

шабамын. Еркегін құл қылып, қатынын күң қылып, Қоқанға айдатам заннам түбіне жіберсе де, бәрібір, ол 

нарды таппай қоймаймын, – деп, жарлық таратса да, нардың із-түзі білінбейді. 

Ақырында, нардың өз бетімен табылуынан күдер үзгесін бақсы-балгер іздестіреді. Ақырында: 

Нағыз көріпкел бір әулие бар дегенмен Бақаға қос ат шаптырады. 

– Келсе, алып кел. Келмесе, сабап, айдап кел, – деп, бұйрық береді. 

Бидің жіберген кісілеріне «бәлен-әлен» деп, Бақа ергісі келмеген екен, ту сырттан тиген екі қамшының 

зардабынан: 

– Барсам, барайын, – дейді. 

Бақа бидің үйіне келеді. Келісімен аттан түсер–түспестен би: 

– Солай да солай! Түйемді табасың, таппасаң, басыңды алам, – дейді. 

– Би-еке-ай! Елдің келемеж етіп, шашып жүрген лақабы ғой, әулиелік менде қайдан болсын? Мені босқа 

қыспаңыз, – дейді. 

– Қаңғырған шақша бас бақалшыдан менің ауырлығым кем болғаны ма? Би тұра қамшының астына алады. 

Бақа қорыққанынан: 

– Құлдық, тақсыр, құлдық. Түйеңізді табайын, – дейді. 

– Е, бәсе! Оттағаныңша манадан бері соны айтсайшы, – деп, би ашуын басады. 

Бақа баяғысындай түнеуге оңаша үй сұрайды. Аттың үй артына байлануын тілейді. 

– Жарайды, – деп, би үйін тігіп, бәрін әзірлеп, Бақаны оңаша үйге салады. 

– Бүйтіп болған әулиелігің құрысын! Әулиелікті шығарған адамдар құрысын! – деп, Бақа түнімен әулие-

әнбиелерді қарғап: 

– Енді өлген жерім осы болар! Мазақтың түбі – азап! Азабым осы емес пе? Ел мазағынан өлді деген осы 

емес пе? – деп, қорланып, жылап шығады. 
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Таң қараңғысы болды-ау деген кезде ептеп үйден шығады. Аңдып тұрған адам жоққа ұқсайды. 

– Жолым болған-ау, – деп, үй артына келсе, байлаудағы аты жоқ. 

– Баратқанның балтасын, келеатқанның кетпенін қоймаған жалмауыз енді менің жалғыз атыма ауыз 

салдың ба? Жарлының жалғыз атын төлеуге алдың ба? – деп, жылап жібереді. 

Бірақ, амал қайсы, аттан айырылса да, «бас – садаға» деп, Бақакең тайып отырады. 

Қуған болар ма екен деп, тұрып-жығылып, қашып келе жатып, қалың қамыс арасына кеп, адасып кетеді. 

Жол қарастырып жүріп, қамыстың ортасындағы балшыққа кездеседі. Балшыққа теңкиіп, батып жатқан 

бір нәрсені көреді. Жақындап келіп қараса, балшыққа батып өлген бір қара нар екен. 

– Әй, дәу де болса, осы соның нары-ау, – деп, біраз ойланып тұрып, қуанышы қойнына сыймай, бидің 

ауылына қайта қайтады. Қайтып келіп, білдірместен есікті бұрынғыша жауып, ұйықтап қалады. 

Ертеңіне сәске уақытта тұрып, көңілдене, ешбір уайым жоқ, бидің алдына келеді. 

– Ал, таптың ба? – дейді би. 

– Нарыңыздың табылуы қиын екен. Алыс сапарға кеткен екен, – дейді Бақа. 

– Өліп пе? – деп сұрайды би. 

– Өліпті, – дейді. 

Би сол жерде отырып, боздап тұрып жылайды. 

– Түлікке балаған малым еді, – дейді. 

– Мал деп құныққан, ай, ит-ай, – дейді ішінен Бақа. 

– Өлтірген кім екенін айт. Аспанға ұшса да, жерге батса да, жоқ қылам, – деп, ақырады би. 

Бақа тұрып: 

– Нарыңыздың ажалы ешкімнен болмапты. Алладан болыпты. Алланың ісіне шара бар ма? – деп, Бақа 

көңіл айтып, нардың жатқан жерін айтыпты. 

Би ат шаптырып, айтқан жеріне барып қараса, айтқанындай, балшыққа батып өлген, сол нар екен. Сөйтіп, 

Бақа бұл бәледен де құтылыпты. 

– Бүйтіп болған әулиелігің құрысын! Бұған нанған елің құрысын! – деп, Бақа еліне қайтыпты. Басың 

аманында енді әулиелік құрмасқа ант етті. 

ІІІ 

Мұндай хабар елде жатқан бай Қырым мен Қытайға жетіпті. Әулие деген атақ жұрттың бәріне жетіпті. 

– Солай да солай болыпты. Жарықтық нағыз көріпкел екен. Бұлжытпастан айтып беріпті, – деп, бұрынғы 

бұрынғы ма, Бақаның әулиелігін көкке жеткізіпті. Елдегі өтірікші қулар ойдан қиыстырып, Бақаның басқа 

түрлі де істеген керемет әулиеліктерін айтып, қиыстыра беріпті. 

«Көріпкел әулие» деген хабарды ханның бір әумесер баласы естіпті. 

– Әулиелік ондай адамға қайдан келіп жүр? Мен оның әулиелігін көрсетейін, – деп, жеті жендетін: 

– Тірі болса, өзін алып кел. Өлі болса, сүйегін алып кел, – деп, бұйрық беріп, Бақаға шаптырыпты. 

Жеті жендетке Бақа: 

– Әулие емеспін. Елдің өсегі, мазағы. Бармаймын, – деп, дәлел айтқысы келген екен. 

– Сен оныңды бізге айтпа. Хан баласына айт. Біздің міндет – сені өлі болсаң да, тірі болсаң да, алып бару, 

– деп, ары-бері жондап-жондап, ат құйрығына байлап, алып кетеді. 

Еріккен хан баласы әулиені алып келе жатқанын көріп, атқа мініп, алдынан шығады. Жолда келе жатып, 

тырбаңдап, көлге қашып бара жатқан бір бақаға кездесіп, аттан түсе қалып, қамшының астына ала 

бастайды. Бақаны бір ұрады, қамшы тимейді, екі ұрады – тимейді. Үшіншіде барып тиіп, тыраң асады. 

Өлген бақаны тұмағымен бүркейді де, әулиенің келуін күтеді. 

Аттың құйрығында жетектеліп келген әулиені келісімен жағасынан алып: 

– Сен әулиемін деп жұртты алдап, әулиенің атын қорлап-ақ болдың. Өлетін жерің енді келді. Алдайтын 

кісің мен емеспін. Тез айт! Мына тұмақтың астында не бар? Тапсаң, жаныңның қалғаны, таппасаң – 

әулиелігіңмен бірге өңешіңді жұламын, – дейді. 

– Дұрыс, шырағым! Менде әулиелік дегеннен түк те жоқ. Әшейін жұрттың келемежі. Мені қинама, 

шырағым, – дейді, Бақа көзінен жас егіліп. 

– Сөзіңді қой! Мынаның астында не барын айт! Айтпасаң да, өлесің. Астында не барын таба алмасаң да, 

өлесің, – деп, ханның баласы тартып-тартып жібереді. 

Соққы батқасын амал бар ма? 
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– Әй, Бақа-ай! Бұлай бардың – өлмедің, былай бардың – өлмедің, ақырында, енді ажалыңның жеткені ме? 

– деп, жүрелеп, жылап отыра кетеді. Бақа өзі жөнінде айтса, мұны хан баласы тұмақ астындағы бақаны 

айтып отыр екен деп: 

– Апырай, нағыз әулие екенсің. Мен сізге шек келтіріп едім, онымды кешіріңіз. Тұмақ астындағы бақа 

екенін білгеніңіз білген болсын, менің екі ұрғанымда өлтіре алмай, үшінші ұрғанымда өлтіргенімді қалай 

біліп қойдыңыз? – депті. 

Бақа жоқ жерден ажалдан құтылып, аман қалғанына қуанып: 

– Шырағым, бірін білгесін екіншісі өзі білінеді ғой, – деп, жауап береді. 

Сөйтіп, мұны естіген ел тағы да «көріпкел, әулие» деп, жағасын ұстапты. 

– Мұндай әулиелігіңнің тұқымы құрысын! – деп, Бақа үйіне қайтыпты. 

39. БІЛГІШ 

Баяғыда үш ағайынды болыпты. Үлкен екеуі – бай, кішісі – кедей, жалғыз арық аты бар екен. Оны 

ағаларының жылқысына қосып қойса, ағалары өз малдарын аяйды, сол байғұстың жалғыз шолағын 

мінгіздіреді екен. Бұ байғұс ағаларының бұ қылығын біледі екен. Ағалары оны біліп, [үндемейтіндігінің] 

інішегіне ашуланады екен. 

Бір күні ханның қазынасынан алтыны жоғалыпты. Сонда хан жасауылдарын шаптырып, елінен білгіш 

іздетіпті. Сонда әлгінің екі ағасы жасауылға: 

– Біздің осында бір білгіш ініміз бар, бізге қосқан жылқысы, аты бар, соны мініп қойсақ, біле қояды. Соны 

алып бар, – депті. Жасауыл әлгі сорлыны «Білмеймін» десе де, болмай, су еңіретіп, ханға айдап барады. 

Сонда хан: 

– Ай, білгіш, менім алтынымды кім алды, тап, – депті. 

Бұ бишара күні-түні жылап жүрсе, бір кісі келіп: 

– Әй, бишара, білгіш сен екенсің. Алтын алған мен едім. Ханға мені айтпайсың. Алтынды сен айтасың, 

алтын анау сайда, – депті. 

Бұл ханға келіп айтса, хан: 

– Маған ұрының керегі жоқ. Алтыным табылса, болды, – дейді. 

Бұл алтынын алып келіп береді. Бұ байғұс үйіне келіп жатса, сол түні ханның арғымағы жоғалыпты. Хан 

тағы білгішке шаптырады. Ол жылап–сықтай тағы ханға келеді. 

Хан: 

– Ай, білгішім, арғымағым жоғалды, тап, – дейді. 

Бұ бишара «Енді өлгенім осы ғой», – деп отырса, бір адам келіп: 

– Ай, білгішім сен екенсің, атты алған мен едім, – деп, – ханға айтпасаң, арғымақтан көп пұл берейін, – 

деп, – арғымақ анау қорада тұр, – дейді. 

Бұ арғымақты алып келіп, беріп, хан бұ шын әулие екен деп, мұны жанына отырғызып қояды. 

Патшаның жанында отырып, бұ ұйықтап кетеді. Сол мезгілде ханға бір шегіртке қонып еді. Оны хан 

ұстайын деп, екі рет оқталып, ала алмай, үшінші ұмтылғанда ұстады. Жанындағы білгішті оятып: 

– Ай, балым, бір іс болды, тап, – дейді. 

Бұл «Енді өлдім» деп отырып, ханға: 

– Екі тауып құтылдым, үшіншісін тұтылдым. Енді өзіңіз біліңіз, тақсыр, – десе, хан «екі рет оқталып, 

ұстай алмадың, үшіншісінде шегірткені ұстадыңыз»дегені екен. «Бұл шын кемеңгер, білгіш екен», – деп, 

өзіне уәзір қылып алыпты. 

40. БАТПАН ШАЛ 

Ертеде кемпір-шал болған екен. Ол кемпір-шалдың үш сиыры, бір тарғыл өгізі болған. Шал күн сайын 

тарғыл өгізбен сиырды бағып жүреді. Бір күн бағып отырып, жер шұқыса, жер астынан жеті тышқанның 

баласы шығып, соны өлтіріп, тарғыл өгізге мініп, кемпірге келіп, мен енді көшеге қағаз жапсырамын, мен 

– Батпан батыр. 

«Бір-біріне соққан батырмын» деп, көшеге қағаз жапсырады. 

Күндерден күн өткенде бір патшаның ат басындай алтыны жоғалып, соны бәрілері таба алмаған соң, 

Батпанды алдыртады. 

Батпан батыр келген соң айтады: 

– Маған мынау арадан үй салып бер, ішінде әртүрлі тағамдар болсын, – депті. 
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Айтқанының бәрін хан жасады. Батпан батыр, бір-біріне соққан батыр барып, әйтеуір, «Мен таба 

алмаймын, мен[і] хан өлтіреді. Одан да мына тұрған тағамға тойып алайын», – деп, жеп-жеп, іші ауырады. 

Түні бойы шал «Ішім-ай» деп, бақырып шығады. Бұл алтынды алушылардың аты Ішімай болады екен. 

– Бұл біздің атымызды тапты, – деп, қорқып, аяғына жығылып айтады: 

– Ханның алтынын ұрлаған біз едік. Бізді ханнан құтқара көр, алтыны есігінің алдындағы теректің 

арасында, – деп айтты да, кетті. 

Батпан таңертең ерте тұрып, ханға келіп, алтынын тауып беріп, қайтпақшы болды. 

Хан бұған қырық сиыр, отыз қой берді. Бұл оны алмастан, тарғыл өгізге мініп қайтты. 

Жылдардан жыл өткенде жыл[ы] мекеніне жеткенде, ханның қызы жоғалады. Тағы үйренген Батпанға 

келеді. Батпан барады. Бара жатқанда кемпірге айтады: 

– Алғашқыда құтылдым, енді тұтылдым, – дейді. 

Тағы баяғысындай жеке үйге кірді. Түн ортасынан тұрып ап, алғашқыда құтылдым, енді тұтылдым деп 

қақсайды. Манағы ханның қызын қалмаққа шығарып беруші үш адамның біреуінің аты Тұтылдым екен. 

– Қой, болмас, – [деп], аяғына жығылып айтады: 

– Пәлендей жерде қалмақтар әкеткен, – деп. 

Ертеңінде шал ханға келіп айтады: 

– Маған бір қара арғымақ бер, – деп. – Және қырық жігіт, қырық кез жібек арқан бер. Сондай алыста 

қалмақ әкеткен екен қызыңды, – дейді. 

Хан әлгі айтқанның бәрін беріп, жөнелтеді. Атқа мінбеген сорлы арғымақтан құлап қала жаздап, қырық 

жігітті шақырып, өзін-өзі «Күшім тасыды» деп, байлатып жөнелді. Батпанның қарасы да көрінбей кетті. 

Қырық жігіт қорыққанынан жүгіріп келеді. Батпан қалмаққа жақындап қалды. Алдында бір әуеден жерге 

тірелген бәйтерек тұр. Бұл соған атының басын тіреп, қайтуға ойлаған. Ат бәйтеректі қағып жібергенде, 

бәйтерек түбімен қопарыла құлады. Бірақ бір жағы үзеңгіге ілініп, сонымен қалмақтарды қырды. Қырық 

жігіт келді. Екі жігіттің біреуін сүйіншіге жіберді. Біреуін қырық сиыр, отыз қойын бергенде, алған 

жоқпын, енді хан маған қызын берейін деп, [жатыр деп оны] жіберген. Ақырында, хан қызын беріп, шал 

алып, отыз күн ойын, қырық күн тойын істеп, Батпан батыр жеті ебелі соққан мұратына жеткен. 

41. БАРЫС, ТАРЫС 

Бұрын бір заманда бір Бардам адам болады, малы көп, баласы жоқ болады. Сол кезде ол кісінің ағасының 

баласы көп болады. Ағасының бір баласын асырап алады. Оған Жалау деп ат қояды. Көңіліме Жалау 

болсын деп, сөйтіп жүргенде, өз қатыны бір ұл табады. Бай қуанып, өз баласының атын Демеу қояды. 

Сонымен екі бала ержетіп, жігіт болады. Байды Құдай атып, бұрынғы баланы қойып, өз баласына біреуге 

құда болады. Бір жылы құдасы жер ауып, көшіп кетті. Алыс жерге кетеді. Сол заманда баласы он екі жасқа 

келеді. Асырап алған баласы он бесте болады. Бай үлкен баласын кіші баласына жолдас қып, қайнына 

жібереді. Арада жыл жүріп, бірнеше күнде қайын жұртын іздеп табады. Сыртынан сұрап, ауылға жақын 

қалғанда, үлкен ағасы інісіне айтады: 

– Күйеулік жол – менікі. Жолдастық жол – сенікі. Сенің әкең өзінен туғандығын істеп, саған қатын 

әпермек болды. Мен енді оған көнбеймін. Сен маған жолдас бол. Басыңдағы үкіні маған бер. Сен барып, 

күйеу келді деп хабар бер, – дейді. 

– Тіл алсаң, көнесің. Тіл алмасаң, өлесің, – дейді. Бала қорқып, басындағы үкіні береді. 

– Ешкімге айтпаймын, – деп, қасам береді. Сонымен «Күйеу келді» деп, шауып, ауылға келеді. 

– Пәлен байдың баласы келді, – деп, аты-жөнін айтып береді. Ауылдың бәрі жиылып, күйеуді құрметтеп, 

кеш болған соң қызбен ойнап, қызық көреді. Ағаны Құдай атты, келінмен бірге жатты. Сол уақта сол 

ауылға: 

– Мына менің жолдас болған баламмен жақсы сөйлеп, жақын болма, – деп, бір сұмдықты айтты. 

– Бұл баламен сырлас болсаңдар, қатын ерден, ері елден ажырайды, – деп, жамандайды. Бұл сөзді естіп, 

ешкім қасына бармайды. Бұл бала «Қарап жүріп болмас» деп, ауылдағы барлық бұзауды жиып беріп, 

баяғы Демеу деген балаға бақтырады. Жас бұзау айдаса, жөнге жүрмейді. Жайылып, шөп жемейді. Жусап, 

дамыл көрмейді. Демеу баланың адам сипаты қалмады. 

Бір күні бала жылап отырса, қалың жамғыр жауады. Демеу бала қайда барарын білмей, бір борсықтың 

ініне кіреді. Жауын өткен соң іннен шығып, бұзауға келеді. Бұл жерде бір сәлдесі бар адамды көреді. 

Сәлделі адам балаға жауап береді. 
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– Шырағым, күн жауып, жердің бәрі су болғанда сен нағып су болмадың, себебін айт. Не тілегіңді берейін, 

– дегенде, бала айтады: 

– Мал да, жан да сұрамаймын. Көрген қорлығым ойымнан кетпейді. Осы бұзауды жат десем, жатып, тұр 

десем, тұратын ғып беріңіз, – дейді. Ол сәлделі адам өте оқымысты, қайлакер адам екен, балаға дұға 

үйретті. 

– Балам, бұзауға Барыс десең, жатып қалады. Тарыс десең, түрекеледі, – деп үйретті. 

Бала айтты: 

– Жауын жаумаған себебін айтайын – ана бір жерде бір ін бар. Қыстап жатсаң, қырау түспейді, – деп, 

кетіп қалады. 

Бала қуанып, ертесіне бұзауды айдап келеді. Бір шұқыр жерге «Барыс» деп қойып еді, барлық бұзау 

қимылдамай, жатып қалды. Бала жатып, ұйқысы қанып, кешке таман «Тарыс» деп, тұрғызып алып, үйге 

барды. Қатын да бұзауды байлап алды. Күндіз бала қориды, түнде қатын байлайды. (Сенің пәлеңнен бұзау 

қалды.) Демеу бала бір күні ой ойлайды: 

– Бұл бұзаудың маған жазығы не? Өзім сияқты жас жанын қинамайын, онан да бұл өнерімді өзіме зорлық 

қылған ағама істейін, – деп, соған қайтер екен деп, түнде келіп, аңдып тұрып, қыз, күйеу жақындасқан 

уақытта «Барыс» деп қойып еді, қыз, күйеу ажырамай қалады. Түнімен жатып, қайғыға батып, сонымен 

таң атады. Таң атқан соң қыз шешесі қызы келмеген соң кіші келініне айтады: 

– Ау, келін, баршы, қыз әлі жоқ, ұйықтап қалды ма, оятып кел, – деген соң келін келіп, отауға кіреді. 

Ойнап жатқан қыз, күйеуді көреді. Келін кеп, күйеудің иығынан тартады. Сонда сыртында тұрып, Демеу 

бала «Барысты» тағы айтады. Келіннің қолы күйеуге жабысады. Қыз-жеңге бір-бірін танысады. 

Сонымен кіші келін кешігіп келмеген. Кемпір үлкен келінін шақырып алып: 

– Ай, келін, түнде кеткен қыз жоқ. Бағана кіші келінді жіберіп едім, одан да хабар жоқ. Сен баршы, 

бұларға бір бәле болған болар, – деген соң үлкен келін келіп, отауға кіреді. Қараса, қыз, күйеу опар-топар, 

кіші келін иықтан ұстап отыр. Мұны көріп, үлкен келін ұрысты: 

– Ұялмаған не деген кісісің, не деген бетсіздік, бетің тіліңгірлер, – деп, өз бетін шымшып, тісімен ернін 

қымыртып, кіші келінді жағадан алып, жұлқып жүргенде Демеу бала тағы кеп, «Барыс» деп қойып еді, 

қатынның бір қолы бетіне жабысты. Бір қолы кіші келіннің жағасына жабысты, сөйтіп, төрт адам болып, 

күйеу батыр бірін мініп, екеуін жетелеп, жата берген екен. Сонымен бірден-бірден хабарланып, барлық 

ауыл жиылып, бір керемет болған екен деп, бір молда бар екен, өзі өте оқымысты, соны шақырып кел деп, 

банағы Демеу баланы жібереді. Демеу бала жүгіріп, молданың аулына келіп: 

– Пәлен байдың балалары науқастанып қалған екен, қатты сасып, түсі қашып, сізге жіберді. Жөні келсе, 

барасыз, жақсылап демді саласыз. Таң ұшығын тарқыратып, күн ұшығын күркіретіп, сәті келсе, жазасыз. 

Балалары жазылса, бір тоғыз бүгін аласыз, – деп, молданы күлдіріп, бір ұрғашы есегі бар екен, молданы 

соған мінгізіп, келе жатыр екен. 

Молдекем жолда келе жатып, бір ағын суды көреді. Молда: 

– Мен Сырдың суын көрейін, сайтаны бар ғой, түсіп, дәрет алам, – деп, жауап береді. Бұл сөзді бала да 

мақұл көреді. Молда шапанын жамылып, дәретпенен танып, бала тұрады есекпен алысып. Демеу бала бір 

сұмдық ойлап, «Барыс» деп қойған екен, молданың қолы қалды насыбайына жабысып. Молданың мұны 

көріп, сұры кетті. Қаншалық құтылмаққа қайла етті. Бір бәле ғазиз басқа болғаннан соң. Балаға сонда 

тұрып жауап етті. 

Молда айтады: 

– Қарағым, бала, мына сұмдық қара. Дем салсам да, болмайды. Бұған тапқын дауа. 

Сонда бала айтады: 

– Ай, молдеке, ғылымың көп болса да, ақылың жоқ екен ғой. Мұның дауасын алыстан іздемей-ақ, мен 

табамын. Мұндай іс біздің елде көп болады. Мына өзіңіздің есегіңіздің көтіне аузыңызды тигізіп тұрып, 

қатты үрлеп жіберсеңіз, бұл қолыңыз демде-ақ босанып кетеді, – дейді. 

Молда мұны қабыл көрді. Бала есекті тарта береді. Молдекем «Ем бола көр» деп, аузын тигізіп, үрлеп 

көреді. Демеу бала баяғы «Барыс» деген дұғасын айтып (таны, таны), Сәт молданың аузы есектің көтіне 

жабысады. Мұны көріп, молдадан сұр кетті. Молда мен есекті жетелеп, ауылға бала жетті. Мұны көріп, 

барлық жұрт тамаша етті. Мұндайлық сұмдықты көріп, елінің тапқан ақылы – бұл бәлекеттің бәрі де 

баладан, – деп, балаға жабылып, балаға жалынып, сырын сұрап, бала бастан-аяқ өткен сырдың бәрін 
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айтып, ақыры, жұртты қимай, «Тарыс, Тарыс» деп, бәрін де босатып қоя беріп, өз қатынын өзі алып, енді 

қайтып алыпты. 

42. ЗЫП 

Бұрынғы өткен заманда, дін мұсылман аманда қоқандық саудагер саудагершілік істеп, Ташкентке келеді. 

Әрине, ол уақыттарда саудагерлердің саудагершілік істеп, бірнеше күндер, бірнеше айлар жол жүретіні 

әркімге болса да, белгілі шығар. «Ердің сырын ер білер, кімнің сырын кім білер» демекші, Ташкенттен 

өзі сияқты ірі саудагермен танысып, сырлас болады. Бірнеше күндер бірге жол жүріп, бірінің сырына бірі 

әбден таныс болады. Ақырында, бірімен бірі сүйектес құда-жекжат болмақшы болады. Тәшкендік 

саудагердің қызы, қоқандық саудагердің баласы бар. Тәшкендік саудагер қоқандық саудагерге қызын 

әйелдікке бермекші болады. Осындай мейірмандықпен еліне қайтады. 

Айлардан айлар, жылдардан жылдар өтеді. Тәшкенттік саудагердің қызы бой жетеді. Ол уақытта қызы 

баладан ерте ержететін құсайды. Сондықтан тәшкенттік саудагер қоқандық саудагерге хабар жіберді: 

«Келіні ержетті, келіп әкетсін, болмаса, біреумен кетіп қалады», − дейді. Хабаршы келіп, хабарын 

айтқанда, «егесі ұзамай барады, жіберемін», − дейді. Хабаршы өз сөзімен қайтып кетеді. 

Қоқандық елін жияды, ойласады, кеңеседі. Күйеуді қалыңдығын алып келуіне аттандырмақшы болады. 

Күйеу жастау және [жалғыз] жіберуге қорқып, қасына мықты жігіт қосып, екеуін аттандырады. 

Екеуі жолға шықты. Жолмен жүріп келеді, баратын жол қашық. Күн ыстық, жолаушылар ат үстінде 

күннің ыстығына балқып келеді. Кенеттен күйеу жолдастың ойына мынадай бір қиял елестейді: «Мен 

болсам, бұдан мықтымын. Ал, бұл – бала. Сонда да бұның аты да, киімі де жақсы. Менің ше? Менің болса, 

атым да, киімім де жаман. Не істеу керек? Не ету керек?» дегендей бірнеше сұрақтармен қиялдарды 

көзінің алдынан елестетеді. Қайткенмен, бұған амал табу керек... 

− Таптым! Таптым! Мен бұған мынандай амал істейін, − деп, дәрет ұштағалы күйеуден кейін қалады. 

Атының басын бұрып, жылға, сайға қарай тартады. Жыңғылмен өрлеп отырып, күйеудің алдынан орап 

өтіп, көрінбей, оза жөнеледі. Кенеттен жол жағасынан ескі молаға кездеседі. Күйеу жолдас аты мен киімін 

көрінбейтін тасада қалдырып, өзі жалаңаш ескі моланың аузын ашып, кіріп жатады. Күйеуде ешқандай 

бөтен ой жоқ. Келе жатыр. Күйеу ескі моланың маңайынан өте бергенде, ескі моланың ішінен бір жалаңаш 

шығып: 

− Ей, патшазада! Ей, мырза! Сен мынаны тыңда! Сен астыңдағы атың мен киіміңді жолдасыңа бер. Сен 

оның атын мініп, киімін ки. Сөйткін де, сен оған күйеу жолдас бол, ол күйеу болсын. Барғанда да солай 

айт. Егер де мұны орындамасаң, қайтарда, бәрібір, бүйерден сені аман өткізбеймін, − деп, қайтадан молаға 

кіріп, жоқ болады. 

Жас күйеу қорқады, ылаж жоқ, жүріп келе жатқан жолымен жүре береді. Бұл өтіп кеткеннен кейін 

жалаңаш күйеу жолдас қайтып барып, атына мініп, киімін киеді. Жолдасының соңынан қуып жетеді. 

− Күйеу, мен ғажайып іс көрдім. Жол жағасындағы ескі моладан жалаңаш адам шығып, былай деді: «Сен 

атыңды, киіміңді қасыңдағы жолдасыңа бер. Сен күйеу жолдас бол, ол күйеу болсын деп, жоқ болды», − 

дейді. 

− Сен менің атымды мін, киімімді ки. Мен күйеу жолдас болайын, сен күйеу болғын (саудагер бұрын 

күйеуін көрмеген). 

− Жоқ, мен күйеу болмаймын. 

− Күйеу болыңыз, − деп, жас бала қорыққанынан қайта-қайта айтады. Өзінің пікірінен өзі қайтсын ба, ат 

пен киімдерін ауыстырады. Кеулі орындалған «күйеу» (бұрынғы күйеу жолдас) қашан жеткенше асығады. 

Күндерден күндер өткенде, бірнеше күн жол жүріп, азғана емес, мол жүріп, Ташкент шаһарына жетеді. 

Құтты қонақты қуанышпен қарсы алады. Күйеудің өзіне арнап, ақ отау тігеді. Күйеу мен қызды отауға 

шығарады. Қос жас тамашасын істеп, қызыққа батып, жата береді. Күйеу жолдастан әңгіме естиік: ол 

елдің ескі салты күйеу жолдасқа тоқсан сиырды үш күн бақтырады екен. Сол тоқсан сиырды бірінші күні 

тоқсан сиырды азанғы уақытта босатқанша, түс уақты, кешке байлағанша, түн жарымы болады. Бала 

жылайды, сықтайды. Ылаж жоқ, екінші күні тағы да осындай халмен босатып, кең алқапқа жатып келеді. 

Қолында таяқ, жалаң аяқ, бұттарын шеңгел жыртқан. Көзі жылаудан бұлау болып, іскен. Сиырларын 

өріске айдап, жылай-жылай жол үстінде отырады. Құдайға, аруаққа жалбарынады, жалынады. Құдай 

оның тілеуін қош көргендей, жолаушы ақ атты, ақ сақалды, ақ сәлделі, ақ киімді жолаушыны кезіктіреді. 

− Һе, балам, нағып жылап отырсың? 
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− Һе, ата, тіпті, сұрама, менің басыма түскен істі адам баласының басына Құдай бермесін. 

− Жоқ, шырағым, жөніңді айтқын. 

− Жарайды, атажан, айтайын, басымнан өткен оқиғаны, − деп, басынан өткен оқиғаны, аулынан 

шыққаннан бастап, дәл осы мәментке дейін айтып, түсіндіреді. 

− Олай болса, жарайды, шырағым. Сиырың «Зып» десең, байланып, «Тақ» десең, шешілетін болсын, 

бұдан былай ісіңді Құдай оңғарсын, Алла, − деп, ақ сақалын бір сипап, жүріп кетеді (бұл ата-бабаның 

аруағы еді). 

Баланың кеулі бұрынғыдан гөрі дұрыс, бір дем алғандай болып қалады. Кеш жақындайды. Сиырын айдап 

қайтады. Ауылға келеді. «Зып» дегенде тоқсан сиыр орны-орнына барып, байланады. Артынан тыныш 

ұйқыға кіріседі. Таң атады. «Тақ» дегенде тоқсан сиыр шешіліп, өріске қарай жайылып, жүре береді. 

Сиырды айдап тастап, қайтып келіп, ақ отаудың жапсарына жасырынады. Таң атқан мезгілінде күйеу мен 

қыз шомылуға кіріседі. Қыз жалаңаш тұрып барып, құмғанның тұтқасынан ұстап, көтере берейін дегенде 

«Зып» дейді. Қыздың қолы құмғанның тұтқасына, құмған жерге жабысады. «Сені не Құдай ұрды, 

қалжыңдамай, тез алып келсей», − дейді [күйеу]. 

− Уйбай-ай, жабысып қалдым, − дейді. 

− Кәне, − деп, барып, ұстай бергенде тағы да «Зып» дейді. Бұ да жабысады. 

Күн шыға бай қараса, ақ отаудың түндігі ашылмаған. «Бар, аналар ұйықтап қалған құсайды, түндігін ашып 

кел», − деп, саудагер тоқалын жібереді. Тоқал келіп, жапсарынан қарап, «Құдай ұрды» деп барып, 

түндіктің бауын қазықтан шеше берейін дегенде «Зып» дейді. Бұ да жабысады. 

Бай (саудагер) дәрет алғалы құмған алып, тысқа шығады. Қолына су құйып, астын жуа берейін дегенде 

«Зып» дейді. Бір қолы астына, бір қолы құмғанды қойған жерге жабысады. Бір бәленің болғанын біледі. 

Бәйбішесін шақырады. Бәйбішесіне түсіндіреді. 

– Бәйбіше, бұл бәлені бір білсе, пәлен жерде басы мүйіз, көті киіз кемпір бар, сол білер, соны барып, 

шақырып кел, − деп, жібереді. Бәйбіше кетеді, бала соңынан бақылап тұрады. Бәйбішенің алдынан терең 

су кездеседі. Өтуге қиын. Мүмкіндік болмағандықтан, шешініп, киімдерін төбесіне қойып, өте бергенде 

«Зып» дейді. Қолы киіміне, киімі төбесіне жабысып қалады. Енді баруға мүмкін емес, қайтып келеді. Оны 

алып келу үшін ешкім болмай, сиыршы баланы шақырып алып, соны жібермекші болады. 

Шақыртқан соң бала келеді. 

− Шырағым, пәлендей жерде көті киіз, басы мүйіз кемпір бар, соны шақырып келгін. 

− Барсам, барайын. Астыма ұрғашы есек тауып бер, мініп барайын. 

Амал қанша, тауып береді. Бала мініп алып, жұмсаған жағына кетеді. Барып, басы мүйіз, көті киіз 

кемпірге саудагердің айтқан сәлемін айтады. Кемпір: 

− Мақұл, барайын, − деп, екеуі есекке мінгесіп, жол тартады. Жолда келатып, кемпірдің дәрет ұштағысы 

келеді. Есектен түсіп, дәрет ұстайды. Балаға таза кесек тауып беруін тапсырады. Бала: 

− Кесек табылмады, − деп, бас сүйек тауып, − соның тегіс жерімен сүрте қойыңыз,− дейді. Кемпір алып, 

сүрте бергенде «Зып» дейді. Бас сүйегі кемпірдің көтіне жабысады. Кемпір жалынады. 

– Айтқаныңды берейін, мына бәлеңнен құтқар, − дейді. 

– Құтқарайын, мына есектің көтін бір жала, − дейді. Ылаж жоқ, амал қанша, кемпір есектің көтін жалай 

бергенде «Зып» дейді. Кемпірдің тілі есектің көтіне жабысады. 

Мына картинаны қараңыз: есектің көтіне кемпірдің тілі, кемпірдің көтіне сүйек жабысқан. Бала есектің 

үстіне мініп, жол тартады. Жолмен кетіп бара жатқанда кемпірдің көтіндегі сүйектің қызарған жерін көріп, 

[сауысқан] шықлық-шықлық етеді. Ары үрледі, бері үрледі. Ақыры, шыдай алмай, сүйекке келіп, қонып, 

қызарған жерді шоқи бергенде «Зып» дейді. Ендігі қызықты қараңыз: есектің үстінде бала, есектің көтіне 

кемпірдің тілі жабысқан, кемпірдің көтіне сүйек жабысқан, сүйекке сауысқан жабысқан. Осындай 

картинамен бала ауылмен ауылды аралап жүреді. Мұны көрген халық әбден қызыққа батады. Ақырында, 

саудагердің алдына келеді. Саудагер мұндай ызаға шыдай алмай, іші жарылып, өледі. Зып осымен 

аяқтайды. 

43. ЕКІ ДОС СОҚЫРДЫҢ ЖАЙЫНАН 

Бұрынғы замандарда екі соқыр жолдас болып, бір-бірінен айрылмай, күннен күн екеуі дос болыпты. Һәр 

адам тең теңімен, тезек қабымен, екеуміз бір-бірімізге теңдеспіз ғой деп. Сол бейшаралардың достығы 

біреуісіз бірі тамақ жеместей болып, жанын да, тәнін де ортаға салып, қол ұстасып, ауқат қылып жүріпті. 
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Біздің бұрынғы ең үлкен атамыз Адамға дұшпан болған бір шайтан атты біреу бар дейді ғой, сол осы екі 

соқырдың ұйымдасып, ауқат қылғанын да күндеп, екеуін ажыратудың шарасына кірісіпті. Бұған ажырату 

айласын таба алмай, не қыларын білмей тұрғанда бір адам: 

– Нағып тұрсың сілейіп? – деп сұрапты. 

– Ойбай, мен жетісіп тұрғам жоқ. Осы екі соқырдың достығын бұзудың кепілін алып едім. Енді сорым 

құрып, соны бұзудың ақылын таба алмай тұрмын, – дейді. 

– Ой, сол ма? Мен оны боқтан оңай ажыратып берем, – деп, екі соқырдың біреуін «Мә, жолдасыңа!» – 

деп, бір ұрады. 

– Мә, Құдай, уф, – деп, бір ұрды. 

– Мә, өзіңе, – деп, бір ұрып, өте берді. Содан соң әлгі екі соқырдың біреуі: 

– Достым-ай, жақсы болды-ау, бір құдайкөр адам екен ғой, Тәңір жарылқағыр, көп нәрсе берді-ау, – деп, 

– достым, бергені ақша ма, жоқ, басқа нәрсе ме? – деп сұрайды. Достасы: 

– Ойбай, түк те берген жоқ. Бермек тұрмақ, әуелі өзімді ұрып, өлтіріп кете жаздады ғой, – дейді. 

– Қойшы, рас па? Жоқ, қалжыңдап айтасың ба? 

– Ойбай, өзім қалжыңдамақ тұрмақ өлейін деп қалдым. Екі қолыма екі, басыма бір қойып кетіп еді, қолым 

сырқырап, басым қаңғып айналып, жаным кейіп тұрғанда сен де онан арман кейітпеші, – дейді. Енді бір 

соқыр: 

– Ойбұй, мен көзқарашығым, көңіл қуанышым, бар алданышым деп жүрсем, сен де үстейсің бе? Көзім 

көрмесе де, құлағым естіп тұрғанда, қайтіп бетің шыдап, аузың барып айтып отырсың? Керек болса, бәрін 

де сен ал. Бірақ шынын айт, – дейді. 

– Ойпырмай, шынымен-ақ, сенбей тұрсың ба? Түк берген жоқ, берген жоқ. «Ойбай, құлақ естіп, құлақ 

естідімен» екеуі жанжалдасып, ажырасып кетеді. Ынтымақтай заман жоқ, күншіліктен жаман жоқ. 

44. ЕКІ ЕРІНШЕК 

Бір уақытта Итаяқ деген кәрі шал болған екен һәм мұның Шүйке деген кемпірі болыпты. Бұлардың бір 

жалғыз сиыры бар екен. Бұл сиырдың кәрілігі иелерінің кәрілігіндей екен. 

Қаңтардың шақырлап тұрған аяз күні: 

– Сиырға шөп сал, – деп, шал кемпіріне бұйрық қылды. Кемпір бұған бұлайша деп жауап берді: 

– Кет арман, егер де тілесең, өзің бер. Мұндай суық күні шөптің үстінен қар күреп, сиырға шөп салып, 

азаптанбаймын, сен білмейсің бе. Сенің бұйрығыңды орнына бажай келтіруге үлпілдеп тұрған жас 

емеспін ғой, – дейді. Шал айтты: 

– Сен бармағанда, мен барам ба? Алла тағала менен Мұхамед пайғамбарымның бұйырғаны бойынша өле-

өлгеніңше мен неге бұйырсам, соған көнсең керек, – дейді. Шығуға аяздан қорқып, екеуі көп таласты. 

Ақырында, екеуі бұлайша деп, уағда қылды: 

– Егерде қай бұрын сөйлегеніміз сиырға шөп салайық, – дейді. Кемпір шалды амалменен сөйлетуге 

ойлады. Бұл себептен кемпір бір күлдіргіш қу адамға барып: 

– Менің шалымды сөйлетіп бер, – дейді. Бұл күлдіргіш адам шалға келіп: 

– Асаламалейкүм, Итеке, – дейді. Үндемейді. 

– Сен неге үндемейсің, науқассың ба? – дейді. Тағы да үндемеді. 

– Сенің тілің бар ма, жоқ па? – дейді. Үн жоқ. Күлдіргіш тұрды да, «Бүйтіп дәнеңе қыла алмайды екенмін, 

өзге бір нәрсе ойлайын» дейді. 

Күлдіргіш Итаяқты шымшылап, аяғынан сүйреп, шашынан тартып, құлағынан жұлқи бастады. Бұл 

қылған амалы да түкке жарамаған соң ұстараны алып, шалдың құрғақ шашын күшінің пәрменінше қыра 

бастады. Шалдың жанына батса да, мықтанып, тымсырайып отыра берді. 

Күлдіргіштің көңілі бұған да көншімей, сақалы мен қасын алып тастап, бет-аузының бәріне қара сатпақ 

қылып, күйе жағып қойды. Итаяқ сонда да үндемей, жалпиып отыра берді. 

Күлдіргіш көршісінің үйінде жасырынып отырған кемпірге жүгіріп барып айтты: 

– Ей, Шүйке, жұмыстың бәрі бітті. Енді барсаң да болады, шалың күтіп отыр, – дейді. 

Шүйке қуанғаннан: 

– Сиырға шөпті мен бермеймін, шалым береді ғой, – деп, үйіне қарата байпаңдап жүгірді. Үйіне кіргенде, 

шалының жексұрынданып отырған пішінін көріп, шошып кетті. Шүйке таңқалғаннан біраз ғана 

қозғалмастан тұрып, аяғында әрең-мәрең қатты сөйлеп жіберіп айтты: 
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– Сүйікті, шалым, Итекем, қарағым, шырағым, көзім тоймайтұғын көзімнің нұры, саған не болған? – дейді. 

Итеке орнынан ұшып тұрып, қуанғаннан қатты айғай салып: 

– Шүйкешім, енді сиырға шөпті сен саласың, – дейді. 

45. ҚАЛТАҚБАСТЫҢ ҚИЯЛЫ 

Бір Қалтақбас адам жалғыз жұмыртқа тауып алыпты. Алып, алақанында аялап отырып ойлапты. 

– Бұл жұмыртқаны байдың бикешіне тартсам. Ол тоқты берсе, тоқтымды байдың қойына қоссам. Тоқтым 

қашып, жаз қоздаса, қоз[ыл]ы қойға тайынша алсам, тайыншам қашып, бұзауласа. Бұзаулы сиырға байтал 

алсам. Байталым айғырға шығып, құлындаса. Құлынды биеге тайлақ алсам. Тайлағым қайып, боталаса. 

Ботам тағы тайлақ болса. Тайлағымды Тайболатқа берсем. Тайболат Танакөз қызын берсе. Қалыңдық 

ойнап, қайныма барсам. Желекті жеңгелерім: 

– Жүріңіз, жездекелеп, отауына енгізсе. Емешегі енді түйін сап келе жатқан балдыздарым мойныма 

асылса. Қыруар қыздар қиқуын салса, оның біріне де қарамасам. 

Түнде төстің қасқасын жеп, төсек салынса. Түндік жабылса. Кәріс көрпе, шәйі шымылдықтың ішінде 

шалбарды да, шарықты да шешіп тастасам. Жеңгетайдан жерігі қанған жеңешелерім жетелеп, 

қалыңдығымды әкелсе. Оны: 

– Ап! – деп, ұстай алсам... – дегенде, басы қалтақ ете түсіп, алақандағы жұмыртқа жерге түсіп, бырс етіп 

жарылып қапты. 

46. РАХЫМНЫҢ БАЙ БОЛМАҒАНЫ 

Бұрынғы заманда үш сарт болыпты. Бұлар әпиін тартып, боза ішкеннен басқа түк білмейді екен. Бір 

уақытта бұлардың әпиіні де, бозасы да, һәм жарты тиын ақшасы да қалмапты. Бұлар қалайша ақша 

табамыз, – деп ойланды. Қанша амал ойласа да, ешбір ойының қисыны келмеді. 

– Уай, ақша, уай, әпиін, боза! – деп, сарттар анда-санда күрсініп қойып, тағы да үндемей отырар еді. Бұлар 

бүйтіп отырғанда жандарынан бір қатын басына үлкен шелек қатықты қойып, өтіп барады екен. Сол арада 

тұрып қатын айтты: 

– Біреуің мына қатықты үйге жеткізіп берсеңдер, жиырма бес тиын ақша берейін, – дейді. Бұлардың 

арасынан бір Рахым деген сарт: 

– Мен жеткізіп берейін, – дейді. 

Шелектегі қатықты алып, Рахым басына қойып, қатынның артынан бірге жүріп отырды. Бұлар қымбат 

бағалы әртүрлі пұлдары жайнап тұрған лапкенің алдынан өтті. 

Рахым лапке менен пұлды көріп, өзіне-өзі айтты: 

– Адамдар қалайша лапке тұрғызып, мұнша пұлдарды қайдан табады екен? Не қылса да, осылардың 

сандығы толған ақша шығар, мен де һәм сауда қылсам жаман болмас еді. Енді ақшаны қайдан тауып 

аламын? 

Жолда келе жатқанда бұған бір Нұрғали деген жолдасы жолықты. Бұл жолдасы сауда қылып байыған 

екен. 

– Достым, Нұреке, қалайша сен байыдың? – деп, Рахым мұнан сұрады. 

– Бәлкім, сен ақшаны табатұғын жақсы амалын білесің бе, егер сен білсең, маған айтқын, – дейді. 

– Солай, байымақтың дұрысырағы сауда-дүр. Сенің есіңде бар ма, бұрын мен кедей едім, енді ауқатты 

болдым. 

– Жиырма бес тиынға сауда қылуға мүмкін бе? 

– Неге мүмкін болмасын, мүмкіндүр. Бірақ өзің ақылды болсаң, болғаны. 

–Тәңір жарылқасын, достым, Алла разы болсын. Сүйіктім, мұндай өсиет айтып, ақыл бергеніңе. 

Рахым не болса да, енді бір сауда қылайын деп ойланды. 

– Мініки, жақсы ақыл. Енді мен көпес боламын ғой. Бүгін мен жиырма бес тиын алып, базарға барамын, 

бір жәшік әпиін, бір құмыра боза сатып аламын, һәм өзім бөлек сауда қыламын. 

– Уай, әпиін менен бозаның керегі жоқ, жүзі құрысын. Онан да бірнеше қадақ өрік сатып алып, қырдағы 

қазақтарға алып барып, сатамын. Өрікті сатқаннан кейін бір пұт жүн аламын, бір пұт жүнді жиырма бес 

теңгеге сатамын. Жиырма бес теңгеге әртүрлі бақал бұйымды сатып аламын. Бұларды тері-терсек, өлі 

малға сатамын, пұлдарды жүз жиырма бес теңгеге сатамын. Бұл ақшаны әртүрлі пұл сатып алып, сауда 

қыламын, Һәм бір жыл өтпестен-ақ атақты бай боламын. Қаланың баршасына магазин, лапке тұрғызамын. 

Пұлдарымды арзан сатқан соң барша пұл алатұғын адамдар маған келеді. Мінеки, сондай арзандық 
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болады. Қайыршылардың һәм баршалары жібек киіп жүреді. Барша халайықтар мені құрмет етіп, 

«Алдияр, Рахым, баршамызды асыраушымыз», – деп, құлдық айтып тұрады. Мұнан соң мен дүние 

жаратылғаннан бермен қарай болмағандай қылып, патшаның үйіндей үй тұрғызамын. Үйдің керегесін 

қоладан, төбе тақтайларын асыл тастан, үстіңгі тақтайларын саф алтыннан, шатырын таза күмістен 

тұрғызамын. Үйімнің алдына жақұттан діңгек орнатамын. Діңгектің басына неше түрлі құбылып, 

жарқыраған өгіздің басындай алмас тас қоямын. Үйдің ішіндегі бөлмелерді сондай қымбат бағалы 

нәрселер һәм гүлдерменен бояп қоярмын. Келген кісілер біздер жұмақтамыз ба, жердеміз бе деп айтарлар. 

Мен өзіме сондай әдемі қыздарды таңдап алармын. Көрген адамдар «Хор қыздары екен» деп, бихул болып 

қалар. Мұнан соң парсының патшасына қонаққа барармын. Егер де парсының патшасы: 

– Не жұмысқа келдің? – деп сауал сұраса, 

– Тақсыр, падишағым, сіздің қызыңызды айттырғалы келдім, – дермін. 

Мұндай деген соң патшаның ашуы келер. 

– Уай, не болса, со болсын, кідірместен құда түсуге барайын. Не болар, ұлы патша болса, мен дүниедегі 

асқан баймын. 

Рахым осылай деп, сөйлеп келе жатып, өз-өзінен ашуланып, қызуланып кетті. 

– Егер де патша ашуланып, қылышын көтерсе, мен айтармын: 

– Менің басым ағаштан жұлып алатұғын алма емес, – деп һәм мен басымды жалтартып кеткенде, патша 

менің басымды шаба алмай қалар. Мен мұндай қылармын, – деп, Рахым басын төмен қарай еңкейтіп 

секіргенде, басындағы шелегі қатығымен жерге түсіп, күл-паршасы шықты. 

47. АЛДА ӘКПАР 

Бұрынғы заманда бір Алда әкпар деген жаңылысқыш адам болған екен. Оның бір қатынынан басқа еш 

нәрсесі жоқ екен. Бір күні қатыны Алда әкпарға: 

– Базардан ет алып кел, – депті. Алда әкпар қанша алып келейін десе, қатыны: 

– Дансер-Пансер ет алып кел, – депті. 

Алда әкпар қалтасын қолына ұстап алып, дансер-пансер есімнен шықпасын деп, «Дансер-пансер, дансер, 

пансер», – деп, кетіп бара жатып, қырманын көтерейін деп жатқан бір байдың адамдарының үстінен 

шығыпты. Байдың адамдарының қасына барып та, «Дансер-пансерін» қоймапты. Сонда байдың адамдары 

ұстап алып, өлгенше ұрыпты. 

– Енді не дейін? – десе, «Шашқа береке», – депті. «Шашқа береке, шашқа береке», – деп, кетіп бара жатса, 

бір таз басының шашын іскекпен жұлып, азаптанып отыр екен. Жанынан өтіп бара жатып, «Шашқа 

береке» деп, кетіп бара жатса, таз ұстап алып, өлгенше ұрыпты. 

– Енді не дейін? – деп сұраса, таз: 

– Бірің қалмай қырыл, – депті. 

– Мақұл, болмаса, – деп, «Бірің қалмай, бәрің қырыл, бірің қалмай, бәрің қырыл», – деп, жүріп кетіпті. 

– Бірің қалмай, бәрің қырыл, – деп кетіп бара жатса, бір жерде бір байдың баласы өліп, жұрт көміп жатыр 

екен. Қасына барып, көмгенін көре тұрып, «Бірің қалмай, бәрің қырыл», – дей беріпті. Сонда жаңағы 

адамдар «Мына атаңның ауызы... баласы не дейді?» – деп, бәрі жабылып, ұстап алып, әбден ұрыпты. 

– Енді не дейін? – деп, Алда әкпар сұраса: 

– Бауырым-ай, бауырым-ай де, – депті. 

Алда әкпар «бауырым-ай» деп бара жатса, бір бай жаңғыз баласының тойын қылып жатқан екен. Бір 

жанынан Алда әкпар де барып, «Бауырым-ай, бауырым-ай» дей беріпті. Бай: 

– Мынау атаңа нәлет не дейді? Жаңғыз баламның қызығын көремін деп қуанышты той қылып жатсам, 

бауырым-айлап келеді, – деп, жігіттеріне өлгенше ұрғызыпты. 

– Енді не дейін? – деп, Алда әкпар соны сұрапты. Бай айтты: 

– Бір қолыңды сырнай, бір қолыңды керней қылып жүріңдер, – депті. 

– Мақұл, болмаса, – деп, Алда әкпар бір қолын сырнай, бір қолын керней қылып, кетіп бара жатса, 

алдынан бір қаз пыр етіп, ұшты да кетіпті. 

Бір байғұс мерген неше күннен бері аңдып жүріп, жаңа атайын деп тұрған жерінен қазды ұшырып 

жібергеніне мергеннің ашуы келіп, сопыны өлгенше ұрыпты. 

– Енді не қылайын? – деп сопы сұраса, 

– Бұғып жүрмейсің бе? – депті. 
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– Мақұл, болмаса, – деп, бұқпалап кетіп бара жатып, бір егіншінің қауынына кіріп кетіпті. Егінші байғұс 

неше күннен бері қауындарын ұрлатып, бүгін аңдып отыр екен. Ұстап алып, өлгенше ұрыпты. 

– Енді қайдан жүрейін? – деп сопы сұраса, 

– Ұры болмасаң, басыңды көтеріп жүрмейсің бе? – депті. 

– Мақұл, болмаса, – деп, басын аспанға көтеріп бара жатып, бөз тоқып отырған бөзшінің бөзін көкірегіне 

салып алып, үзіп кетіпті. Бөзші ұстап алып, өлгенше ұрыпты. 

– Енді қандай қылып жүрейін? – деп сопы сұрапты. Бөзші: 

– Жерге қарап жүр, – депті. 

– Мақұл, – деп, жерге қарап жүріп отырып, қасаптың қасына барып, әйелдің айтқан дансер-пансер есінен 

шығып, жерге қарай беріпті. Сол жердегі адамдар: 

– Бұл байғұс ақшасын жоғалтып қойған шығар, – деп, олар да жерді аяғымен шұқылап қарап жүріп, 

біреуінің аяғы балшыққа кіріп кетіпті. 

– Ақшасының да атасына нәлет, өзінің де атасына нәлет, кебісімнің ішіне дансер-пансер балшық кіріп 

кетті, – дегенде Алда әкпар сопы «Таптың, таптың» деп, қасапқа барып, дансер-пансер ет алып, үйіне 

қарай жүріп кетіпті. Сопы үйіне барғанша кеш болып, түн жарымнан ауып қалыпты. Қатыны бір жас 

жігітпен ойнас екен. Ойнас байымен екеуі ойнап жатқан екен. Сопы екенін танып, таныса да, есікті 

ашқысы келмей, «Кімсің?» – депті. Сопы: 

– Мен ғой, – депті. Қатыны: 

– Менің кім? Атыңды айт, – депті. Сопы атын айтайын десе, аты есінен шығып, не дерін білмей, «Менмін, 

менмін», – дей беріпті. 

– Атыңды айтпасаң, ашпаймын, – деп, есікті ашпапты. 

Сопы ақыр ашпайтынын біліп, қасында бір мешіт бар екен, соған кіріп жатыпты, таң атқан кезде мешіттің 

молдасы азан айтқалы келеді. Дәрет алып, басына сәлдесін орап алып, ертеңгі намазға «Алда әкпар, алда 

әкпар» деген кезде молданы ұстап, «Сен әулие екенсің, менім атымды білдің», – деп, молданы ертіп алып, 

үйіне барады. Үйіне барып, қатынына: 

– Етті ас, молда жеп кетсін, – дейді. Қатыны «Мақұл» деп, етті асады. Қатыны сопыға айтады: 

– Әзір ет піседі, сіз барып, таудан арша алып келіңіз, – дейді. 

– Жақсы, – деп, сопы тауға кетеді. Сопы кеткесін сопының қатыны бір үлкен тас қайрақты майлай береді. 

Мешіттің молдасы сұрайды: 

– Мұны не қыласың? – деп. Қатын айтады: 

– Сопыңыздың әдеті құрысын, үйге келген адамның көтіне тығады, – дейді. Молда тұра қашады. Қатын 

үндемей қала береді. Бір уақытта сопы келеді. 

– Ет пісті ме? – деп сұрайды. Қатыны айтады: 

– Жаңағы ертіп келген адамың сорпасына дейін қоймастан алып кетті, – дейді. Сопы қатынына айтады: 

– Бір нан бер, тым болмаса, сорпасына бір батырып жеп қалайын, – деп. Қатыны бір нан береді. Сопы 

жүгіріп келе жатып, қараса, мешіттің молдасы бара жатыр. Сопы арқасынан айқайлайды. 

– Тым болмаса, бір батырып алайын, – деп, мешіттің молдасы онан бетер қашады, менің көтіме тас қайрақ 

тығамын дейді, – деп. Сол бойымен екеуі бірін-бірі қуып кетеді. Үйінде қатынымен ойнас байы екеуі етті 

жеп қояды. 

Сөйтіп, аңқау сопыны қатыны бір алдаған екен дейді. 

48. МЫТБАЙДЫҢ ҚЫЛЫҒЫ 

Аты Мытбай деген бір ұмытшақ кісі болыпты. Өзі барғанша момын болса керек, қатта бір уақыттарда 

өзінің де атын ұмытып қалады екен. Және оның үстіне Құдай қосқан қосағы қулау болып, байы момын 

болған себепті әйелінің көңілі момынға толмағандықтан, оңды-солды жүріп, көңілі сүйген жігіттерімен 

ойнап-күледі екен. Күндерде бір күн әйелдің жақсы көрер адамы ойнауға кезегі кеп, байын бір жаққа 

жіберуге амал жасап, байын төркініне жұмсайды. Жіберген жұмысы: 

– Көженің тұзын қанша салуды білмедім, бір рет көп болып кетті. Бір рет тұзы татымады, шешемде тұздың 

өлшеуі бар, барып, сен алып кел, – деп жіберіпті. 

Бишара Мытбай еш нәрседен хабары жоқ аңқаулықпен салып отырып, қайнына келеді, қайтарында 

қайындары: 

– Күйеужан, не жұмысқа келген едің? – деп, қызметін сұрағанда, Мытбай келген жұмысын айтады. 
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– Осындай қызыңыз «Тұздың өлшеуішін алып кел» деп жіберген еді, – деп. Қайындары бұған мазақтап 

күліп, біраз келемеж қылып, жолға шығарып, қайын енесі айтады: 

– Шырағым, тұздың өлшеуіші болмайды. Қазанның суына қарай тұз салынады. Қазан толық болса, бір 

уыс, қазан жарты болса, жарты уыс тұз салынуы керек, – деп, қызына сәлем айтып, күйеуін қайтарып 

жібереді. 

Мытбайдың ұмытшағы – қайғы, өзіне мәлім, біреудің сөзін біреуге жеткізу қиын еді. Себебі, ұмытып 

қалар еді. «Бір уыс, жарты уыс» деген сөзді ұмытып қаламын деп, аузында «Бір уыс, жарты уыс» дегенді 

қайта-қайта айтып келе жатқанда, бір қырман алып жатқандардың үстінен шығады. Қазақ ғұрпынша 

қырман сүзіп жатқан жерге келгенде, «Қырман тасысын» дегенді айтушы еді. Мытбай сорлы ерніне «Бір 

уыс, жарты уыс» деп келген соң Мытбайдың бұл сөзіне ашуланып, Мытбайды ұстап алып: 

– Бәтшағар, біз қырман сүзіп жатсақ, сен «Бір уыс шықсын» дейсің, – деп, әбден мықтап сабап, ұрып-

соғып, көрмегенін көрсетіп жібереді. Ауыр таяқ жеген басы-көзі ісіп, баяғы «Бір уыс, жарты уыс» деген 

сөзді де ұмытып қалып, түнде ел жатқанда үйіне келеді. 

Үйіне келсе, қатыны жақсы көрер кісісімен есікті мықтап бекітіп, бір төсекте жатқан еді. Мытбай 

айқайлап: 

– Қатын, есік аш, мен келдім, – деп, қатынын оятыпты. Қатыны бұл келген өзінің байы екенін айқайынан 

білсе де, аярлықпен: 

– Кімсің өзің? – деп сұрағанда, Мытбай сорлы өзінің атын ұмытып қалып: 

– Мен, мен, мен, – дегеннен басқа еш нәрсе айта алмайды. 

Қайта дауысын танымаған болып: 

– Мен, мен дейсің, кім біледі, сен ұры шығарсың. Танымаған адамды кіргізбеймін. Мен, мен деген қонақ 

мешітке барып жататын, ана жерде мешіт бар, соған барып, жат, – деп, мешіттің жөнін сілтеп, есікті 

ашпайды. 

Мытбай не қыларын білмей, салы суға кеткендей болып, ақырын-ақырын жүріп, мешітке келеді. Келсе, 

молда да: 

– Кімсің? – деп, атын сұраса, атын айта алмай, 

– Мен, мен, мен, мен, – деп, атын ұмытқан бойынша айта алмайды. 

Молда да дауысынан танып: 

– Сен Мытбайсың ба? – дегенде, 

– Ей, молдекежан-ай, – деп қуанып, үйіне қайтадан жүгіріп барып, қатынына атын айтып, есікті аштырып, 

үйіне кіріп, төсегіне жатады. Мытбай мешітке кетісімен-ақ қатыны жолдасын жөнелтіп, жіберіп қойған 

еді. 

Ертеңіне таң атқан соң Мытбай молданың түнде атын айтып бергені есіне түсіп, мұны бір жақсылықтан 

санап, үйіндегі жалғыз асым етін асып, молданы үйіне қонаққа шақырады. Молда келгеннен кейін ет шала 

піскен, әйеліне: 

– Бұл сорпаның майына батырып жеуге күлше пісіріп қой, – деп бұйырып, өзі ауылда бір-екі Қалыншы, 

Толыншы деген ақсақалдарды шақырып келейін, олар да молдаменен табақтас болып, дәм татып кетсін, 

– деп, үйден шығып кетті. 

Мытбай үйден шығысымен қатын сорпаның бетін қалқып алып, бір үлкен қайрақты майлай беріпті. 

Молда бұл жұмысқа аң-таң қалып, не үшін қайрақты майлап отырғанына ақылы жетпей, ақырын 

қатыннан: 

– Не қылайын деп отырсыз? – деп сұрайды. Сонда қатын айтады: 

– Молдеке, бүгін сорыңыз қайнаған күн екен, Мытбай маған осы қайрақты майлап қой деп бұйырып кетті, 

бәрі жиналып келіп, осы қайрақты сенің көтіңе тықпақшы, – дейді. Молда мұны есіткен соң үрейі қалмай 

қорқып, тез үйден шығып, мешітке қарай қаша береді. Молда ет жеп, сорпа ішкен рақаттан безеді. Қатын 

молда кеткен соң сорпаны төгіп, етті түсіріп, сандыққа салып қояды. 

Біраз уақыттан кейін Мытбай манағы айтқан кісілерін ертіп келсе, отта қазан тұр, молда жоқ. Мытбай 

қатынынан сұраса, қатыны айтады: 

– Сені қанша күтіп отырды, келмеген соң молда асығып, етті жеп, сорпасын ішіп, сорпаның майын 

пышаққа жағамын деп алып кетті, – дейді. 
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Мытбай «Ет бұйырмады» деп, «әттеген-айға» душар болып, баяғы көміп қой деген күлше есіне түсіп, 

күлшесін сұрайды. Әйелі пісіріп қойған екен, күлшесін Мытбайдың қолына берді. Мытбай күлшені, ең 

болмаса, молда алып кеткен сорпасына, майына бір батырып, жеп қалайын, – [деп], қолында күлше наны, 

кетіп қалған молданы қуады. Шығып қараса, көздің ұшында молда кетіп бара жатыр екен, жақындап келіп, 

молдаға Мытбай айқайлайды: 

– Молдекесі, молдеке, азғана майына нанымды бір батырып алып қалайын, – деп. Молдаға Мытбайдың 

айқайы бір түрлі болып естіледі. 

– Молдеке, аз ғана кідір, күлше нанымды бір батырып алып қалайын. Молда асыққан сайын асқынып, 

қашып бара жатыр. Бір сүрлеу жерге ат сиген екен, соған жығылады. Мытбай молда жығылған аттың 

сідігіне келіп, молда жығылғанда алып бара жатқан майы осы араға төгілген екен деп, қолындағы нанын 

сордағы сідікке батырып, жеп, үйіне қайтады. Нанын сордағы сідікке батырып, жеп отырып: 

– Қатын піскен еттің тұзын тағы ащы қылыпты, – деп кейіпті. 

49. [САУДАГЕР] 

Бір күні сарттар шайтанды қалай ұстап аламыз деп кеңес қылыпты. Бұлардың арасынан Ақымет деген бір 

сарт жақын арада шайтанды өз көзіммен көрдім деп, мәлім қылады. Сонда тыңдап отырған сарттар 

орындарынан секіріп тұра келіп айтты: 

– Рақым етуші Алла, біздерге шайтанды тұтып, зынданға салуға жәрдем қыла көр, – депті. 

– Ақымет, агар да сен бізге шайтанды тұтуға жәрдем қылсаң, саған біз көп алтын, инғам сый қылармыз. 

Тағы да мұның үшін Алла тағала саған жаннаттан бір иақшы орын уарар, – дейді. 

Сонда Ақымет айтты: 

– Уай, мұсылмандар, уай жолдасларым, менің сөзімді құп тыңлаңыздар, аз бір ай хұдамен бір де жалған 

кәфті сөйлемеспін, – деді. 

– Ағаларым, сабыр қылыңыздар, мен сіздерге тәмам баян қылайын, – деді. 

– Бір күні мен өзімнің көк ешегіме мініп келе жатқан едім. Сол ешегімнің құйрығын кесіп тастаған едім, 

көршім Рақымның бақшасын таптап тастағаны үшін. 

– Білеміз, білеміз, – деп, өзге саудагерлер айқай салды. 

– Ешегіме мініп келе жатып, қалғып кетіппін. Бір уақытта ақылды жануар ешегім құлағын салпайтып 

тұрып, тікірейіп тұра қалды. Әрине, мұнан соң мен ешегімнің жанын қинап, соға бастадым. Андақ өлсе 

де, ілгері бір қадам баспастан алдыға бағып, тұрып алды. 

Ақылды жануардың бір бәлені бағып тұрғанын, сезгенін, аңлап білдім. Мұнан соң көзімді жұмып, үш 

мәртебе дұға оқып, үш мәртебе «Жын, шайтан лағын қашсын» деп, дем салып, алдыма қарадым. 

– Уа, Алла сақтасын, зәрем ұшып кетті. 

Отырған сарттар: 

– Һәм біздерді де Алла сақтасын, – деді. 

– Қайдан пайда болғанын білмеймін, алдыма қарасам, алдымда бір үлкен терек тұрыпты. 

– Уай, баршамызды жаратушы Алла! Терек дегенім терек емес, шайтанның өзі екен. 

– Рас па? 

– Рас, ағаларым, рас. Шайтан онша зор емес екен, мұрны қайқы, көздері үлкен һәм дөңгелек екен, – деді. 

– Алла, Алла, құтқара көр бізді шайтан-лағының уәсуасынан. 

– Уай, жар жолдастарым, мұнан соң мен Әлхамның сүресін оқи бастадым. Андақ болса да, шайтан 

қозғалмастан маған қарап, бағып отыра берді. Бұ шайтан лағын дұғадан һәм қорықпайды екен. Сол 

шайтан лағынан ажалым жеткен екен деп ойладым. Шұндақ болса да, рақымы көп Алла тағала біздей ғаси 

күнәһар құлына ғапу ойлады. 

Бір уақытта ешегім қатты бақырып қойған еді, шайтан қорыққанынан шыдай алмай, ағаштың басынан 

құлап түсіп, әрең-әрең барып, теректің анадай жанында тұрған тастың үңгіріне тығылды. Мен, әрине, 

қуанғанымнан ешегімнен түсіп, дем алмастан үйге қашып келдім. Ешек һәм хайуан болса да, ақылды 

жануардан еді. Оның ақылды екеніне һеш талас жоқ. Ешегімнің өзі үйді танып келді. 

– Мінекей, қардашларым, енді шайтанның қайда жасырынғанын аңдадыңыз ба? 

Саудагер шайтанның жасырынды деген орнына бармақшы болды. Бұлар Ақыметті басшы қылып, мұның 

көк есегін де бірге ала жүрді. Саудагерлер: 

– Шайтанды қайтып алып шығамыз? – деп, көп ақылдасты. 
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– Уай, ағалар! – деп, сол арада бір саудагер айқай салды. 

– Шайтан алтыннан қорқады. Шайтанды шықсын десеңдер, үңгірге алтын ділдә ташларға керек, – деді. 

Мұның айтқан сөзін мақұл көріп, бірнеше алтын, келіп, үңгірдің ішіне тастады. Шайтан сонда үңгірден 

шықпады. Сонда тұрып біреуі айқай салды: 

– Уай, қардашлар, шайтан алтыннан қорықпайды. Қайнаған судан қорқады, – деді. Мұның айтқанын да 

мақұл көрді. Үңгірге ыстық су құя бастады. Шайтан сонда да көрінбеді. Сонда тұрып үшінші біреуі айқай 

салды. 

– Ақыметтің өзі түсіп, үңгірден шайтанды алып шықсын, – деді. 

– Мұның беліне мықты арқан байлап, арқанның бір ұшын өзіміз ұстап тұрып, үңгірге ақырындап түсірейік, 

– деді. Ақымет айтты: 

– Уай, қардашларым, уай, ағаларым, шайтан лағының қолына жындарыңменен мені тірідей тұтып берейін 

деп тұрмысыңдар? Мені аяңыздар, менің артымда қатын-балаларымды аяңыздар, – деді. 

– Жоқ, Ақымет, сені шайтан малғұн қолына тұтып, варға ойламаймыз. Агар да сенімен бірге сенің ақылды 

ешегіңді һәм бірге түсірелік. Ешегің сені шайтанға кіріптар қылмайды. Сенің ешегің шайтанды көргенде 

бақырып, тағы да бақырып қойса, қорыққанынан баһуаш болар. Баһуаш болған уақытта сен бекер қарап 

тұрма, шайтанның шашынан мехкар тұтып алып, күшіңнің барынша айғай салғын. Сонда сені шығарып 

аламыз, – деді. Байғұс Ақымет қанша жалынса да, қанша тырысса да, саудагердіңлер болмастан Ақыметті 

есек пен үңгірге салды. 

Есек үңгірдің ішіндегі тасқа соғылып, бар күшімен қатты бақырды. Ақыметтің басы екі тастың арасында 

қысылып қалды. Байғұс Ақымет басын шығарып алуға қаншама тырысса да, шығарып ала алмады. 

Жәрдем сұрап, аңғармастан айқай салды. 

Саудагерлер шайтанды ұстаған ғой деп ойлап, арқанды тарта бастады. Есекке байлаған арқан үзіліп кетті. 

Ақыметке байлаған арқан мықты еді. Ақыметтің денесін үңгірден алып шықты, басы тастың арасында 

қысылып қалды. Есек пен Ақыметтің басының жоқ болғанына саудагерлер таң қалды. 

– Есекті шайтан жұтқан шығар, – деді. 

– Ақыметтің басы қайда кеткен? – деп, аң-таң болды. 

Саудагерлердің жартысы айтты: 

– Оның басы бұрыннан жоқ, – деді. Жартысы айтты: 

– Басын шайтан жұлып алған шығар, – деді. 

Ақырында, саудагерлер Ақыметтің басының бар-жоғын оның балаларынан сұрамақшы болды. 

Саудагерлер Ақыметтің денесін Ақыметтің үйіне алып кетіп: 

– Дәдаңның кәлләсы бар ма? – деді. 

Балалары: 

– Білмейміз, – деп, жауап берді. 

– Анамыз біледі, анамыздан сұраңыз, – деді. 

– Еріңнің кәлласы бар ма еді? – деп, Ақыметтің қатынынан сұрады. 

– Басының бар-жоқ екенін мен білмеймін, – деп, қатыны жауап берді. 

– Бірақ ертеменен төсектен тұрғанда сақалын көрген едім, – деді. 

50. САРТТАРДЫҢ ТУРАСЫНАН АЙТЫЛҒАН ХИКАЯ 

Шүршітпай деген кедей қазақ бір Мансұр деген сартқа ашуланып, бұдан өш алмақшы болып жүріпті. 

Шүршітпай байғыз деген құсты ұстап алып, бұған әрең-мәрең дегенде «Білемін», «Солай» деген екі сөзді 

үйретті. 

Агар да Шүршітпай байғыздың қанатынан тартса, байғыз «Білемін» дейтін болып, агар да құйрығынан 

тартса, «Солай» деп сөйлейтін болды. 

Шүршітпай байғызды алып, пайдакүнем сарт тұратын шаһарға келді. Сарттың үйіне жақындағанда 

терезесіне қараса, еркектері отыратын үйінде ешкім жоқ екен. Ұрғашылары отыратын үйінде Мансұрдың 

жас қатыны бір жас жігітпен ойнап отыр екен. 

– Мансұр келе жатыр! – деп, Шүршітпай айқай салды. 

Мансұрдың қатыны мен жігіт орындарынан секіріп түрекеліп, не қыларын білмей, сасқанынан қорқып, 

Шүршітпайға: 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              805 bet 

– Бізді құтқар, – деп жалынып, қос уыс ділдә берді. Шүршітпай бергенін алып, жігітке: «Тырдай жалаңаш 

шешініп, сандықтың артына жасырын», – деп, бұйрық қылды. Жігіт бір сөз айтпастан, Шүршітпайдың 

бұйрығынша қылды. 

Біраз уақыт өткен соң лапкеден Мансұрдың өзі келді. Қатынының үйінде отырғанын көріп, Шүршітпайды 

ұра жаздады. 

– Үйден шық, кет! – деп, бұйрық қылды. 

– Тоқтай тұр! – деп, [Шүршітпай] айқай салды. 

– Сенің үйіңді өртегелі үйіңде жасырынып жатқан шайтаннан сені құтқарғалы келдім, – деді. 

– Жалған айтасың, жексұрын қазақ, – деп, Мансұр айқай салды. 

– Қалайша мен білмеймін, мен сондай адам. Менің қолымда бір білгіш құс бар. Бұл құс өтіп кеткен, 

болатын нәрсенің бәрін біледі. Бұл құс сарттардың бәрінен де ақылды, – деді. 

– Қалайша сен, әдепсіз қазақ, біздің тұқымымызды жамандайсың? – деді. 

– Агар де байғыз ондай болмаса да, мен сарттардан да ақылдымын ғой, – деді. – Неге десең, мен өз 

еркіммен жүрген қазақпын, сендер кімсіңдер, сары итке сатылған құлдың тұқымысыңдар, – деді. 

Мансұр Шүршітпайды қуалайын деп ұмтылғанда, Шүршітпай байғыздың құйрығынан тартып қалып еді, 

байғыз «Солай» деп, қатты айқай салды. 

– Құдауанда, бұ не деген керемет, құс та адамша сөйлейді екен. Қанша жыл қырда қазақты аямастан тонап 

жүріп, құстың адамша сөйлегенін естімедім һәм көрмедім, – деп, Мансұр айтты. – Мұның мәнісін, 

Шүршітпай, маған баян еткіл, – деді. 

– Мұның мәнісі сол – бұл байғыз деген құс, өзінің ақылы көп, зеректігімен тәмам патша Сүлеймен 

пайғамбарымыз патша болғанда қатынына құстардың сүйегінен [үй] тұрғызамын дегенде барша 

мақұлықтан данышпан байғыз рас екенін айтқан. Біздің ата-бабамыз сары итке сатылған құл дейсің бе? 

Шүршітпай байғыздың құйрығынан тартып қойып еді, байғыз «Солай», – деп, айқай салды. 

– – Енді қалайсың, рас па? – деді Шүршітпай. 

– Сен бұрынғы Шүршітпай емес екенсің, байғыздан көп ақыл үйреніпсің, – деді. 

– Сен көтерілме. Сенің үйіңде қонақта данышпан құс пен иесі отырғанына қуансаң, жарайды, – деді. 

– Байғыз, саған айыпты болдым. Менің айыбымды кешіргін, – деп, Мансұр өтініш қылды. 

– Һәм сен, Шүршітпай, біздің арамызда болған қатамызды кек қылмалық, енді екеуміз дос болалық, – деді. 

Шүршітпай байғызды құйрығынан тартып қойғанда, байғыз «Солай» деді. Мансұр байғызға разы болып, 

байғызды жоғары диуанның үстіне шығарып қойды. 

Шүршітпай айтты: 

– Ей, Мансұр, Алла тағала мақұлықтың баршасын жаратты, сонда да байғыздан көрі ақылдысын жаратқан 

жоқ. Мұның рас екені оның Сүлеймен пайғамбарды ақылмен жеңгенінен білінеді, – деді. 

– Байғыз көктегі, жердегінің бәрін біледі. Біздей кінәлі пенделердің ойлағанын да біледі, – деді. 

– Менің үйімде шайтанның жасырынып жатқанын білесің бе? – деп, Мансұр байғыздан сұрады. 

Шүршітпай байғыздың қанатынан тартып қойып еді, «Білемін» деп, жауап берді. Мансұр Шүршітпайдан 

сұрады. 

– Агар де құсыңмен екеуің шайтанын қуаласаң, бірнеше жүз ділдә берейін, – деді. 

Шүршітпай бұған ықтияр болып, алыпсатарға: 

– Бір шелек ыстық су алып кел, – деп, бұйрық қылды. Айтқанындай суды алып келді. Шүршітпай 

байғыздың қанатынан тартып қойып: 

– Бұл үйде шайтан бар ма екен, білесің бе? – деді. Байғыз: 

– Білемін, – деп, жауап берді. 

– Шайтан сандықтың артында жатыр ма? – деп сұрап, Шүршітпай байғыздың құйрығынан тартып қойды. 

Байғыз: 

– Солай, – деп, жауап берді. 

– Уай, Шүршітпай, мені шайтаннан құтқара көр! – деп, Мансұр ойбай салды. 

Шүршітпай сандықтың артына жасырынып жатқан жігіттің үстіне ыстық су құйып жіберді. Жігіт 

сандықтың артынан секіріп шығып, тұра қашты. Мансұр қашқан жігітті шайтан екен деп, Шүршітпайға 

көп Тәңірі жарылқасын айтты. 

– Бәлкім, сенің құсың сауда жайын жақсы білетін шығар, – деп сұрады. 
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– Солай, байғыз есеп-қисапты артықша жақсы біледі. Өсімді қалайша көбірек алатын амалын да жақсы 

біледі, – деді. Мансұр Шүршітпайдан: 

– Байғызыңды бес мың ділдәға сат, – деп сұрады. Шүршітпай бес мың ділдәға сатты. 

– Данышпан байғызды арзанға сатып алдым ғой, – деп, саудагер енді Қарынбайдан да бай боламын ғой 

деп қуанды. 

Байғызды алып барып, лапкесіне отырғызып қойып: 

– Бұлдың бәрін сат, – деп, бұйрық қылды. Түскен ақшасын қазақтарға көп өсімге беремін ғой деп ойлады. 

Лапкесіне жалғыз байғызды отырғызып, өзі кетіп қалды. Бұл сатып аламыз деп лапкеге келген адамдар 

лапкеде ешкім де жоқ болған соң саудагердің бар бұлын алып, ақшасын ұрлап, алып кетті. Кешке жақын 

Мансұр лапкесіне келіп, бұлдарының жоқ болғанына қатты қуанды. Бұлдардан түскен ақшалардың 

қаншасын қазаққа өсімге бердің? – деп, Мансұр қанша сұраса да, байғыз үндеместен, мелшиіп отырып 

алыпты. 

51. ШАЛ МЕН ӨЛІМ 

Бишара шал ормандағы ағаштан бір арқа шөпшек отын алып, үйіне қайтты. Шал шаршады, отынды үйіне 

алып баруға шамасы келмей, шал арқасындағы отынды жерге тастап, айтты: 

– Е, Құдайым, мұндай өмір бергенше, маған өлім берсейші, – деді. 

Өлім шалға келіп, сөйледі: 

– Не үшін мені шақырдың, шал? 

Шал өлімнен қорқып айтты: 

– Маған мынау отынды көтеруге жәрдем берер ме деп, шақырып едім… 

52. [ХАЛЫҚТЫҢ КӨЗ ЖАСЫ] 

Бір хан өте қатты ауырып, ауруына ем сұрау үшін елін жинайды. Жиналған жұрт сырқатының не екенін 

сұрайды. Хан: 

– Ішкен асым тоқтамайды, күндіз де, түнде де тиышым жоқ, ұйықтай алмаймын, – депті. 

Ханның өзі еліне тізесі батқан, қатал, мейірімсіз, елдің тапқан–таянғанын барымталап, жай жатып алған 

жуан қарын мес екен. 

Жиналған көптің ішінен біреу: 

– Сырқатыңның емін таптым, мен айтқандай орындасаң, жазыласың, орындамасаң, сырқатыңның беті 

жаман, өлесің, – дейді. 

Хан орындайтындығын айтқан соң әлгі адам: 

– Көздің жасымен денеңді сүрт, көзінен жас ағып тұрған адамның көз жасын ал және ол адамның көзінен 

жас неге төгіледі екен, оны сұрап, жазып алып отыр, – дейді. 

Ханша: 

– Сонша көп жас табылар ма екен? – дегенде бір шал: 

– Ханеке, көз жасы денеңе жай сүрту тұрсын, шомылуыңа да жетерлік табылар, – депті. 

Содан кейін хан көзінен жас ағып тұрған бір шалды шақыртып, көз жасын алады да, неліктен көзінен жас 

ағатынын сұрайды. Шал: 

– Еңбегімді хан қанады, тапқанымды һәм талады. Жылай-жылай екі көзім қан тамады. Жасым сел боп 

ағады, оны тағы хан алады, енді өзіме не қалады? – дейді. 

Хан үндемей, жазып алып, тағы бірнеше адамнан жас алады. Соның ішінде бір әйел: 

– Ханнан зиян тапқан соң жасым қалай ақпасын? Күйеуім – құлы, өзім – күңі, дамыл таппай, күн мен түн 

жылаудан бас көтере алмай, соқыр болдық енді, міне, – депті. 

Хан тағы жылап жүрген бір балаға кездеседі. Көзінің жасын [алып] және неге жылағанын сұрайды. 

Бала: 

– Әділетті хан бола ма, зар тарттырса жас балаға? Көзім жасын тағы алмақсың, дертіңе ем таба алмақсың. 

Елді жеуден тоймасаң, жебірлігің қоймасаң, дертіңе ем табылмас, өзіңе ел бағынбас, көздің жасын 

жетерлік көрдің, әділеттілікті ойласаң, – депті. 

Сөйтіп, хан бірнеше жүздеген адамдардың көз жасын сұрап алады, қайсысынан сұраса да, көз жасының 

көл болу себебі ханның өзінің жауыздығынан екенін көреді де, «Көздің жасымен денеңді сүрт» деген 

адамның айтқаны «Өз жауыздығын өз құлағымен естісін» деп айтылған ем екендігін түсініп, хан өз ісіне 

өзі өте ұялды дейді. 
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53. КӨЗІН ӨЗІ ЖЕСІН 

Бір шалдың соңғы алған жас әйелі болыпты. Шал мен жас әйел қанағаттанып қалай жүрсін, оның да бір 

жігіті болады екен. Жігіті келіп-кетіп жүретін сияқты. Шалдың ешкілері болады екен, ешкілерін бағып, 

түске жақын үйіне келсе, баяғы жігіт жүк арасында жасырынып жатыр екен. Әйел шалға келген соң 

түннен қалған бір ешкінің басын бере қойыпты. Шал басты айналдырып жеп, мүжіп отырса керек, 

шалдың үш жасар баласы жүк арасында отырған жігіттің көзін көріп қалып: 

– Ата! Ата! Көзін-ай, көзін-ай, – деп, қатын баланы «Үндеме, жағың қарысқыр, атаң көзін өзі жесін», – 

деп, баланы қағып келіп жіберіпті. Қарт баланы қолындағы бастың көзін айтады ғой, – деп, үндемей 

қалулы. «Қапияда қатын табар» деген осындайдан шыққан әңгіме болуы керек деген. 

54. ҚАТЫНДАРДЫҢ АМАЛЫ 

Баяғында екі қатын отырып, сырымызды айтыссақ, сен осы ...мен не қылдым деседі. Сонда біреуі тұрып: 

– Менім алғаш түскенде келіншек кезім еді. Күйеуім домбырашы болатын. Бір жігіт маған сөз айтып 

жүрді. Бір күні күйеуім жылқыға кетіп, әлгі жігіт кіріп жатқанда, түн ортасы мезгілі байым келіп қалып, 

жатпақшы болды. Өзі ат жарыс қылып жатыр екен. Енді қайтерімді білмей, сасып қалдым да, домбыраны 

жұлып алып, күйеуіме беріп: 

– Осы домбыраны сіз көңіліңізбен шертесіз бе, жоқ, көзіңізбен тартасыз ба? – дедім. 

Күйеуім: 

– Ой, ақымақтарым, домбыраны кісі көзбен шерте ме екен, көңілмен шертеді, – деді. 

Мен: 

– Ие, көңілмен-ай тартқаның қане? Көңіліңмен шертіп қарашы, – деп, көзін баса қойдым. Сонда ана жігіт 

шығып кетті. Менің қылғаным осы, – деді. 

Сонда екінші біреуі айтады: 

– Менім де келіншек күнім, бір байдың баласы сөз айтты, «беріп» жүруші еді. Бір күні күйеуім жолаушы 

кетті. Сол түні байдың баласы келіп, төсегімде жатыр еді, күйеуім келді де, әлгі жігітті буындырып, өзі 

кетіп қалды. Мен қайтерімді білмей, сасып тұрдым да, өлген жігітті арқалап алып, түн ішінде өзінің үйіне 

алып барып, өзінің дауысына салып, қатынына «Әрі жат, жатамын», – дедім. Қатыны: 

– Ие, менен жақсы жар тауып алдың ғой. Мені не қыласың, соныңа барсаңшы, – деді. 

– Мен өкпелеген жанмын, өйтсең, ...қылайын, – деп, жігітті далаға алып шығып, арқанмен ағашқа асып, 

өзім үйге қайтып келіп, енемді (күйеуімнің шешесін) буындырып өлтірдім де, қойныма салып қойып, өзім 

жата бердім. 

– Ертесіне күйеуім өз шешесін өлтіріп қойдым деп жылап, ана қатын өз байыма бір ауыз жаман сөзіммен 

ренжітіп, өлтірдім деп, жыласып жатты. Менің қылғаным осы, – депті. 

55. ҮШ КЕЛІНШЕКТІҢ СЫР АЙТЫСҚАНЫ 

Бір күні үш келіншек су алуға шелек алып, суға барады. Судың басында үшеуі бір-бірінен сыр сұрасыпты. 

Сонда бірінші келіншек айтыпты: 

– Мен осы күнгі күйеуіме тигенде менен мынандай жақпастық қылық өтті, келіншек-ау... Осы бар ғой, 

бір күні тигеннен кейін бірнеше ай өткен соң күйеуімнің бір жақсы, жақын құрдасы болушы еді. Сол 

күнде-күнде келіп, «бер» деп, мазамды ала берді. Сонан бір күні қара басып, «беріп» едім. Бірақ та түннің 

іші масахана құрулы еді. Сондай тар жерде тамашалап жатқанда, күйеуім есік қақты. Жаңағы құрдасы, 

түспегір, қайда тығыларын білмей, сасқанынан ол маған: 

– Енді қайттім? – деді. Сол кезде мен айттым: «Тырп етпе, жата бер», – дедім де, есікті аштым. 

Қолына домбырасын алып, күйеуім де келді. Ол кірместен тұрып, көрпеше салып, жерге жата қойдым. 

Шамды жақтым да, көрпешеге отырғызып: 

– Осы жұрт сені асқан ақын, жорғадай күйші дейді. Сен сол күйіңді тартшы, – дедім. 

– Соны естуге құмартып отырмын, – деп, асыла түстім. Ол домбыраны алып, күйді күйлетіп отырды. 

Сонда мен: 

– Осы сен күйші болсаң, көзіңді жұмып тартшы, домбыраның пернесіне қарамай, – дедім. Ол, байғұс, еш 

нәрсемен ісі болмай, көзін жұмып, тарта бастады. Ептеп еліктетіп, «Ой, сенің көзің ашық отыр», – дедім. 

Ол онан сайын көзін қатты жұмды. Сол кезде баяғы масаханадағы құрдас жігітті шығарып жіберіп, өзім 

қасына қайта келіп отырдым да: 

– Ой, ақыным-ай, рақмет! Жұрт мақтарлықтай екенсің, – деп, көтеріп қойдым. 
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Сонан кейін: 

– Енді жетер, жатайық, – деп, сөйтіп, жаттық. Сонан бері жасырын жаман жұмыс істемейтін болдым. 

Сондағы күйеуім осы еді. Енді сен айт, – деді екінші келіншекке. 

Екінші келіншек: 

– Енді кезек маған келсе, мен де айтайын. Баста менің осы күйеуім алғанда әкемнің алдына шарт қойған 

еді. Егер қызың «ұрлық» істейтін болса, онда өзіңе қайтып беріп, өзіңнің басыңды алам деген болатын. 

Сонан кейін әкем әлгі байдың баласына берген болатын. Бірақ та менің қалап жүрген кісім ол емес еді. 

Басқа еді. Күйеуге тигеннен кейін сол жігітім күнде келіп, «бер, бер» деп, қоймаған соң бір күні қойныма 

ала қойдым. Сол заматында күйеуім де келіп қалып, қапыда жаңағы жігітті пышақтап өлтіріп, әкеме 

білдіруге мініп кетті. Мен қорқайын дедім. Көп ұзамай атама барып, арыз айттым. 

– Ата, балаң түсте кеткенінен келген жоқ, жатайын десем, қорқып отырмын. Кіші енемді жіберсең кәйтет, 

– дедім. (Бұның алдында өлген жігітті көміп қойғанмын). 

– Әй, қатын-ай, сен бара ғой, – деді. Үйге келіп, екеуміз бірге жаттық. Ұлы ұйқыға кете бергенде, баяғы 

күйеуімнің пышағын осыған салдым да, өлтіріп, жата бердім. Ұйықтап кеткен екем. 

– Нанбасаң, мінікей, мынау не ұрлық емей? – деп, көрпені жұлып алды. Қарасам, күйеуім және әкем мен 

шешем. Келіп тұрып, қарап тұр. 

Сол кезде мен де үндемей тұрдым да: 

– Жындымысың, ақымақпысың, немене? Түнде келіп, енеме пышақ салғаның не? Қарап жүріп қаталастың 

ба? – дегенде күйеуім сасып қалып, нанбады. 

– Нанбасаң, атамнан сұрайық, – дедім. 

– Иә, мақұл-ақ, – деді. 

Сұрастыра қарағанда, менікі дұрыс болып, әкемді айыпты қылмай, өзінің айыпты екенін мойнына алып, 

ат-тонымен шапан жапты. Сонан бері мен де қойдым. Ал енді әңгімеңді сен баста, – деді үшінші 

келіншекке. 

– Ал, ендеше, мен де басымнан өткен оқиғамды айтайын. 

– Мені қыз кезімде осы күйеуіме айттырып қойған екен. Бұл өзі көп малды шығын еткен болатын. Сонан 

күйеуге енді тиейін деп тұрғанда, адам қимас, сүйіскенде мейірі қанбайтын бір құрдасым 

адамгершілігімді алып қойған болатын. 

Сонан үш-төрт күн өткен соң қалыңдық ойнауға келіп, қасыма жатып байқағанда «адамгершілігің жоқ 

екен» деп, тастаған болатын. Сөйтіп, ол күдер үзіп кеткен. Сонан ойланып-ойланып, енді қайткенмен 

осыған тиюім керек қой деп, мынадай ой таптым. 

Баяғы ойнап-күлген жігітіме айттым: 

– Сен үшін жолымнан қалдым. Сондықтан сен маған батырдың барлық киімімен құрал-сайманымен, 

атымен тауып бер дедім. Ол, байғұс, көп кешікпей, тауып берді. Сонан мен батырша киініп, қалқанды, 

найзаны, садақты дайындап, атқа мініп, күйеуімнің үйінің сыртында тұрып айқайлап: 

– Кім бар-ау? – дедім. 

Сол кезде бәйбішесі шығып: «Өзіміз бар», – деді. 

– Бай қайда? – дегенде, «Аттан түсе ғой, қарағым», – деп, атымнан көтеріп алды да, үйіне кіргізді. Сонан 

соң бай: 

– Уа, қарағым, қай ру, кімнің баласы, қай елдің батыры боласың? – деді. 

– Ие, ақсақал, пәлен деген ру, пәленше деген байдың баласымын, сол елден кеше аң аулауға шығып едім. 

Бұл ел қайсысы болады? 

– Ие, пәленше деген байдың елі, – деді. 

Сол уақытта тамақ та пісіп қапты, баяғы мені тастаған күйеуім қолыма су құйды. Тамақты жеп болып 

отырғанда: 

– Иа, қарағым, мынау – менің балам. Жол жүретін болсаң, шығарып салсын, – деді. Мен: 

– Мақұл, – дедім. Сонан соң атқа мініп, біраз жер жүріп, ауылдан қашықтап кеттік. Сонда жігіт айтты: 

– Енді маған ұлықсат па, батыр? – деді. 

– Жоқ, қазір атыңнан түс, – дедім найзамды тақап. 

– Түспесең, өлесің, – дедім. Ол аттан түсті. 

– Енді шешін. Ол шешінді, бірақ көйлек, станын шешпей тұрды. 
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– Көйлекті де, станды да шеш, – дедім. Не керек, тырдай жалаңаштап болып, «Енді өлтірем», – дедім. 

– Аға-ғам-ай, не жазығым бар еді? Бұл дүниеде қызық өмір сүре алмадым-ау, әйел де алғаным жоқ еді. 

Енді қыршын кетемін-ау. Не сұрасаң, соны берер едім. Шыбындай жанымды қалдырсаң. Не тілейсің, не 

сұрайсың? – деді. 

– Сенің маған малың да керек емес. Соны берсең болғаны. 

– Не сұрайсың, бәрін берейін, жалғыз-ақ – жанымды қалдыр. 

– Мақұл, олай болса, «артыңды» бер, – дедім. 

– Ойбай, аға, мә, – деп, еңкейе бастады. 

Сол уақытта сауытты шешіп, қалқанды тастап, қыз болып киініп алып: 

– Әй, ақымақ, түрегел. Мен кіммін, білесің бе? Сені еркек дейді, әрі байдың баласы дейді. Мен болсам, 

әйелмін. «Әйел» деп, қорлап тастап едің. Жалынбай-ақ, сен неме «артыңды» бердің ғой. 

Ал, менің де жан қимас адамым болған соң, «беріп» едім. Сенікі не? Сен ерсымақсың, – дедім. 

– Иә, сенікі дұрыс екен. Қателік менен екен. Енді сен елге жаймай–ақ қой. Әкең не тілесе, соны берейін. 

Сөйтіп, екеуміз өмірлік жолдас болайық, – деді. 

Сонан бері мен де ұрлық істемейтін болдым. Сондағы күйеуім осы еді, – деп, сөзін аяқтап болып, үшеуі 

суын алып, үйлеріне тарасты. 

56. ҮШ ӘЙЕЛДІҢ ӘҢГІМЕСІ 

Үш әйел суға барып кеңескенде не десіпті? Бірінші әйел айтады: 

– Мен ер жеткен кезде әкем мені бір жігітке берді. Өзі әлді шаруаның баласы еді. Өзі сері жігіт еді. 

Домбырашы еді. Ол кезде қазақ пен қалмақ бірін–бірі шауып, әкетер еді. Елін, жерін қорғаймыз деп, 

азамат тегіс ат үстінде болушы еді. Осының бірі менің ерім еді. Бұл жастықты қойсаңшы, мен басқа 

жігітпен әуейі болдым. Ол кісім келіп, қойнымда жатып, ұйықтап қалыпты. Мен де ұйықтаған екем. 

Мырзамның атынан түсіп, атын белдеуге байлаған дыбыстан ояндым да, жатсам, төсегіне жатуға келер 

деп, атып тұра кеп, есік ашып, түндікті сырдым. Жігітті қымтап, жауып тастағанмын. Мырза үйге кіріп 

келіп, жүктің үстіндегі домбырасын алып, шертіп-шертіп жіберді. Мен айттым: 

– Мырза, осы домбыраны адам көзімен тарта ма, көңілмен тарта ма? – дедім. Мырзам отырып: 

– Көңілмен тартады, – деді. 

– Мен көзбен тартар, – дедім. 

– Егер көңілмен тартатын болса, мен көзіңді байлайын, тартшы, – дедім. Ер аңғал келеді ғой, «Қанекей, 

байла», – деп, қасқайып отырды. Мен көзді байладым да, домбырасын қолына бердім. Сонда күйшім 

«Бозайғыр» деп, күй тартты. Мен соның мәнісін сұрап, алдандыра бердім. Жігіт шығып кетті. Осындай 

сасқаным жоқ шығар. Амалдап, жігіттен зорға құтылғанмын, – деді. 

Екінші әйел: 

– Мен-дағы әлді шаруаның қызы едім. Әкем мені өзіңе тең деп, бір азаматқа әйелдікке берді. Аса жақсы 

ғұмыр сүрдік, күйеуім адамнан асқан мерген еді. Бір күні мені қасына ертіп, саяхатқа шықты. Бір киіктің 

текесі тұр екен. Ату жеріне келді де: 

– Осының қай жерінен атайын, айтшы, – деді. 

Мен тұрдым да «Машұғың білсін», – дедім. Үш рет атты, мен де үш рет «Машұғың білсін», – дедім. 

– Сен мені сыйламадың, сөзімді қайырдың, – деп, маған өкпелеп, мал–мүлкіммен мені тастап кетті. Сол 

күннен бастап мен бір әлді жігітті қолыма ұстап, бір жаңа туған бұзауым бар еді, осыны аяғын байлап, 

мойнына салып жіберіп, таудың басына күніне үш рет шығартушы ем. Басқа жұмысқа қоспаймын, толық 

еңбегін беріп отырдым. Бұзауым тайынша болды, одан өрлеп, бес жасқа жетті. Жігітім бұрынғы ғадетінше 

арқалап, күніне үш рет тау басына апарып, қайтып келер еді. 

Бір күні шаһарда ұлық мейрам болып, бәйге ат шауып, балуан күресін жамбы атып, ат үстінен сайысып, 

аударысуда әркім өз білгенін майданға көрсетіп жатты. Сонда мен тұрып: 

– Менің мына жігітім бес жастағы өгізімді мына тұрған тау басына арқалап шығарып, қайтадан топқа 

әкеледі. Менің ерім жамбы атып, бәйге алушының бірі еді. 

– Өйтіп мақтанба, – деп, маған келіп, сап ете түсті. 

Мен еркекше киінгем, мені танымайды, сол жерде тұрып екеуміз серттестік. Сертіміз былай еді. Ол кісі 

маған бір міндет бермек, соны орындаймын. Ол менікін орындамақ болды. Халық алдында уағдаға кірісіп, 
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жігітіме ишара еткенде, өгізді алып ұрып, аяғын байлап, жонына салып жіберіп, таудың басына арқалап 

барып, қайтадан алып келді. Өгізді босатты, халық шуылдады мергенші ұтылды деп, тілегіңді айт дегенде: 

– Киіктің қай жерінен атамын дегенде «машығыңыз білсін», – дедім. «Мені сыйламадың», – деп, сіз 

тастадыңыз, машық деген осы. Мен сонан бері сұрасаң, күніне үш рет арқалаттым. Биыл бес жыл болады. 

Маған қойған кінәңізді кешіріп, қайтадан қосылуыңызды сұраймын, – дедім. Жиылған көп бір ауыздан 

шу ете түсті. Мырзам қабыл етіп, қайтадан алды. Осы уақытқа дейін жолдасым, – деді. 

Үшінші қатын: 

– Мен де бір байдың қызы едім. Өзім жас күнімде сасулы едім. Мені бір мырза айттырды. Сол кезде өз 

елімізде бір жағынан асқан ұста болды, қара темірге жан салады деуге болар еді. Және күміске де 

сондайлық еді. Ол жігіт менен көңіл ететін. Осының шеберлігіне қызығып, дос болып қалдым. Сол 

кездерде күйеуім есік көре келді, жеңгелерім мені апарды. Күйеумен ойнап, күлдік. Күйеу үйіне барған 

соң менің әкеме кісі жіберді. Баласын басқа адамға бере берсін деп, себебі менің жұмысым – халыққа 

басшы болғандығы сондайлық еді. Мен сасып, ұстаға келдім де: 

– Маған қарала капказдап алтын-күміспен жүргізіп, бір белдік істе, – 

[дедім]. 

Неше түрлі нақышпен бір пышақ істеді. Оны капказдады, бұлардың 

сұлулығы адам таңырқағандай еді. Астыма сұлу қара ат мініп, үстіме қара құлын жарғақ киіп, басыма 

түлкі тымақ киіп, жаныма жолдас ертіп, әлгі мырзаның аулына жақын жерге келіп қондым. Астыртын 

мырза үйде ме деп сұрасам, ертең батысқа атқа мінеді екен, одан гөрі бұрынырақ мініп, тау басынан қарап 

отырдым. Бір кезде мырза да шықты. Мырзаны өткізіп, көлденеңдеп келе, амандасып тұрыстық. Жөн 

сұрасып болған соң баратын бетіміз бір еді. Жүріп келеміз, жол бойында мырза тұрып, кездікті сұрады 

тырнақ кесу үшін. Суырып ұстата бердім. Тырнағын алып болып, өзіме берді. Мырза: 

– Осы белдігіңді бер, құшақтасып, қияметтік дос болдық, дүниеліктен не алам десеңіз де, қолыңызды 

қақпаймын, – деді. 

Мен тұрып: 

– Шіркін, дүние ғой. Алам десең ал, бірақ бұл туралы менің сізден алатын қолқам берсеңіз – арзан, 

бермесеңіз, қымбат, – дедім. Сонда жігіт тұрып: 

– Ей, сенен еш нәрсе аямаспын, – деді. Ендеше мырза осыны істеген адам баласы ғой, осындай өнеріне 

мен де алдандым, мінекей, алсаңыз, – деп, шешіп тастап едім, жігіт буынып, «Ал, енді менен сұрайтын 

қолқаңды айт», – деді. Сол жерде мен аттан түсіп, еркек киімдерімді өзгертіп, әйел бала киімдерімді кидім, 

өзінің қалыңдығы екенімді танып, тоқтап қалды да: 

– Бердім, – деді. 

– Қатеңді кешірем, – деп, қатамды кешіріп, мені қайтадан жарасып алды. Осы күнгі жолдасым сол ерім 

еді. Бала-шағам да бар, – деді. 

57. АЛСА – БЕРМЕС ПЕН БЕРСЕ – ҚОЙМАС 

Баяғы өткен заманда Алса–бермес, Берсе–қоймас деген екі қу болыпты. Оның аты айтылу себебі олай деп, 

бір кісіден алған затын түк бермейді екен, сол үшін оны Алса–бермес қойған. Берсе–қоймас ол біреуге 

бір зат берсе, алмай қоймайды екен. Сол үшін аты солай болыпты. Екеуінің де дабысы жер жүзіне 

жайылыпты. Бір күні Бағадат шәрінде Алса–берместі естіп, соған Берсе-қоймас бармақ болып, көз 

жанарын тартарлық етіп, түрлі алтын сапты кездік соқтырады. 

– Барып, үйіне қонғанда, көрсетейін, сұраса, берейін, – деп, соны алып, бірнеше күн жол жүріп, Алса–

берместің үйіне іздеп келіп, қонады. Тамақ ішіп-жеп болған соң түрлі кездікті жайып салып, көрсете 

бастайды. Көріп-көріп, сұрамай қойды. Ертеңіне таң атты. Шай ішіп отырып, әйеліне айтыпты: 

– Әй, мен бүгін базарға барып, жөні келсе, бір сиыр сатып әкелейін, – деді. 

Сонымен базарға барды, әлгі қонағы да барды. Барып, базардан бір сиырды сатып алатын болды. Сонда 

он тиыны жетпей қалды. Жан-жағына қараса, түнде үйіне қонған қонағы тұр екен. 

– Әй, он тиының бар ма? – деді. 

– Бар, бар, – деп, әкеп бере салды. Сонымен сиырды алып, үйіне келді. Кешке тамақты ішейін деп 

отырғанда Берсе–қоймас: 

– Асалаумалейкім, – [деп], кіріп келді. 

– Кел, кел, – деп, орын берді. 
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– Ал, мен жүремін, әлгі алған он тиының бар ма? – деді. 

– Ойбай-ай, қазір жоқ еді, – деді. 

– О, қиналмаңыз, табылғанда алам, – деп, шығып кетті. 

Ертеңгісін шайды алдына ала бергенде: 

– Асалаумалейкім, – деп, кіріп келді. 

– Кел, кел, жоғары шық, – деді. Шайды ішіп болғанда ол: 

– Бұйымыңды айт, – деді. 

– О-бой-ау, бұйым – өзің алған он тиының бар ма? – деді. 

– О-бай-ай, жоқ еді, – деді. 

– О, онша сіз қиналмаңыз, табылған күні алармын, – деді де, кетіп қалды. Түс болды, әйелі шайды әкеле 

жатып қараса, жүгіріп келеді екен. Оны көріп, әйелі күйеуіне ашуланды. 

– Не болды саған, осы бір ай өте он тиын түгел жүз сомның тамағын ішті, – деп. 

– Әй, олай болса, мен өтірік өлейін. Сен шашыңды жайып, қара киіп, бетіңді қанатып, жылай бер, – деп, 

төсекке құлап, серейіп, «өліп» қалды. 

– Асалаумалейкім, – деп, үйге кіріп келді. Қатыны жылап отыр. 

– Ой, не болды? – деп сұрады. 

– Көріп тұрсың ғой, күйеуім дүниеден кеткенін... 

– О, олай болса, өзім-ақ тазалап, жуайын да, – деп, киімін шешіп, бір шәугім суды өзі от жағып, қайнатып 

әкелді де, шешіндіріп, «бесмылда, оң жақ иығынан бастайын», – деп, қайнаған суды құйып жібергенде, 

тыржың ете қалды. Сонда ақырын: 

– Әй, он тиын бар ма? – деп, құлағына сыбыр ете қалды. 

Тағы құйса, тағы да тыржың ете қалды. 

– Әй, он тиын бар ма? – деп, сыбыр етті құлағына. Жуып та болды. Несін айтасың, бар денесі күйіп те 

болды. Ақ шүберекке орап, ел жинап, ауылдан молаға көтеріп те барды. Апарып, ақымға қояйын деп 

көтеріп қойып жатып: 

– Әй, – деді құлағына, – ал, жан керек пе, саған он тиын керек пе? Он тиынды бересің бе, жоқ па? Бермесең, 

ал енді көмеміз. Өлсең де өлдің, өлмесең де өлдің, – деді. 

– Әй, ағатай, өлгенше жақсылық еткеніңді ұмытпайын. Мені көмбе, – деді. 

– Қатын келсін, он тиыныңды берейін, – деді. 

Онан соң көрден шығып: 

– Ал, сіздер қайта беріңіздер, көмуін өзім-ақ көмем, – деді. Ел қайтып кетті. 

Қатыны келді, сонда он тиынды алды: 

– Қош, аман сау бол, – деп, Берсе-қоймас қайтты. 

Осы хабар елге жайылып, елден алған қарызын түгелдей қайырып беріпті дейді. Сонан бастап Береген 

атқа ие болды. 

58. ҚАҢБАҚ ШАЛ 

Қаңбақ шалдың жеңілдігі сондай, жел болған күні ұшарын жел, қонарын сай біледі екен. Бір сайға келіп, 

қонып жатса, бір батыр кеңеседі, екеуі достаспақ болу үшін ең әуелі күштерін сынасады. 

– Мен тепкенде, жердің миын шығарам, – дейді шал. 

– Қане, тепші, – дейді батыр. 

– Мақұл, – деп, бұрыннан жерге көміп қойған құстың үш жұмыртқасын басып қалып, бырс еткізеді. 

– Міне, жердің миын шығардым ба? – дейді. 

– Сен, қане, тас лақтыршы, – дейді батырға шал. Батыр лақтырса, көзкөрім жерге барып түседі. 

– Мен лақтырсам, ертең осы уақыт әрең түседі, – дейді шал. Тасты лақтырып жібереді. Кеш болып, ұйқыға 

кетеді. Түн ортасы алдында шал тұрып, малта таспен батырды маңдайға дәлдеп тұрып, қойып кеп кетіп, 

өзі жата қалады. Батыр шошып оянса, шал жатып: 

– Кешегі менің тасым ғой, жаңа кеп түскен, – дейді. 

Батыр шалды қонаққа шақырады. 

– Мен жүз қой сойсаң, тоямын, – дейді шал. 

– Менде жүз қой жоқ. Тойдыру үшін емес, дәм тату үшін ғана шақырам, – дейді. Бірер қойын сойып, 

тамақтанып алып, жатарға таянғанда: 
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– Мен сыртқа жатам, – дейді шал. Батыр онысын мақұл көріп, төсекті сыртқа салдырып береді. 

Шал ел жатқасын орнына тас қойып, өзі тың тыңдайды. Батыр: 

– Түбіме осы шал жетпей қоймас. Онан да өлтірейін, – деп, қылышын қайрап алып барып, кергітіп отырып, 

бір салғанда, қылышы сынып кетеді. Батыр жайғап салған болармын деп, үйіне жайланып жеткен кезде 

шал тасты лақтырып тастап, өзі орнына жата қалады. 

Ертеңінде таңертең асты ішуге батырмен дастарқанда болады. 

– Қонағым, қалай түнеп шықтың? – дейді. 

– Арқамды маса шаға бергендей болды, – дейді. 

Ертеңінде тағы да өз орнына томар қоя қояды. Қайнаған сумен бырыстырдым деп, батыр жайланып 

орнынан тұрса, шал ап-аман. 

– Қонағым, жақсы ұйықтадың ба? – деп [сұрайды батыр.] 

– Жаңбыр себелеңкіреді, – дейді шал. Батыр ат басындай алтын береді. Шалдың оны көтеріп апаруға 

шамасы жоқ. Онысын сездірмей: 

– Сіз де біздің үйден дәм татыңыз, оныңызды сол барғаныңызда ала келерсіз, – дейді. 

Өзі үйіне бұрын келіп, қатынына ақылын үйретіп-үйретіп қояды. Батыр келеді. Амандасады. Бәрі жым–

жырт отырады. Шал отырып: 

– Қатын, қонағыңа қазан ас, – дейді. 

– Ет жоқ, немді асайын? – дейді қатын. 

– Қара қойдың санын ас, қызыл қойдың басын ас, ол екеуі болмаса, мына батырдың өзін ас! – деуі-ақ мұң 

екен, батыр қаша кеп жөнеледі. 

59. СӘЛІМ БАЙБАТША МЕН РАХЫМ БАЙБАТШАЛАРДЫҢ ҚАЛАЙ ШҮРЕГЕЙ ЕТІНЕН ҚҰР 

ҚАЛҒАНЫ 

Бір күні Сәлім байбатша менен Рахым байбатша аң аулауға шығыпты. Бұлардың қасында құсшы болған 

бір Боқбасар деген қазағы бар екен. Бұлар құстың етін жейміз ғой деп, жол азық алмапты. 

Аң аулап жүргенде, бұларға ешнәрсе кез келмепті. Ертеден бері намазына шейін аулап жүріп, бір жалғыз 

шүрегей атып алыпты. Бұлар көп жүріп шаршаған соң бір жерге келіп, дем алмаққа тоқтапты. Әсіресе, 

қарны ашқан соң атып алған үйректің етін асып жемекке ойланып, Боқбасарға үйректің етін істікке 

шаншып, «отқа қақта», – деп, бұйрық қылыпты. Байбатшалар дем алуға жатыпты. Боқбасар онша көңілі 

қош болмай, мешкей байбатшалар, тым болмаса, маған үйректің бір жапырағын тастамас деп, үйректі 

жайғастыра бастапты. Қашан Боқбасар үйректің жүнін жұлып болғанда, байбатшалар қынжылып, 

бұлайша депті: «Үйрек бек кішкене екен, екеумізді тойғызбас», [– депті]. «[Ал] Боқбасарға да береміз», – 

деп, бір сөз айтпайды. Боқбасар қазақ болса да, қу қазақ еді. Байбатшалардың не ойлағанын күні бұрын 

біліп, оларға айтты: 

– Шүрегей бек кішкентай, байбатшалар, сіз екеуіңіз тоймайсыздар. Мұны жегендеріңмен қарындарың 

тоймай, ауыздарыңның дәмін алып, бекер тамсанып, сілекейлерің ағар. Менің ойымша, екеулерің бірдей 

аш болғанша, онан да шүрегейді біреулерің жеп, біреулерің аш болыңдар, – дейді. Байбатшалар 

Боқбасардың айтқанын мақұл көрсе де, шүрегейдің етін біріне-бірі қимай, екеулері де аш қалуға көнбеді. 

Сонда Боқбасар тұрып, былай дейді: 

– Байбатшалар, сіз екеулерің бекер таласпаңдар. Әуелі жатып ұйықтаңыздар. Қашан үйректі мен қақтап, 

пісіргенге шейін қай жақсы түс көргендерің үйректі жерсіңдер, – дейді. Байбатшалар Боқбасардың 

айтқанын мақұл көріп: 

– Мұндай әділеттікпенен билік қылғаныңа бәлі, рақмет, – деп, Боқбасарды мақтайды да, өздері 

шапандарын айқара жамылып, ұйықтауға жатты. Бұлар жатқанменен ұйықтамады. (Қайтып ұйықтасын, 

бір жағынан, қарны ашып бара жатса, бір жағынан, істікке қақтаған шүрегейдің иісі қызықтырып тұрса.) 

Өтірік ұйықтаған болып, «Қандай жақсы түсті ойлап айтсақ екен», – деп жатты. Сол арада Боқбасар 

байбатшаларға білдірместен істіктен шүрегейді алып, жайыменен отырып, жеп қойды. Мұнан соң ескі 

шекпенін басына бүркеніп, ұйықтап қалды. Біраздан соң байбатшалардың екеуі де қатар оянды. (Себебі – 

сол, екеуі бірінің артынан бірі аңдып жатқан еді.) Боқбасарды оятып, бұған көрген түстерін айта бастады 

(істіктің сорайып босқа жатқанын аңғармады). Сәлім айтты: 
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– Мен үстіме ақ шапан киіппін, ақ шалманы басыма ораппын, ақбоз атқа мініп, аспанға ұшыппын. 

Аспанда періштелерді көріп, Мұхаммед-Расулменен сөйлесіппін. Маған онда сондай қызық, сондай 

тамаша болған еді. Не қылып жылдам оянғаныма өкінемін, – дейді. Рахым айтты: 

– Мен де һәм ақ киімдер киіп, ұжмақта болыппын, ұжмақтардың жемістерін асаппын, кәусар шарап 

ішіппін, ұжмақтардың бақтарында хор қыздарыменен бірге серуен етіп жүріппін. Ақырында, Рахым 

айтты: 

– Мен де һәм өкінемін сондай тез оянғаныма, – дейді. Сәлім менен Рахымның айтқан түстерін тыңдап 

отырып, Боқбасар айтты: 

– Солай, байбатшаларым, сіздердің айтқандарыңыз бәрі рас, – дейді. 

– Жаңа мен ұйықтап кетсем, түсімде сіздерді көрдім. Біреуің Мұхаммет пайғамбарменен сөйлесіп, уа, 

біреуің хор қыздарыменен сөйлесіп тұр екенсіңдер. Бұл себептен мен ойладым, бұлар көктегі 

тамашаларды тастап, қайтып келмес деп, мен шүрегейді жеп қойдым, – дейді. 

Мұнан соң байбатшалар сорайып тұрған істікке қарап, көріп, Боқбасардың көрген түсінің дұрыс екеніне 

таңғалысты. Рахым шүрегейдің не себепті жоқ болғанына көңіліне күдік алған еді. Қанша айтқаныменен, 

Сәлім көпті көрген ақылды емес пе, түсте көрген өңде болуға да мүмкін деп, Боқбасардың айтқанын мақұл 

көрді. Сәлім өзінің сөзін расқа шығармақ үшін бір күні түнде өзінің есегін күзеткенде көрген хикаясын 

сөйледі. 

– Мен қалғып кетіп, түсімде есегімді ұрлайын деп келе жатқан ұрыны қолынан тұттым. Қашан оянып 

кеткен едім, екі қолымменен есегімнің құйрығын тұтып отырғанымды көрдім. Мұнан соң байбатшалар: 

– Боқбасар үйректі қас қылып, әдейі жеген жоқ шығар. Түсінде жеген шығар, – деп сеніп, қолдарын бір 

сілтеп, аңдарын аулап, жүре беріпті. 

60. ЖАҚСЫЛЫҚ, ЖАМАНДЫҚ ЖОЛДАС БОЛҒАН 

(І – нұсқа) 

Бұрынғы заманда Жақсылық пен Жамандық жолдас болыпты. Екеуінің де ат, тоны, азығы болыпты. Екеуі 

Жақсылықтың азығымен жүріпті. Жол жүргенде, Жақсылықтың азығы таусылыпты. Жамандық айтыпты: 

– Жақсылығым, азығың таусылды, енді қайтесің? – депті. 

– Жамандығым, өзің біл! – депті. 

– Өзім білсем, атыңды сояйық, – дейді. Жақсылықтың атын сойып, етін екеуі бөліп жепті, азық тағы 

таусылыпты. 

– Жақсылығым, енді қайтесің, атыңның еті таусылды, – деді. 

– Жамандығым, әлі де болса, өзіңіз біліңіз, – депті. 

– Өзім білсем, Жақсылығым, бір құлағыңды пісіріп, өзіңе берейін, жеймісің? 

– Жеймін, Жамандығым, – депті. Бір құлағын кесті, бір күнге азық болды. Жамандық айтты: 

– Бір құлағыңды бір күнге тағы да асып берейін, – депті. 

– Тағы да азық таусылды, Жақсылығым, енді қайтейін? – депті. 

– Әлі де болса, Жамандығым, өзің біл, – депті. 

– Жақсылығым, өзім білсем, бір көзіңді ойып, бір күнге азық қылып берейін, – депті. Бір көзін тағы да 

ойып, бір күнге азық қылып берді. 

Жақсылықтың ат, тоны, азығы, құлағы, көзі бітті. Жамандық Жақсылықтың азығын бірге жеп, түгесіп, 

түгесті. Жақсылықтың азығы таусылған соң, Жамандық азығын бермеді. 

– Жақсылығым, – деді, – атыңды сойып жедік, – деді, – екі көзіңді ойып, құлағыңды кесіп, төрт күн азық 

бердім, – деді. 

– Жақсылығым, енді қайтесің? Енді құлағың жоқ, көзің жоқ, Жақсылық, сені тастап кетемін, – деді. 

– Жамандығым, тастап кетсең, бір қалың қара тоғайдың ішіне таста, – деді. Жамандық қалың қара 

тоғайдың ішіне Жақсылықты әкеліп, тастап кетті. 

Тоғайдың ішінде Жақсылық отырса, бір жолбарыс, бір түлкі, бір қасқыр – үшеуі кеңеседі. 

Қасқыр айтады: 

– Жолбарысым, сен осы тоғайдан шықпайсың, тоғайда не істеп жүресің? – деді. 

– Бұ тоғайда екі бәйтерек бар, – деді, – көзсізге көз береді, құлақсызға құлақ береді. Мен соны аңдып 

жүремін, – деді, – қасқырым! 

Жолбарыс айтты: 
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– Сен, қасқырым, осы жерден шықпайсың, неғылып жүресің? – деді. 

– Мына жерде бір мың қойлы бай бар, ол байдың бір қара төбеті бар, осы қара төбеттің сүйегі өлген кісіге 

жан береді, – деді. – Мен, – деді, – соны алайын деп жүрмін. 

Қасқыр айтты: 

– Сен, түлкім, сен қара обаның түбінен шықпайсың, не қылып жүрсің? – деді. 

– Қара обаның түбінде ат басындай алтын бар, – деді, – соны аңдып жүрмін, – деді. 

Бағанағы Жақсылық үшеуінің сөзін естіді, тоғайдың ішін аралады, аралап жүргенде, екі бәйтерек қолына 

түсті. Көзін үйкеді, көзі бітті, құлағын үйкеп, екі құлақ бітті. Тоғайдан Жақсылық шықты, бағанағы қара 

обаның түбіне келді, түлкінің қарап жүрген ат басындай алтынды алды. Ат басындай алтынды алып, мың 

қойлы байдікіне келді. 

– Бай, – деді, – қара төбетіңді сатамысың? – деді. 

– Не бересің? – деді. 

– Ат басындай алтын берейін, – деді. 

– Ат басындай алтын берсең, ал! – деді. Қара төбетті ат басындай алтын беріп алды, қара төбетті жетелеп, 

далаға алып шықты. Қара төбетті бір жерге келіп, ұрып өлтірді. Шақпағын Жақсылық шақты, от жақты, 

қара төбетті өртеді, құр қара төбеттің сүйегі қалды, сүйегін Жақсылық алды, сүйегін алып, түйді. Сүйегін 

ап, ақ қылып түйді, түйіп, екі шонтайға салып алды, жүріп, бір хандікіне келді. 

– Неғып жүрген адамсың? – деді. 

– Ұлсызға ұл болайын деп жүрмін, қызсызға қыз болайын деп жүрмін, – деді. 

Ханның ханшасы айтты: 

– Ұлсызға ұл болсаң, – деді, – маған ұл бол! Менің ұлым жоқ, хан ауырып жатыр, – деді. 

– Ұл болайын саған, – деді. 

Ұл болды, ұл болып, жылқыға кетті. Кешке Жақсылық жылқыдан келсе, хан өліп калыпты. Ханша жылап 

отыр екен. Жақсылық жылқыдан кеп, «Жылама», – деді. 

– Тірілер, – деді. Бағанағы қара төбеттің сүйегі өлген кісіге жан береді. Қара төбеттің сүйегінен Жақсылық 

ханшаға кішкене берді, «Апарып, ханның аузына сал!» – деп. Ханша барып, ханның аузына салып еді, 

хан «Қатты ұйықтап кеткенмін», – деп түрегелді. 

Ертең хан елі-жұртын жиды. Жақсылық ханшаға айтты. Хан елі-жұртын алып, «Маған жақсылық қылған 

кісі бар ма?» – деп сұраса, «Мені айтпа», – деп, Жақсылық жылқыға кетті. 

Ертең хан елі-жұртынан: 

– Маған жақсылық қылған кісі бар ма? – деп сұрады. 

– Ешкім жақсылық қылған жоқ, – деді. Елі-жұрты тарқап кетті. 

– Енді кім қалды? – деді. Ханша айтты: 

– Ханым, – деді, – сен ауырып жатқанда, мен бір жігітті бала қылып алып едім. Жылқыда бір-ақ сол қалды, 

шақыр соны, – деді. 

Хан Жақсылықты шақыртып алды. 

– Сен маған жақсылық қылдың ба? – деді. 

– Мен сізге көп жақсылық қылғаным жоқ, – деді. 

– Бір кішкене ханшаға ақ дәрі беріп едім, ханша апарып, сіздің аузыңызға салды. Сіз «Қатты ұйықтап 

кеткен екенмін», – деп түрегелдіңіз. Мен сонан басқа жақсылық қылғаным жоқ, – деді. 

– Ханша, дәрі бергені шын ба? – хан сұрады. Ханша айтты: 

– Шын. Хан алтын тағынан түсті, алтын тағын Жақсылыққа берді. Ай десе аузы жоқ, күн десе көзі жоқ, 

бір сұлу қызы бар екен. 

– Маған жақсылық қылсаң, қызымды саған берейін, – деді. Жалғыз қызын берді, қара қылдан қақ жарып, 

малын берді, күйеу қылып алды. Жақсылық байып жүрді. 

Жақсылық бір күнде жылқыда жүрсе, баяғы жолдас болған Жамандық жолдасы кез келеді. 

– Жақсылық, сен не қылып адам болдың? – деді. 

– Мен сөйтіп, сөйтіп, жүрдім, – деп, Жақсылық шынын айтты. 

Жамандық айтты: 

– Жақсылығым, мені қалың қара тоғайдың ішіне апарып тасташы, мен де сендей адам болар ма екенмін, 

– деді. 
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– Мен сенің екі көзіңді, екі құлағыңды алып, сені тоғайдың ішіне тастап кетейін. Сен де адам боласың, – 

деді. 

– Менің екі көзімді ойып, екі құлағымды кесіп тастап, өзің адам болған тоғайға мені де апарып тасташы, 

– деді. 

Жақсылық апарып, тоғайдың ішіне Жамандықты тастады. 

Түлкі менен қасқыр, жолбарыс – үшеуі тоғайдың ішін қарады, қарап жүріп, бір жерде Жамандықты тауып 

алды, жеп қойды үшеуі. 

– «Жақсылыққа – жақсылық, жамандыққа – жамандық» деген осы екен, – деп, үшеуі оны жеп қойды. 

61. ЖАҚСЫЛЫҚ ПЕН ЖАМАНДЫҚ 

(ІІ – нұсқа) 

Бұрынғы өткен заманда Жақсылық, Жамандық деген кісілер болыпты. Бір күні Жамандық жол жүріп келе 

жатса, артынан бір атты кісі жетіпті. Екеуі сұрасып, қайда бара жатқанын білісіпті. Сонда Жамандық 

тұрып: 

– Жақсылық, сен мені артыңа мінгестіре кет, – депті. 

Жақсылық: 

– Олай болса, сен қазір мына атқа мін де, біраз жерге барып, атты байлап, жаяу кете берерсің. Мен жетіп, 

атпен біраз жер жүріп, саған тағы байлап кетермін. Сөйтіп, баратын жерімізге жетейік. Екеуіміз мінгессек, 

атқа қиын соғар, – депті. 

Сонсын Жамандық: 

– Жарар, – деп, атқа мініп, кете беріпті. Жақсылық жолда әбден шаршапты. Жамандық атына мініп алып, 

Жақсылықты есіне алмастан кете беріпті. Жақсылық шаршап, талып, кешке жақын бір күркеге келеді. 

Ішіне кірсе, жан жоқ. Бірақ ортада үлкен қазан асулы тұр екен. 

– Айдалада қайнап тұрған не қылған тамақ, дәм татайын, – деп, шынтағының ұшын батырып, дәм татады 

да, күркенің төбесіне шығып жатады. 

Бір уақытта қасқыр, түлкі, арыстан – үшеуі келіп, күркеге кіріпті. Түлкі тамақты көре салып: 

– Ойбай, мына тамақтан біреу ішіпті, – деп, ойбай салады. Қасқыр мен арыстан екеуі: 

– Кім жеуші еді, адам келетін жер ме бұл жер? – деп кейігесін үшеуі отырып, тамақ ішіп, әңгімеге кіріседі. 

Арыстан, қасқыр, түлкі көрген-білгендерін айтысады. 

– Түлкі, сен не көрдің, не естіп білдің? – дейді арыстан мен қасқыр түлкіге. Сонда түлкі тұрып: 

– Мен бір жерден бір алтын көрдім. Бәленше байдың қыстауының қасындағы жаман қыстаудың 

ортасында бір сүйем жердің астында бір құмыра алтынды күнде қарауылдап қарап келемін, – дейді. 

Сонда қасқыр тұрып: 

– Мен күнде пәленше байдың қойының арасында үлкен ала тоқтыны қарауылдап келемін. Себебі – сол 

байдың ауырып жатқан бойжеткен қызы бар, ем қылса да, жазылмайды және де оның емін ешкім білмейді. 

Бірақ мен білемін, ол қызды жазатын – ала тоқты. Ала тоқтыны сойып, өкпесімен қақса, жазылады. Тағы 

ол бай жар салдырған «кімде-кім осы қызымды жазса, соған осы қызымды беремін», – деп. Оның емін әлі 

ешкім тауып айтқан жоқ. Тауып айта алмайды да, – дейді. 

Арыстанға кезек келгесін арыстан тұрып: 

– Мен де түнде барып, түгенше байдың жылқысының біреуін жеп келемін. Ол бай мені ешуақытта ұстай 

алмайды. Және мені оның ешбір жылқысы қуып жете алмайды. Жететін бір ақ тай бар. Ол тай пәлен 

тоғайдағы жылқының ішінде, со тайдан басқасынан мен құтылып кете беремін. Және ол байдың жар 

салғаны бар, кімде-кім менің жылқымды жеп жүрген арыстанды ұстап берсе, соған бір үйір жылқымды 

беремін деген, – деп, әңгімелерін тауысып, ұйықтап, азаннан тұрып, жұмыстарына кетеді. 

Жақсылық барлық әңгімені естіп алып, дуана құсап, байдікіне кіреді. Бай қалендер адам болғансын 

құрметтеп, «Жоғары шығыңыз», – деп, Жақсылық науқас қызға қарап: 

– Баланы емдетпей, қинапсыңдар ғой, неғып осы уақытқа шейін ала тоқтыны соймадың? – дейді. Бай: 

– Тақсырым, лажын сіз таптыңыз, біз састық, – дейді. Жақсылық: 

– Олай болса, әкел анау үлкен ала тоқтыны, соның өкпесінде мұның ауруы, – дейді. Бай дереу 

қойшыларды жіберіп, тоқтыны алдырады. Жақсылық тоқтының өкпесімен қағып, қызды жазып, өзі алады. 

Сөйтіп, бағанағы жаман қыстауға келеді. 
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Қораның ортасынан бір сүйемдей қазса, бір құмыра алтын шығады, оны алып, арыстанның айтқан жеріне 

барады. Барса, бай әлі арыстанды ұстаған жоқ екен. Сонда байға Жақсылық айтыпты: 

– Мен сол арыстанды ұстап берсем, сен маған не бересің? – деп. 

Бай айтады: 

– Егер ұстап берсең, саған бір үйір жылқы беремін, – деп. 

Жақсылық: 

– Жарар, – деп, тоғайдағы жылқыларының ішіндегі ала тайды ұстап алып, арыстанды күтіп тұрыпты. 

Арыстан келіп, бір жылқыны алып, қаша бергенде, Жақсылық әлгі ала таймен қуып жетіп, арыстанды 

ұрып жығып, байдың бір үйір жылқысын алып, үлкен бай бопты. 

Неше ай, неше жылдар өткенде бір күні Жамандық келіпті. Қараса, үсті-басында дым жоқ, қайыршы, 

дуана секілді болып келіп, Жақсылықты көріп: 

– Ойбай! Жақсылық, мен саған жамандық қыламын деп, мұндай күйге ұшырадым. Енді сен мені адам қыл. 

Сен бұл мал-мүліктерді қайақтан таптың? – дейді. 

Сонда Жақсылық: 

– Не де болса, адамзатсың ғой, сен жамандық қылғанмен, мен саған жақсылық қылайын, – деп, өзінің 

көрген уақиғасын айтыпты. 

– Сөйтіп, сен қазір барғасын пәлен төбедегі күрке бар, оның ішінде асулы қазан бар, оның ішіндегі еттен 

жеме, тек шынтағыңды батырып, дәмін көр де, күркенің үстіне шығып, жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан 

келеді. Сөйтіп, олар әңгіме қылады, солардан есіткен сөздеріңді істесең, сен де осындай бай боласың, – 

депті. 

Сосын Жамандық: 

– Жарайды, – деп, баяғы күркеге барыпты. Қараса, қазан тола ет, көзі қызығып кетіп, шыдай алмай: 

– Мынау жілігін жейінші, омыртқасын жейінші, – деп, ақырында, сорпасынан да бес-алты ұрттап алыпты. 

Сөйтіп, күркенің төбесіне шығып жатыпты. 

Бір уақытта түлкі, арыстан, қасқыр – үшеуі кіріп кепті. Түлкі тамақты көре салып: 

– Ойбай, мына еттің тоқпақ жілігі жоқ... омыртқасы жоқ... сорпасы жоқ. Біреу ішіпті, – депті. Сонсын 

арыстан, қасқыр тұрып: 

– Кім жеуші еді соны, бұл жерге адам келуші ме еді? – депті. Сонда түлкі: 

– Жоқ, бір бәле бар, мен осы түсті [тұсты дегені] көрейінші, – деп, жата қалыпты. Біраздан соң тұрып: 

– Осы тамның басына шығайықшы. Сонда бір бәле барға ұқсайды, – депті. 

Бұл сөзін аналар да мақұл көріп, шықса, Жамандық жатыр. Үшеуі ортаға алып тұрып, Жамандықты жеп, 

ыңқайып тойып алады. Сөйтіп, Жақсылық жақсылығымен бай болып, мұрат-мақсатына жетіпті. 

Жамандық жамандығымен ит-құсқа жем болып қалыпты. 

62. РАС ҺӘМ ҚИСЫҚ 

Баяғы заманда қанша уақыт өткенін білмейміз, қазақ жерінде апалы-сіңлілі екі қыз болыпты. Үлкенінің 

есімі − Рас, Кішісінің есімі – Қисық. Бұл қыздар бек кедей екен. Күн көруге қаражаты болмай, бір ауылдан 

бір ауылға қайыр сұрап жүріпті. Қазақтар шамасы келгенше бұларға қайыр беруші еді. Рас көркем, 

салмақты еді һәм адал жүріп, тыныш жүруші еді. Сонысына қарай қазақтар мұны жақсы көруші еді. 

Растың сіңлісі Қисық тынышсыз, ұрысқақ, қу болыпты. Һәм оңай жатқан нәрсе болса, ұрлап әкетуші еді. 

Мұндай мінезіне қарай қазақтар мұны жек көруші еді. 

Бұл екеуі көп зәрушілік көрісті. Ғұмырларында шаттық етіп, бақ көре алмады. Ғұмырлары мұндайменен 

өтті, арты қандай болары белгісіз. Күндерде бір күн бұл екеуі ауылдан алысырақ барып, кеңес құрысты. 

Ақырында, ойласып-ойласып, өзге тарапқа барысып, бағын сынаспақшы болды. Әр ауылдан ірімшік, құрт 

жиып алып, екеуі де ақырындап, жолға түсті. Бұлар дамыл алмай, көп жүрді. Жел жоқ, салқын соқпай, 

ауа айналып, жерге түскендей ыстық болды. Жан-жаққа қараған, ешнәрсе көрінбеді. Мұндай ыстық 

уақытта жан-жануар қамысқа қорғалаушы еді. Осыған қарағанда бұл екі міскіннің сапары бек қиын болды. 

Күн батып бара жатқанда, бұл жолаушылар Түркістан жерінде Темір деген өзеннің жағасына келді. Бұл 

уақытта алқызыл болып батқан күннің сәулесі жердің жүзінен шыққандай болып көгерген аспанмен 

шашырап, бір нұрлы жұлдызға ұқсады. Бұл жұлдыздың алқызыл нұры жердің бетіне жайыла жатып, 

күмістей жарқыратты даланың сарғайған шөбін, қамыстарды, өзеннің жағаларын һәм көрініп тұрған 

аймақтың бәрін. Түс уақытында ыстық басылды. Ауа бұрынғысындай емес, жел де басылды. Өзеннің 
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бойынан жан-жаққа қарай шу көтерілді. Күн ысығанда қалғығандай болған дала салқын түскен соң у-

шуға тола бастады. Алысырақ балықшы деген құс шақырды. Жылқыдан адасқан құлын кісінеді. Әртүрлі 

дыбыс шықты. Сиырлар мөңіреп, қой маңырап, бұлардан жоғары аспанда бүркіт айналып жүрді. 

Ымырт бата бастады. Жақын арадағы ауылдан от шықты. Қазақтардың ұрғашылары салма деген тамағын 

пісіре бастады. Екі қыз жерге отырысып, тамақтарын жесе бастады. Міскін Рас бек жаман шаршап, 

ұйықтағысы келіп отыр еді сіңлісі Қисық жаны ашығандай болып айтты: «Азық салған дорбаң ауыр 

шығар, саған жеңіл болуға әуелі сенің азығыңды жейік, одан соң менің азығымды жерміз». Растың 

көңілінде дәнеме жоқ, сіңлісі Қисықтың айтқанына көнді. Бір-екі күн өткен соң Растың азығы бітті. Бұлар 

қонатын жерге келді. Азығы таусылған соң Рас сіңлісінен азық сұрап еді, Қисық мұны мазақ қылып, күлді. 

«Сен ақымақсың ба, өз азығыңды жеп қойып, енді саған не керек?» − дейді. Рас бұл сөзге аң-таң болып, 

Қисықтың неге күлгенін білмей, оған айтты: «Менің азығымды бірге жеп, түгесіп едің. Егер де менің 

азығым таусылса, сен маған қарасамын деп, уәде беріп едің», − дейді. «Олай емес, мен мұндай іс істемен, 

азығым таусылған соң мен қайтемін?», − деп, Қисық жауап берді. Рас қанша сұраса да, Қисықтан бір үзім 

нан ала алмай, қарны ашып, жылап, ұйықтап қалды. 

Келер күні екеуі жолға түсіп, Рас аштықтан әрең аяғын басты және күн бек ыстық еді. Аш бейшара мұндай 

ыстықта қалайша жүрсін? Мидай далада ыстықтан қызған пештей болды. 

Сарғайған қыр қоншы шөптер сабағын имитіп, бастарын жерге салбыратып тұр. Жерден салқын һәм дым 

сорғаннан, күннің қызғанынан құм да қарайып кетті. Аппақ болған қақтар әртүрлі түске түсті. Бұл қақтар 

мұндай болып жалтыраған, көз жұмбай, тік қарауға лаж жоқ болды. Осы уақытта дала тып-тыныш еді. 

Жанды нәрселер күйіп тұрған күннен қашып, әр жерге кетті. Көшкен ел жоқ, жүрген керуен жоқ, жалғыз-

ақ екі міскін әйелден басқа, құм басқан жол. Бір қимылдаған Рас бишара күші кетіп, дәрменсіз болып, 

жерге жығылды. Жан-жаққа қараса, ешнәрсе жоқ, мидай даладан басқа. Бұл бек сусап еді. Сусын ішейін 

десе, жақын арада құдық та һәм бұлақ та жоқ. Пақырлар, Рас бек қабағат шөлдеді. Аузы кеуіп, Рас 

сіңлісінен жалынып, жалпайып, бір кесек құрт сұрады. Құдай сақтасын, Қисық мұның сөзін естімей, еш 

қайрылыспады. Бірақ айтты: «Егер маған екі көзіңді ойдырсаң, сонда саған құрт беремін», − деп, Қисық 

айтты. Рас, пақыр мұндай сөзден бек сескенді һәм зарланып, сіңлісінен құрт сұрады. «Мен көзсіз қайтып 

күн көремін?» − деп. «Сен көзсіз болсаң, мен сені орыстарға апарамын, олар бізге көп қайыр береді. Бұл 

жерден біз бай болып кетеміз», − дейді. Рас уһлеп, күрсініп, Құдай тағалаға мінәжат айтып, Қисықтың 

айтқанына көнді. Қисық мұның екі көзін ойып алып һәм бұған қараспай, далаға жапа-жалғыз тастады өз 

жөніне жүре беріп. Екі көзінің орнынан қан кетіп, Рас қансырап, талып қалды. Бірқадар уақытта тұрды, 

пақыр көп қиналды көзінің жарасынан. Көзсіз болған бейшараға жер дүниенің бәрі қараңғы болды, сөзіме 

нанар болсаң. Бәрі еске түсіп, Рас бек қатты жылады зар тұтып. «Мидай далаға тастама!», − деп, сіңлісін 

шақырды. Мұның даусын кім естиді? Қисық әлдеқашан безіп кеткен. Мұндай басқа түскен пәледен 

құтылмасын біліп, Рас Аллаға дұға қылды «Маған өлім бер», − деп. Құдай тағала мұның дұғасын естіп, 

бүркіт сүгіретінде қып бұған періштені жіберді. Періште мұның қасына келіп айтты: «Әй, мұсылман, 

саған не болды? Маған бәрін айт, мені саған Мұхаммет пайғамбар жіберді». Періштенің мұндай айтқан 

жылы сөзін естіп, Рас өз ахуалын мағлұм етті. «Көп жылама, жылауды Құдай сүймейді. Сен бақытты 

боларсың», − деп, бүркіт бұған бір торсық өлгенді тірілтетін су берді көзін жууға. Рас мұның айтқанының 

баршасын істеп еді, көзі бұрынғыдай сау саламат болды. Бүркіт ұшып кетіп, недәуір заманда бір торсық 

қымыз, шелпек һәм құрт әкеліп берді. Рас әкелген тамақты асап, қымызды ішіп, қатты ұйықтап қалды. 

Келер күні ұйқысынан оянса, күн шыққан екен. Кешегі жолсыз жерде айнадай жалтырап бұлақ аққан, 

жағалары сексеуіл һәм қамысқа толып жатқан. Бұл ұйықтап жатқан қызға қалың қамыстың һәм 

сексеуілдің көлеңкесі түскен екен. Мұның жанында бір шұңқырдың қасында бүркіт отыр еді. Рас мұның 

жанына келіп, шұңқырға қарады. Мінеки, бұған дәулет орнады. Шұңқыр толған алтын екен. Шұңқырға 

қарап, өз көзіне сенбей тұрды. «Мұның баршасы сенікі», − деп, Расқа бүркіт айтты. Рас бек шаттықпен 

көп ойламай, алтынды қапшығына сала бастады һәм азығынан азырақ жеп, жолға түсті. Мұның алдында 

бүркіт ұшып отырды бұған жол көрсетіп. Бүркітпенен жолдас болып, Рас бір орыстың қаласына келді. 

Көшеде келе жатып, бетпе-бет Қисық екеуі жолығыса кетті. Қисық Расты көріп бек қайран қалды. Бұны, 

ғажайып, көзі жоқ еді, көзі сау һәм тірі. «Мені танымай тұрмысың?», − деп, Рас бұған айтты. «Сені танып 

тұрмын. Қалайша сен мидай даладан жол тауып, мұнда келдің?», − деп, Қисық сұрады тілін шолжаңдатып, 

аузы арақ сасып. Рас жауап берді ешнәрсені тастамай, бәрін айтты және алтын тауып алғанын да 
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жасырмай. «Сенің ақшаң бар екен, маған бөліп бер», − деп, Қисық Расқа айтты. Жуас, ақкөңілді Рас арам 

ойламайтын, ешкімге зиян ойламайтын. Қисық ақша сұраған соң тауып алған алтынның жартысын бөліп 

берді. Өз тиесін алып, Қисық барша ақшасын араққа ұстады. Рас бұдан былай мұны көре алмады. Қисық 

қолындағы һәм үстіндегі нәрсесін араққа салып, кабактан шықпады. Мұндай былапыт жүріс-тұрыс 

Қисықты ауруға шалындырды һәм ол кабактан кабакка қаңғырып жүріп, бір кабактың астында опат болды. 

Рас көп тарапқа барып, әртүрлі қалаларды көрді. Бұлардың бірі жақпады мұның көңіліне. Ақырында, 

өзінің туып-өскен жеріне келді. 
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Бұл өз жерінде көп ғұмыр кешті. Кедей міскіндерге қарасты. Барша қазақтар Расты қадірлеп, құрметтеп, 

жақсы көрісті. Адал тұрған соң мұның ісі Аллаға жақты. Ол табарік мұны құдіретіменен аспанға шығарды. 

Бұл Рас аспанда осы уақытқа шейін адал болған, әділшілік тұтқан кісілерге өзінің мархабатын көрсетеді. 

63. АЛДАР КӨСЕ МЕН МОЛДА 

Күндерде бір күн Алдар көсе молдаларды мұқатуға шығады. Ол өз үйінен кетерде әйеліне: 

– Үйді жақсылап жина, мен молданы шақырып келермін. 

Келісімен: «Шай қайнат, әйел», – дермін, сен төсектен қозғалмай жата бер, екінші рет айтармын, онда да 

тіл алма, мен сені өткір пышақпен бауыздармын, сен тауықтың қанын толтырып, қуықты тамағың астына 

байлап, жат. Мен одан соң: 

– «Молдеке, әйелім өліп кетті. Оқуыңды оқы», – дермін. Молда бірдеме оқыса, тірілме! Содан соң мен 

өзім келіп, құлағыңа түтікпен сыбырлармын, сен «Қатты ұйықтап кеткен екенмін», – деп, ұшып тұра кел, 

– дейді. 

Әйелі мақұлдап: 

– Жарайды, – деп, қалған екен. 

Көсекең түтігін жанына салып, бір қу молданың үйіне келеді. Молда келсе, зулатып дін кітаптарын оқып 

жатыр екен дейді. Алдар көсені көріп, молда: 

– Опырым, мына зұлым қайдан келді? – деп, шоши түседі. Алдар көсе сәлемдесіп, молданың қасына отыра 

кетеді. 

Алдар көсе біраз отырған соң: 

– Молда-еке, көңіл көтеріп, біздің үйге барып, қонақасы жеп қайтыңыз, – дейді. Молда разы болып, «Құп» 

деп, бұған еріп, Көсенің үйіне келеді. 

Алдар көсе үйіне қонақ келген соң құстай ұшып, көрпе тастап, молда[ны] төрге шығарады. Одан кейін ол 

әйеліне: 

– Бәйбіше, тұр, қонақ келді, ас әзірле, шай қайнат, ет ас, – дейді. 

Әйелі жауап қайырмай, жата береді. Алдар көсе екінші рет бұл сөзін тағы қайталап айтады. Әйелі 

тыңдамастан [жата] берген екен дейді. Алдар көсе қатты ашуланып, пышақпен әйелін «бауыздап» жіберді. 

Әйелі тамағынан «қан» ағып, «өледі». 

Алдар көсе молдаға қарап, жыламсырап: 

– Молда-еке, әйелімді өлтіріп алдым ашу үстінде, бірдеме оқып, тірілтіп қара, – дейді. 

Молда кітабын алып жіберіп, әрі оқиды, бері оқиды. Бірақ әйел «тірілмейді». Молда: 

– Жаны шығып, жұмаққа кетіп қалған екен, енді тірілту қиын, жерлеу керек, – дейді. 

Көсе кейіп кетіп, жанынан түтігін алып жіберіп, әйелінің құлағына сыбырлаған болады. Әйелі табанда 

«тіріліп», ұшып тұрып: 

– Қатты ұйықтап кеткен екенмін, – деп көзін ашады, жан-жағына қаранады. Молданың зәресі ұшып, түсі 

өзгеріп кетеді. 

Содан кейін үй ішін қайта ретке келтіріп, көсенің әйелі тамақ әзірлеп, молданы қонақ етеді. Молда 

бұлардың қонақасына разы болып, үйіне кетуге жиналады да, көсеге қарап: 

– Көсеке, сіз не алсаңыз да, мына түтігіңізді маған сат, – дейді. 

Көсе күлімдеп: 
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– Бұның өзі өте қымбат зат қой, болмас, жұдырықтай алтынға берейін, – дейді. 

Молда: 

– Жарайды, дегенің болсын, – деп, жұдырықтай алтын бережақ болып, түтікті алады. 

Алдар көсе молдаға еріп барып, алтынын алып, өз жайына кетеді. 

Күндерде бір күні молда бұл түтігінің қасиетін көрейін, әрі ханға жағынышты болайын деп, әйеліне: 

– Мен ханды шақырып келейін, саған «Ас әзірле» дермін, сен қозғалмастан төсегіңде жата бер, мен сені 

пышақпен шалып жіберейін де, мына қасиетті кісі тірілткіш түтікпен тірілтіп алайын, ал, ханнан соңынан 

сансыз сыйлық аламыз ғой, – дейді. 

Әйелі шошып кетіп: 

– Опырмай, өліп кетем ғой, – дейді. Молда өзерлетіп: 

– Мен өтірік айтам ба? Мына түтікпен тірілтем, – дейді. 

Әйелі шарасыз көнеді. 

Молда ханды шақырып келеді. Хан үйге кіріп отырған соң үй ішінде төсекте жатқан әйелді көріп: 

– Бұл не, бәйбішең ауыра ма? – дейді. 

Молда әйеліне: 

– Тез тұр, мына ханды қонақ ет, – дейді. Әйелі табандап жатып алады. Молда ашу үстінде әйелін өлтіріп, 

түтігімен әурелейді. Өлген әйел тірілмейді. Хан кейін уәзірлеріне молданы әйелін өлтіргені үшін, әрі 

ханды алдағаны үшін өлтіруді бұйырады. Уәзірлері хан жарлығын орындайды. 

Алдар көсе молдадан солай өш алыпты. 

64. НАМАЗ 

Ертеде қазақ намазды, намаз оқуды білмейді екен. Тек намаз деген болады деп есітеді екен, соны үйренсек 

деп, аңыз қылысады екен. 

Күндерде бір күн ауылға бір татар саудагер келеді. Ол ауылдың ақсақалы Айжарықтың үйіне қонады. 

Қонақ жатарда «Құтпа» намазын оқиды. Қонақ намазын оқып болған соң Айжарық: 

– Құтты қонағым, мұның не ырым? – деп сұрайды. 

Татар Айжарықтың намазды білмейтінін сезіп, мұны бір қызық етейін деп ойлайды. Сүйтеді де: 

– Ақсақал, бұл – намаз, – дейді. 

– Әп, бәрекелді, біздің іздегеніміз осы намаз еді. Құтты қонағым, осы намазыңнан құрттай бер, болмаса, 

қайдан алуға болады, жөнін айт, – деп, Айжарық шап ете түседі. 

– Менің намазым шамалы еді, жолыма жетпей қалатын сияқты. Базарда намаздан көп нәрсе жоқ, сонан 

сатып алуыңызға болады, – деп, қонақ жайын айтады. 

Ертеңіне саудагер ерте тұрып, сапар шегеді. Ауылға Айжарық намаз тауыпты–мыс деген хабар жайылады. 

Жұрт жиналып келіп, Айжарық оларға қонақтың айтқанын айтады. Сонан кейін жұрт ақылдасып, мал 

жинап, ортадан Айжарықты базарға аттандырады: 

– Малды сатып, соның ақшасына намаз сатып әкел, – дейді. 

Айжарық базарға келіп, малын бұлдап, намаз іздейді. Іздеп жүріп, құмыраға қамап, бал арасын уыстап 

тұрған бір татарға кездеседі: 

– Мұның не? 

– Намаз. 

– Сатасың ба? 

– Сатам. 

Айжарық намазды сатып алады. Сүйтеді де, татардан: 

– Мұны қалай үйренеміз? – деп сұрайды. Татар түсіндіреді. 

– Намаз үйренемін дегендерді бір үйге жина, үйді мықтап тұмшала, талаптыларды тырдай жалаңашта, 

сонан кейін құмыраның аузын аш. Сонда намаз дуылдап шығып, бойларыңа дариды, – дейді. 

Айжарық ауылға келіп, татардың айтқанын істейді: ауылдың барлық игі-жақсы адамдарын бір үйге 

жинайды, үйді әбден тұмшалайды, жиналған жұртты тыр жалаңаш етіп шешіндіреді, сонан кейін аузын 

ашып, бал арасын қозғап, үркітіп жібереді. 

Бал арасы быжылдап ұшып, жұртты шағады. Денесі дуылдаған жұрт әуелде: 
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– Жарықтық, бойға дуылдатып, ашытып дариды екен, – деседі. Кейін шыдай алмай, құлындай шыңғырып, 

тулап, опыр-топыр жүгіріседі. Ақырында, үйді бұзып, бет-бетімен қашады. Сонда Айжарық үйдің 

ергенегін мойнына іліп, қашады. Бал арасы қашқан жұртты қуып, әр жаққа тарап кетеді. 

Әлдене уақытта ел есін жинап, кім, қайда деп, бір-бірін іздейді. Сонда біреу көрші ауылдан келген 

біреуден Айжарықты сұрайды. Ол: 

– Ергенегі мойнында, 

Екі намаз соңында, 

Өзі хақтың жолында 

Анау қырдан асып кетіп бара жатыр, – 

дейді. Айжарықтың аулы намазды осылай үйреніпті. 

65. МОЛДАНЫҢ ТОБАСЫ 

Ертеде бір молда есегімен келе жатып, ескі қыстауға кез болыпты. Келсе, ешбір қыбырлаған жан жоқ. Тек 

ұшып-қонып, шықылық қаққан құстарды көреді. Жағалай қораның ара-арасымен өтіп, көгалдау жерге 

келіп, түседі. Түсіп, есегінің ауыздығын алады. Есегі оттап жатады, өзі судың басына келіп, дәрет алып 

отырады. Бұл молданың бет алысы Топар бойында біреу шақырған екен, шақырған себебі – шақырған 

кісінің бір баласының сұлу әйелі болады, ол баласын менсінбейді екен. Содан молдаға: 

– Дуа оқып, басын айналдырып бер, – деп, шақырған екен. Сонымен молда шақыруын қабыл етіп, жол 

шегіп, келе жатқан екен. Дәретін алып болып, молда бесін оқуға кіріседі. Есегі оттап тұрады, содан 

төскейге қарай бетін түзеп, намазын оқуға кіріседі, әуелі азан айтып алады, екі құлағын ұстап, азанын 

айтып болған соң «Аллау әкбар», – [деп], қолын жайып, бата қылады. Сәждеге басын қойып, бір-екі 

еңкейе бергенде, артынан біреу келіп, түртіп қалады. Бірақ молла пісмілләсін айтумен намазын оқып, тұра 

береді. Әлгі түрткі қайта-қайта молданың арқасынан жыбырлата түседі. Молда қарайын десе, намазы 

бұзылатын, қарамайын десе, тиыштық бермей барады. Бір мезгілде: 

– Аһ-һ, бісміллә, – деп секіріп, анадай жерге түседі. Қараса, шашы дудыраған, жалаңаш бір адамзат 

пиғылы бар біреу екен. Молда жиырма шақты қадамдай жерге барып, ақырады: 

– Кімсің, жөніңді айт. Шайтанбысың, адамсың ба, кімсің, айт жөніңді, – деп. 

Тобылғы сап қамшысын бүктеп тұрады: 

– Айтасың ба, жоқ па? – дейді. Жалаңаш адам бетін басып, жүресінен отырып: 

– Сен кімсің? – дейді. 

– Менің кім екенімді қайтесің, ал, қушы, – дей бергенде, жалаңаш адам есекке қарғып мініп, тұра қашады. 

Молда тұра қуады, бірақ жете алмай, еңкілдеп, жыламсырап, шаршап, өкпесі өшіп, бір тасқа келіп 

отырады. Әлгі жалаңаш адам тау асып, кете береді. 

Молда тегі бұрқырап, қатты ойлай бастады: 

– Япырмай, мені осы жерге айдап келген кім екен? Итке қайдан барамын деп едім, ажалым ба, бейнетім 

бе, мені осы жерге бір қатер айдап келді-ау... Бұл қалай болады, қайда барамын, ел болса, алыста, о жерден 

бір түстік жер, – деп, біраз уақыт ойланып отырады. Көз алдына түрлі керемет нәрселер елестейді. Молда 

қорқады. 

– Япырмай, мен бүгін өледі екем, бұл айқын іс болды, енді қайтем, – деп, өзінен-өзі қыңсылайды. Осы 

тұңғиық ортасында отырғанда молда шөлдейді, әлгі қатты жүгіргені өзін өте қатты шаршатып тастайды. 

«Ауып» деп, ұшып түрекеле бергенде, басы айналып, көзі қарауытып, құлауға айналады. Сол мезгілде 

аузынан пісмілдасын қап-қап қылып шығарады. 

Молда су ішпек түгіл, жанымен қайғы болады. Көз алдына үй-іші, елі-жұрты, байдың үйінде шариғат 

айтып, қымыз ішетіні, есегіне мініп алып, ауыл-ауылды қыдыратыны – бәрі молданың көзіне елестейді. 

– Иа, дүниа ...иа, дүниа, өткенің бе? – деп, молда екі қолымен жүрегін басады. Жүрегі лүпілдеп, ұшып, 

біртүрлі қорқақтықта отырады. Әлі құрып, басын тасқа сүйеумен біраз отырып, есін жияды. Күннің 

ыстықтығы әуе айналып жерге түскендей, содан молда қораға қарай өн бойынан тер ағып, келе жатады. 

Аузы кезеріп, шөлдегеннен сөз айтуға шамасы келмей, қораның көлеңкесіне келе жығылады. Сол жерде 

шаршағандығынан молда ұйқыға кіріседі. 

Ұйықтап жатса, түсінде есегі бір теңіздің ішінде жүзіп, теңіздің ар жағына өтіп бара жатады. Ал молданың 

өзі жаман қалың тікеннің ішінде жалаңаш тұрды, содан әлгі түсті көріп жатып, шошып оянады, оянса, түн 

болған, ай көзге түртсе, көргісіз, жан-жағына қарайды, ештеңе тықыр білінбейді. Күн ептеп сіркіреп 
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жауып тұрады, күн күркіреп тұрады, молда анда-санда, «Астапыралла», – деп айтып, шапанын бүркеніп, 

жата береді. 

Бір мезгілде көзін ашып қараса, күн ашылған, айнала жап-жарық, қып-қызыл тәрізді. Басын көтеріп қараса, 

қораның күнбатыс жағында дауылдатып жанған от көзіне түседі. Басын көтеріп, отқа көзін тігіп отырады. 

Екі қолымен бет-аузын сипалап, есінеп отырады. Мәсінің қайысын тартып, алақанымен сылап-сипап 

қояды. Содан орнынан тұра келіп қараса, таң да бозарып, ақ жиектеп қалған екен, кішкене жүрегіне 

қуаныш енгендей болады. Содан біраз қайыра жатып, таң атқанша көзі ілініп кетеді. Ұйықтап жатса, тағы 

түс көреді. Түсінде есегіне мініп, үйіне келіп, отыр екен. Бірақ шекесін біреу жарып кетеді. Сөйтіп жатып, 

шошынып оянады, оянса, күн сәске болып қалған екен. 

– У-у, – деп керіліп: 

– Ойбай-ау, намаз өтіп кеткен екен ғой, – деп, жалма-жан демімен дәрет алады. Сөйтіп, намаз оқиды. 

Намазын оқып болған соң қораның бұрышын айналып, тау жаққа қарай жүрсе, өзінің кешегі келген 

жағында есегі жайылған жерге қалың малы бар бір үй, қырық-елу адамы бар, қонып жатады. Сол жерде 

молда бір жаман ойға батады. Әлгі үйдің артында оңашалау жерде бір ат ер-тоқыммен жайылып тұрады. 

– Не болса да, осыны мініп, қашайын, – деп, молда үйдің сырт жағымен айналып барып, атты міне қашады. 

Үй-ішінен «Аттан» деген шу шыға қалады. Тарсылдата молда шауып кетіп бара жатыр. Аты сүрініп, 

молда атымен құлап, сол жерде қаза табады. Өлер алдында: 

– Өзі жалаңаш, шайтан тоба, – деп, ол дүниеге сапар шегеді. 

66. АЛПЫС СИЫРЛЫ МОЛДА 

Бір молданың алпыс сиыры болыпты. Қасындағы көрші жігіттің бір керемет, тұқымы жақсы бір сиыры 

болыпты. Молда бұл сиырға өте қызығады да жүреді екен. Молда ойлайды: осы жігіттің сиырын нендей 

әдіспен түсіріп алсам екен деп, ойлай-ойлай, мынау әдісті табады. 

Қолына кітабын алып, айғайлап, жігітке естіріп мынау сөзді айтып, зарланып отырады. 

– Егер де бір кім ерсе, 

Молдаға бір сиыр берсе, 

Алла тағала ол кімсанаға алпыс сиыр нәсіп етер, – деп, бүгін де, ертең де жігітке естіріп соғады да қояды. 

Жігіт ойлайды: осы молда шын айтатын болар, бұған бұл бір сиырды берейін, Алла маған алпыс сиыр 

берсе, бір күнде байып кетпеймін бе? – деп ойлап кетіп, әйеліне ақылдасса, әйелі: 

– Ойбай, салып берме, – десе де, жігіт әйелінің тілін алмай, сиырға жіп тағып әкеліп, молдаға береді. 

Молда дұға қылып, бетін сипап: 

– Алла тағала саған менің сиырымдай алпыс сиыр береді, –дейді. Молда дегені болған соң әлгі жақсы 

сиырды бітеу қораға қойып, көркейтемін деп жемдейді. Сиыр бірнеше күн жемде тұрып, өте көркейіп 

семіреді. Бір күндерде сиыр қателікпен есігі ашық қалғандықтан, қорадан шығып, ойнап-секіріп, 

молданың алпыс сиырына қосылып, іші пысып қалған сиыр ана сиырмен бір, мына сиырмен бір сүзісіп 

жүріп, қорадан шығып, басқа сиырлардың бәрі де бұл сиырға ілесіп, барлығы жігіттің үйіне келеді. Жігіт 

барлық сиырдың барлығын қорасына қамап, сұрай келген молдаға да бермейді. Молда: 

– Ендеше қазыға барып, арызымызды тыңдатайық, – дейді. Жігіт бармақ болып, екеуі қазыға барады. 

– Арамызда бір кішкене әңгімеміз бар еді, – дейді молда. Сонда қазы айтады: 

– Бүгін кеш болды, екеуің де ертең ерте менің өз үйіме келіңіз. Сонан екеуіңді диуанханаға барып, 

әңгімелеріңді тыңдармын, – дейді. Бұлар «Жақсы, болады» деп, үйлеріне қайтып келіп, жатады. Ертең 

жігіт «Ерте тұрып, кетіп қалған болар» деп, асығып, қазының үйіне келсе, қазының есігі ашық, үйінде 

адам жоқ. Кіріп қалғасын, шығып кетуді орынсыз көріп, иесіз үйде нағып жүрген адамсыз деп айтады ғой 

дейді де, сәкінің астына кіріп жатады. 

Іс былай екен: қазы ерте тұрып, кетіп қалыпты. Қазының әйелі қолына құманын алып, дәретке шығып 

кеткен екен. Әйел үйіне келіп, шылапшын алып, дәрет алуға әзірленгенде молда да келіп жетеді. 

Молдамен қазының әйелі әңгімелесіп, амандасып отырған соң, молда қазының әйеліне айтады: 

– Сіздің көйлегіңіздің астынан көрініп тұрған не нәрсе? – дейді. 

Әйел төмен қарап күледі де: 

– Білмейсіз бе, жаһаннам шұңқырларының бір кішкентай іні ғой, – дейді. Молда тұрып: 

– Олай болса, бізде бір жаһаннамның асыранды түлкісі бар еді. Соны сол інге кіргізуге болар ма екен? – 

десе, әйел: «Неге болмас?» дейді. Сөйтіп, бұлар сол жерде бұл бұзық амалдарын бітіріп алады. Жігіт сәкі 
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астында жатып, мұның бәрін көзден кешіріп жатады. Молда қажының әйелін кәужімдеп болып, қазының 

артынан кетеді. Әйел тазарып келуге басқа үйіне кеткен соң жігіт те сәкі астынан адамға көрінбей шығады 

да, бұ да молданың артынан кетеді. Бұл келсе, молда жаңа ғана диуанхананың ауласына кірген екен. Жігіт 

те жетеді. Жігіт молдаға: 

– Молдеке! Құдайдың берген алпыс сиырын менен неге даулайсың? Құдайдан қорықпайсың ба? Айтысты 

қой, егер дау қуам десең, мен қазының үйіндегі жаһаннам шұңқырының ініне асыранды түлкіңді 

жібергеніңді айтармын, – дейді. 

Молда: 

– Қой, шырағым, қой. Жә, алпыс сиыр да, бір сиыр да өзіңдікі болсын, – деп, сиырлардан баз кешіп, «Біз 

өзді өзіміз жарастық, – деп айтайын», деп, молда диуанханаға кіріп кеткенде, жігіт те: 

– Иә, Құдай, бергеніңе шүкір, – деп, үйіне қарай қайтып кетіпті. 

67. МОЛДА МЕН СЕРКЕ 

Бір күні Айжарықтың үйіне қаба сақалды бір молда келіп қоныпты. Ас жеп болған соң молда әндетіп, 

Құран оқи бастапты. Құран оқып отырғанда молданың бетіне қарап отырып, кеңкілдеп, жылап қоя беріпті. 

Құран оқып болған соң молда Айжарықтан сұрапты: 

– Айеке, Құран әуезіне бойыңыз балқып, жылаған шығарсыз? – депті. 

Айжарық көзінің жасын сүртіп отырып, айтыпты: 

– Жоқ, молдеке. Анау күні бір серкем өлді. Жануар сақалы селк-селк етіп, ылғи қойды бастап жүруші еді. 

Сіздің желкілдеген қаба сақалыңызды көрген соң сол серкем есіме түсті, соған жыладым, – депті. 

68. ТӨРТ ҰРЫ 

Ертеде бір төрт ұры адам мал, жылқы ұрлап алуға жолаушы болып шығыпты. Біреуінің аты – Қағанақбас 

екен және біреуінікі – Шибұт, тағы біреуінікі – Қылкеңірдек, төртіншісінің аты Тұз екен. Қолдарына 

ештеңе түспеген соң, ақыры, жүріп, біреудің бір ешкісін ұстап алып, бір бұлақтың бойына келіп, сол 

жерде түстеніп, әлгіні сойып, тамақ қылуға асыпты. Шибұт түрегеліп, Қағанақбасқа айтады: 

– Сен мына майлы тоқ шектерін қарныменен суға апарып, жуып келе ғой, – деп. Қағанақбас барып, 

шектерді жуып отырса, оның басына, бетіне шыбын, маса қонып, қаптап, тынышын алған соң, Қағанақбас 

ыза болып, қолыменен масаларды қуамын деп, басына салып қалған екен де, басы жарылып, өліп қалады. 

Сонан соң Қылкеңірдек Шибұтқа айтады: 

– Әлгі, шіркін, неғып кешігіп қалды, сен барып, оған болысып, жылдам оны әкел! – дейді. Шибұт барып 

қараса, Қағанақбастың басы жарылып, өліп жатқанын көріп, таң қалып: 

– Апырай, бұл неғып өлген? – деп, екі санын екі қолымен салып қалған екен, екі аяғы үзіліп кетіп, 

жығылып, ол да өледі. Біраздан соң Тұз Қылкеңірдекке айтады: 

– Әлгілер не болып кешікті, сен барып, шақырып, алып келе ғой, – дейді. Қылкеңірдек барып, олардың 

өліп жатқандарын көріп, таң-тамаша қалып, «Ойбай, бұлар неғып өлген?» деп, өңешін қатты «Еһ» деп 

тартқан екен, кеңірдегі үзіліп кетіп, ол да сол жерде өледі. Бұл уақытта жолдастары келмеген соң: 

– Бұларға не болды? – деп, Тұз өзі барады. Не бетімен қарасын, жолдастарының өліп жатқандарын көріп, 

не деп айтарын білмей, таң қалып, қимылдай алмай, қарап тұрса, сол мезгілде қатты жаңбыр жауып кетіп, 

Тұз сол жерде еріп кетеді. Сөйтіп, асқан тамақтары біреуіне де бұйырмапты. 

Ақыр біреудің адал ақысы арамзаларға бұйырмақ па еді? 

69. ҚАҒАНАҚБАС, ҚЫЛКЕҢІРДЕК, ШИБОРБАЙ 

Қағанақбас, Қылкеңірдек, Шиборбай – үшеуі жолдас екен. Бір күні бұлар бір тоқты ұрлап, сатыпты. 

Тоқтыны бұтарлап, етін қазанға салайын деп жатып, Қағанақбасқа қарынды тысқа ап шыққанда қара 

шыбындар қарынға да, Қағанақбастың басына да қаптай үймелепті. Басындағы шыбынды қағамын деп, 

Қағанақбас қақас қолын сілтеп, басын ұрып алыпты. Пиала төбесі ойылып, шарана шекесі шарт кетіпті. 

Жұмыртқадай жұқа бас жарылып, жан беріпті. 

Қағанақбас қалайша кешікті деп, Шиборбай шыға келсе, өліп жатқан Қағанақбасты көре салып: 

− Ай, әттеген-ай!− деп, екі қолымен санын салып қалғанда, шидей борбайы шырт етіп, ол да мүрдем 

кетіпті. Мұның даусымен Қылкеңірдек жүгіре шығып, өліп жатқан екі жолдасын көріп: 

− Ойбай! Бауырым-ай! – дегенде қыл кеңірдегі қылғына алмай, үзіліп кетіпті. 

70. ЕКІ ҚАРАҚШЫНЫҢ БАС ҚОСУЫ 
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Өткен алып қашты, жұлып кетті заманда екі қарақшы болыпты. Бұл екеуінің істейтін «кәсібі» момын 

шаруалардың малын ұрлап, сонымен күн көрген. Ауыл арасының мазасын алып бітеді. Біле қалғандай 

болса, бұларға өздерінше жазаның ауырын беріп, тырнақтап жинағанды етектеп төгетін болды. Дереу 

сезсе болғаны, қырдағы малын талап алады, қойшы, алғанда атап-атап алатын болды. «Айып» дейді, 

«шығуым» дейді, «сойысымызға» дейді, осы сияқты етіп, барлық мал да жүдә болды. 

Бір күні бұл екеуі кеңесіп: 

– Бұдан бұлай мұндай ауыл арасын ұрламайық. Қууды көбейтпейік, кесіп алып қалған соң қосу да қиын 

ғой. Мұның орнына алыстан ұрлайық. Көз көрмес, құлақ естімес жерден, – деді екі қарақшы. 

– Оған ағайындар да қарсы болмас, өздері аман болған соң олар басқаны ұрлап жатса да, үндемейді, – деп, 

осы ақылды қорытып, қолдағы бар қалған бір-екі қараны оншақты ешкіге сатты. Ұзақ сапарға шықты. 

Ауыл бұл екеуінен құтылдық деп, қуанысып, олар қалыпты. 

Оншақты ешкі бұл екеуінің жол азығы еді, ауылдан бір күндік жерге шыққан соң бір ешкі сойды, біразын 

жеп, қалған ешкілердің үстіне таңып қояды, өздері бес ешкінің маңымен жүріп отырады. Өздері елсізбен 

жүріп отырып, бір жарым ай жол жүреді. Ешкі де таусылды. Әйтеуір, ел шетіне келіп қалды. Жапан далада 

қалмай, осы елді көргеніне өздері де қуанысты. Бұл екеуі аздап кеңеседі, осы елден түсіп, мал-дүние алып 

қайталық, солай болған соң бірімізге біріміз дыбыстау үшін бұрынғы атымызды атамайық, жаңадан ат 

қойып алайық, – дейді. 

– Ал сенің атың – Майқап, менің атым – Жолдым болсын, – деп, өздеріне өздері ат қояды. Сонымен қатар 

келешекте өздерінің істейтін жұмыстарын бөліп алды. Майқап қораға кіріп, мал алып шығатын болды. 

Жолдым үйге кіріп, дүние, алтын алып шығатын болды. 

Екеуі аралап жүріп, елдің көзіне көрінбейтін таса жер тауып алып, осы жерге дем алмақ болды. Және 

малды да осы жерге жинамақ болып, бір жардың қуысын үй қылып алды. Түнде от жақпайды. Күндіз 

жағып, күнелтетін болды. Кешке таман ауылдың сыртына келді. Ел ұйықтаған мезгілде Майқап қораға 

кіріп, бір семіз қойды алып шықты. Басқа ештеңе алмай, өздерінің бекінетін жерлеріне келді. Алып келген 

қойды көп ұзатпай-ақ, ертемен сойып жайғастырып, ашығып қалған екен, күлді көмеш қылып, пісіріп 

жеді. Бір қойдың еті не болсын екеуіне? Екі-ақ күнге жетті. Кешегідей емес, тынығып қалған екен, екеуі 

ертеңімен ауылды торуға келді. Бұл елде ұры болмаса керек. Мал иесіз жатады, жаңғыз-ақ мал күзеткен 

қыз-келіншектер ойнап жүр. Басқа малға қарап жүрген ешбір адамды көре алмады. Бұл күні қорадан 

таңдап жүріп, екі қойды алып шықты Майқап. Жолдым да қарап жатқан жоқ қой, біраз құрт пен май, екі 

шапан, төрт көйлек, қойшы қыздың білезігіне дейін алып шығыпты. Бұл сапар осымен қайтып, мекенге 

келді. «Бір-екі күн тағы тынайық» деген ақылға тоқтады. 

Осы мекенде табандаған бес күн жатты, алтыншы күні қатты жаңбыр жауып, естері шығып, қайда 

паналарға жер таба алмады, өте қиын болды, күн бір күн, бір түн жауды. Далада ешқандай нәрсе су болмай 

қалмады, бәрі су болды. Осы жауынның салдарынан от та сөнді, жауындағы оттық та су тиіп, от алмай 

қалды. Екі күн, екі түн аш отырды. 

Ел де бұлардың ұры екенін айтпай танып тұр, ұстап алады, онан соң құтылу қиын болады. Бармайын десе, 

аштан өлетін болды, «Қой, бүйтіп өлмейік, сен барып, от алып шық үйден», – деді Майқап. 

– Жарайды, екеуміз барайық, қайтарда мал да алып келейік, – деді Жолдым. 

Елдің бәрі жатып қалған, бір-ақ үйден от шығады. Ол үйде күлкі ойнаған қыздардың даусы естіледі. Бұл 

екеуі ойлайды – бұл үйде қыз ойыны, не болмаса, шілдехана бар ғой, қалай болады деп. Екеуі әңгімеге 

кіріседі. 

– Қой, не де болса, барайық ауылға, – дейді. 

Ауылдың төріне кіріп, Майқап қойдан қой таңдады, тап өзінің әкесінің еншіге берген қойдай топ қойды 

қосақтап айдап, шығып кетті. 

Жолдым да от шыққан үйге таянып, ол жерінен, бұл жерінен сығалап жүр. Әбден анықтап қараса, қыз 

ойнақ та жоқ, құр қыздардың бастаңғы істеп отырған отау үйі екен. 

Жал бақырмен біреуі қуырдақты қуырып отыр. Жолдым осы қуырдақты және от алып шықсам деген ойға 

кірді. Қуырдақты көргенде шыдап тұра алмады. Екі күннен бері қарны ашқан сабаз үйге кірсем деген 

ойды мықты сақтады. 

– Ой, түсімді өзгертіп барайын, ешқандай бетіме қарай алмайды, – деп, есіктің алдындағы зор балшықты 

бетіне жағып, бөркін айналдырып киіп, үйге кіріп барды. Төрдің алдындағы отырған қыздар көріп: 
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«Ойбай, көтек», – деп, жабырлап, қисая кетіпті. Қуырдақ қуырып отырған келіншек артына бұрылып 

қарап: 

– Ойбай, Тәңір-ай, – деп, қолындағы бақырды тастай беріпті. 

Жолдым бақырды алып, үстіне екі–үш шаланы салып, қисайып жатқан қыздардың екі бөркін қолтығына 

қысып, отты өшіріп, үйден аман-есен шығып, өзінің су бөркін отқа жауып, қыздардың бөркін басына киіп, 

қатты аяңға салып, жүріп кетті. Ай сондай қараңғы, көзге түртсе, білмейді. Ауылдан көп жерге шығып, 

аздап дем алып, қуырдақты жеп, ауыл жаққа құлақ салды – «Қуғыншы бар ма немене», – деп. Ештеңе жоқ, 

қыздар жылқышы деп, өздерінің ауылының жігіттерін атын атап, айғайлап: 

– Бөркімді бер, сен-ақ же, қуырдағы құрысын! – деп, өздерінен көріп жатқан еді. 

Жолдым қуырдаққа тойып, енді отты сөндірмей, алып барайын деген ойға кірді. Іздеп барып, өзі 

мекендеген жеріне келді. 

– Майқап! – деп, дабыл қылды. 

– Мен өзім, – деп, жауап берді Майқап. 

Қойды сойып, ашқан қарынды таң атқан соң тойдырды. Жолдым отты қалай алып қашқанын баяндады. 

Тойып болған соң: «Қой, енді жата бермейік», – деп, екі күн төзіп, жал-қоны бар жылқы мен түйені алып, 

бір сыпыра жасады, тауып алып, он күннен кейін еліне қайтты. Бұл алып қайтқан малдары өздерінің 

ұстауына екі жылға толық жетерлік еді. Жиырма күн дегенде өзінің шыққан еліне қайтып оралды. Бұл 

жаздың айы еді. 

Ұры сорлыда береке бар ма? Осы малды тез-ақ азайтып алды. Бұрыннан өтей алмай жүрген борышын 

өтеді және ел жақсыларына ат мінгізді. Кейіннен шыға қалса, сөзімді сөйлесін деп. Ешкім келген де жоқ, 

осы малдар тастай батып, судай сіңді. Бұлар айлалы – ендігі әкелген малды өзіміз пайдаланамыз, мынау 

– алды, ауыз бастырыққа берейік, – деген ой кірген еді. 

Ақыры, ойынан шықты, екі айда мал да ада болды. Екі ат қалды, осыны ешкіге сатып, тағы ешкі айдамақ 

болды. 

Жиырма шамалы ешкіні айдап, баяғы нан жеген жағына аяңдады. Жайлауға келген ел, бұл екі қарақшы 

келуін тоспай-ақ, өздері күздігүні қайтып көшіп кеткен болатын, оны бұл екі «мырза» есепке алмай, 

көрген жерде ауыл бар деп, азығын шамалап алып шығыпты. Алып шыққан ешкі таусылып қалыпты. 

Ешбір ел таба алмады. Олай ойлап, былай ойлап, ақыры, елдің көшкен ізімен жүрді. Жолдың 

қиыншылығын көрді. Бұл екеуі жемеген құрт, құмырсқа қалмады. Аштық, бір жағынан, жаяулық тағы 

бар, өте жол азабын көрді. Өлдім, талдым дегенде ел қарасын көрді. Мұның өзіне бұл екі «мырза» қатты 

қуанды. Ауылға баратын бұл жазғандарда бет бар ма? Көрініп тұрған ауылға бара алмады. 

Алыстан көріп, соған қарындары тойып, мәз болды. Күн де бұларға ерегескендей жуырда батпай қойды. 

Асыққанда қандай бір күннің өзі бір жылдан кем тимеді. Бұлар асыққан екен деп, күн де тез бата қоймады, 

уағында барып батты. 

Күннің батысы-ақ мұң екен, екеуі бүлкілдеп ауылдың сыртына келді. Олай-бұлай торуылдап еді, 

ешқандай нәрсені қолға түсіре алмады. Өздері сондайлық бай да ауыл болмай шықты. Егін салып отырған 

жатақ болса керек. Сауымдық сиырдан басқа ешқандай мал көрінбеді. Оны олар алғыза қоятын емес. 

Күзетші бар. Ешқандай көз ілмей, төрт күзетші отырды. Онымен бірге ауыл біткеннің иттері жатпай, біз 

қай жаққа шапсақ, солай қарап үрді де тұрды. Не амал істеу керек? Олай жүгірдік, былай жүгірдік. Қолына 

сынық мал да түсіре алмады Майқап. Діңкесі құрып, екеуі бір тасаға келді. Таң атқан соң мұны күндіз 

аңдиық деген ақылға келді. Ауылдың сыртынан баспалап, қарап отырды. Ешқандай шашау мал шықпады. 

Сиырды жұмысшылар ортасына айдап барып, сауып отырды. Бұзау ауылдың маңайынан шықпады. 

Бұрынғы аштық аштық па? Қарын енді жаман ашты. Мынау ауылды көрген соң және жайылып жатқан 

сиырды көрген соң, қарындары өте шұрылдады. 

– Сен амалын таппасаң, менен қалған жоқ, – деді Майқап. 

– Күн батпай, мен не істей аламын? Күн батсын, сонан соң ауылға тағы барып көреміз, – деді Жолдым. 

Ауылдың сыртынан баспалап, көріп отыр. Қай жағынан кіру керек екен? Бір жалғыз үй тұр. Онда мал да 

жоқ, өзі анау ауылдан бірталай жер. Сол үйге бару керек кешке, – деп, Майқап ақыл берді Жолдымға. 

Жолдым: 

– Жарайды, уағында көрерміз, – деп, жауап берді. 

Күн батып, ел жатқан мезгілде бұлар да ауылдың сыртына келді. Түндегі қалпы, төрт күзетші отыр. 
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– Қой, бұл ауылдан ештеңе ала алмаймыз. Өзіміз отырып қалармыз, – деп, жағалап отырып, жалғыз үйге 

келді. Келсе, бұл үй тым-тырыс, ит те үрмейді, сөйлеген адамның даусы да шықпады. Құлағын олай салып, 

бұлай салып: 

– Ұйықтаған екен, енді кіру керек, – деді Майқап. 

– Жарайды, кірейін, – деп, жан-жаққа қарап, үйге қадам басып жөнелді. Сол қалпында Майқап тұрып 

қалды. Жолдымға тапсырғаны сол – «Көжесін күбісімен алып шық, өзің кешігіп қалма», – деді Майқап. 

– Жарайды, кешікпейін, – деді Жолдым. 

Есігі де сондайлық оңай екен. Кідірместен үйді аралап байқап еді, бір–ақ әйел жатыр. Басқа ешкім жоқ 

екенін біліп, аспай-саспай, өзі үйді аралап, керекті заттарды қапқа салып, енді ши жақты жағалады. Тамақ 

дегеннен болғаны сол – ертең жұмысшыларға деп істеп қойған бір күбі көжеден басқа ештеме таба алмады. 

Күбісімен алып шығуға күбіні көтере алмай, шелекке құйып алайын деп, шелек іздеп жүргенде есік 

ашылды. Кірпікшешендей жиырылып жатып, жан-жаққа бақылау жіберді. 

Келген адам жан-жағына қарамастан, тақтайда ұйықтап жатқан әйелдің жанына жатты. Ойлапты өзінің 

байы екен ғой, ұстап алар ма екен деп қауіптеніп, құлағын тақтай жаққа салып, қарай-қарай Жолдым да 

отырыпты. 

– Екі күннен бері неғып келмедің, жалғыз өзім алаңдап, жата алмадым, – деді әйел. 

– Қайдан білейін, үйде ғой деп, қорқып келе алмадым, – деді жігіт. 

– Ол кеткелі екі күн болды. Сол барған жағында бір ай шамасындай болмақ, бұдан былай келіп жүр, 

жаным, – деді әйел. 

– Жарайды, келіп жүремін, сен ойыма түскенде не болғанымды өзім де білмей қаламын. Менің жаным 

сенде ғой, шыбын, – деп, әйелдің бетінен шөп етіп, бір сүйіп алды жігіт. 

Осындай ғашық болып жүрген екі азамат өздерінше ғашықтық-махаббаттық жұмыстарын жүргізе 

бастады. Мұны көріп отырған Жолдымның ойынан аштық шығып, не істерін білмей, аузынан сілекейі 

ағып, тамсана беріпті. 

Бұл екеуі құмарлық жұмысы біткеннен кейін ұзақ сонар алдағы күнді қалай өткізетінін айтып, ұйықтамай 

жатыпты. 

Үйде қандай қызықтың болып жатқанынан шаруасы жоқ, әлгі барлық тамақтың тәттісін өзі ішіп, 

рақаттанып жатыр ғой деп, қарны ашып, мазасы кетіп, Майқап тұрды. 

– Қой, мен де үйге таянайын, әлде көтере алмай жатыр ма? – деп, Майқап үйге қарай аяңдады. 

Бұлардың барлық әңгімесін естіп: 

– Мынау мынаның заңсыз байы екен ғой, бұл таң атқанша осында бола ма, жоқ, қайта ма? – деп, ойланып 

отырды Жолдым. 

– Егер бұл таң атқанша болса, біздің қарнымыз ашып, өлеміз ғой ертеңге шейін, – деп, ұзақ ойға кетті. 

Осы кезде мынадай сұрақ қойды әйел өзінің заңсыз байына: 

– Сен мені шын жақсы көресің бе? – деді әйел. 

– Жанымнан да жақсы көремін сені, – деді еркек. 

– Ондай болса, менің дүзге отырғым келді. Далаға көтеріп барып, дүзге отырғызшы, – деді әйел. 

Тап осы кезде Майқап та жеткен еді. Бұл сорлы үйдегі қызықты білмейді. Көңілі көжеде отырған, көтере 

алмай келе жатқан күбі екен деп: «Жолдым, Жолдым, төкпе, күбіні мен алып келейін бе?» – деп, 

сарылдаған суды естіп, көже екен деп қалып. 

Әйелді табалдырықтың үстіне тастап жіберіп, жігіт тұра қашты. Ойбайды салуға шамасы келмей, 

ыңқылдап, әйел де құйымшағы сынып, қозғала алмай қалыпты. 

Әйелдің мұндай болып қалғаны екеуіне жаман болмапты. Қарны тойғанша көжені ішіп, үйдегі барлы-

жоқты дүниені алып, екі бақыр өз жайынша қайтып кетіпті. Бұл екеуінің «кәсібін» ел естіген болса керек. 

Аман-есен мал алып, еліне қайтыпты. 

Енді құйымшағы сынып жатқан әйелге келейік. Ертеңмен сусын алайын деп, жігіттер келсе, енеден тумай 

жалаңаш есіктің алдында жылап отырған әйелді көреді. Қашықтан тұрып: 

– Саған не болды? – деп, айғай салыпты жігіттер. 

– Денім сау, бірақ қозғала алмаймын, сендер келмесеңдер, үйде киімімді алып беретін бір әйел келсін, – 

деп, әйел ауылға хабар беріп, ауылдың бала-шағасы тегіс жиналады. «Не болды?» деп, сұрақтың үстіне 

сұрақ қояды. 
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Үйден көйлегін алып келіп береді. Өзін әйелдер киіндіреді. Тағы сұрай бастайды: 

– Не болды саған? – дейді жиналған халық. 

– Ұйықтап қалған екенмін, екі періште мені көтеріп алып, жоғары алып ұшты. Оянып, бұлқынып қалып 

едім, қолынан түсіп кеттім. Маңдайымнан сипап, екеуі өкінді. Даусым қалай шыққанын білмей қалдым, 

– деді. 

Жиналған халық таң қалды. Бұл тегін адам емес, Құдайдың қалаған, сүйген құлы деп, бағынды. Түндегі 

істеген «жұмысын» жұрт қайдан білсін, бұлардың әулиесі түн болғанда, жаңғыз ойнас істейтін әулие 

болса керек. Сол отырған ауыл қошемет қылып бағыпты, оны естіп, жан-жақтан халық келіп, осы әйелдің 

үйіне түнейтінді шығарды. Бала таппай жүрген әйелдер көбірек түнейтінді шығарды. Мұнда жатқанда түс 

көреді, ойлап жүргені түнде түсіне енеді, осы әулиенің қасиетінен болды деп, онан жаман мадақтайтынды 

шығарды. Осы айтылған әулиені ауылдан бөлек алып бағыпты, алдына дәретсіз адам кірмейтін болды. 

Сол төңіректегі ел болып жиналып, осы адамды күтетін адам қояйық, – депті. Кім лайықты деген сұрақтар 

туыпты. Өзінің заңсыз байы мынау еді, соны шақырып: 

– Сен мына әйелді күт, – депті. Ол жазған қашсын ба? 

– Мақұл, болады, – деп, өзінің ризалығын беріпті. Қойын сойып, қолдарын қусырып, намаздарын оқып, 

дәреттерін алып, әулиеге келді. 

– Сізді біз пір тұтып, сізді бағып-күтушіге мынау бір пырадар адамды алып келдік, – деп, өзінің жасырын 

байын көрсетіпті. 

– Дұрыс болар, Құдай деген адам екен, бағуға жарайды, – деп, ризалығын білдіреді. 

– Маған бұдан бұлай еркекпен бір ұйықтауды қоспайды, сондықтан менің еріме әйел алып беріңдер, мен 

ризамын, – деді әйел. 

Халық не болса, соған табынып, мақұл деп, қабыл алыпты. Құдайдың айтуы бойынша істейді ғой, таза 

«әулие» екен деп, бұрынғының үстіне онан жаман табынатынды шығарды. 

Сорлы бейшара, халықтың айтқанынан шыға алмай, амалсыздан әйелінен айрылды. Жаңадан жөндеу әйел 

алды, онысына аса көңілі толмайды, қалған өмірді осымен өткізді аңқау сорлы. 

Әйел өзінің қалаған байына қосылды, құйымшақтың сынғаны да жазылды, ойда жоқ жерден «әулие» 

болған соң жаңағы жігіт күндіз күтуші, түнде байы болып үйленіп, қойнында жатып, қызметін атқарды. 

Бұл екі бақыр көп уақыт өмір сүрді, амалмен ойдағы мұратқа жетті. 

71. [ҰРЫНЫҢ ҚОЛЫ] 

Бір ханның қолы ауырып, дәрігерлер: 

– Енді қолың жазылмайды, кесу керек. Ал, қолсыз қалғың келмесе, жұртыңды жинап, бір оң қол сұра. 

Егер оң қолын беруші болса, онда ауру оң қолыңды кесіп, орнына сала қоярмыз, – дейді. Хан жұртын 

жинап, дәрігерлердің айтқанын айтып: 

– Біреуің жәрдем етіп, оң қолыңды бер, – дейді. 

Хан еліне қадірлі, елін жақсы ұстаған адам екен, жиналған халық қол тауып бермек боп таралады. 

Хан: 

– Қол берушіге жарты дүниемді берер едім, – дейді. Сол елде бір ұры адам бар екен. Ол өмірі еңбек етпей, 

жалқаулыққа салынып, тек ұрлықпен күнелтеді екен. Ханға уәде берген халық әлгі ұрыны шақыртып 

алып: 

– Ханымыздың қолы ауырып, қолсыз қалғалы отыр. Елімізге жақсы хан еді. Оның кемтар болуы 

хандығына кемістік келтірер. Дәрігерлердің айтуы бойынша, оның ауру оң қолын кесіп тастап, беруші 

болса, басқа біреудің оң қолы да жарайды екен. Ал, сен болса да, қолыңды еңбекке пайдаланып жүрген 

жоқсың, құр ұрлықпен елге жексұрын болдың. Сен ол қолыңды ханға бер, хан саған жатып ішуіңе өміріңе 

жетер мүлік береді, – дейді. Ұры жатып ішер малға қызығып: 

– Бірақ, менің қолымның түрі қара, оның қолы ақ қой, менің қолымды алмас, алса, берер ем, – дейді. 

Бұл туралы ханға хабарлаған соң хан: 

– Терінің ақ-қарасына қарамаймын, сұрағанын беремін, – деп, көп мал беріп, ұрының қолын алады. Сөйтіп, 

хан қолды болады. 

Бір кездері хан қонаққа барып келсе, әйелі оның шешкен киімінің қалтасынан әлгі шақырған үйдің 

үстелінде көрген ұсақ-түйек заттарды тауып алатын болады. Ханға «Қайдан алдың?» десе, хан: «Алғам 

жоқ, сол үйдің балалары салған шығар», – дейді. 
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Күндерде бір күндері, «Хан ұрлық қылатын болды» деген өсек дүңк ете түседі. Хан да, ханым да 

намыстанады. Сонсоң ханша ойлайды: «Әлде хан шын ұрлайтын болды ма, шынында, жұрттың 

жоғалтқаны осының қалтасынан шығып жүр ғой», – деп, хан қайда барса, бірге барып, бақылап отыратын 

болады. Сол уақытта барған жерде де, өз үйінде де оң қолының тыныш тұрмай, ылғи бірдеңені алып, оң 

қалтасына салып жүргенін көреді. Алғашқыда ханша тауып алған заттарды [да] ханның оң қалтасынан 

алған болатын. Сонсоң ханша ханға айтты: 

– Е, жаным, ханзада, жұрттың өсегі рас екен. Өз көзіммен көрдім. Мен оң жағыңда отыр ем, оң қолыңмен 

жан-жағыңнан нәрсе ұрлап, қалтаңа салдың. Тіпті, менің сол қалтамдағы қол орамалымды да ұрлап, 

қалтаңа салдың. Мұның не, тегі, қияли шығарсың. Ел ішіндегі дәрежеңнен айырылдың. 

Хан бұған таң қалды. 

– Есің ауысқан шығар. Осынша дәулетіммен неге ұры қылайын? – деді. 

Бірақ ханша нандырып айтқаннан кейін ойланып отырып, оң қолының өз қолы емес екендігі есіне түсіп, 

халықты жинап: 

– Е, менің құрметті халқым, сендердің ұлы құрметтеріңді қырық жыл көріп ем, енді төрт-бес жылдан бері 

«хан – ұры» дегендеріңді де естідім. Бұл сөзді әйелім де айтты. Енді сендерден тілегім сол – мына менің 

екі қолымды қараңдар, не айырмашылық бар? – дейді. 

Жұрт қарап: 

– Бірі – ұзын, бірі – қысқа. Оң қолың – қара, сол қолың – ақ, – деген сияқты сөздер айтады. 

Хан: 

– Жоқ, сендер қолдың ақ-қарасын, ұзын-қысқасын айттыңдар. Бұл дұрыс емес, әуелі осы екі қол екеуі де 

менікі ме, осыны айтыңдар және оң қолды қандай адамнан алдыңдар, соны жасырмай айтыңдар, – деді. 

Сол жерде жұрт: 

– Ойбай, ол оң қолыңыз біреуден алған қол еді-ау! 

– Ойбай, оны берген аты шулы Қарақ ұры еді ғой! 

– Бәсе, хан ұрлық қылушы ма еді, сол ұрының қолы сізге ұят келтірген екен ғой, – дейді. 

Бұдан кейін хан өзінің оң қолын сол қолымен жұлып алады да, «Ұрыдан қол сұрама, бұғыдан жол сұрама» 

деген осы деп, лақтырып тастайды. «Ұры қол бір бас тұрсын, екі басқа сыйымсыз» деген мақал осыдан 

қалған екен. 

72. ҚЫРЫҚ АҚЫМАҚ 

Бізден бұрынғы өткен заманда бір бай болыпты. Бай өте сараң екен. Бір малы өлсе, иә жоғалса, тамақ 

ішпей, жер бауырлап, жылаумен болады екен. Байдың қырық баласы болыпты. Бай сараңдығынан 

балаларының алды қырықтан асқанша қатын әпермепті. Төңірегіндегі ел байды да, қырыққа келгенше 

қатынсыз жүрген балаларын да мазақ қылысыпты. Байдың қырық ұлы бұл мазаққа шыдай алмай: 

– Қалада жүріп, қоңыз теріп жегеніміз жақсы,– деп, қаңғырып кетіпті. Көздеріне көрінгенді жепті. Ең 

кішісі бір тасбақа тауып алып, ағаларына бермей, жепті. Ағалары оны біліп қойып, кіші інісін сабап-сабап, 

қуып жіберіпті. Кіші інісі жалғыз өзі келе жатып, бір тастың үстінде қонып отырған үлкен құсты көріпті. 

Құсты көрген соң ақырын бұғып барып, құстың сирағынан ұстай алыпты. 

Құс оны алып ұшып таудың ең басына, бір үңгірге апарып тастапты. Әлгі үңгірдің ішінде үлкен сандық 

бар екен. Сандықтың іші толған алтын екен. Бала қалтасына ептеп салып алыпты да, сандықты қайта 

жауып, мақтану үшін баяғы отыз тоғыз ағаларын іздепті. Бірнеше күн жүріп, ағаларын тауып, алтынды 

көрсетіпті. Ағалары: 

– Мұны қайдан алдың? – депті. 

– Мұны сонау үлкен таудың басында бір үңгір бар екен. Үңгірде бір сандық бар екен. Соның іші толған 

алтын екен. Содан алдым, – депті. 

– Сен оған қалай бардың? – деп сұрапты екінші ағасы таңдана. 

– Сендерден бөлінген соң бір құс тастың басында отыр екен, соның сирағынан ұстап едім, сол апарып 

тастады. 

– Ойбай, сол құсты табасың ба? – депті үшінші бір ағасы. 

– Табамын, – депті інісі масаттанып. 

Қырқы да бірдей баяғы құс отырған тасқа келген екен, құс орнында отыр. 
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Баяғы әдетінше кіші бала құстың сирағынан ұстапты. Қалғандары бірінің сирағынан бірі ұстапты. Құс 

бәрін алып ұшып, тауға жақындап қалғанда ең төмендегі үлкені тұрып, айқай салыпты: 

– Ей, сандықтың аузы қандай екен? 

– Сандықтың аузы мынадай екен, – деп, кіші бала екі қолын жайып, көрсе[те] берем деп, құстың аяғынан 

айырылыпты. Сөйтіп, қырқы да құлап өліпті. 

73. БАҚСЫ 

Бір күні бір адамның ақшасы жоғалыпты. Табылмағасын не қыларын біле алмай, бал аштыруға бақсыны 

шақырыпты. Бақсы келіп, төңірегіндегі қоңсыларын жиып алып, былай деп сөз айтады. 

– Аяқ киіміңізді шешіп, жалаң аяқ отырыңыздар. Мен жынымды шақырып, ойнаймын, сол уақытта 

ақшаны кім ұрласа, менің жыным жылан болып келіп, сол кісінің аяғын шағады, Бақсы әрлі-берлі сарнап, 

жынын шақырып отырып, «Ал, аяғыңды шақты» дегенде бір жігіт секіріп түскен екен. Жұрт жабыла 

барып, әлгі жігітті ұстап, ұрлығын мойнына қойыпты. 

Сезікті секіреді деген осыдан қалған екен. 

74. САРАҢНЫҢ САЗАЙЫ 

Ілгері өткен заманда Ташкент пен Қоқан аралығындағы шатқал тау бөктерінде Паркент, Заркент деген 

қыстақта Ішіқара деген бай болыпты. Ол өте сараң болыпты. Сараңдықта Шыршық пен Сыр бойында 

алдына ешкімді салмапты. Күндердің күнінде бір қойшысының құрып қойған тұзағына жалғыз бала түлкі 

түскен екен. 

– Түлкі менің жерімнің түлкісі, – деп, қойшыдан Ішіқара бай тартып алыпты. Бай түлкіні алып, 

Алтынбелдегі тымақ тігетін азғана үй қырғыздарға барыпты. Ішіқара бай қолындағы бала түлкінің терісін 

көрсетіп: 

– Осыдан маған бір тымақ тігіп бер, – депті. Тымақшы таңырқай бір қарапты да: 

– Мақұл, – деп, келісім беріпті. 

– Тігінші шебердің тымақ тігіп беруге бірден келісе қойғанына күмәнданған Ішіқара бай: 

– Түлкім бір тымақ емес, екі тымақ шығар ма екен? – деп ойлапты да, бала түлкінің терісін қайтып алып, 

Соқақ аулындағы шеберге апарыпты. Тымақ тігетін шеберге түлкінің терісін көрсетіп: 

– Мына түлкінің терісін өзіме лайықтап, тымақ тігіп бер, – депті. Бұл тігінші де таңырқай қарап: 

– Болады, тастап кетіңіз, – дей салыпты. Бұған да күмәнданған Ішіқара «Бірден келісімге кеп, тымақ тігіп 

бергісі келді, екі тымаққа жететін болар», – депті де, – бала түлкінің терісін одан да қайтарып алыпты. 

Бай қазақтар көпшілік боп қоныстанған Сәмсерек ауылына қарай жол тартыпты. Ауыл аралап, қона 

жатып, екінші күн әрең дегенде Сәмсерекке жетіпті. 

Сәмсеректегі қалың қазақ арасында бармағынан жез оймақ түспеген, иненің көзінен қыл өткізген, 

қайшысы тері түгіл қаңылтыр кескен атақты бір тігінші шебер ұстаға келіп: 

– Мына түлкінің терісі талай шебердің алақанын жалап, саусағының арасынан сусып өтті. Бұрап, сілкіп 

илеуін де көрді. Өзіңдей шебердің қолына түссе игі еді деп, мен де тілеуін тілеумен болдым. Бүгін 

ауылымнан аттанғалы алты күн болды. Шеберлердің біразын ұнатпай, екі күн жүріп, үш күн дегенде саған 

жеттім. Мына түлкі терісінен үш тымақ етіп тігіп бер, – депті. Бай абайлап, өз қолымен түлкі баласының 

терісін шебердің қолына салыпты. 

Сәмсеректің шебері: «Сараңның сараңы, қудың сұмы, сұмның сұмпайысы сен боларсың», – деп, ішінен 

ойлапты да: 

– Сенің сазайыңды тарттырып, жылаған, сықтаған, зарлаған, зорлық көрген бейшаралардың кегін сенен 

қайтармасам, тігінші атым құрысын, – деп, қарғаныпты. 

– Мақұл, үшеуін үш күнде бітірейін, – деп, алып қалыпты. 

– Арада үш күн өткеннен кейін Ішіқара бай тігінші шебердің үйіне келіп, пішіліп тігілген тымақтарды 

көріп, есі ауып қала жаздапты. Өз басына молжалдап [болжап дегені] тіктірген тымақтары жас қыздардың 

қуыршағына лайық өлшеп тігілгендей болыпты да қалыпты. Сараң Ішіқара бай іс-міс жоқ, өз заманының 

биіне барып, жүгініпті. Билер шабарман, жасауылдарын жіберіп, Сәмсеректің шебер тігіншісін айдап 

әкеліпті. Билер ақты-қарасын тексеріп отырмай-ақ: 

– Мына бәйекеңнің үш тымағының ақшасын төлейсің, – депті. Шебер: 

– Тақсыр, биеке! Былай болған істің мән-жайын сұрасаңызшы, – деп өтініпті. 

– Ия, болған істің мән-жайын айта ғой! 
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– Ішіқара байекең бір бала түлкінің терісін әкеліп, үш тымақ тігіп бер деді. Бала түлкінің терісінен үш 

тымақ шықпайтынын көзіңіз жетіп тұрған тұрған болар. Мен өлшеп, піше келіп, бай ұзатылатын 

қыздарының болашақ ұлдары мен қыздарына қуыршақты да кәзірден дайындап беретін шығар, – деп, үш 

күн бойы отырып, қуыршаққа шақ тымақ тіктім. Менің сізден өтінішім, мына байдан үш күндік еңбек 

ақымды өндіріп берсеңіз. 

Билер лажсыз бітімге келіп, тігінші шебердің үш күндік еңбек ақысын өндіріп беріпті. Сөйтіп, Ішіқара 

сараң бай сазайын тартқан екен. 

75. АҚЫЛСЫЗДЫҢ САЗАЙЫ 

Бұрынғы өткен заманда еңбекті сүймейтін, еріншек бір жалқау жігіт болыпты. Ол жалқау күні-түні 

«Қалай етсем бай боламын?» деп, армандайды екен. Күндердің бірінде ол бір данышпан адамға жолығып, 

арманын, ойын айтыпты. Әлгі данышпан оңай олжа іздеген еріншек жігітке былай деп кеңес беріпті. 

– Бай болу үшін көп еңбек етуі керек. Береке деген тауға барасың, ол жерде мол байлық бар, керегінше 

аласың. Тек қана ақылыңды істете біл, ақыл болмаған жерде байлық та жоқ. Еңбек етпеген жігітке есе де 

болмайды. 

Данышпанның осы кеңесінің байыбына жетпеген жігіт «Ал, жолын таптым ғой, енді бай болып кетсем 

керек» деп, Береке тауын іздеп, сапарға шығыпты. Мидай дала, шөліркеген сусыз шөл даланы кезіп жүріп, 

дала сойқаны бір қасқырға жолығыпты. 

– Ал, жігітім, жолың болсын! Қайда барасың? – деп сұрапты Қасекең. 

– Береке тауына бара жатырмын. Байлық, дәулет алып қайтам, – деп жауап беріпті. Мұны естіген қасқыр 

көк ми жігітке мейірбаншылық еткендей сүзіле қарап, өтініш етіпті. Күні-түні желе жортып, сандалмамен 

жүргенім мынау. Анау-мынау кездеспей, ауым болмай қалса, апта, он күндеп түк таппай, жортамын. Сол 

Береке тауына менің тілегімді айтып көрші. Менің де несібеме лайықты иелері бар ма екен? 

Жігіт: 

– Мақұл, – депті де, жолынан қалмапты. Күнге күйіп, беті-жүзі қарауытқан, шөл далада жүрген сақал-

шашы ағарған бір шалға кездесіпті. Ол жігіттен: 

– Жол болсын! – деп, жөн сұрапты. 

Еріншек жігіт арманы мен мақсатын айтып, тышқан аңдыған мысықтай тыңдап тұр. Сол кезде әлгі кәрие 

шал: 

– Балам, ана жақта біраз жүзім бауым бар еді, күтімі жетпегендей жөнді өнім бермейді. Соның мән-жайын 

сұрап, біле келші, Береке тауынан, – депті. 

– Жігіт қартқа өз қолынан беретіндей уәде жасап, бет алған жағына қарай тарта беріпті. Енді біраз жүріп, 

екі-үш қыр асқан соң аң аулап жүрген патша мен уәзірлерге кездейсоқ тап болады. 

Патша ол жігіттің шама-шарқын танып, Береке тауына беттеп бара жатқанын байқап, шамалағанынан 

кейін оған қарсы тұра қап: 

– Жігітім, тыңда, мына сөзімді. Менің аңда жүріп атқан әрбір он оқтың тоғызы босқа, зая кетіп жүр. Соның 

себебін біле келші, – депті. Жігіт оған да ойланбастан «Мақұл» деп, жауап беріпті. Ол алыс-алыс жол 

жүріп, ұзақ-ұзақ күн мен түн кешіп, арып аш боп, шаршап, шалдығып, әбден болдырдым дегенде Береке 

тауына жетіп барыпты. Бірақ ол тауда үміт еткен байлықты да, дәулетті де таба алмапты. Адасқан жас 

балаша еңіреп тұрып, тағы да ілгерілей түсіпті. 

– Береке тауының бөктерінде төңкеріліп жатқан үлкен бір қара тастың қуысында белі мертіккен қояндай 

бүкшиіп отырған бір қартты көріпті. «Енді табатын шығармын», – деп, аузынан сілекейі ағып, шапшаңдай 

басып, шалдың қасына барып, сәлем-әлек те жоқ: 

– Ата, мен бұл тауға байлық іздеп келіп едім, байлық түгіл күн көрісім де қиын болып бара жатыр, – дей 

келіп, – жолда жолыққан бағбан мен қасқырдың және патшаның сөздерін айтып беріпті. Ол бір данышпан, 

көреген қарт екен. «Еріншектің етегі толмас, жалқаудың жан рақаты болмас» дегендей, қаңғыбас, еріншек 

жігіттің сұрауларына байсалды түрде анықтап жауап беріпті. Қасқырға дайын тұрған несібе жоқ, сен 

құсап қаңғырып жүргенге кез келіп, күші жеткенін бас салып, ұстап, жей берсін деген көрінеді. Бағбан 

қарияның жүзім бауының ішіне төрт құмыра алтын көмілген екен. Соған менменсіген бағбан соңғы кезде 

жүзімдерін жөндеп күтпеген соң жүзім бұтақтары беталды бойлап өсіп кетіпті де, өнім бермей қойыпты. 

Оған соны айт. Ақылға жүгінсін, мастанбай, менменсінбей, еңбекке жүгінсін. Ал, патшаға келсек, оның 

еркек киімінде жүрген бойжеткен қыз баласы бар екен. Ол ертерек күйеуге тисе, тұрмыс құрса, көз жарып, 
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босанса, ұл болады. Қызынан туған бала ауы жүргіш, тамаша мерген, атқан оғы айнымай, қатесіз дәл 

тиетін мерген болады. Енді түсінген шығарсың! Бұл Береке тауындағы байлықты еңбек пен ақыл арқылы 

табасың. Сенің байлық пен бақытың алдыңда, – депті шал. 

Жігіт: 

– Еңбек пен бақыт, байлық алдымда болса, ол табылады екен, оны қайтсем де іздеп табамын, – деп, жүре 

беріпті. Ақыл парасатпен сөздің мәнін шешкен ол жоқ. Қайтып келе жатып, патшаға данышпан шалдың 

сөзін айтқан екен, патшаның өзі қыз екен. Ол: 

– Бұл сырды сені мен екеуміз ғана білейік, басқалар сезбесін. Сен мені әйелдікке ал, жұптасайық, – депті. 

Жігіт оған да болмай, құры алақан [жайып] «Жоқ, менің іздеген бақытым, үлкен арманым алдымда екен», 

– деп, қаңғырып жүре беріпті. Онан соң бағбанға кездесіп, есіткен әңгімесін бұлжытпай, түгел айтыпты. 

Оған бағбан: 

– Бәрекелде, балам! Жөн екен! Жүр, алтындарды қазып алайық, менің ұлым болып, қала ғой. Бойжеткен 

бір қызым бар, соны саған қосайын, – депті. 

– Жоқ, байлық алдымда екен, – деп, дүниеге көңілі ауған сорлы жігіт тағы да жол тартып, ілгерілей түсіпті. 

Ең соңында қасқырға тап болыпты. Жігіт аңқылдап, ашық ауыздық жасап, данышпанның сөзін айта 

бастаған екен, ашығып отырған Қасекең жауаптаспай-ақ: 

– Кез келіп, күшім жететін әзірше сен екенсің, – деп, ақылсыз, аңқау, еріншек, жалқау жігітті бас салып, 

жұлма-жұлма етіп, қызыл қанға бояп, мал сойған қасапша боршалап, жей бастапты. 

Ақылсыздың ажалы осымен тыныпты. 

76. ШЫҚБЕРМЕС ШЫҒАЙБАЙ МЕН АЛДАР КӨСЕ 

Баяғыда бір Шықбермес Шығайбай деген бай болыпты. Аты өзінің сараңдығынан «Шық бермес» деп 

аталған екен. Сол заманда Жиренше деген шешен болады екен. Және де Алдар көсе деген қу болады екен. 

Сол Алдар көсе мен Жиренше екеуі бәстеседі. Жиренше айтады: 

– Сен, Алдар көсе, сол Шығайбайдың үйінен тамақ ішсең, қалағаныңды берейін, – деді. 

Сол Шықбермес байға Алдар көсе жөнеледі. Бір күні үйіне жақындап келіп қараса, үйді айналдыра қамыс 

төсеп қойған екен. Агар біреу келе жатса, біліп, сылдырлағанынан қылып отырғаны, жеп отырғанын, 

тамағын жиып қояды екен. 

Есік алдындағы қамысты ақырын-ақырын жиып, үйге, сөйтіп, амалдап жетіп, тесіктен қарап тұра қалса, 

бәйбішесі Шығайбайдың қаз жұлып отырады екен, күңі – сирақ, қызы қамыр илеп, байдың өзі бас үйітіп 

отыр екен дейді. Соны көріп алып, Алдар көсе үйге кіріп келсе, бәрі қолындағыларды астарына тығып 

қоя қойыпты. 

Сөйтіп, бай Алдар көседен жөн сұрайды. 

– Жол болсын, Алдар көсем, қайдан келесің? Не көрдің, не білдің? – дейді. 

Онда Алдар көсе айтады: 

– Бұ күні осы жаққа келе жатқанымда бір жылан көріп, қуып жете алмадым, – деді. Оған бай нанбайды. 

Сонда Алдар көсе ант ішеді. 

Растығына: 

– Осы бәйбішенің астындағы қаздай, жуандығы өзіңнің астыңдағы бастай. Қазыққа жаншылады 

қызыңның астындағы қамырдай, жыланның ені күңнің астындағы сирақтай, ой, тулайын, – деп, ант 

бергеннен соң бұл бәрін көрген екен деп, әлгілердің бәрін де қазанға салып жатып, байдың айтқаны: 

– Піс, қазаным, бес ай, – деді. Сонда Алдар көсе екі етігін шешіп тастап, екі босағаға екеуін жіберіп, 

айтқаны: 

– Отыр, көтім, он ай. Кер шабанның терісін келер жылы киейін, – деді. 

Сонан соң үй иелері де, Алдар көсе де бірін-бірі аңдып, өтірік ұйықтаған болып, жатып, үй иелері шын 

ұйықтап қалады. Оны біліп, Алдар көсе қазанның ішіндегі етін тойғанынша жеп, қалғанын тығып, қазанға 

күңнің ескі тері белдемшесін турап-турап салып қойып, мұны білсе, маған қастық қылар деп, байдың 

қорасына барып, байдың қасқа атына боқ жағып, жоғалтып, өз атын маңдайына бор жағып, қасқа қылып, 

сөйтіп, ұйықтап қалады. 

Онан соң бай оянып, қорбаң-қорбаң етіп, үйінің ішін оятып, қазанын түсіріп, жеп қараса, ет емес, 

белдемше екенін біліп, бек ашуланып, мұның кем болмаса, атын жарып, ит қылып алайын деп ойлап, 

далаға шығып, барып, өз атын жарып тастап, таңертең Алдар көсені оятып: 
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– Атыңның ішіне қазық кіріп, өліп қалыпты, – деді. 

Сонда Алдар көсе айтады: 

– Агар боқ қасқа болса, сенікі шығар. Агар бор қасқа болса, менікі болар, – деген соң далаға шығып қараса, 

өз атын өлтірген екен. 

– Япырмай, мұнан қайтып құтыламын, – деп, қойға кететін болды. Сөйтіп тұрып: 

– Тым болмаса, нанымды алып барып, далаға жейін деп, қатыны[на]: «Пеш нан шығарып, бер», – деп, 

сыбырлайды. Оны Алдар көсе біліп, нанын қойнына тыққан уақытта жүгіріп келіп, құшақтап, көріскен 

болады. 

Ыстық нан байдың төсін күйдіргеннен соң: 

– Ай, ант ұрған, осы нанды сен жеші, – деп, лақтырып тастап, жүре береді қойдың артынан. Оның артынан 

Алдар көсе келіп: 

– Бізіңді алып, етігімді тігіп алайын, – деді. 

– Жарайды, – деп, бай жүре береді. Бай дауыс жетер-жетпес жерге барғанда «Бізбелдікті маған берді», – 

деді. Байдың қызының аты – Бізбелдік екен. Оған бәйбіше болмаса, байға айғайлап айтады: 

– Бізбелдікті бермейді, – деп, бай жөндеп есітпей, «Беріп, беріп, жібер құрғырға», – депті. Сөйтіп, Алдар 

көсе қызды артына мінгізіп, жүріп кете береді. 

Сөйтіп, бәстескен Жиренше шешенге келді. Жиренше айтты: 

– Сен мені алдасаң, не сұрағаныңды аямаймын, – деді. 

– Мені арманыма жеткіз, – деді. 

– Жарайды, – деп, екеуі жүріп кете берді. Жиреншенің аты бар, Алдар көсе – жаяу. Бір жерге келгенде 

Алдар көсе тұра қалып, өкініп айтады: 

– Ой, әттеген-ай, менің кісі алдайтұғын ала қабым үйде қалыпты. Енді қайтейін? – деді. Онда Жиренше 

ойында һешнәрсе жоқ: 

– Мінекей, менің қара арғымағым, мініп барып, қабыңды алып келе қой, – деп, атын береді. 

Жиреншенің атына Алдекең мініп алып: 

– Алдаған осы, – деп, айдалада Жиреншені жаяу тастап, «Қалағаным – осы» деп, жүре береді. Жиренше 

жүгіріп, аулына барып, қатынына айтады, өзін сөйтіп алдап кеткенін Алдар көсенің. 

Қатыны бір бос бесікті қолына ала салып, жүгіріп, Алдар көсенің алдынан шығады. Сөйтіп, екеуі бір өзен 

суға келе жатып, жаяу өтпекші болған соң Алдар көсе: 

– Ап кел бесігіңді, мен өткізейін, – деді. Қатын айтады: 

– Жоқ, мен өзім өткіземін. Әйтпесе, бала оянып, жылап, жолда ығыр қылады, – деді. 

Соған Алдар көсе иланады да, атынан түсіп, қатынға береді. Қатын атқа мініп, бесікті алдына алып, суға 

түсіп кетеді. Судың ортасына барған соң бесікті суға тастап жіберіп тұрып айтады: 

– Бір асқанға бір тосқан осы деген, бәлем, әлі жас екенсің, мұрт-сақалың шыққанда мені алдарсың, – деп, 

жүре беріпті. 

77. АЙШАНЫҢ АЛДАР КӨСЕМЕН КЕЗДЕСУІ 

Алдардың аты шыққан алдаушы еді, 

Алдауға Алдар жанын жалдаушы еді. 

Алдармен бір-екі ауыз сөзге келсе, 

Алданбай ешбір адам қалмаушы еді. 

Келсе де, жасы елуге сақал-мұрт жоқ, 

Жасы үлкен дегенге ешкім нанбаушы еді. 

Көрмеге мүләйімдей бір жас жігіт 

Сөйлесе, алдына жан салмаушы еді. 

Иегі жас баланың өкшесіндей, 

Әжімсіз бетін кіршік шалмаушы еді. 

Сол үшін атанып ед «Алдар көсе» 

Әркімді алдауменен әлденеше. 

Жүзбе-жүз таныстығы болмағанмен, 

Адам жоқ білмейтұғын Алдар десе. 

Алғалы Алдар бір күн жолға шықты, 
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Әркімді-ақ алармын деп, Алла берсе, 

Жұлқынып жын қаққандай жаяу келед, 

Қарсылап қашыр мінген шал келеді. 

Жарқылдап алтын тоны түрі өзгеше 

Патшалық белгісі жоқ тоннан басқа. 

Немене Шәудір шалды алдамасқа 

Шәудір ханнан алтын тон алды деп, 

Естіген әлдеқашан Алдар қасқа 

Көтеріп, екі қолын көкке сермеп, 

Толтырып тұра қалды көзін жасқа. 

– Ей, ата, атың сенің Шәудір екен, 

Айша атты қызың бар ма, тілім тасқа. 

Үстіңе бір пәлекет төніп тұр ғой, 

Болмады сендерді аяп жыламасқа. 

«Пош-пош», – деп, екі қолын сермей берді 

Аңқау шал бұл айтқанға қатты сенді. 

– Мен едім бала бақсы, жаңа пері 

Мінеки, аруақтарым соны көрді. 

Пәлекет үстіңдегі тоныңда екен, 

Тезірек тоныңды, ата, шешкін, – деді. 

Басыңнан айналдырып, аластайын, 

Пәлекет әні келді, міні келді. 

Шәудір шал тонды шешіп тастады да, 

Қарамай алды-артына тез жөнелді. 

Алдар қу алтын тонды киіп алды, 

Мәз болып, алдадым деп Шәудір шалды. 

Алдарды жол сорабы тура бастап, 

Аулына Шәудір шалдың алып барды. 

Көргендер Шәудір шалдың тонын танып, 

– Япырмау, бұл қалай? – деп, аң-таң қалды. 

Бұрылды қараша үйге Алдар көсе, 

Сұлу қыз шығып тұр ед бір жарамды. 

Алдекең үйге кіріп отырған соң 

Ақ Айша бастан-аяқ көзін салды. 

Алдар: – Амансың ба, қыз бала? 

Айша: – Есенбісің, бозбала? 

Алдар: – Әкең қайда, қыз бала? 

Айша: – Әкем тонын киіп, тойға кетті. 

Алдар: – Қарным ашып келеді, тамағың болса, бер. 

Айша: – Бір тамағым бар, тәтті, тәтті де болса, ащы. 

Бір тамағым бар, ащы, ащы да болса, тәтті. 

Қайсысын берейін? 

Алдар: – Тәтті тамағыңды бер. 

Айша бір табақ ұн әкеліп, алдына қояды. Алдар ұнды қызға қайтып беріп: «Ащы тамағыңды берші», – 

деді. 

Айша бір табақ тұз алып кеп, алдына қояды. 

Алдар түсінді, қыз ақылды қыз екен, тұзсыз тамақ тәтті болғанымен, дәмсіз, тұзды тамақ ащы болғанымен, 

дәмді дегені ғой деп ұғынды. 

Айшаға тамсана қарап: 

– Қыз бала, шашың әдемі екен, оны қалай өсірдің? – деді. 

Айша: 
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– Әкемнің қаладан әкеліп берген алты мысқал ақ дәрісі бар, ыстық суға езіп, бір жаққанымда бір қарыс 

өседі. 

Алдар қибыжықтап, сұрағысы келіп отырғанын Айша сезді де, паңдана түсті, сыр бермеді. 

Алдар: 

– Ол қандай дәрі екен, көрсетші? 

Айша: 

– Ол тамыр дәрінің майы, оны көрінген кісіге көрсетуге болмайды. Мен оны жаққанда тоты құстың 

қауырсынымен ғана ептеп жағам, байқаусызда алақаныма тиіп кетсе, тиген жеріне қап-қара шаш өсіреді. 

Өмірі алдаумен өткен Алдар көсе тап осы жерде өзі де бір алданды. Айшаға қиылып: 

– Қарағым, қарындасым, осы дәрің маған бір керекті дәрі екен. Бір мысқалын маған өлшеп бер, тиісті 

хақын төлейін, – деп, қиылып, өтініш салды. 

Айша: 

– Бір мысқалы елу ділдә тұрады, бұл өте қымбат дәрі, табылмайды. Әкем ауған жұртынан келген бір 

ғұлама тәуіптен ғана алыпты. 

Алдар: 

– Қарағым, мен бір сорлап жүрген адаммын, жасым елуге келді, бет-аузымда еркек нышанынан ырымға 

қылтанақ жоқ, нан салған шанаштай жалтырайды да тұрады. Я әйел, я еркек сыйпатым жоқ. Бір арманым-

ақ сақал, мұрт болып жүр, – деп, басындағы кемшілігін қалдырмай айтып, өтіне берді. 

Айша: 

– Болмас, бір мысқалын берейін, ділдәң санап бере ғой, – дейді. 

Алдар: 

– Менде ділдә жоқ, елу ділдәң үшін мына үстімдегі алтын тонымды берейін. 

Айша: 

– Ол аздық етеді, – деп, теріс қарап, миық тартты (жымиып күлді). 

Алдар: 

– Ендеше мына белімдегі күміс кемерімді қоса берейін. 

Айша саудаға келісіп, жүн бояйтын ашудасты сандықшасының түбінен іздеп тауып, алып, еппен ұстап, 

бір мысқал шамасын қағазға орап берді. Алдар ризашылықпен алтын тон мен күміс кемерді (белбеу) 

шешіп беріп, қош айтып кетті. 

Айша Алдардан амалын асырып, әкесінен алдап алған алтын тонға Алдардың күміс белбеуін қосып алып 

қалды. 

78. АЛДАР КӨСЕ МЕН ҚУ БАЛА 

Күндерде бір күні Алдар көсе деген алдауыш бар, ешкім оны жеңе алмайды деген хабарды естіп, сол кезде 

аты шыққан Қу бала деген бала іздеп шығады. Қу бала, ақырында, Алдар көсені іздеп табады. Екеуі 

амандасып, көріседі. Алдар көсе баланың жөнін сұрайды. Қу бала: 

– Алдар көсе деген сіз боласыз ба, мен жолдас болайын деп келдім, – дейді. 

Алдар көсе: 

– Маған жолдас болсаң, әуелі бастан бір сомға бір қой алып кел, – деп, Қу балаға бір сом береді. Бала бір 

сомды алып, жүгірумен қыр астындағы қойшы қартқа келеді. Қартқа амандасқан соң, қарт баланың 

жұмысын сұрайды. Қу бала: 

– Ата, маған бір лағыңды сат, – дейді. Қарт: 

– Бір сомға ал, – дейді. Қу бала лақты алып шығып, аз жүреді де, кері барып, қартқа: 

– Ата, лағым да саған кетсін, бір сомым да саған кетсін, маған бір тоқты бер, – дейді. 

Қарт: 

– Ала ғой, шырағым, – дейді. Бала тоқтыны алып шығып, аз жүреді де, кері барып, қартқа: 

– Ата, лағым да саған кетсін, бір сомым да саған кетсін, тоқтым да саған кетсін, маған бір қой бере ғой, – 

дейді. Оқымаған, сан білмейтін шал өзінше бұның бәрі көп сықылды көрінген соң: 

– Жарайды, бір қой ала ғой, – дейді. 

Қу бала бір қойды алып, Алдар көсеге келеді. Алдар көсе: 

– Жарайсың, маған жолдас болсаң, бола аларсың, – дейді. 

Бұл екеуі көп уақыт жолдас болып, түрлі қызықтарды бастарынан кешірген екен дейді. 
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Күндерде бір күні Қу бала еліне қайтпақ болып айырылысады. Бірақ Қу баланың азғана заты (ақшасы) 

Алдар көсеге ауысып кетеді. Біраз уақыттан кейін Қу бала келіп, алып кететін болады. 

Күндер артынан күндер, айлар артынан айлар өткен соң Қу баланың да келетін келісімді күні болып 

қалады. Бүгін Қу бала келеді деген күні Алдар көсе «ауырып», «өледі». 

Қу бала да келісімді күні Алдардың үйіне келіп жетеді. Қу бала Алдардың үйіне кірсе, бұрышта бүркеніп, 

бұғып отырған Алдардың әйелін көреді. 

Қу бала: 

– Жеңешеке, есен-амансыңдар ма? Көсекем сау ма, үйде ме? – деп сұрайды. Алдар көсенің әйелі 

жыламсырап: 

– Көсекем, бүгін дүниеден қайтты, молаға апарылған жоқ, – дейді. 

Қу бала Көсекемді өз қолыммен қоямын, менің жан жолдасым еді деп, өтірік жылай түседі де, сол маңдағы 

елден төрт-бес қарттарды жинап, Алдар көсені арулауға кіріседі. Қу бала Алдардың денесіне ыссы суды 

батыра құйып та жібереді. Тәбітке Алдар көсені салып, бетін ақ шүберекпен жауып, бірнеше кісі болып 

көтеріп, молаға әкеледі. 

Ол кезде мола үй сияқты салынған, төбесі жабылған, есігі, терезелері [бар] екен дейді. Өліктерді тәбітімен 

апарып, жарға қатарластыра сүйеп қояды екен дейді. Қу бала, оның қасындағылар Алдар көсені де 

тәбітімен жарға сүйеп қояды. Келгендер «өлікті» қойып, үйлеріне қайтып жатқанда, Қу бала: 

– Өзім Көсекемді жайғастырып барам, – деп, мола ішінде қалады. 

Қу бала Алдардың өтірік өлгенін біліп, бір басқа табыттың артына жасырынып отырады. Сол кезде 

моланың ішіне түстері қашқан алты адам дүниелерді арқалап кіреді. Олар ұрылар екен, алған ұрлық 

заттарын өзара бөлісе бастайды. 

Бөлісте ұрылардың орталарында бір қылыш артық қалады. Алтауы «Бұны қалай бөлісеміз?» – деп 

кеңеседі. Біреуі ортасына шығып: 

– Кімде-кім қылышпен мына өліктердің біреуін шауып түсіреді, қылышты сол алсын, – дейді. Шетте 

отырған батырсынған біреуі қылышты қолына алып, бір өлікке жақындап барады. Қалғандары: 

– Жас өлікті тап, қылыш өтеді, ескі өлікке қылыш өтпес, – дейді. Қолындағы қылышы бар ұры өліктерді 

байқай келгенде, жас өлік – Алдар көсенің тәбітіне (гроб) келеді. Енді қылышын көтеріп, шабайын деп 

жатқанда, Алдар көсе қысылып кетіп: 

– Оһ.., аһ... аһ... – деп, бақырып жібереді. Үрейі ұшып жүрген ұрылар зәресі ұшып, ұрлық заттарының 

бәрін тастай, моладан шыға қашады. 

Алдар көсе де жалма-жан бетіне жапқан ақ шүберекті алып тастап, ұрылардан қалған заттардың шетінен 

ұстай бергенде: 

– Көсеке, тіріліп те үлгердің бе? – деп, Қу бала да заттардың бір шетінен ұстай кетеді. 

Кеткен ұрылар қарасын да көрсетпестен кетеді. Алдар көсе мен Қу бала ұрылар қалдырған заттарды 

бөліседі. Бөлісте Қу бала да Алдар көседен алажағын алып, қош айтысып, еліне келеді. 

Сүйтіп, Алдар көсе де Қу баланы алдай алмаған екен дейді. 
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1. Аяз би 

Ертеде Мадан деген хан болыпты. Хан болған соң оның қырық уәзірі болады ғой. Бір күні хан 

уәзірлерімен мәжілістес болып отырып: 

– Уәзірлерім! Сендер қырқың да асып туған ақылды, данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа 

жұмсаймын, сендер маған дүниедегі адамның жаманын және шөптің жаманын, құстың жаманын тауып 

келіңдер. Он бір ай уақыт беремін. Сол он бір айдың ішінде тауып келмесеңдер, жазалы боласыңдар! – 

дейді. 

Хан бұйырған соң, амал жоқ! Уәзірлері өзара ақылдасып, іздеуге кіріседі. Көп іздеп, азап шегіп, шеңгел 

деген шөпті тауып: «Өзі - тікен, арасынан жүрсе, киім жыртады, мал жемейді екен, шөптің жаманы осы 

ғой», – деп, шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып: «Үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз, құстың 
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жаманы осы екен», – деп, қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай, қырық уәзір келе 

жатса, таудың етегінде, үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар, бір адам бес-он қойды бағып жүр. 

«Адамның жаманы, сірә, осы болар-ау», – деп тұрғанда, әлгі адам: 

– Уа, мырзалар, жол болсын! – деді. 

Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, ал адамның жаманын 

таба алмай жүргендерін айтады. Жаман түрып: 

– Түсінікті! Адамның жаманы керек болса, мен боламын, – дейді. 

– Олай болса, жарайды, – деп, Жаманды атына мінгестіріп алып ханға жөнеледі. 

Ханға келе жатып, Жаман: 

– Адамның жаманын тауып алдыңыздар, бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған 

екенсіндер. Шөптің жаманы – қарақоға, құстың жаманы – сауысқан еді, – деп, уәзірлерге қырғауыл мен 

шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен сауысқанды алдырған. 

Уәзірлер мәнісін сұрайын деп еді: 

– Хан алдында айтамын, – деп Жаман сөйлемеді. Уәзірлер келген соң, хан әкелген адамға қарап: 

– Әкелген адамдарың жарайды. Қазірге аспазшыға апарып беріңдер, көже мен нан берсін, сыйласын. 

Ертең ортаға алып, тамаша етеміз, – деп, Жаманды ас үйге жібертеді. 

– Бірақ, – дейді хан, құстың жаманы мен шөптің жаманын таба ал-маған екенсіндер. Құстың жаманы – 

қырғауыл, шөптің жаманы – шеңгел еді. Осыны көре, бұларды әкелулеріңнің не жөні бар еді? – деп, хан 

уәзірлерге қатулана бастайды. 

Сонда уәзірлер: 

– Тақсыр! Айтқаныңыз дұрыс! Біз шөп жаманы деп – шеңгелді, құс жаманы деп – қырғауылды алып едік. 

Бірақ жолшыбай әлгі жаман: «Шөптің жаманы – қарақоға, құстың жаманы – сауысқан», – деп, бізге 

оларды тастатып, қарақоға мен сауысқанды алдырды, – деп, жауап береді. 

– Е, Жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы – қарақоға, құстың жаманы – сауысқан екенін қайдан 

біледі? Алып келіңіздер! Сұралық, – деп, бұйрық етеді. Жаманды ханға алып келеді. Хан Жаманның 

бетіне қарап: 

– Мен құстың жаманы – қырғауыл, шөптің жаманы – шеңгел деп ойлаушы едім, сен оларды уәзірлерге 

тастатыпсың. Сен шөптің жаманы – қарақоға, құстың жаманы – сауысқан екенін кайдан білдің? – дейді. 

– Тақсыр хан! Елу жасқа келіп жаман болған жоқпын, жасымнан-ақ жаман едім. Өмірім отын, су тасумен 

кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытуа шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңіне 

дейін, сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта: «Киім жыртып, мал жемейтін шеңгел 

отын болып, пайдаға асады екен-ау», – деп, ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып, отқа жақсам, 

жанбайтын еді, үрсем, жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Отқа 

жанбаған сон, апарып малға салсам, барлық мал мұрнын жиырып, жемейтін. Сонан соң: «Қарақоға тіпті 

пайдаға аспайтын шөп қой», – деп ойлаушы едім. Қарақоғаның жамандығын содан білдім, – дейді Жаман. 

– Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің? – дейді хан. 

– Қырғауылдың қанаты бар да, жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын құс еді. Біреудің 

сиықсыз болуы оның жаратылысынан. Қырғауылдың айыбы – тек сиықсыздығы. Ал сауысқанның жүні 

ала болғаны сияқты, өзі де ала, бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына 

аспайтын құс еді. Сондықтан құс жаманы – сауысқан деймін. Сауысқан мен қарақоғаның жамандығын 

білдің. Енді өзіңнің жамандығынды кайдан білдің? – дейді хан. 

– Уа, тақсыр! Менің жасым елуге келді. Мен қатарлылар әйел алып, бала көрді; келін жүмсап, қызық көріп 

отыр. Мен қайда болса сонда, әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында 

жүрмін. Енді мен жаман емей, жақсымын ба? – деп, Жаман ханға қарайды. Хан басын шайқап: 

– Апыр-ай, осы жаман болса жарар еді. Құстың, шөптің, өзінің жамандығыңа да дәлел айттың. Жарайды. 

Енді менің бір тұлпарым бар, соны сынап бересің бе? – дейді. 

– Жақсы, сынап берейін, – деп, тұлпарды алып келген соң, Жаман тұлпардың алды-артына қарап: 

– Тұлпарыңыздың сипатынан мін таба ал-мадым. Енді мініп қарар едім, – деп, ханнан рұқсат сұрап алып, 

тұлпарға мініп, есік алдындағы өзеннен әрі-бері өтті де, қайтып келіп: 

– Тақсыр! Тұлпарыңнан басқа мін таба алмадым. Тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен, – дейді. 
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– Апыр-ай, оны қайдан білдің? Айтқаның рас. Менің Ақша хан деген құдам бар еді. Соның тұлпар табатын 

бір биесін қалап алдырғанмын. Бие күні жетіп, кұлынды таба алмай, өлер болған соң: «Бие өлсе өлсін, 

құлын қалсын», – деп, ішін жарып, құлынды алғанмын. Сол құлын осы еді, әбден отығып кеткенше, 

сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатыс екенін кайдан білдің? – дейді хан 

танданып. 

Тұлпардың бөтен мінін таба алмадым. Бірақ тұлпарыңыз судан әрі-бері өткенде, аузын суға малып, артқы 

аяғын сілкіп өтті. Сиыр күніне қырық суарсаң да судан айдағанда, аузын суға малмай, артқы аяғын 

сілікпей өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатыс екенін сонан білдім, – дейді. Жұрт таң қалып, бір-біріне 

қарасады. Хан біраз ойланып отырып: 

– Енді менің бір гауһар тасым бар. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің 

қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап, – деп, қазынасындағы тасты 

алдырып берді. 

Жаман тасты алып, салмақтап, байқап қарап отырды да: 

– Сіздің тасыңыз, рас, қасиетті тас екен. Бірақ екі жылдан соң қасиеті бітеді. Тастың ішінде екі ақ қарабас 

құрт бар. Тасыңыздың пышақ сырты қалындығы қалыпты. Сол құрт екі жылдан соң тесіп шығады; тесіп 

шыққан соң тасыңыз пайдаға аспайды, – дейді. 

– Жұрт не дерін білмей, бірсыпырасы: «Бәрібір екі жылдан соң пайдаға аспайтын болса, тасты жаралық», 

– депті. Бірсыпырасы: «Жаманның сөзіне бола, тастан айрылмайық», – депті. Ақырында тасты жармақшы 

болады. Тасты жарып қараса, ішін екі ақ қарабас құрт кеулеп, тесуге жақындап қалған екен. 

– Тастың ішінде құрт бар екенін қайдан білдің? – дейді хан. 

– Тастың қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңілденген екен. Құрт бар екенін содан білдім, – деп 

жауап береді. 

– Апырмай, сен жаман болмадың ғой! Қайта, сен бір данышпан болып жүрме! Ал сен менің өзімді сынашы. 

Мен неше атамнан бері хан екенмін? – дейді хан. 

Жаман: 

– Жақсы! – деп, тақта отырған ханның алды-артына шығып, алдына келіп, ханның бетіне тіке қарап тұрып: 

– Тақсыр ханым! Ақыл-ойың ешкімнен кем емес, бірақ хандық қара басында, қарадан туып хан болғансыз, 

атанда хандық жоқ, – дейді. 

Жаман сөзін бітірмей, хан сөзін бөліп: 

– Жоқ, қате айтасың! Мен жеті атамнан бері ханмын. Өзімді қойғанда да алты атамды қайда жібересің? – 

деп зекіреді. 

Жаман саспайды. 

– Жоқ, тақсыр! Сіздің қара басыңыздан басқа жеріңізде хандық жоқ. Сіз нағыз наубайдың баласысыз, – 

дейді. 

Хан не дерін білмей, халыққа қарап: 

– Апырым-ау, мына Жаман не дейді! Халқым, мен хан баласымын деп жүр едім, шақырындар анамды! – 

дейді. Ол о дүниеге біреудің қанын жүктеп барып, тәңірі алдында кара бет болмасын, не де болса шынын 

айтсын. Әйтпесе ашумен мына Жаманның басын кесемін! – дейді. 

Шешесі келген соң, хан шешесіне Жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп, сөзге кірісті: 

– Е, шырағым! Жасым сексенге келгенде біреудің қанын жүктеп не кылайын. Бір сыр бар еді, оны 

тәңірінің өзі білетін еді, мен білетін едім. Мынау Жаманың біліпті, енді айтайын. Атаң сенің Зәрлі хан еді. 

Менен бұрын он тоғыз әйел алып, кілең қыз тапқаны үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен. Соның 

үшін де. «Зәрлі хан» деп халық ат қойып еді. Жиырмасыншы әйел етіп мені алды. Мен де екі қабат болған 

соң, жалғыз жанымнан қорқып, тәуіптерге қаратып едім: «Сенің ішіндегі де қыз», – деді. «Қыз тапсам 

мені де өлтіреді ғой!» – деп, қайғы жедім. Сол күндерде аспаз наубайдың әйелі де екі қабат екен. Оның 

да тамырын ұстатып қарап едім: «Оның ішіндегі ұл», – деді. Жалғыз жаным үшін сол жерде маған ой 

келді. Ол әйелді оңаша шақырып алып, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп: 

«Ақиреттік дос болайық, ұл тапсаң, ұлынды маған бер, менің қызымды ал. Бірақ бұл сырды ешкім 

білмесін!», – деп жалындым. Әйел табақтап алтын алып, бір жағынан мені аяп, сол жерде уәдесін берді. 

Туар кезімізде Зәрлі хан аңда еді, екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, бір сағатта босанып, сырды 

ешкім білмесін деп, басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен 
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қызымды беріп, оң қолыммен алған шырағым сен едің! Енді бұл күнде мына Жаманың оны біліпті. Сыр 

ашылуға тәңірі жазса, не шарам бар?! – деп, сөзін аяқтай алмай, шешесі жылап жібереді. 

Хан: 

– Сөз тапқанға қолқа жоқ! Олай болса, мен таққа лайық емес екенмін, осы оқиғаны оймен білген сіз 

лайықты екенсіз, – деп хан тағынан түсіп, тақты Жаманға береді. 

Жаман: 

– Жоқ, тақсыр! Кешегі күні: «Жаман кісі керек», – дегенде, ат артына мініп келген жаман едім, бүгін таққа 

отырмаймын. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар. Тағыңызға мініңіз, – деп болмайды. 

Хан таққа отырып: 

– Апырмай, менің наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз? – дейді. 

Сонда Жаман: 

– Мен жаман-жақсы болсам да үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың ішер асы – жал мен жая аузыңызға 

түспей, нан, көже түсіп, мені келісімен аспазға жібердіңіз. Салтыңызға тарттыңыз. Сіздің шонжарлы, 

атаулы хан емес екеніңізді содан байқадым, – дейді. 

Жиналған жұрт таң қалады. Сол күйінше хан тағы да хандық қылды. Жаман оған жақсы уәзір болды. 

Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен жақты. Қырық уәзір шетте қалды. Күндердің күнінде, бір күні 

Жаман сыртқа шығып тұрса, қаланың ортасында алты қанат ақ боз үй тұр; төңірегінде қаптаған кісі, үйге 

кіруге кезек күтеді. Жаман қайтадан үйге кіріп, ханнан: 

– Бұл не жиын? – деп сұрайды. 

Хан сонда: 

– Қалада қара болса да, байлығы менімен қатар, Уәлібай дейтін бай бар. Сол байдың Меңді дейтін қызы 

он бес жастан күйеу таңдап: «Өзімнен ақылы артық кісіге тием», – деп, жиырма жылдай отырды, қазір 

отыз бесте. Бұған дейін ешкім ақылы артып, оған күйеу бола алған жоқ. Бәрі де барып, қызға жауап 

қайтара алмай, қайтіп кетеді. Ол жиын қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны, – дейді. 

Жаман: «Мен де барып көрсем қайтеді?» – деп ойлап, кешке жұрт орынға отырған соң, жайлап қыздың 

үйіне барады. Есікті қағып еді, бір әсем келіншек шығып: 

– Не жұмысыңыз бар? – деп сұрайды. 

– Менің жұмысым сенде емес, қызда. Бар, қызға айт! – дейді. Келіншек күліп, қызға барып: 

– Бикеш-ау, күйеу таңдаймын деп, сен де жұртты басындырып болдың-ау! Адам көргісіз бір жаман кісі 

сенде жұмысым бар, – дейді. Сенен ол да дәме етіп келген білем! – деп, қалжыңдайды. 

Қыз жымиып күліп: 

– Ол түрге жаман болғанмен қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып барып бер, – деп жеңгесіне 

гауһар, пышақ, тәрелке және қайрақ тас беріп жібереді. 

Жеңгесі ол заттарды апарып берген соң, Жаман қолына алып қарап тұрады да: 

– Бар, мүның құралын әкел, – дейді. 

– Ойбай! Әлгі жаманың: «Мұның құралын әкел» дейді, – деп, жеңгесі қызға қайтып барады. 

Қыз: 

– Жарайды, – деп, жеңгесіне балға мен төс береді. 

Жаман балға мен төсті алған соң қайрақты төске қойып, балғамен ортасынан бөледі, тәрелкені уатады, 

пышақты жетесінен сындырады, гауһар тасты қақ жарады. 

– Мә, бикешке алып бар! – деп, келіншектің қолына береді. Сынған заттарды көрген соң қыз ұшып тұра 

келіп: 

– Сол адам шайтан болмай, адам болса, менің тап баратын кісім. Шақыр мұнда! – дейді. 

Жеңгесі не дерін білмей, Жаманды шақырып келеді. Қыз оны құрметтеп қарсы алады. Бұрын да талай бай 

балалары, хан балалары келеді екен. Бәріне қыз манағы заттарды береді екен. Бәрі де: «Менің үйімде 

пышағым жоқ па, болмаса қазынамда гауһар тасым жоқ па, әлде қайрақ таба алмай жүрмін бе?» – деп, 

ашуланып қайтып кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып: «Бүл қалай болды? Осы қыз отыз 

беске келді. Күйеу тандап, әлі біреуге тиген жоқ. Сірә, оның басқа бір сүйгені бар шығар? Ондай адамы 

болса, ұстап алайық», – деп, қарауыл қойыпты. Таң атқан соң Жаман қыздың үйінен шығып бара жатса, 

қарауылшылар оны ұстап, байдың балаларының қолына апарып береді. Бай балалары Жаманды 

дірдектетіп ханға апарып: 
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– Мына уәзірді ұстап алдық. Бізді келмей жатып басынды! – дейді. Хан Жаманды оңаша алып, сұрайды. 

– Қыздың үйіне бардың ба? 

– Жоқ! 

– Мыналар ұстап алдық дейді ғой? 

– Олар өтірік айтып, бәле жауып жүр, мені даладан ұстап алды. 

– Мен сенің ақылыңды сыйлап, астымдағы тағымды да беріп едім. Тақты өзің алмаған соң, ең жақын 

уәзірім қылып едім. Уәлі маған олардан қымбат емес. Шыныңды айт. Қызды алып берем, – деп еді хан, 

Жаман тіпті шынын айтар болмады. 

Хан ашуланып, жендеттерге Жаманды дарға асуға әмір қылды. Жендеттер хан бұйырған соң, Жаманды 

дарға апарып, мойнына дұзақ салып, дардың жібін тартып, жоғары көтерді. Жаман иманын айтып, 

қырылдап, енді демі бітуге айналғанда, көпті жарып, ақбоз атты, ақ киімді, бетіне перде жапқан бір кісі 

келіп, дардың жібін кесіп жібереді де, сұлап жатқан Жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап, 

жайына кетеді. Жаман біраз қырылдап жатып, есін жиған соң, жендеттер тағы да дарға тартайын деп 

ыңғайланғанда: «Мені енді ханға апарындар», – деп өтінеді. 

Жендеттер қайтып алып келген соң, хан: 

– Бұл кезге дейін неге өлтірмедіңдер? Менің бұйрығымды екі етесіңдер ме?! – деп ақырады. 

Жендеттер тұрып, уақиғаны айтып беріп, ас десе, әлде де дарға асуға әзір екенін білдіреді. Енді хан 

Жаманға: 

– Маған барам деп неге айттың? Әлде манағы айтпаған шыныңды айтайын деп келдің бе? – дейді. 

– Е, тақсыр, шынымды айтайын деп келдім. 

– Онда Уәлібайдың қызының үйіне барғаның рас па еді? 

– Рас еді. 

– Алам деп, уәде беріп пе едің? 

– Беріп едім. 

– Ендеше, мана неге айтпадың? 

– Тақсыр! Мана айтпаған себебім мынау еді. Мен барып, Уәлібайдың қызына сырттан хабарласқанда, ол 

маған бір тәрелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Ол оның: «Қайрақтай болып 

езілгенше, тәрелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып, басы кесілгенше сыр айтпайтын кісі, мына 

гауһар тастай жарып мені алады», – дегені еді. Сол сырды: «Пышақтай болып басым кесілгенше 

айтпаспын!» деп, пышақты жетесінен сындырып, «қайрақтай езілгенше!» деп, қайрақты уатып, 

«тәрелкедей уатылғанша» деп, тәрелкені қиратып, «гауһар тастай жарып, сені алам!» деп, гауһар тасты 

қақ бөліп, уәде беріп едім. Сол себептен мана шынымды айтпап едім. Қыздың өзі мені аяп, ақ боз атқа 

мініп, бетіне перде жауып келіп, дардың жібін қиып, көкірегіме көлденең қылыш тастап кеткені: «Мен 

үшін кінәсіз өлме, ерлігіңді көрдім. Қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді, антыңды қайтып ал», – 

дегені еді. Өзі рұқсат берген соң, шынымды айтып отырмын, – деп, Жаман сөзін аяқтады. 

Хан Жаманның сөзінің шындығына көзі жетіп, ел жинап, отыз күн ойын, қырық күн тойын қылып, қызды 

Жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен ханға жағып екеуі дос болыпты. 

Бір күні қырық уәзір кеңесіп отырып: «Бұл Жаман біздің жаман кісі іздегенде, ат артына мінгестіріп алып 

келген жаманымыз еді. Бұл күндерде хан оны өзіне жақсы дос қылды; қыз әперді, бізді есепке алмай 

тастады. Қой, бүйтіп болмас! Біз бұл екеуін араздастырайық. Жаманның әйелін мақтайық, үйіне қонаққа 

апарып көрсетелік. Сөйтіп, екеуінің арасына от жағалық», – деседі. Уәделері бойынша Жаманның әйелін 

ханға мақтайды. 

– Тақсыр, шынында, ол әйел сізге лайық әйел! – деп, ханды азғырады. 

Хан Жаманның үйіне барып, өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң: «Шынында, маған лайық әйел 

екен», – деп ойлап, үйге қайтып келіп, қырық уәзірмен кеңеседі. 

– Ойда жоқта ойға салған сендер едіңдер. Енді әйелді алуға маған қандай айла тауып бересіндер? – дейді. 

Уәзірлер кеңесіп: 

– Жақсы, тақсыр! Жаманды шақыр! Біз оны Барса-келмеске жұмсайық. Сонда ол өлер, ол өлген соң жесір 

әйелді сіз алмай, кім алар дейсіз! – дейді. 

Жаманды шақыруға хан бір жігіт жібереді. Жіберген жігіті барып, үйден сығалап қараса, төрде төсек 

үстінде Жаман жатыр. Әйелі төрдегі шар айнаға қарап, өз көркіне өзі таңғалып, Жаманға сөйлейді: 
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– Мен осы тәңірінің ісіне таңмын. Әркімді өзінің қатарына қосса еді. Арасы жер мен көктей адамдарды 

біріне-бірін қосып қойған тәңірінің құдіреті күшті-ау деймін. Өзіме қарасам, он төртінде туған ай 

сияқтымын, саған қарасам, суы біткен көлдей, қара майы біткен шелектейсің. 

Жаман басын көтеріп алып: 

– Жоқ, олай емес! Атамыз адам бейіштен қуылып, шығып бара жатқанда, тәңірі: «Е, Адам, бейіш сенің 

үшін жаратылып еді, шайтанның азғыруымен шығып барасың, енді бейіштен қалағанынды алып кет», – 

деген еді. Сонда Адам: «Тәңірі! Сенің қандай затыңның қадірлі екенін қайдан білейін?» – деген соң: 

«Адамзатқа пайдалы үш затым бар, біреуі – қыдыр, біреуі – бақыт, біреуі – ақыл, осының бірін ал», – 

деген екен тәңірі. Сонда Адам ақылды алыпты. «Ақыл тұрмаған жерде біз де тұра алмаймыз», – деп, 

қыдыр да, бақыт та ақылға табынған екен. Сол сияқты сен қазынадағы қызыл алтын едің, мен ақыл едім. 

Менің қаралығыма, иә қарттығыма қызығып тиген жоқсың, ақылыма тидің, – деп, қарқ-қарқ күледі. 

Әйелі Жаманның сөзіне күліп, артына қарағанда, пердесі ашулы екен, есіктен кіріп келе жатқан жігіт, 

оның жүзін көріп, есінен танып құлап қалыпты. Сол жерде бетіне су бүркіп, жігітті тұрғызып алып, 

жұмысын сұрайды. Жігіт келген жұмысын айтып келген соң, хан: 

– Сен кеткелі көп уақыт болды, сен мұнда жүртты иіріп отырғызып кеттің, – дейді. 

Жігіт басынан өткен уақиғаны айтқан соң, әуелде әйелге ғашық хан, онан сайын ынтық болады. Жігіт 

кеткен соң Жаман: 

Ханға барайын ба? – деп, әйелімен ақылдасады. Әйелі: 

– Бар, сені Барса-келмеске жұмсарын көптен-ақ сезгенмін. Риза бол, бірақ жолға жұлқынған жүйрік, 

жылжыған жорға мінбе, жылқыдағы ең семізді мін. Қырық уәзір сені үш күншілік жерге шығарып салар. 

Олардың қарасы үзілген соң, сен де қайт. Орман ішіне апарып, атыңды сой да, етін алып кел, соны қорек 

қылып жата береміз, – дейді. 

Жаман ханға келген соң, хан сөз бастайды: 

– Мен сені бір ұзақ сапарға жұмсаймын, жұмсағанда, сенің ерлігіңнен үміт етпеймін, ақылыңнан үміт 

етемін. Барсаң, айтамын, – дейді. 

– Жақсы, барайын, – деп, Жаман ризалығын көрсетеді. 

– «Барса-келмес» дейтін жерде «інжілі қой» дейтін қой бар, – деп айтады. Бір түгі – алтын, бір түгі – күміс, 

сойса, терісі бір адамға тон дейді. Соның терісін үстіме кигім келеді. «Інжілі үйрек» деген үйрек бар, 

қанаты – күміс, басқа жері – алтын дейді. Соны тәж қылып кигім келеді. «Дәудің інжілі қара арғымағы 

бар, бір шапқанда жүз шақырым шабады» дейді. Соны мінгім келеді. Міне, осы жұмыстарға барасың, – 

деп, Жаманды хан кілең өтірікке жұмсайды. 

Жаман ханның жылқысынан бір семіз атты таңдап мініп, жолға шығады. Қырық уәзір үш күншілік жерге 

шығарып салып қайтады. Уәзірлердің артынша Жаман да кейін қайтып, Қаратоғай деген орманға апарып, 

атын сойып, үйінен көлік әкеліп, етті тасып, тұздап алады. Төсегінің астынан адам бойы жер қазып, күндіз 

сонда, түнде әйелінің қасында жата береді. Ай өтеді, жыл өтеді. Бір күні Жаманның үйіне, жеңгесіне көңіл 

айтуға хан келеді. Қонақ асы жеп болған соң, хан сөз бастап: 

– Адамның, шөптің, құстың жаманын әкел дегенде, уәзірлерімнің алып келген Жаманы еді. Жаман болса 

да, ақылына риза болып, тағымды да беріп едім. Ақылының арқасында, сені де алып еді. Сол ақылынан 

үміт етіп, бір жұмысқа жұмсай қойып едім, келер уақыты өтіп кетті. Құдайдың әмірі болды ма, деймін... 

Сені қор қылып, жалғыз тастамаспын, «Аға өлсе, жеңге – мұра» деген, қолыма алып бағармын, – деп үгіт 

айтады. 

Әйел отырып: 

– Е, құдайдың әмірі болса не шара? Ол келгенше сенің қолында бір қадірлі тас бар еді, соның тілімен сен 

оны жарып едің, жарылған соң ол тас пайдаға аспады ғой. Сол секілді әр заттың пайдалы уақыты бар еді. 

Кешегі қыз күнімде болса, бірсәрі, енді мен сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет етіп жаға 

алмаспын, әуре болма, – дейді. 

Хан әйелден жеңіліп, үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң, қатын байын шақырып алып: 

– Бар, енді ханның жауабын өзің бер, – деп қоя береді. 

Хан да барып тағына отырады, Жаман да сәлем беріп кіріп барады. Хан сасып қалып: 

– Уа, қашан келіп қалдың? Ал енді әңгімеңді айта бер! – дейді. Жаман тұрып: 
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– Әңгіме ұзақ емес. Уәзірлер шығарып салған соң, бір аш арыстан соңымнан қалмады. Мен: «Барса 

келмеске» барып жауды мұқатқанша, мына жауды мұқатайын!» – деп, қылышымды суырып алып, қуып 

кеттім. Өз аулыма апарып, қамап едім, онан шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірді ме деп отырмын, – дейді. 

Хан не дерін білмейді, бір қызарады, бір бозарады, жерге кіріп кеткендей болады, ақырында: 

– Мен айыптымын, менде бір қате болды, шайтанның азғырғанына ердім, оған себеп мына уәзірлер. Бұлар 

енді иә саған, иә маған енді бір қатер қылар, енді сен іргенді көтер, бөтен елге көш, – дейді. 

Жаман риза болып, көшетін болады. Хан бірнеше түйеге жасау, асыл зат арттырып, Жаманды Ақша 

ханның еліне көшіріп салады. Жаман Ақша ханның елінде бір қадірлі адам болып түра береді. Күндердің 

күнінде хан Жаманның сөзі көкейінен кетпей, шалқасынан шаңыраққа қарап, ойланып жатыр еді, қырық 

уәзір кіріп келеді. Хан басын көтеріп алып: 

– Жау шапты, ел бүлінді, апат соқты. Осыны ойлап табындар! Болмаса, жазалаймын, – дейді. 

Уәзірлер ақылдасып, өздері таба алмайтын болған соң, Жаманды іздеп барып, оған ханның айтқанын 

айтады. Жаман қырық уәзірді құрмет етіп болған соң: 

– Жақсы, мен жауабын берейін. Хан мені ойлап, қапаланып жатқан шығар, қай-қайдағы есіне түскен 

шығар, сендерге де өкпесі болса керек. Сөйтіп жатқанда, ханның ордасының күлдіреуішінің бір басы 

шыққан болар. «Жаман болса, осыған бір нәрсе айтар еді, сынайын», – деп, сендерге айтқан ғой. Барып 

күлдіреуішінің басын салып берсеңдер, ханның қызметі тамам болады, – деп кеңес береді. Уәзірлер ханға 

келіп: 

– Тақсыр! Мына бір күлдіреуішіңіздің бас жағы шығып кеткен екен, соны салып берейік, – деп, рұқсат 

сұрайды. 

Хан рұқсат берген соң, күлдіреуішінің басын салып береді. Хан күліп: 

– Мұны кім үйретті сендерге? – деп сұрайды. Уәзірлер шынын айтады, хан уәзірлеріне: 

– Ол Жаман болса да, қысылғанда айла табатын ақылды, данышпан еді. Әркімнің пайдасына жарайтын 

еді. Сендер күндеп, ақырында екеумізді айырдыңдар. Егерде ол сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін 

едіңдер. «Біреуге ор қазба, өзің түсерсің» деген мақал бар, – дейді. 

Қырық уәзір ханға жағамыз деп, ханның көңілін аулап, күнде ойын-той жасап жатса да, ханның көңілі 

көншімейді. Жаманды сағынады. Бәрі де Жамандай бола алмайды. Бір күні хан ерігіп, уәзірлерімен аңға 

шығады. Аң іздеп келе жатып, таудың етегінде қой жайып жүрген бір шалға ұшырап, сәлем беріп: 

– Уа, ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды? – деп сұрайды. 

– Бір жиырма жыл болған шығар, –дейді шал. 

– Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды? 

– Он бес жыл болды. 

– Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды? 

– Оған да бір он жыл болған шығар. Хан ойланып тұрып, тағы да: 

– Ата, өзіңіз нешеусіз? – дейді. 

– Ой, шырагым-ай, жатқанда екеумін, тұрғанда төртеумін. 

– Баба, менің қырық асыранды қазым бар, соны білдірмей жүнін жұлып, күйдірмей пісіріп, қан шығармай 

сойып беретін кісі бар ма? – деп сұрайды хан. 

Сонда шал: 

– Адамына тап болсаң, айтқаныңнан да артық етер, – дейді. Хан шалдың сөзіне қанағат етіп, атының 

басын бұрып, үйіне қайтады. Хан үйіне келген соң, уәзірлеріне: 

– Мен не дедім, шал не деді? Соны айырыңдар, оны айыруға бір ай уақыт берем. Айыра алмасаңдар, 

қырқың да өлесіңдер, – дейді. 

Уәзірлер сасып, өздері таба алмайтын болған соң, бәрі де баяғы Жаманға барып, ханның айтқанын айтады. 

Сонда Жаман: 

– Бұл оңай жұмыс емес. Бастарың өлімге байланған екен. Жақсы, енді болмас, тағы да бір амал табайын. 

Сендер бір ат қалдырып, басқа аттарыңды сойыңдар, киімдеріңді өртеп, сонымен бір аттың етін пісіріңдер, 

мен мына қалған атқа мініп сендерді ханға жалаңаш айдап барам. Егерде сендер, арланып, қастық 

етпейтін болсаңдар, мен сендерді хан алдында құтқарып алам, – дейді. 

Уәзірлер бір ауыздан: 
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– Ойбай, тақсыр, арланбаймыз! Жанымыз қалса болады, ханымыз бізге мықтап өкпелеп жүр, – деп, риза 

болып, сол жерде отыз тоғыз атты сойып, бір атты қалдырып, сойған аттардың біреуінің етін өздерінің 

киімін жағып пісіріп, етін жеп алады. Етті жеп болған соң, соймай қалдырған ала шолақ атқа Жаман мінеді, 

қолына құрық алып, жалаң аяқ, жалаң бас уәзірлерді ханға айдап жөнеледі. 

Жаман келе жатыр дегенді естіп, хан кырық жігіт ертіп, жібек кілем, жібек шатыр алып, түстік жерден 

алдынан шығып, Жаманды жер бастырмай құрметтеп, жібек кілемге түсіріп алады. Хан уәзірлерді 

ұмытып кетеді. Отыз күн ойын, қырық күн тойын жасап жата береді. Бір күні уәзірлердің арасында: «Бұл 

хан өз қызығы өзінде жата берді. Түнеугі сөзін үмытып кетті білем», – деген күңкіл шығады. Жаман оны 

естіп, уәзірлерді шақыртып алып, жиылған халық алдында: 

– Ол шал жұрттан асқан дана еді. Хан оның даналығын сезіп, «Қырық уәзірімді жөнге салып, ақыл айтпас 

па екен?» – деп, сәлем беріп, тілдесіп еді. Ханның: «Бұл таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды?» 

дегені: «Сенің шашыңа ақ кіргелі неше жыл болды?» дегені еді. Шал: «Шашыма ақ кіргелі жиырма жыл 

болды», – деді. Ханның: «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды?» дегені: «Сақалыңа ақ 

кіргелі неше жыл болды?» дегені еді. Шал: «Оған да он бес жыл дегені: «Көзіңнен жас аққалы неше жыл 

болды?», – дегені еді. Шал: «Оған да бір он жыл болды», – деді. Ханның: «Ата, өзің нешеусің?» дегені: 

«Үйінде неше жаның бар?» дегені еді. Шалдың: «Жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеуміз» дегені: «Менің 

бұрынғы әйелім өліп қалған еді, қазіргі әйелімнің байы өлген; түнде жатқанда екеу болғанмен, күндіз 

қойда жүргенде мен өлген әйелімді сағынам, қазір әйелім үйде отыр, өзінің өлген ерін ойлайды», – дегені 

еді. «Жатқанда екеу, тұрғанда төртеуміз» дегені – сол еді. Ханның «Қырық асыранды қазым бар, соны 

қан шығармай сойып, білдірмей жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма?» дегені: «Менің ақылсыз 

қырық уәзірім бар, соларды ұрмай-соқпай жөнге салып беретін кісі бар ма?» дегені еді. Шалдың: 

«Адамына тап болсаң, айтқаныңнан асырар» дегені, оның шешуін маған жолдағаны еді. Сендер мені іздеп 

барған соң, үстеріндегі киімдеріңді алып отқа жаққаным, білдірмей жұлғаным, күйдірмей пісіргенім; 

сендерді алдыма салып, жалаңаш жаяу айдап ханға әкелгенім, қан шығармай сойғаным еді. Ал енді 

осымен ханның жұмысы біткен шығар? – деп, Жаман сөзін аяқтады. Хан: 

– Уәзірлерімнің күнәсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, қоныс аударып, көшіп кетуіңе 

себеп болып еді. Сонысына ызаланып: «Өздері әбден жеңілсін, кінәларын мойнына алсын» деп едім. 

Менің тілегім орындалды. Ал, халық, мен де біраз хан болып, қызық көрдім. Ендігі хандығымды мына 

досыма берем. Сіз де, енді тартынбаңыз, таққа сіз мінуге уақыт жетті, қалған өмірде сізге қызмет етіп, 

сіздің хан болған қызығыңызды көрейін, – деп, Жаманды қолтықтап әкеліп, хан тағына отырғызды. 

Елі отыз күн ойын, қырық күн тойын қылып, Жаманды ақ киізге салып, хан көтерді. Жаман ақша ханның 

еліндегі үйін көшіріп алады. «Жаман таққа мінген соң, ешбір соғыссыз, бес хандықтың қонысын біріктіріп, 

ел арасында достық орнатыпты», – дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп, 

қосыла беріпті. Сол уақыттан бастап әділдігі үшін бес ханның елі Жаманға: «Аяз би деп ат қойып, сол 

аты өле-өлгенше қалды», – дейді. Аяз би әділ болды. Тұра билік етті. Нашарларға қарасты. 

Баяғы өзінің жыртық тоны мен жаман тымағын ордасының мандайшасына шегелеп қойды. Кейде 

хандықпен көңілі ауытқып, тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тоны мен тымағына қарап: «Ай, Аяз, 

баймын деп аспа, ханмын деп таспа! Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл!» – деп, көңілін басушы еді 

дейді 

2. Атымтай Жомарт 

Мысырда хан сарайында уәзірлердің мәжілісі болды. Мәжіліске Атымтай Жомарт та қатысады. Сарайға 

жиналған уәзірлер Атымтайды алғаш көргенде, жомарттығы қандайлық дәрежеде екен деген сияқты 

кейбіреулері таңғырқасты. Содан бір сыпыра жомарттық туралы сөз басталды. Атымтайға таныс адамдар, 

Атымтайдың жомарттығын мақтады. Уәзірлердің ішінде Зейнілғабиден Атымтайдан Бағыдат 

шаһарындағы Бану Халима жомарт деді. Бұған уәзірлер екі жарылды. Кейбіреулері Атымтайды, 

кейбіреулері Бануды жомарт деді. Сонымен екшесіп келгенде Зейнілғабиден Атымтайды қасына ертіп, 

Бағыдат шаһарына барып Бануды көзімен көретін болды. 

Зейнілғабиден мен Атымтай Бағыдатқа келгенде жұрт Банудың жомарттығын алдын ала мақтай бастады. 

Шынында Бану қоластындағы жетім-жесір, қайыршыларға күнінде бір неше рет қайыр тілеп келсе де, 

күніне бір-бір ділдә беріп қайтарып отырған. Бануды сынау үшін Атымтай қайыршы киімін киіп, кіріп 
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келіп еді, бір ділдә берді де жөнелтті. Сол күні кешке таяу Атымтай киімін өзгертіп киіп, қайыршы болып 

және келіп еді және бір ділдә берді. Бұрылып есіктен шыға беріп, қайта оралды да рұқсатпа деді Атымтай. 

– Сізбен танысып, біраз әңгімелесуге болар ма екен? 

– Неге болмасын. 

– Мен Атымтай едім, бұрын естуіңіз бар шығар. Бүгінгі күн екі рет қайыршы болып қолыңнан екі ділдә 

алдым, мен сияқты күнінде бір неше жүз мың қайыршылар келіп, бір-бір ділдәдан бір неше рет алып 

отыратын болса, көп қазына керек, бұған сіздің қазынаңыз соншалық таусылмайтын көп пе еді. 

– Қазынаның таусылмайтын себебі бар. Мұны айту қиын. – деді. 

– Қазынаңыздың таусылмайтын себебін білуге бола ма? – деп Атымтай жабыса кетті. 

– Осы шаһардан алты айшылық жерде Гауһаршашба дейтін шаһар бар. Сол шаһарда өнерпаз 

Гауһаршашба деген адам болған. Қазір де сол адам тірі. Тәңертең базар жиналған соң базарға келіп 

Гауһаршашба гауһар шашады. Жиналған жұрт гауһар теріп еңбектеп жатқаны. Осының гауһары неге 

таусылмейды, себебін біліп келіп берсең мен де қазынамның таусылмайтындығын айтамын. 

– Олай болса мен қалай да аралап барып қайтамын. Бірақ өзің сөзіңде бол, – деді де шығып жөнелді. 

Зейнілғабиден мен Атымтай Гауһаршашба шаһарын іздеп талай жер жүріп, өмірі көрмеген жыныс 

қарағай, биік тауларды аралап, арып шаршап, Гауһаршашба шаһарына келді. Шаһарға келген соң 

Гауһаршашбаның пәтерін тауып бір неше күн демалып тынықты. Келген жұмыстарын айтты. 

Гауһаршашба Банудың айтқанындай қартайса да базардың жиын ортасына барып, өз қолынан гауһар 

шашып жүргенін Атымтай мен Зейнілғабиден көзімен көрді. 

Гауһардың соншалық таусылмайтын қорының қайдан шығып жатқанын жабысып сұрап еді, 

Гауһаршашба осы шаһардан төрт айлық жерде бір қари алам бар, оның қарилығы сондайлық, таңертеңнен 

кешке дейін құранның бір ғана екі-үш аятын оқиды да отырады. Онан жалығу, басқа кәсіп істеу дегенмен 

жұмысы жоқ. Атымтай Гауһаршашбаның аузынан былай деп жауап естіген соң Зейнілғабиденмен 

ақылдасып, тәуекел барып көріп қайталық деп ұзақ сапар шекті. 

Гауһаршашбаның айтуы бойынша, төрт ай жүріп әрең дегенде қаридың шаһарына келді. Шаһарға кеалген 

соң қариды сұрап келсе Гауһаршашбаның айтқанындай ауыз жаппай «Енна ағмалы бенниати» деп қайта-

қайта дауыстап оқып отырды. 

Арасында қаридан өздерінің келген жайларын айтып, Атымтай сұрақ қойды. Не себепті дауыстап ауыз 

жаппай бір-екі ауыз аятты оқисыз да отырасыз деді. Көзін сипап, иегін көтеріп, Атымтайға бұрылып 

қарады да, мұның мәні бар, – деді. 

Бұл арасын толық түсіндіріп айту үшін ең әуелі осы шаһардан үш айлық жерде бір мініскер бар. Ол 

мініскер дүниедегі ең бірінші қолөнерші деуге болады. Сол мініскердің кім екенін біліп берсең әңгімені 

бастан-аяқ айтамын, – деді. 

Атымтай көп ойланып отырды да мұны да іздеп жүріп кетті. Жолаушылық ұзақ сапарға үйреніп алған 

адамдар кешке дейін жүріп келіп біраз дамылдап, түнге тағы да шаһарға келген соң мініскерді тауып өзіне 

жолдықты. Мініскердің шеберлігі соншалық, ағаштан түйін түйеді. Бірақ, ағаштан қандайлық нәрсе істеп 

шығарса да әрі-беріден соң жерге ұрып быт-шытын шығарып жоқ қылады. Бұл арасы бір ғажап іс. Мұны 

Атымтай білмек болып және жөнін сұрап еді, ол шаһардан айшылық жерде үлкен шаһар бар, сол шаһарда 

дүниедегі ең биік, ең үлкен Ақмешіт дейтін мешіт бар. Соның азаншысы тәңертеңнен кешке дейін 

дамылсыз айғайлап азан айтады да отырады. Бес уақыт намазының орнына ол бір неше мың рет азан 

шақырады. Осының азанының мезгілсіз осынша айтылатындығын біліп келіп бер, сонан соң мен өз 

жайымды түсіндіріп беремін деді. Атымтай Зейнілғабиденді ертіпе мініскердің нұсқаған жолдарымен 

азаншының шаһарына келеді. Келсе мініскердің айтқанындай Ақмешіттің үстіне шығып алып, айғайлап 

азан шақырып тұрған азаншыны көрді. Іздеп келіп азаншының мезгілсіз азан шақыратын себептерін сұрап 

еді, осыдан он бес күндік жерде, жапан далада құдық бар, сол құдықтың басында күні-түні киік күзетіп 

отырған адам бар, киіктері мен киік күзетіп отырған адам, былайғы адамды көрсе үркеді. Жайы келсе 

киіктер тырым-тырақай болып қашып қалың жыныс қарағай арасына сіңіп кетеді де, құдықтың басында 

жалаңбас бір адам отырып қалады. Осының мәнісін біліп берсең, сонан кейін мен де өз жәйімді 

түсіндіремін деді. 

Атымтай азаншының айтқан жолдарымен жүріп келіп, құдыққа таяп келгенде қалың мал көрінді. 

Жақындап келіп еді, мал дегенің киік болып шықты. Киіктер Атымтайды көргенде дүр етіп үркіп, қарағай 
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арасына сіңіп кетті. Құдыққа келсе, құдықтың басында бағанағы азаншы айтқан жалаңбас еңгезердей 

шонжар бір қара жігіт отыр. Жөн саұрап сөйлесейін деп еді, Атымтайға жарытымды жауап бере алмады. 

Екі сөзінің бірінде қыз, қыз деген сөздер қыстырыла берді. Сірә есалаң адам болуы керек деп Атымтай 

қиналыңқырап қасында біраз дамылдап отырды. 

– Сіздің жөніңізді кімнен білуге болады, – деді. 

– Үш күншілік жерде мешіт бар, сол мешіттің қазіретінен сұра, – деді. 

Атымтай бұлай деп жауап бергеніне ырза болып мешітті іздеп жүріп берді. Сұрастыра-сұрастыра мешітті 

келіп тапты. Елсіз, жұртсыз жерге салынған жалғыз ғана мешіт екен. Мешіттің ішіне кіріп қазіретті 

бөлмесінен тапты, басына дағардай ақ сәлде ораған, сақалы белуардан түскен аппақ қудай адам екен. 

Есіктен атымтай кіріп келгенде орнынан ұшып тұрып қол қусырып, амандасып қарсы алды. 

– Е, балам, аман келдің бе? Жолың болсын, әңгімеңді сөйлей отыр, – деді. 

Атымтай бастан-аяқ әңгімені уәзірлердің Мысырда болған мәжілісінен қозғады. Қазірет қабарын алып, 

жақсы шыраймен отырып тыңдады. Қазірет Атымтайдың сөзі аяқтағаннан кейін: «балам, – деді, енді 

бұдан былай қарай тағы жиһан кезіп, жиһаншы боламын ғой деп қорықпа, осыдан былай, енді кейін 

қайтасың», – деді. 

– Анау құдық басында отырған жалаңбас қара бар ғой, оның қасындағы еріп жүрген көп киіктің бәрі де 

адам, бұлардың шаһары сол құдықтың оңтүстігінде мың шақырым жерде болады, анау жалаңбас қара бір 

күндерде сол шаһарда қан болған. Киіктер қанның әскері еді. Шаһарынан қыз жетпегендей, перінің қызын 

алымын деп, Періойнақ деген жердегі бір бастауға келіп, перінің қыздарымен айқасқан. Перінің тілін 

біледі ме, болмаса олармен үйлесе алмады ма, әйтеуір өздерін пері соғып, қанды дуана ғып, сол бойы 

отырғызып кетеді де әскерлердің барлығын киік қылып жібереді. Өзің көрген сол киіктер қанның 

әскерлері, ал, бұған жәрдем беріп, перімен сөйлесерлік шаһарларында еш бір адам жоқ. Жұрттың бәрі де 

Періойнақ деген жердің маңынан жүруге қорқып, екі күн, үш күншілік жерден бұрылып кетеді. Бұларды 

қайтадан адам қалпына келтіріп, шаһарына қайтару тек ғана менің қолымнан келер еді, бірақ, менің баруға 

уақытым жоқ. Олардан ешкім қабарласпайды, сонымен олардың жайлары осы еді. 

Атымтай естігенде қазіреттің бетіне қарап отырды да: 

– Қазірет, – деді, одан арғы жолдардағы азаншы, мініскер, қари, Бану тағы-тағылардың сырларын ашып 

бермейсізбе, – деді Атымтай. 

– Олардың жайларының бәрі де маған белгілі, бірақ түпкілікті сырларын жол бойы өздері айтамын депті 

ғой, айтар, – деді. 

Атымтай, қазірет бұлай деген соң көп қазып сұрамады. Әйткенмен, Банудың қазынасының түпкі қорының 

қайдан шығып жатқанын білуге ынта қойды. Атымтайдың ойын қазірет те біліп, былай деп жауап берді: 

«Бану қазынасының көптігін өзі айтар, бірақ Банудың өз басы саған құмар, түбінде Банудың тілегі 

орындалады, сен Бануды алуың керек», – деді. 

Қазірет Атымтайға батасын беріп, шығарып салды. Атымтай келген ізімен бір неше күн жүріп азаншыға 

келді. Азаншы құрметпен қарсы алып, күтті. Атымтай азаншыға шешіліп барлық жағдайдың бәрін бастан 

аяқ сөйледі. 

Азаншы өзінің жайын Атымтайға әңгіме қылып сөйлей бастады: мен осы шаһардың азаншысымын. 

Мезгілмен ғана бес уақыт намаздың алдында мешіттің жоғары мінбесіне шығып азан шақыратынмын. 

Менің дауысым мұңды, толқынды жанның бәріне сүйкімді еді, айтқан зікірімді жұрт ұйып тыңдай 

қалатын. Бір күні жұрт жұма намазына жиналып, мен намаздың алдында азан шақыруға шықтым. Екі 

қолды құлаққа қойып зікір салып тұрғнымда көз алдым қарауытып, басым айналып кеткендей болды. Көз 

алдыма жіпке тізілген қолға тотылық маржан тартыла қалыпты. Қызықтым, ұстай алып ем, көтеріп бойы 

мешіттен шығарып көкке алып жөнелді. Көз сол бойы жұмылып кетті, көкті аралап, көктің талай 

қатпарларынан өттім, әуені де аралап маржанның астында салбырап келемін. Ойлаймын, қолымнан 

шығып кетіп, жерге құласам, күл талқаным шығып қалады-ау деймін. Әйтеуір көзімді ашқым келмейді. 

Мүмкін көзімді ашсам, көкте жүріп жерді көріп, жүрегімнің қабы жарылып кетерме. Бір мезгілде 

сырылдап, тұйғындай түйіліп, жерге қарай зымырады. Мен астында салбырап қалмай жүрмін. Әлде не 

уақытта аяғым сыбдырлап шалғынға оралды, қолым босап қалыпты. Көзімді ашып жіберсем, құлазыған 

жапан дала екен. Шалғында белуардан бөленіп жатырмын. Маңайыма көз жіберіп едім, қалың жайылып 
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жүрген қарала, торала таудан түсіп келе жатқан қойларды көрдім. Қуандым, қойшысына сөйлесіп неде 

болса елге барамын ғой дедім. 

Орнымнан ұшып тұра келіп, қойға таман жүре бастадым. Қойдың артынан еріп келе жатқан қойшыға 

жолығып, ел сұрадым. Ол жауап берместен бұрын менің жөнімді сұрай бастады. Сұрағына қарай жауап 

беріп жатырмын. Бірақ, бүгін шықтым елден дегеніме сенбей, ашуланды. өзі де алпыстың ішіне келіп 

қалған ақсақалды адам екен. Шырағым мені алдауға айналдыңба деп тілге келмей-ақ қолындағы таяғымен 

салып қалды. Зәре қалған жоқ, қорықтым, ғапу сұрап жалындым. Әйтеуір жер таяқты жеп алған соң, неде 

болса елге жету мақсат болды. Қойшының нұсқауы бойынша елге таман бетімді түзеп тағы жөнелдім. 

Бұл уақытта күн батуға таянып қалған еді. Мен бір белең асып түскенімде үлкен зиратқа кездестім. Енді 

ауыл зираттан көп алыс емес екенін білдім. Бірақта зиратқа түнеу ғадетім еді, сол ғадетім бойынша 

зиратқа түнедім. 

Күн батып, көз байланған соң таудан туралап зиратқа қарай төнген, табақтай дөп-дөңгелек от көрінді. От 

барған сайын жақындап, зиратқа таяп келгенде, қорқып жасырынып жатып сығалап қарадым. Сүйтсем, 

от дегенім айдағардың көзінің оты екен. Келді де бір жалпақ есіктей тасты аударып, ішіне кіріп адам 

суретіне түсті. Бұл уақытта мен де орнымнан ұша түрегеліп әлгі қақпа тасқа келдім. Соңынан ердім, 

қуыстың ар жағы үй екен. Бір-екі есікті ашып кірді, үшінші есікті ашқанда, ар жағынан күн мен айдай бір 

сұлу қыз шықты. Қызды көзім шалды, бірақ айдағар жазым қылар деп ізімше шығып жөнелдім. 

Қай уақытта шығар екен деп екі көзім қақпа таста, зираттың бұрышында аңдыдым да отырдым. Таң 

қараңғысында тағы айдағар суретіне түсіп тауға қарай жөнелді. 

Ертеңінде мен өз бетіммен елге қарай тарттым. Үлкен бір шаһарға кездесіп, қайыршылық құрдым. өз 

шаһарымның қаншалық жерде екенін мөлшерлей алмадым. Жайымды айтып сұрайын десем тағы да таяқ 

жеймінбе деп қорықтым. Әйтеуір бір жақсысы, қайыршының жөнін сұрамайтын елдің ғадеті ғой, сол 

ғадет бойынша менің жөнімді сұрап білуге ешкім құмар болған жоқ. 

Түнде қонып аттанған үйлерім ханның қызы жоғалып, оны айдағар, дию алып кетті деседі. Бірақ, соны 

мен көріп едім, тауып беремін деп оқыста біреуге аузымнан шығып кетті. Менің бір ауыз сөзім дереу 

қанға жетті. Хан дереу бүкіл шаһардан мені іздетіп, қонып жатқан жерімнен алдырды. Хан шақырды 

дегенде тағы да бір қылмыс тағып, жазалап тастарма екен деп қорқып, қашан алдына келгенше зәре құт 

қалмады. Сүйтсем жоғалған қызын сұрады, табамысың деді, іркілгем жоқ, табамын дедім. Менің табамын 

деген сөзім шыққанда қан қуанып орнынан ұша тұрып еді, олай-бұлай жүріп егер, – деді, қызымды тауып 

беретін болсаң, сол қызымның өзін, болмаса қызымдай уәзірлерімнің қыздарының ішінен таңдаған 

қызыңды өзіңе алып берем деп уәде берді. 

Қыздарды шақыр деп еді, сау етіп қан отырған үйге оншақты қыз жетіп келді. Қыздардың сұлулығы 

соншалық, бірінен бірі өтеді. Төмен қарап үндемей отырдым да байыппен, «хан мынау уәзірлердің 

қыздарының ішінен өзіңіз лайықтаған біреуін берерсіз», – дедім. 

Хан бетіме қарап алды да, ортада тұрған бір қызды нұсқап, қолын созып көрсетті. Мынау деді, Тайыр 

деген бас уәзірдің қызы Шолпан, олай болса сенің қалыңдығың деп қызға қарап еді, қыз ұялып төмен 

қарады. Басқа қыздар Шолпанды ортаға алып, хан рұқсат еткен соң орнындрынан қозғалып жөнелді. 

Менің де көңілім өсіп қуанып, недәуір көтеріліп қалдым. Бақытыма қарай қан кез болды, енді жолым 

болар, ханның қызын тауып беруім керек, бұл маған қойылған серт деп ішімнен ойландым да қойдым. 

– Жә, менен қандай жәрдем күш, құрал-сайман керек, – деді хан. 

– Қырық жігіт, әскерлік құрал күштерімен ертең кешке дейін болсын, бірақ, ол жігіттеріңіз менің әмірімде 

болып, не бұйырсам соны орындайтын болуы керек, – дедім. Ертеңінде кешке таман сауыт, сайманмен 

қырық жігітті ертіп кәдуелгі зиратқа келдім. Жігіттердің бәрін де зираттың ішінде жасырып қойып, қазыр 

мынау таудан айдаһар келеді, соны аңдймыз. Анау қақпа тасты ашып қуысына кіргенде даяр тұрыңдар, 

шыға берісінде соғысамыз, – дедім жігіттерге. 

Көз байланған соң күндегі әдеті бойынша таудан еңбектеп айдаһар да келіп қақпа тасқа ілінді. Қақпа 

тасты қопарып аударды да кіріп кетті. 

– Әне көрдіңдер ме? – дедім жігіттерге. 

– Көрдік, – деді. 

– Біздің алысатын жауымыз осы. Егер өлтірсек қыз табылады. Барлық күшті жинап ол айдаһар суретіне 

түспес бұрын, адам суретіндегі күнінде айқасуымыз керек, – дедім. 
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Қырық жігітпен қақпа тастың аузын алдық. Өзім жігіттердің алдынан белсеніп қару сайманын қолға алып 

әзір болдым. Таңға жуық айдағар ысылдап шығып келе жатқанда демімен тартып еді, жігіттердің бәрі де 

қаша жөнелді. Мен семсерді екі қолыма көлденең ұстап, айдаһардың аузынан тіліп өте шықтым. Мен 

талып қалыппын, жігіттер қашып қанға барып, қайыршы айдаһармен алысып қалды, біз қорқып қашып 

кеттік деді. Хан екінші қабат кісі жіберіп, бұлар келсе айдаһар өліп қалғанын, менің талып қалғанымды 

көрді. Менің басымды сүйеп, есімді жинағаннан кейін қақпа тастың ішіне кіріп қызды алып шықты. Жұрт 

шапқылап ханға қабар жеткізді. Хан қырық күн ойын, қырық күн той жасап, екі той бір болсын деді. 

Шолпанды маған тигізді. Мен Шолпанды алған соң ханға уәзір болып қызмет істедім. Менің атымды хан 

Жолдыаяқ қойды. Бұрынғы өз атым Қакім болатын. Сонымен жақсы тұрмыста төрт жылды өткіздім. Үйлі-

баранды, бала-шағалы болдым, ханға қызметім жақты. Хан сондайлық маған сенді. Басқа уәзірлерден 

жасырын сырларын маған ғана айтатын еді. 

Бір күні түнде жүгіріп Сағила деген жеңге келіп, суық хабар жеткізді. Сағиланың сөзіне қарағанда, сол 

күннің өзінде қырық уәзір сыналып, ханның бұйрығы бойынша мені дарға аспақшы болыпты. Мұны естіп 

Шолпанға ақылдасып едім, Шолпан мен мұны естідім. Бірақ сен айтқан боларсың деген сұраққа сенбедім. 

Сенбеген соң саған айтпаған едім. Менің естуімше сені сынайды деді. Бірақ ханның қызы куәлік беріп, 

бұрын бір диудың соңынан қақпа тастың қуысына еріп кіргенін көріп едім, – депті дегенде менің зәрем 

ұшып кетті. 

Көп ойландым. Ханның алдына барып бастан-аяқ қал-жайымды айтсам ба екен дедім, шырақ диудан өзі 

қорқып тұрған хан ұстап алып өлтіреді ғой деп ойлап және қорықтым. Қашу керек дедім ішімнен. Бірақ 

Шолпанға бұл сырымды айтпадым. Амал қанша Шолпанды тастап, сол түнде шаһардан шығып қашып 

жөнелдім. Соңынан менің қашып кеткенімді естіп іле бүкіл шаһар халқы болып, таңды бетке ала іздеді. 

Қарағайдың арасында маған жетіп жабыла шаһар болып, ортаға алып қуды. Мен қашып келемін, қалың 

жұрт қуып келеді, желдің лебіне түріліп көтерілген етегімнен әне ұстайды-ау, міне ұстайды-ау деген кезде 

менің көзіме маржан елестеді. Бас салдым, көтеріп алып жөнелді. Жұрт артымда шулап, не деген керемет 

деп қала берді. 

Маржанның астында баяғыдай салбырап келемін. Әлде не замандарда бір қамысқа келіп аяғым ілініп еді, 

көзімді ашып жібердім. Ештеңе де жоқ, қалың қамыстың ішінде қалыппын. Жан-жағыма бұрылып қарап 

едім, биік құм таудан басқа көзіме еш нәрсе көрінбеді. Неде болса осы таудың басына шығайын деп екі 

етегін беліме түріп алып, әрең дегенде тауға шықтым. Таудың арғы жақ бетінде, тек қана жалғыз, көк 

шатырлы күмбез көрінді. Аяңдап отырып күмбезге келіп едім, есігінің алдынан күзетші әйел кез болды. 

Кіруге рұқсат сұрап едім, тұра тұрыңыз, сөйлесіп келейін деп, тұра жөнелді. 

– Кіруге рұқсат, – деді. 

Күзетші әйелдің соңынан есіктен кіріп, аралап сарайға келсем, асыр салып билеп жүрген қырықтай жас 

қызды көрдім. 

Қадиша деген ханның жалғыз қызы, қасындағылары соның ерген күзетшісі екен. Бұрын ешкімді іштеріне 

жібермейтін тәртіптері болса да, бұл жолы маған ондай тәртіп қолданған жоқ. Не керек, өздерімен бірге 

күмбезде асыр салып ойнап көп уақыт өткердім. Қадишамен жақсы таныс болдым, мені сарайдан 

шығарғысы келмеді, бірақ мен ол өмірге риза болмадым. Менің есі дертім туып өскен шаһарым болды да 

тұрды. Жатсам, тұрсам осылардың есігінен қалай шығып құтылармын деймін. Бір үні барлық қыз жапа-

тармағай сыртқа шықты, мен де шықтым, ойнап жүріп қыздардың арасынан сытылып қаштым. Тұра қуды, 

құтқармауға айналды. Састым, не қыларымды білмедім. Енді ұстаса оңдырмас, ханға айтып дарға асады 

ғой деп ойлаймын. Енді ұстайды-ау дегенде ойламаған жерден тағы да маржан сап ете түсті. Шап бердім, 

көтеріп ала жөнелді, қайда алып барады, қай жерге тоқтайды, онда менің жұмысым жоқ, шынында 

ондайды ойлауға мұршамды келтірмеді. Ұшқанда жылдамдығы сондайлық, көзіңді аштырмайды ғой. Не 

заманда табаным жерге тиіп, қолым босап, көзім ашылып кетті. Қарасам өз шаһарым, өзіміздің мешіт тұр, 

мешітке қарай жүгірдім. Келсем жұрт жиналып, намаз оқығалы жатыр екен. Мені көріп құшақтап бірінен 

соң бірі аузымнан сүйіп, төсіне қысып мәз болды да қалды. Менің қайда, қалай барып келгенімді сұрады, 

несін жасырайын бәрін айттым. Жұрт былай деп жорыды, ол сенің маржан дегенің бақыт құсы, анау 

бастапқы уәзірдің қызы бірінші жұбың, екінші құдай қосқан жұбың Қадиша, ол саған туғаннан ғашық еді, 

сені күтіп жатқан беті болатын. Сен онан бекер қаштың, – делі. 
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Мұны естігенде жаман өкіндім. Расында Қадишаны алып кетуім керек екен, ол бір өмірлік өкініш болды. 

Мен содан бері қатты өкінішті болдым. Қайғырып мешіттің төбесіне мінбеге шығып алып, мезгілсіз зікір 

шақыратын себебім сол. Бақыт құсы тағы келеме деп үмітті болам. Зікір салмасқа менде еш бір дәт қуат 

қалған жоқ. Еріксіз бақырамын да тұрам, кейбір шаһар қалықтары мені жынданған деп те сөз қылатын 

көрінеді. Олардың сөзі ішіме де кірмейді. Міне менің мезгілсіз зікір салатын себебім осы, – деді азаншы. 

Атымтай азаншының аузынан әңгімесін естіп болған соң, рұқсат сұрап мініскердің шаһарына жүріп кетті. 

Көп уақыт жүріп шаһарға келді. Шаһарға келіп мініскерге азаншының мән-жайын, азаншының өзі 

айтқандай қылып түп-түгел айтып шықты. Мініскер: «Атымтай, – деді. Енді мен мініскерлік жайымды 

айтайын, сен құлақ салып түгел тыңда», – деді. 

– Менің шаһарым осы арадан мың шақырым шамасында, шаһардан қашып келіп отырған мен бір 

қашқынмын. 

Менің әкем жәй ғана қолөнерші еді, әкемнің тәрбиесімен мен де қолөнер жұмысына жасымнан берілдім. 

Қолымнан келмейтін өнер жоқ, он қолымнан өнер төгілді. Мен темір де соғамын, темірден түйін де 

түйемін, ағштан жасамайтын, түймейтін түйінім болмайды. 

Атадан жалғыз едім, әке-шешем қартайып мені үйлендірмекші болды. Көп уақыт қыз таңдадым, лайықты 

сұлу қыз кездеспеді, осы қандай ай мен күндей сыншы болып кеткенімді білмеймін. Бір күні үйіме бір 

ақсақал келіп қонды. «Балам, – деді, қалыңдығың бар ма», – деп мені айналдырды. Жайымды айттым. 

Маған сұлу керек еді, сұлу таба алмадым дедім. Сенің көзің сұлу зат жасап әбден машықтанып қалған. 

Саған жуырмаңдағы өңі сұлу қыздар ұнай қоймас деді. Ақсақалдың мұнысы рас еді. 

– Я ақсақал, өзіңіздің табар сұлуыңыз барма, – дедім. 

– Менің табар сұлуым саған ұнайды, ондай сұлу дүниеде болмауы керек, болса мұнан артық сұлу бұл 

өмірде көргенім жоқ деді. 

Шамасы ақсақалдың жасы алпыс жастан асқан еді. Алпыс жылдық өмірімде мұнен артық сұлу көрмедім 

дегенде, жүрегімді тас сендірді. 

Ақыр ақсақалға еріп, ақсақалдың айтқан сұлуын іздеп бардым. Барсам дүниеде жоқ сұлу десе сұлу екен. 

Бар сын көзіммен қарап сынасам да, тұрған бойынан түймедей мін таға алмадым. 

– Ақсақал, – дедім, сіздің мынау көрсеткен сұлуыңыз көңілге ұнады, мен мұндай сұлу көргенім жоқ едім. 

Мақтауға сөз таба алатын емеспін, – деп ем, ақсақалым қарқылдап күлді. 

Сол жол ақсақалдың жәрдемімен құда болып, қалың малын төлеп сұлуды алдым. Сұлудың аты Айсұлу 

еді, Айсұлуды алғаннан бері жұмыс істеп кәсіп қылуға мойын жар бермеді, желкеден бір нәрсе тартып 

тұратын сияқты. Қасынан шықсам, көзінен таса болсам, жаным шығып кете жаздайды. Айсұлу да 

мойныма оралып қасынан шығарғысы келмейді, еңбек істеп, мал тауып күн көру керек еді. Ол менде 

болмады. Кемпір-шал өлді, тұттай болып кедейлендік, қолдағы бар таусылды, осы жоқшылықтың бәрі де 

Айсұлудың қасында отырғанда ойға кіріп те шықпайды. 

Бір күні біреулермен еріп жолаушы шығатын болдым. Менің жолаушы шығатынымды Айсұлумен 

ақылдасып бір ай бұрын шештік. Сонымен жүріп кеттім. Жолаушының еркі өзінде болатын, «құдай 

қонақпыз» деп бір үлкен ақ ордаға келіп түсе қалдық. Бес-алты адам едік, күтті. Түнде бір құмалақшыға 

бәріміз де құмалақ салдырдық, менің кезегім келгенде құмалақшы бетіме бір қарап алды да, жәйіп қойған 

құмалағына қарап алып: «Балам, – деді, сенің ажалың әйеліңнен болады», – дегені ғой. Сенгенім жоқ, 

оттап отыр деп ішімнен ұрыстым, бетіме қарап маған сенбей ішіңнен ұрсып отырсың ғой, айеліңнің таңға 

жуық еті мұздап, еркекпен бірге тамақ ішпейтіні распа дегенде шошып кеттім. Осы иттің айтып отырғаны 

сандырақ, сандырақ та болса мынау сөзді тауып айтты-ау деп қорықтым. 

Шынында Айсұлу басқа еркек түгіл өзіммен бірге отырып тамақ ішпейтін еді. Және таңға жуық еті мұздай 

болатын, ойлаушы ем, еркекпен бірге тамақ ішпеуін, таңға жуық етінің мұздауын бір себептер бар ғой, 

сол себептерін сұрасам көңілі қаларма екен дейтін ем. Барған соң енді сұрамай болмас деген ойға келдім. 

– Ал бәлгер, рас-ақ болсын, енді барған соң сүйтіп ол әйелмен айырылысу керек бе? – дедім. 

– Енді жан керек болса айырылысасың, болмаса әйеліңнен өлесің, бұл екі арасын өзің таңдауыңша, – деді. 

Мен сол қорыққаннан қорқып, қорқынышты ұстай үйге жеткенше таудай қылып үйіп алдым. Үйге келген 

соң, әйелімнің бетіге қарасам, жүрегім аузыма тығылып, кеудемнен бір бәле тіреп тұрған сияқты болды 

да қалды. Қорықсамда қайтейін, «менімен бірге тамақ іш, және таңға жуық етің неге мұздайды, айт», – 

деп жабыстым. Ашулануға айналды, өңі өзгеріп бұрылып барады екен, табан тіреп сөзімде тұра алмадым. 
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Ойпырмай сұлуым-ай, неге ашуландың деп қорыққанымнан мойныма оралдым. Жан тәтті ғой, жанымды 

қоярға жер таппай жаман сасқаным. Сонымен неде болса қашып кетейін, қашқын болайын деген 

қорытындыға келіп, сұлудан қайтып безудің ақылын таба алмадым. Бір күні мұрныма мақтаны тығып, 

ауа кірместей, шықпастай тығып тастадым да, сұлудың қасында өтірік ұйықтадым да жаттым. 

Түн ортасында төсектен атып жерге түсті, сандықты ашып, жақсылап киінді, айнаға қарап таранды, бір 

нәрсені алып келіп мұрныма иіскетті, маңдайымды уқалап жіберді де шамды өшіріп үйден шықты. Бұл 

қайда бара жатыр, соңынан қалмайын деп мұрнымдағы мақтаны алып тастап, соңынан ердім де отырдым. 

Үлкен көшемен аяңдап отырып басынан шығып, ордалы жыланның ішіне келіп жылан суретіне кірді де 

кетті. Мұны өз көзіммен көрдім, бұрынғы қорқыныш қорқыныш па, қорқыныш онан жаман зорайды, 

ізімше қайтып келіп орныма жата қалдым. Мұрныма мақтаны тығып қойдым, ойлаймын, бұл сайтан ба, 

әлде диу, періме деймін де тағы да ойланам. Не заманда таңға жуық келді, шешініп келіп орнына жатып 

еді, еті маұздай екен. Әрине жер бауыры суық келеді ғой, жыланмен ойнап күліп, жерден шығып келген 

соң солай болу керек. 

Сонымен ертеңінде түнде өз үйімнен өзім үркіп, қашқын болып шаһарымнан шығып, міне осында келдім. 

Мен келгелі бір қыдыру жыл болды, артымның не күйде болып қалғанын білмеймін. Мұнда келген соң 

ағаштан түйін түйіп, кімге не керек, керегіне қарай нәрсе жасап шығарамын. Сол қолымнан жасап 

шығарған нәрсем сондайлық сұлу болып шықса, отырамын да осы сіра сұлуда менің не жұмысым бар, 

басыма тиіп еді ғой деп жерге ұрып быт-шытын шығарамын да, өзімді өзім басқа ұрып ақырында 

қарқылдап күлетінім сол. Бұған да шүкіршілік, басым аман қалғанына қуануым керек деймін. Міне менің 

барлық қал жайым осы деп мініскер Атымтайға әңгімесін аяқтады. 

Атымтай мініскердің жалпы жайымен танысып, әңгімесін естігеннен кейін аттанып жүріп кетті. Атымтай 

сол жүргеннен жүріп Қаридың шаһарына келіп, қарияның өз үйіне түсті. 

Қарияға мініскерің жайын сөйлеп, енді қарияның өз жайын сұрады. 

Қария: 

– Мен ұры едім, ұры болғанда мал яки зат ұрлайтын кәдуелгі ұры емес, осы адам ұрлайтын ұры едім, – 

деді. 

Ол күнде менде төл ат қып мініп жүрген Тобышақ деген атым бар еді. Атымның орамдылығы, 

шапшаңдыағы, шабысының дәрежесі сондайлық, атылған оқпен жарысатын. Сол атпен жүріп бір 

шаһардың адамын көшеден, кез-келген жерден алдыма өңгеріп, ала қашып екінші шаһарға алып барып, 

құлдыққа сатып жіберетінмін, осыны кәдімгі кәсіп қып жүрдім. Бір күні бір шаһардан бір адамды екінші 

шаһарға сатып келе жатсам, айыр жолдың тарауында бір ақсақал отыр. Жақындай бергенімде ұшып тұра 

келіп амандасты. Сол уақытта менің ойымда құдай сол ақсақалды оңынан берді ғой, өңгеріп ала кетіп бір 

жерге құлдыққа сатып жіберейін деген ойыма кірді. Бірақ, аман сәлемнен кейін: «балам дос болалық», – 

деді. Мен жөнді жауап бермеп ем, «менсінбей тұрмысың» деді. Және «балам қандайлық кәсіп істейсің 

деген сұрақты көлденеңнен қойып жіберді». «Кәсібім ұрлық» дедім. «Адал кәсіп істеуге болмай ма?» деді, 

«адал кәсібіңіз не?» дедім. «Дос болсаң мен адал кәсіпті үйретемін, дос болалық» деп жабысты. «Болсақ 

болалық» дедім. 

– Олай болса ер соңымнан деп ақсақал алдыма түсіп жортып жөнелді. Шауып келемін, тобышақтан тері 

де шықты, нәсілі тобышаққа жеткізетін емес сияқты. Ол жүрген бетімен жүріп келіп сәскелікте үлкен 

дарияға кездестк. Ақсақал кәлімгі қара жерден жүгіргендей судың бетіне жүгіріп алып жөнелді. Мен суға 

келіп тіреліп тұра қалып едім, жүр деп айғайды салды. Мен де суға тобышақты салып жіберіп жүзіп өте 

шықтым. Алдымыз биік жартас еді, шатқа келіп тірелдік, атты саяға байлап жоғары шыңырауына шықтық. 

– Балам, – деді қорықпа, сескенбе және масаттанба, – дегені ғой. 

– Жарайды деп тәуекелге кірдім, келе үлкен жартасты етекке домалатып жердің құлағын тапты. Үңіліп 

қарасақ терең, үлкен аңырайған қуыс, ақырындап жел сызғып тұр. Жүр деп шал бастап кіріп кетті. Мен 

де соңынан еріп келемін, арырақ барған соң, арғы жағы үй болып шықты. Бір есікті ашып кіріп келіп еді, 

байлаулы тұрған дәл менің тобышағымдай он екі тобышақ тұр. Онан ары жүріп еді алдымыздан шалқыған 

жалын, сықырланған айдағар жылан не түрлі зиянды қайуандардың бәрі ауыздарын ашып, тілдерін 

жалақтатып қарсы шықты. Ақсақал қамшысын иіріп ашуланып еді, жолын сөніп, хайуандар бүйірін соғып 

жата кетті. Онан әрі және бір есікті ашып кіріп келдік, ай мен күндей бір сұлу қыз кездесті. Ақсақал қызды 

көре ақырып, «шешін» деп зекіріп қамшысын иіре беріп еді, қыз жалбарынып адамның ішіне кірерлік не 
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түрлі тәтті сөздерді айтып шешінбеу айласына кірісті. Ақсақал онан сайын өршеленіп қамшыны қыздың 

арқасына түйілтіп қояды. Ақыры жанын қоймады, көйлегін шештіріп, енді іш киміңді шеш деп бұйырды. 

Қыз ғауретімді ашамын ба деп жыламсырап жабысып еді, ақсақал онысына көнбеді, еріксіз 

тыржалаңаштанды. Қыздың бұлшық еттері құйған шамдай, еті аппақ қардай адамның аққуы екен. 

Ғауретін ашқанға мазаланды білем, шалқасынан құлады. Қыз құлап еді аузынан ақ көбік бұрқырап ағып, 

үйдің ішін көбік басып кетті. Дәл сол уақытта ақсақалдың қызды жалаңаштағанына мен де ішімнен 

наразылық білдіріп тұр едім, ақсақалым көңілсізденіп, «Балам, – деді, сен көңіліңді мықтап ұста, маған 

да өзіңе де жаман болады, былқылдама», – деді. «Осы есіктен шыға алмай қалармыз, көңіліңді мықты 

ұстайық», – деді. Маған десе қызды қуырып жесін деп бекіндім. Қыздан өтіп және бір есікті ашып кіріп 

едік, адам айтқысыз жиһаз қазына мүлкіне кездестік. Кейін қалған он екі тобшақты айдап келіп қазына 

мүлік жиһазды теңдедік. Сүйтіп тобышақтарды мен сыртқа айдап жөнелерде, ақсақал қыздың аузынан 

шыққан көбіктен бір қуық көбік алды. Келген жолымызбен тобышақтарды айдап қосылған тарау жолға 

келдік. Ақсақал тұра қалып: «Ал балам, мынау қазынаның қаншасын аласың, дос едік және адал кәсіпке 

баулымақшы болып уәде берген едім», – деді. 

– Досыңнан түйе сұрасаң қорыққаннан бие береді, – деп мен тобышақтың жүгімен қақ жарымын сұрадым. 

Ақсақал қынжылмады. «Балам бөліп, жартысын ал», – дегені. Алты тобышақты жүгімен айдап алдыма 

салып, ақсақалға қоштасып, жөніме жүріп кеттім. Былай шыққан соң ойыма келді, «апыр-ау бәрін неге 

сұрамадым, сұрасам да беретін еді ғой» деп көңіліме келе берді. Тұра қалып қолымды бұлғап айғайлап 

шақырдым, жетіп келді, «не айтасың досым», – деді. «Мынау өзі бір жақсы адал кәсіп екен, сізді 

шақырғаным анау алты тобышақты жүгімен маған беріңіз, керек болса өзіңіз тағы да аласыз ғой», – дедім. 

«Ал балам, достан кісі мал аяйма», – дегені. Сүйтіп ұялмай он екі тобышақты айдап және жөнелдім. 

Пендешілік қандай, көңіліме тағы бір жаман ой келді. Осы он екі тобышақтан анау қыздың аузынан 

шыққан көбік артық шығар деп ойладым. Шақырдым, аяңдап жетті, не айтасың балам деді. Көбіктің 

жайын сұрайын деп едім, ол неменеге керек, мүмкін ол көбік мынау он екі тобышақтан қымбатырақ 

шығар дедім. Ақсақал біраз үндемей тұрды да, мынау көбікті адамның көзіне жақса, дүниенің бәрі 

ұжымақ болып көрінеді деді. Жабыстым, ал ақсақал менің көзіме жақ, ұжымақты көрсет дедім. Қуықтың 

аузын шешіп, көбікті бармағына жағып алды да, екі көзіме жағып келіп жіберіп еді, көзім соқыр болды 

да қалды. Он екі тобышақты алдына салып ақсақал айдап жөнелді. «Ақсақал еке ақсақал, көзімді жазып 

кет», – деп жалынып ем, көзің жазылады «еннама ағләлі беннети» деп айта бер, – деді. Сол жолдың үстінде 

қақсадым да отырдым. Жүргіншілер кездесіп шаһарыма алып келіп тастады, сонан міне осы күнге дейін 

көзім жазылама деп күні-түні қақсаймын да отырамын. Былайғы жұрт менің не қылып отырғанымды 

білмейді, әйтеуір бір аят сөзді оқып отырған соң «қари» деп ұғынады. Мен қаншалық қари болайын, өмірі 

басым сәждеге тиіп көрген емес деді. 

Атымтай қаридың әңгімесін естігеннен кейін, онан аттанып Гауһаршашбаның шаһарына, Гауһаршашбаға 

келді. Гауһаршашбаға қаридың барлық жайын айтқан соң Гауһаршашба гауһардың қайдан шығып 

жатқаннын айтты. 

Он алты он жеті, шамасында Гауһаршашба өз шаһарында Зейніл деген байдың қолында малайлықта 

болады. Малайлық өмір, кісі есігі қандай қиын, адамның өмірі өксиді екен деп әңгімені өз өмірінің кісі 

есігінде жүрген күннен бастайды. Байдың қолында екі ақбоз тұлпары болды. Бір күні бай жолаушылап 

барып келді де, дәл түнде таңасып тұрған атты маған суарып отқа қой деді. Аттарды суарып құдық 

басында тұр едім, көлденеңнен екі ұры пайда бола кетті. Мен басында ұры екен деп ойлағаным жоқ едім, 

жәй адам ғой деп қашпадым. Жақындап келді де тізгінімнен шап беріп аттан аударып тастады, өзімді тіл 

ауыздан қалдырып өлімші қылып сабады. Беті-аузымды қан жауып кетті, ұрылар атты алып жөнелді. 

Есімді жинаған соң аяңдап байға келіп істің мән жайын айтып ем, сенбеді. Өзің қолыңнан жөнелтіп келдің 

деп басыма келіп міне түсті. Тепкілеп көгала қойдай қылып серейтіп босағаға салып қойды. Ыңырсып 

жатыр едім, мынау сорлыға обал болды-ау деген ешкім болмады. Есімді жинап алып, басымды көтеруге 

айналсам, бай және келіп ұрып өлімші қылып кетеді. Сол түн таң атқанша таяқ жеумен болдым. 

Бүйткенше өлейін, таудан құлайын деген оймен еңбектеп құздың басына шықтым. Құздың басында тұрып 

жерге қарасам, көз жетпейді. Тіпті алыс ойыма әр түрлі нәрселер түседі, сүйтіп отырғанымда қасыма бір 

ақсақал келіп пайла бола кетті. Мен енді құлауға ұмтылғанымда бағанағы ақсақал етегімнен ұстай алды. 

Егер мынадан құласаң дымың да қалмайды, өзіңді-өзің азапқа салғалы тұрған неткен жансың, мұның 
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жарамайды деп тоқтау айтты. Және мұнан былай қарай өз күніңді көр бейшара деп бір қуық көбік берді. 

Көбікті топыраққа шашсам гауһар болып шығады, көбік және таусылмайды. Менің кәсібім бүкіл шаһарда 

бұрын өзім сияқты ғарып, қысірлерді гауһар шашып, солардың тұрмысын оңдау болып отыр. Менің 

атымды шығарған осы қуық еді деп қуықты жан қалтасынан суырып алды. 

Бану жомарттығын сенен асырамын деп, қайыршыларға мырзалық құрып отыр. Оның қатынасын көтеріп, 

жәрдем беріп отырған мен. Үйтпеген күнде оның жомарттығы сенен анағұрлым төмен, – деді. 

Және қазірдің өзінде Рум шаһарында хан сайлауы басталды, соған дейін жетуің керек деді. 

Атымтай Гауһаршашбаның әңгімесін естігеннен кейін Бағыдатқа келді. Бағыдатқа келген соң 

Зейнілғабиденді Бағыдат шаһарына қандыққа сайлап, Бануды қырық күн ойын, қырық күн тойын істеп 

өзі алды. 

3. Төрт дәруіш 

Баяғы заманда қара басы бақ дәулетке емін еркін болса да, дүниенің ауыр бір арманына ұшырайтын 

адамдар болған екен. Сондай бір арманды адам ессіз далада зар илеп жападан жалғыз келе жатады. Аты 

– Мұратқан. Сонда Мұратқан не қылам, үш жыл сандалып көк өгіздің уақиғасын біле алмадым, бұл былай 

тұрсын, іздеп шыққан қыздың да жүзін көріп ауыз екі сөйлесе алмадым, енді мұны ұшқан құс, жүгірген 

аң, білмейді, қайтып кетуге ел-жұртымның қайда қалғанын тағы білмеймін. Көкте екенімді, жерде 

екенімді қәзір білер жан жоқ, – деп, төмен қарап аяңдап келе жатыр еді, адамша азынаған бір дауыс 

құлағына жетті. Адамзат көрмегеніне, ел-жұрттың бетін көрмегеніне талай замандар өткен Мұратқанға 

мына дауыс бір түрлі қорқыныш сияқты да болады. «Я, алла, бұл не ғажап, бұл жерде адам баласы 

жүрмейтін еді ғой» деп, жан-жағына көз салып қарап тұра қалды. Қараса алдына бір үлкен дәу таяп, төніп, 

келіп қалған екен, Әлгі дауыс қоймай мүны шақыра бергендей болды. 

Мұратқан бұл да өзімдей адам шығар деп тауға қарай жүрді. Биік тауға таяп келгенде, бір үлкен құс 

сияқты нәрсені көрді. Мұратқан басы адам сияқты болған соң, бұл адамша тіл біледі екен деп ойлады. 

– Ей, бері келгін, – деп дауыс берді. Оны құс тыңдамай кетіп қалды. Мұратқан ойланып, «адам сияқты 

құс болады деуші еді, осы екен ғой, мұнан гөрі есті біреуі тағы бар шығар» деп, таудың басына қарай 

жүрді. Бір заманда таудың басына жетті. 

Келсе бір биік тау, жан-жағына қарады, еш нәрсе көрінбейді. Жалғыз-ақ етекте бір қара тұр. Онысы бейіт 

болып шықты. Соның ішінде бір нәрсе қараңдайды. Одан басқа ешнәрсе жоқ. Мұратқан біраз дамылдап 

отырады да, қой бүйткенше өлген артық, ақыр ит жемеде кетеді екем, онан да қинамай тастан секіріп 

құлап өлейін деп, әлгі биік тасқа келіп құлайын деп тұрғанда арт жағынан бір дауыс: «Ей ақымақ, 

құдайсыз ажалды өзің сұрама, бейітке барсаң мұратыңа жетесің», – деді. Артына жалт қараса дәнеме жоқ. 

Онан соң анау қарайған бейіт екен ғой, оған да бара кетейін деп ойлады. 

Соған қарай жүрді, кіріп келсе ішінде үш адам отыр. «Ассалаумағалайкүм», – деді Мұратқан. 

«Алейкүмсалам, жоғары шық» деді отырғандар. Біраз отырған соң үшеуі бір-бірінен жөн сұрасты. 

Отырған үшеу Мұратқаннан халін баян етуді тілек етті. «Сонан соң бәрімізде кезекпен айтамыз», – деді, 

«Жарайды», – деп, Мұратқан сөз бастады 

Бірінші дәруіш 

Мен, Бағдат шаһарындағы патшаның баласы едім. Әкемнің патшалық дәрежесі үлкен. Қол астына 

бірнеше шаһар қарайды. Мен жалғыз баласымын, әбден кәмелетке толдым. Бір күні жалғыз өзім сарайда 

отыр едім, ойыма әлденелер түсті. Қой бүйтпейін, не қылсам да дәулет жетеді ғой, әкем бетімнен 

қақпайды, халық аузында жүрерлік бір іс істейін деп ойладым. Сол шаһарға қараған балташы, ұста 

барлығын жиып алып, шаһардың орта тұсын көрсетіп: «Осы жерден сыртын неше өрнекпен безендіріп, 

маған тамаша бір сарай саласыздар. Қараған адам қайтып көзін алмайтын болсын. Алтын, гауһар, інжуден 

салынсын, қараңғы түнде неше шақырымдай жерді жарық қылып тұратын болсын. Бұл дүниеде оған тең 

сарай болмасын, мен өзім сарай біткен кезде келіп бір-ақ көрермін. Және қырық есігі болсын, әр есік әр 

қабырғадан шығатын болсын. Егерде осы айтқандай болмаса тегіс бастарыңды аламын», – дедім. «Құп 

тақсыр», – деп шу ете түсті. Осымен жүріп кеттім. 

Мен сарай салғызып жатырмын деп әкеме айтпадым. Сонымен аң аулап, саяхаттап жүре бердім, жарты 

ай аңда болсам, жарты ай үйде болам, осы сауықпен бір жыл өтті. Бір күні қасыма қырық нөкерімді ертіп 

алып сарайымның біткен-бітпегенін көруге келдім. Келсем біткен екен. Өзіме хабар етіп, көрсетуге 

күтініп отыр екен. Байқап қарасам, сарайдың сыртына адам баласының көзі тояр емес, алтын-күміс 
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жалатыпты. Қайран қалып көзімді айырмадым. Бұл алтын күмбез сарайдың сұлулық тамашасын көрген 

адам соған қарап тұрумен-ақ өмірінің қалай өткенін білетін емес. Енді ішін көрейік деп, бір есігінен кіріп 

едім, есім шығып кетіпті, қайдан келіп қайда баратынымды ұмытып кеттім. Қырық жігіт қасымда, әлгі 

сарайды үш күн аралап зорға бітірдім. Ішінде жүріппіз де қойыппыз. Бой жазып біраз жүрген соң бір жігіт: 

«Мұнымыз қалай, түк көрмеген кісіше жан-жаққа қарап жүріп алғаны-мыз», – деді. Артыма жалт қарап: 

«Қанша уақыт болды», – дедім. Жігітім: «Бүгін біз келгелі үш күн етеді», – деді. «Ендеше қайтайық», – 

деп далаға қарай жүріп едік, жол таба алсақшы. Әрі бері жүріп едік, жол таба алмадық. Сонан соң үй 

салған бір балташы есіктен шығарды. Қайтып келген соң әкеме хабар салдым. 

– Жарайды, – әкем қырық уәзірін қасына ертіп сарайды көруге кетті. Аралап жүріп қайтты. «Жасым 

алпысқа келді, неше жыл патшалық дағуасын құрдым, осы уақытқа дейін артыма мұра болып қаларлық 

бір іс істемеген екенмін. Балам, қайырлы болсын», – деп әкем маған риза болды. Кешікпей мен сарайға 

кірдім. Кірген соң қырық есігіне қырық күзетші қойдым. Қайыршы келетін болса, әр есігінен бір мың 

ділдә беретін қылып қойдым, сөйтіп салтанатпен бірнеше уақыт өмір сүрдім. Бір күні нөкерім қасымда, 

көңілім шаттанып, әңгіме-дүкен құрып отырып: «Осы дүниеде менен де салтанатты патшазадалар бар ма 

екен, шіркін бақ мынау, дәулет мынау, жомарттық, сарай салтанат мынау, енді осыларыма лайық ай мен 

күндей бір сұлу жарым болса», – дедім. Нөкерлерім үндемей отырды да: «Тақсыр, олай демеңіз, дүниеде 

кім жоқ дейсіз, дүниеге кім келіп, кім кетпеді осы күнде. Мысыр шаһарының Ыбрайым атты патшасының 

Шамшибану деген қызы бар, оның сұлулығына теңдесетін жан жоқ, он төртінен туған айдай, көзі түскен 

адамды еріксіз елжіретіп әкетеді. Оның қазіргі патшалығы және жомарттығы сізден он есе артық, оның 

да осы секілді сарайы бар. Мың жерден есік шығарған, келген қайыршы болса, сол есіктің бәрінен қайыр 

алады, бір алғанда қайыршы басы он жүз мың ділдә алады. Оның бұл жалғанда теңдесі жоқ және сол 

жерге келген қонақты, қандай асығыс шаруаң болса да, үш күн қондырмай жібермейді. Сол қыз келсе, 

әрине бұл сарайыңыз мұнан да артық гүлденер еді. Бірақ ол келмейді ғой», – деді. Мына сөз маған 

мейлінше ауыр тиді. Қатты қаһарым келіп: 

– Сен, лағнат, аузыңа келгеніңді оттап не деп былжырап отырсың, осынша халықтың алдында 

масқараладың, – деп әлгі нөкерімді жазалайтын болып, екі жендет шақырып алып: «Мынаны дарға тарт!» 

– дедім. Екі жендет тартып жөнелгенде: «Тақсыр, дат», – деді. Көз көрген жолдас қой, айта қой датыңды 

дедім. Көзінен жасы ағып, «Тақсыр, мен сізге айтқанда сізді кемітейін деп, болмаса қорлайын деп ойлаған 

жоқ едім. Көп қызмет істегенімнен, сізге тәуір әйел керектігін ойлап не қылса да соны алсын деп едім, 

сізге еш қастандығым жоқ, енді менің сізден сұрайтыным, хан әмірің екі емес қой, мені қазіргі өлімнен 

босатып, қашан Шамшибану қыздың сондай екенін білгеніңізше зынданға сала тұрыңыз, егер менің осы 

сөзім өтірік болса, ризамын, басымды алыңыз, болмаса, рас болса, қайтесіз, нақақ қанымды төкпейсіз бе?» 

– деп, еңіреп қоя берді. Мен бұл сөзге тоқталдым да: «Ашу үстінде жаза бердім, қанша жазасы болса да 

кештім», – дедім. Ол: «Жоқ, тақсыр хан әмірі біреу, мені зынданға салыңыз, қыздың хабарын білген соң 

босатарсыз», – деді. «Жарайды», – деп, оны салдырып тастап қанша сауыт-сайманмен Шамшибануды 

іздеп жүріп кеттім. Шамшибануды іздеп кеп қаңғырдым. Арып-ашып шаршадым. Өзім жаяумын. Әлде 

қандай заман болады деп істетіп, киіп шыққан темір етік таусылып оймақтай қалғанда, темір таяқ 

таусылып тебендей қалғанда, екі көзіме көк шыбын ұялап, қыбырлап қана келе жатыр едім, бір мезгілде 

алыстан ызылдаған дауыс шықты. 

Дауыс шыққан жаққа қарап байқасам, ат үстіндегі адамдай алдына бір нәрсе салып айдап жүрген секілді. 

Азырақ тұрдым да, «қой, неде болса бұған барайын» деп ойлап, ептеп аяңдап жүріп келе жаттым. Өмірден 

күдер үзгендей таяп келсем адамзат екен. Келе амандасып жөн сұрастық. Мен шалға Мысыр шаһарының 

қызы Шамшибануды іздеп келе жатқанымды баяндадым. Қойшы шал менің сөзімді тыңдады да: «Ой, 

байғұс, оған жолығып амандасам деп әуре болма, өзі осы күні ауру, адамзатқа көрінбейді, не себептен 

болғанын білмеймін. Үстіне әкесі де кірмейді дейді. Сыртынан барған сен бір мүсәпір адамсың, жолығам 

дегенге боларма екен. Ал, барам десең сол Мысыр шаһары осы арадан түстік жерде, мен сол ханның 

отардағы койын бағып жүрген кісімін», – деді. Қойшының жөнімен шаһарға қарай жүріп кеттім, күн бата 

шаһарға жеттім. 

Шаһардың сән-салтанаты адам қарап тоймайтын сұлу екен. Жолыққаннан патшаның сарайын сұрайын 

деп, тамашалап бір көшемен жүріп келе жатыр едім, бүйір жақтан «тоқта» деген дауыс шықты, қарасам 

бір адам жаныма келіп: «қайда барасыз, тоқтаңыз, бүгін мынау үйде қонақ боласыз», – деді. Патшамыздың 
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әмірі бар: «Қонақ қылмай адам баласын өткізбе», – деген, үш күн мұнда боласыз да, баратын жеріңізге 

сонан соң барасыз», – деді. 

Тоқтағым келмей, не болса да патша сарайына барып жетейін деп едім босатпады. Амал барма еріп үйіне 

келдім. Кіріп келсем ол үйдің өзін қонаққа деп арнап салдырған екен. Қарап отырдым, осы қонақ үйдің 

өзі сарайыма таяу бар екен. Отырысымен тамақ әкелді. Жасаған сайманы көрмеген қымбатты нәрселерден 

екен. Ішіп болған соң ыдыс-аяқты апарды да, енді біздің мүліктен шықты деп, бір бұрышқа үйіп тастады. 

Аздан соң ет әкелді, оған да жасаған нәрселері анадан артық, көзді тойдыратын, адам баласының қолына 

қалай түсті екен, бұл нәрсе тек періде ғана болуы мүмкін ғой деп ойладым. Сонымен үш күн жаттым, 

тамаққа жасаған нәрселердің бірін-біріне қоспады, бірінің артынан бірін бағанағы бұрышқа үйе берді. 

Мерзімді уақытым толған соң жүруге ұлықсат сұрадым. Енді ұлықсат берді, бірақ сізге айтатын сөз мынау: 

«Үйілген нәрсе біздің мүліктен шыққан, тағам берген соң сіздің мүлкіңіз болып қалған, бірге ала кетіңіз», 

– деді. «Жоқ, рахмет, көлігім жоқ, алып жүре алмаймын, керегі жоқ», – деп едім: «Жоқ болмайды, патша 

білсе басымызды алады, мұны алмай кете алмайсыз», – деді даяршы. Алмаймын деп едім, еріксіз берді, 

амал бар ма, алып шығып арқалап келе жатыр едім, жолда бір қайыршы кездесіп, құдай алдында 

қарыздығым жоқ деп нәрселерді әлгіге беріп, патшаның сарайының жөнін сұрап алып жүріп кеттім, енді 

көшенің ортасына жете бергенде және біреу ұстап алып қонасың деп жібермей тағы қондырды. 

Байлаудағы адамдай қонбайым десем болмайды. Бұл да әлгіні істеді, сонымен қыздың сарайына 

жеткенше тоғыз қондырды. Сол арада берген нәрсе шаһардың мүлкіне тұрады деуге болар. Бұдан 

құтылып өтіп қыздың сарайына келдім. Бір адам жүгіріп шығып, үйге кіргізді. Кірген соң жөн сұрасып 

отырдық, әлдене уақытта бір бәйбіше адам келіп жайымды білген соң, бір жендетін шақырып менің 

шаруамды айтты. Жаңағы келген кісі қыз Шамшибанудың даяршысы екен де, бәйбіше шешесі екен. Ол 

отырды да: «Ой, шырағым, сенің қолыңнан келмейді ғой, – деді. – Себеп осы күні оңтүстік жақта бір 

патшаның баласы бір көк өгізге жылында бір дүре салып, артынан өзі зарлап жылайды екен. Өмірі осымен 

етіп келе жатса керек. Сол не себептен сөйтеді, соның кінәсін біле алмай, Шамши қазір қайғы үстінде, 

кімде кім соны біліп келсе, мейлі қайыршы болсын, мен соған тиемін дейді», – деді. «Жарайды, оны мен 

табам», – дедім де, соны іздеймін деп жүріп кеттім. 

Сонымен айлар, жылдар жүріп отырып, айтқан жөнмен іздеп, арып-шаршап бір шаһарға келіп жеттім-ау. 

Бір көшенің бойын өрлеп жүріп келе жатыр едім, бір шал адам ұшырасты. Шалдан: 

– Ата, бұл шаһар не деген шаһар, – дедім. Шал тоқтап: 

– Балам, өз жолың болсын, қайдан келесін, – деді. 

– Айтқаның келсін, мен бір мүсәпір баламын, баласы жоққа бала болам, – дедім. 

– Ой, қарағым, перзент көре алмай өмірім жылаумен келе жатыр еді, маған бала боласың ба? – деді қарт. 

– Жарайды, ата, болам, – дедім. 

Шал қошаметтеп, бетімнен сүйіп, үйіне ертіп алып келді. Бір кемпірі бар екен, ол да қуанып жылап 

көріскендей болып жатыр. Сол уақытта күн сәске еді. Шал мен кемпір айтты: «Балам, біз мына халықпен 

бірге баратын жеріміз бар, сен осында отыра тұр», – деді. «Қайда барасыздар», – деп сұрап едім, «көк 

өгізді жігітке барамыз», – деді. «Ата, мен де барайын, сізге бала болдым ғой, осы бастан ел таниын», – 

дедім. 

Менің көңілімді қия алмай екеуі: «Жүрсең жүре ғой», – деді. Қуанып кеттім. Өне бойларына қара киіп 

алды, маған да кигізді, далаға шықсақ бүкіл шаһардың халқы қара киген, батысқа қарай шұбырып кетіп 

бара жатыр екен. Барлық халық шаһардан үш шақырымдай бір тоғайдың жанына барып, қаз-қатар тізіліп 

отырды. Бұлар біраз отырғаннан кейін бір көк өгіз мінген жігіт келді, артына мінгескен бір жігіті бар, 

жарты шақырым жерге келіп түсіп, артына мініп келген жігіттің қолындағы қоржынынан бір кесені алып, 

мінгескен жігітке берді. 

Ол отырған топқа жүгірді. Халықтың бәріне, басынан аяғына дейін кесені көрсетіп өтіп, қайтып 

жолдасына келді. Кесені қолынан алды да жар салып, үш бөліп, қылышпен жігіттің басын қағып тастап, 

көк өгізді жігіт зарлап кеп жылады. Жылаған уақытта шыққан дауысына адамның сай-сүйегі сырқырайды. 

Тыңдаған халықтың бәрі төмен қарап жыласып отыр, біреуі жоғары қарамайды. Бағанағы жігіт жылап-

жылап өгізіне мініп ап жөнеле бергенде мен соңынан тұра жүгірдім. Кетіп бара жатқанда жанымда 

отырған шал: «Қайда барасың, қарағым, өлтіреді», – деп, жылап қоя берді. Оған болайын ба, іздеп келген 

шаруамның өзі сол еді. Жүгіріп бара жатқанымда бір жігіт, «мынау адамды жын соққан ба, ұстаңдар, 
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жібермеңдер, ажал түртіп жүрме, өзінің дені сау адам емес, босатпаңдар» деп, ұстап, жібермей-ақ қойғаны. 

Енді қайтерімді білмедім, онан босап баруға тұратын мекенін пәнде білмейді, адасып қалдым. Ызаланып 

енді екінші жылға қалдым. Сол баяғы алғашқы келген шалдың қолында мен бала, ол әке болып жүре 

бердім. Жыл он екі ай өткен уақытта көк өгіздің келер уақыты жетті, әке, шешем қал деді, мен барам деп, 

ақырында менің көңілімді қимады, ертіп жүрді: «Бірақ, ана жылғыдай тағы жүгіріп жүрме, өлтіріп 

тастайды, ол жігіттің алдына ешкім барған емес», – деді әкем. Мен «жарайды» деп алдап жүріп топқа 

келдім. Отырғаннан кейін әрі беріден соң көк өгізді жігіт келді. 

Баяғысындай кесе беріп, жігітті жіберді. Жігіт елге көрсетіп болып қайтып барған соң кесені сындырып, 

жігітті өлтіріп, ой, зарлап жылады дейсің. Сонан соң, өгізіне мініп жүре бергенде, артынан тағы жүгірдім. 

Отырғандар, «ой мына жігіттің дені сау емес, ұста» деп, тағы жібермей қалды. «Досым, замандасым, 

қайғысына ортақ едім, жібер» деп халыққа жалынып едім, әке-шешем «өтірік айтады» деп, ешкім мені 

босатпады. Содан сорым қайнап, жылай-жылай үшінші жылға қалдым. 

Тағы шал мен кемпірдің қолында тұра бердім. Ол екі байғұс өз баламыз деп мені жақсы күтеді, жанын 

үзеді. Кейде «қарағым, сен неге күліп-ойнап жүрмейсің, әрқашанда ренжіп жүресің, не ойың бар, айтшы? 

Әлде тамағың аш па? Болмаса, киімің жаман ба?» – деп сұрайды. «Жоқ, ата, өзімнің мінезім солай», – деп 

айтпаймын, тек жүрем де қоям. Сонымен тағы бір жыл өткен соң елдің баратын уақыты болды. Дәл ертең 

барамыз дегенде: «Әке, мен бір жерге барып келем», – деп, кешке жақын кетіп калдым. Жігіттің келетін 

жолындағы белгілі тоғайға келіп, жасырынып, бұғып елге көрінбедім. Ертеңінде дәл түсте жігіт шаңды 

бұрқыратып келе жатыр екен. Алдынан жүгіріп шығайын дедім де, қой, оным асығыс болар, қайтқан 

бетінде жолығайын деп тұрдым. Баяғыдай өгізінен түсіп, елге кесені көрсетіп, қайтып барғаннан кейін 

кесені сындырып, жігітті өлтіріп, жылап-жылап зарлап болып, бір ақырып қалды. Отырған ел ағытқан 

қозыдай шаһарға қарай жөнелді. Олар кеткен соң жігіт те жөніне қарай қайтты. Жүре бергенде артынан 

жүгірдім. Тақай бергенде артына жалт қарап, қылышын суырып ала ақырып, маған тұра ұмтылды. Мен 

«бәрі бір өлетін адаммын, онанда осы менің қаныма сіз ортақ болып, басымды алып тастаңыз», – деп, 

басымды ұсына бердім. 

Таяу келіп, қылышын қынына салды да: «Бұдан былай жүрме, егер жүрсең басыңды алам», – деді де жүріп 

кетті. Мен қарап тұрмадым, артынан тағы жүгірдім. Барлық қаһарын тігіп алып маған қарсы шапты. 

«Басымды алып тастаңыз, ақыр өлем», – деп басымды ұсындым. 

Басымды шаппады, қайрылып жүріп кетті, мен де жүрдім, енді қайрылып қараған жоқ, жүре берді, мен 

де жүре бердім. Әлден уақытта бір үлкен күмбезге келіп кірді, артынан мен де келіп кірдім, келсем көк 

өгізді бір бағанаға байлап қойыпты. Үлкен сарайдың жан-жағы есік, төрдегі бір есіктен дауыс шығады, 

соған қарай аяңдап келдім, бұрынғыдай емес, бойым үйренді, қорқу кетті. Барлық мұратыма жеткен 

болып жүрмін. Әлгі үйге келіп кірсем, жігітім зарлап, жылап отыр, өзінен басқа адам жоқ. Есік аузында 

садақ ұстап бір адам тұр, түрінен адам шошитын. Сарайдың кірер аузында қорқып тұрдым. Жігіт жылап 

болып бір ақырып қалып еді, бір есіктен өңкей қара киген бір келкі жігіт кіріп, бәрі де төмен қараған күйі, 

өң жоқ, түс жоқ айнала отырысты. Оң жақта бір шымылдық құрулы тұр, оның ішінде бір қыз жатыр. 

Әлден уақытта бір ақырып қалып еді, бағанағы отырғандар қасқырдан үріккен қойдай топырлап кірген 

есіктен шығып кетті. Олар кеткен соң жігіт шымылдықтың ішіне кіріп, ой зарлап жылап еді дейсің, 

даусының зары қара тасты жібітетіндей. Мен үйдің ішіне кіріп отырдым. Мұның қалай деген ол жоқ, өз 

ісімен әуре. Жылап зарлап болып, көзін сүртіп, қыздың іргесінен бір жуан таяқты алып шығып, бір 

ысқырып қалып еді қылыш асынған бір-екі жендет жетіп келді. Қөк өгіздің төрт аяғына төрт қазық қағып, 

мықтап байлап қойып дүрені салды. Кейін өз қолынан жонына жүз таяқ және салды. Ол жарамай сынған 

соң, өгізді шалқасынан салып қойып және бір таяқпен бауырын тілгілеп, екі бүйіріне екі жүз таяқ салды. 

Өгіз өкіргенде құлындағы даусы құраққа шықты. Әрі-беріден соң өгіз шала жансар қалды. Төрт жүз 

таяқты салып болып өгіздің ауыз-басын торғын орамалмен сүртіп жіберіп кілемнің үстіне құс төсек салып, 

жатқызып қойды. 

Қайтып үйіне келіп отырды, аздан соң тамақ әкелді, оны ішіп болды да, мені қасына шақырып алып: 

«Кәне, шырағым, бейнет көрген адамға ұқсайсың, өлімге жанынды қиғандай тірліктен үлкен не арманың 

бар, айтшы?», – деді. Айтшы дегенде қуанғанымнан жылап қоя бердім. 
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Мен өзімнің кім екенімді, басымнан кешкен уақиғамды бастан-аяқ қалдырмай баян қылдым. Көк өгізді 

жігіт: «Ой сіздікі ештеңе емес, құдай сені ертең-ақ жарылқайды, себеп менің уақиғамды біліп алып 

қайтасың, өмірі өлгенше қайғы жайлап кететін мені айтсаңшы», – деп сөз бастады. 

– Мен де бір патшаның баласы едім, әкемнің ешбір перзенті болмай үш қатын алған екен. Ең, кіші қатыны, 

менің әжем, екі қабат болған уақытында, әкем баламның өміріне кітап ашып бер, бақытты бола ма, жасы 

ұзақ бола ма, қыз бола ма деп шаһардағы барлық бақсы-балгерді жиып алып сұрапты. Бақсылар 

кітаптарына қарап, балдарын ашып-ашып, бәрі де үндемейді, патша: «Неге айтпайсыңдар, не көрдіңіздер», 

– деген екен, сонда бір ішіндегі ғұлама үлкені: «Әйеліңіз ер бала табады. Атын Әшім қойыңыз», – депті. 

Онан соң он екі жасқа келгенше жер астына сақтаңыз, әйтпесе өмірі қысқа болады. Өзінің көргені бейнет 

болады деген екен. Әкем еркек бала деген соң қуанып, бірнеше жұмыскер жиып алып, жерден сарай 

жасатқан. Оны болған соң он екі жылға жететін азық үйдіріп, шешемнің айы-күні толған уақытында 

қанша даяршымен, мені оқытатын молла мен бәрімізді жер астына түсіреді. Шешем сол жер астында 

босанып, сонда асырап, сонда тәрбиелеп жүріп жатады. Мен іштеме білмеймін, кәдімгідей сейіл құратын 

жері бар, сарайы бар, жақсы оқып жүрдім. 

Сонымен жасым он бірге келді, бір күні сейіл құратын жерге барып қыдырып әрі-бері жүр едім, жоғарғы 

жақтан бір болымсыз жарқыраған саңылау көрінді, әлгіні тамаша қылып қарап тұрып едім, әрі беріден 

соң алтын таққа мінген дүниеде теңдесі жоқ, бір сұлу қыз әлгі тесіктен түсіп қасыма келіп, мені алдына 

алып құшақтап, қысып-қысып оң бетімнен бір, сол бетімнен бір сүйді де қайтадан ғайып болып, жоқ боп 

кетті. Ешбір тұрағын білдірмей кетіп қалды. Ол кетісімен әлгі жерде талып қалыппын. Әрі-беріден соң 

көзімді ашсам шешемнің екі көзі бұлаудай, молда дем салып отыр, ғашық оты ішімді күйдіріп әкетіп 

барады. Не болды деп молда мен шешем сұрайды, айтуға аузым жоқ секілді. 

Әкеме хабар салып, жер үстіне алып шықты. Ат жетер жерден бақсы іздеп, еш бірі ем қыла алмай қойды. 

Ақыры шаһарымыздағы бір ғұлама қарап: «Бұл бала жазылмайды, бұл ғашық болған болу керек, пәлен 

шаһарда бір дәрігер бар, соның бір қарағанынан қалмайды, баланы сонда жіберіңіз, бәрі бір шақырғанмен 

ол келмейді, мен өзім бастап апарайын, дәрігерге қанша тарту сыйлықпен жіберіңіз», – деді молда. Мұны 

есітіп әкем пақыр мен жазылғандай болып қуанып, ырғап-жырғап жүргізді. Арада бірнеше күн жол жүріп 

дәрігерге келдік. 

Әлгі дәрігердің әдеті халқын жылында бір қарайды екен. Елінде жөнді ауру болмайды, адамды ажалға да 

талғап қана құдайдан қорыққаннан береді екен. Сонымен мен барған кезде елінің жиылып көрінетін уағы 

болып қалыпты. Шаһардан бес шақырым шамасындай жерде сарайы бар екен, соның алдына елі жиылып 

қаз қатар отырады екен. Өзі жалаңаш келіп, елді қарайды. Сол елмен бірге мен де келіп отырдым, дәрігер 

келіп, басынан төмен қарап-қарап, қайсыбіріне ауруың жоқ деді, әлдеқайсына бір жапырақ кағаз берді, 

қайсыбіріне дәрі берді, бәрі де оңалып тарап, кетіп қалды. Маған келді де бетіме қарап өтіп кетті, өзімнің 

түсім сарғайып, өңім бұзылып кеткен болуым керек. 

Анау қарамаған соң жаннан күдер үзіп, «өледі екем ғой» деп ойлап отырдым. Әбден ел тарап болған соң 

шал келіп, мені ертіп өз сарайына алып келді. Үйіне кіріп бір үлкен шкафка алып келіп, аузын ашып, 

астыма орындық қойды. Шкаф толған кітап: «Мынаны оқи бер» деді де, өзі кетіп қалды. Оқып отырмын, 

еш нәрседе шаруам жоқ, күн сайын тәуір болып келе жатқан секілдімін. 

Шүкір жаман емеспін, кітаптардың бәрін алты ай ішінде оқып бітірдім. Бір күні бір кітапты оқып отыр 

едім, ұстазым бір аурулы шалды алып келіп шалқасынан жатқызып қойыпты. Кітапты оқып отырсам 

кітапта: «Көсеу темірді отқа қыздырып, бісмілла деп, аурудың басына таяп апарсаң мойнына жабысып 

тұрған кенедей дерт темірдің басына жабысып шығады, темір ыстық болса, шал өліп кетеді» делінген 

екен. Әлгі өзімнің ұстазым шалды осылай емдегелі жүр екен. 

Ұстазым темірді ысытып алып кетті. Байқасам темір ыстық. Таяп, тиіп кетсе өліп кететін. Ауруға жаным 

ашып: «ата, өліп кетеді», – дедім. Сол-ақ екен темірді лақтырып жіберіп, шашын, сақалын жұлып, ойбай 

салып, үйден шығып, безіп кетті де қалды. Онда жұмысым болған жоқ. Жүгіріп келіп, темірді 

суытыңқырап жіберіп, аурудың басындағы дертін алып, тұрғызып қоя беріп, жүгіріп далаға шықсам, 

ұстазым жарылып өліп қалыпты. Бұл не деген ғажап болып кетті деп жүрсем, ол кісі, мынау өзімнен қалай 

асып отыр деп, күншілік етіп жарылып кетіпті. 
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Сонымен шалды ақ жауып, арулап қойып, сарайларын аралап жүрсем, бір бөлмеде кішкене ғана бір 

сандық тұр. Ашып қарасам, ылғи дұғалық, ісми ағзам дұғасы. Әлгілерді қолыма алып, оқып көрсем, пері 

байлау шарттары бар екен, алып оқып, ойлап отырдым. 

Баяғы қыз осы періден шығар, бұларды байлайын деп, бір дұғалықты алып оқыдым. Әлден уақытта: 

«Жаным, бұл не қылғаның қырасың ба мұнша», – деп, жиылып келіп тұрған ылғи перілер. «Сендерде 

менің шаруам жоқ, патшаларыңның қызын әкелсеңдер босатам, болмаса бәрінді қырам», – деп едім, 

Жымыр деген бір ұшқын жіберіп патшаның қызын алдырды. Өзімнің неше жыл зарығып сал ауру болған 

Шахинорды есіктен алып келгенде, есімді білмей талып кеттім. Әлдене уақытта көзімді ашсам, 

баяғысындай алдына алып, су бүркіп отыр екен. Құшақтап, көрісіп, «жә, құдай, тілекті бердің», – деп 

мауқымды бастым. Байлаған перілерді босатып, некемді қидырып, осы сарайымды өзіме бөлек етіп 

салдырып, өзіме арнаған үйге кіріп сәт күні екеуміз қосылып жатқан едік. Сырт жағымнан бір дауыс: «Ой, 

ақымақ, тозаққа кетесің, қойныңдағы ісмиағзам дұғасын бері әкел», – деді. 

Байқағам жоқ, суырып бере салдым, қолына түскен соң таптыра ма, алды да кетті. Сөйтсем мені перілер 

алдап, аңдып жүреді екен. Өздерін байлайтын дұға қолдан кетіп қалды. Ана шымылдықтың ішінде жатқан 

қыз не өлі емес, не тірі емес шала жансар. Көк өгіз сол дұғалықты сұрап алған пері. Ұстап алып, жылында 

кегімді бір алам. 

Зарлап жылайтыным ана қыздың күйігі, сол пері тірілмейді, бұл дүниеде осымен қосыла алмай кеткенім-

ау деп жылаймын. Халықты иіріп алатыным бәріде, менің осындай болғаныма қайғылы. Өзім барып 

жылап, зарлайтыным халыққа ашықтығымды білдіремін. Өлтіретін жігітім сол ұстап қалған перілерім. 

Жылында біреуін ел көзіне керсетіп өлтіріп қайтамын. 

Қайтып келіп дүре салатыным шыдай алмай кек алам. Торғын орамалмен ауыз-мұрнын сүртетінім жаным 

ашиды. Осы уақиғаға міне бес жыл болды. Содан бері тартқаным қасірет», – деп сөзін бітірді. 

«Енді ұлықсат беріңіз, исмиағзамды мен іздеймін», – дедім. «Жоқ, осы өнермен неше жыл мен де 

табалмай зарлап отырмын. Қор боласың, елге бар да ғашығыңды қуантып, мақсатыңа жет», – деді ол. 

«Жоқ, іздеймін, өлсем сізден артықпын ба?», – деп, дұғалықты іздеп жолға түстім. Қайда екенін ешкім 

білмейді, әйтеуір бетім ауған жаққа қаңғып жүріп кеттім. 

Бет алды сандалып жүріп, каңғып, еш дерегін білмей, қой, табалмай барғанша, өлгенім артық деп, бір 

тауға шығып, жар тастан кұлап, өлем деп тұрғанда, бір дауыс: «Ей, ақымақ, неге кетесің, ана бейітке бар, 

үш дәруіш отыр, соған барсаң мұратыңа хасіл болады», – деді. Мұнда келіп едім, сіздерді көрдім деді 

Мұратқан. 

Екінші дәруіш 

– Енді сіз сөйлеңіз, – деді үш дәруіштің әуелгі екеуі. Мұратқанның алдында келген адам сөзін бастады. 

– Мен Жазира шаһарының патшасының баласы едім, әкем сонша жақсы-ақыл иесі адам болды, мен 

еркемін, жасым камалатқа толып, сейіл серуен құрып жүремін, қасыма ерген қырық нөкерім бар, «бұл 

жалғанда теңдесім жоқ», – деп ойлаймын. 

Еш нәрсе ойыма кіріп шықпайды, бір күні серуенге шығып аң аулап келе жатыр едім, алдымыздан бір 

басы алтын, бөксесі күміс киік ойнақтап шыға келді. Құдай берді деп, алды-артымызға қарағамыз жоқ, 

бет бетімізбен қуып жөнелдік, киік қашып келеді, біз қуып, айқай салып келеміз, ештемемен жұмыс жоқ, 

есі-дертіміз киікке жету, ол жарқ-жұрқ етеді. 

Аттары шаршаған жігіттер бірте-бірте қалып жатыр, онда шаруам жоқ, есі-дертім киікті ұстасам деймін. 

Киік сонша қызықты, шіркін-ай, ұстап алып сарайымның ішіндегі бақшаға қоя берсем деймін. Атым 

жүйрік, болдырар емес, неше түрлі болып аспанға ұшып кетеді. Бір мезгілде артыма қарасам адам 

көрінбейді, бәрінін аты болдырып, қалып қойыпты, мен оны керек қылғам жоқ, қызумен киікке қызыға-

қызыға қуып жүре беріппін, күн батуға таянған мезгіл еді. Киік те болдырды, менің атым да болдырып 

келе жатқанда, алдымыздан бір үлкен су кездесті. Бұған киік те келді, мен де келдім. Қайда барарын біле 

алмай секіріп суға түсіп жүзіп жөнелді, шыдап тұра алғаным жоқ, мен де түстім, әлден уақытта ол да 

шықты аржағына, мен де шықтым. Және қашып жәнелді, беті таяу тұрған бір тау бар екен, соған қарай 

тартты, мен де қалғаным жоқ. Таудың бір үлкен терең сайына қарап қашып келеді, мен де қуып келем, 

сайдың төр жағында бір көк күмбез тұр, киік келді де соған кіріп кетті. 

Артынан келіп, атымды байлап тастап мен де кірдім. Келсем дәнеме жоқ. Екінші бір есіктен қарадым, іш 

жағын неше түрлі етіп безеген екен, кірсең шыққысыз бір сарай. Соның дәл төрінде киік сұлап жатыр, 
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оның басында ақсақалды бір шал жылап отыр. «Сені кім осындай қылды, жануарым, құдай, оны да сендей 

азапқа салсын», – деп отыр екен. Екінші бөлмеге қарасам оң жақ қабырғада бір шымылдық құрулы тұр. 

Аржағында, ай десе ауызы, күн десе көзі бар, қара қасы қиылып бір қыз отыр. Көзім түскен кезде, 

бойымнан тағат кетіп жан тәніммен ғашық болып, «Ей, сен не қылған адамсың?» – дедім. Үндемейді, 

жымия қарап көрген сайын сабырымды алып барады. Жақын келіп: «Ой, сен не деген жансың, не ғып 

отырсың?» – дедім, үн жоқ бедірейіп отыр. Үндемегеніне ызаланып: «Жаным-ау, неткен жансың, жөніңді 

айтсаңшы», – деп, дәл қасына жетіп келсем сурет екен. Не болып кеткенімді білгенім жоқ, сурет болса да 

есім шығып талып кетіппін. Суретті құшақтап, зарлап, жылап отыр едім, жасы алпыс-жетпіс мөлшерінде, 

бір қарт адам кіріп келді де: «Әттеген-ай, жас басынан мына дертке қайдан душар болып қалды, сорлы 

бала, мұнда не шаруаң бар», – деді. 

– Бәрібір ол сенің қолыңа түспейді, ғашықтық дертпен өлгеннен басқаң жоқ, – деді ақсақал қасыма келіп, 

жылап отырып: 

– Ата, – дедім, – құдай үшін маған жөн-жобасын, қай түрлі екенін айтып көрсетіңіз, – дедім шалға. 

– Шырағым, мен шал емеспін. Биыл жасым жиырма сегізге шығады, осы қыздың әуресімен шашым, 

сақалым ағарды. Менің балалау кезім еді, жиырмаға жетер-жетпес уағым. Ром шаһарына барып келе 

жатқанда, бір сәнді салтанатты үлкен шаһарға кез келдім. Шаһарға таяп келіп қасына қондым. Күн ыстық, 

түс мезгілі еді. Шатырды тігіп тастап жатыр едік, аздан соң бір жігіт келді, сол шаһардікі екен, әдемі, 

еркек затқа бітпеген пішіні бар, періште десең болады. Ат үстінде тұрып, «Жолдарыңыз болсын, қай 

жердікісіз», – деді. «Айтқаныңыз келсін, Ром шаһарына барып келе жатқан керуенбіз», – дедім. Үш-төрт 

жас менен кіші: «Ағай, бері келіңізші, сізде бір шаруам бар еді, – деді. Бұрын көріп білген кісім емес, 

бірдеме істегелі жүр ме деп қорқақтап, бөгежектеп едім: «Қорықпаңыз, мен де адам баласымын не қылар 

дейсіз», – деді мұңайып, жіңішке дауыспен майдалап қана. Қасына бардым. «Ажарыңыз тәуір болған соң 

сізге бір іс тапсырайын деп келдім. Бармасаңыз айтпаймын», – деді. «Айтыңыз, түріне қарай барамын», – 

деп едім, ол: «Мойныңызға алсаңыз айтам, әйтпесе айтпаймын, нәсіліңізді көргесін сіз орындай алады 

деп келіп отырмын», – деді. 

– Жарайды, енді айта ғой тәуекел, барайын, – дедім. Қалтасынан бір сөз жазған хат алды да, мына хатты 

сонау ақ мұнараның ішінде, сегіз патшаның санаты отырады, сол күмбезге барыңыз, күн батыс жақтағы 

есіктен кірсеңіз кішкене көше бар, соның жан-жағында бөлек-бөлек есігі болады, аузында күзетші, кісі 

көрсе атады, сіз соларды көргеннен қолыңызды көтеріп барыңыз, қасына барған соң хатты көрсет, сізді 

нұсқап жібереді, сонан оң жақ қабырғада үш есік болады, сіз соның екеуінен өтіп, үшінші есікті ашып 

тұрсаныз төрінде аяқ, қолы шынжырлаулы бір арық жігіт отырады, мына хатты сол жігітке беріңіз, беріп, 

қолына тиген соң жарты ауыз сөзге келмеңіз, тез кейін қайтыңыз. 

Осыны істегенде, шапшаң тез барыңыз, егер жауапқа келемін деп бір минут кешіксеңіз сіз бұл дүниелік 

адам болмайсыз. Басыңыздың қалай кесіліп қалғанын біле алмай қаласыз», – деді. «Мен қызбын, әкем 

бермеймін деп, ұстап отырған менің ғашық жігітім еді», – дейді. Мен қызбын деп айту мұң екен, жан-

тәніммен ғашық болдым. Жүрегімде сабырлық қалмады. Мен осындай халге душар болды деп, ішкі 

сырымды айтқым келіп еді, бірақ мұның хатын апарып, әуелі оның ішкі сырларын біліп алайын деп ойлап, 

«құп болады» деп, хатын алып жүріп кеттім. 

Айтқанындай ақ күмбезге келіп, көрсеткен есіктен кірдім. Мен кіріп келсем, үш есік тұр. Төргісінің аузын 

ашып қарасам, бір жігіт отыр, аяқ-қолы шынжырлы. Нұсқасына қарасам, адам баласының жаны ашитын, 

арықтығы-аржағынан сүйектері көрініп тұр, бір түрлі мехнат көріп отырған адам. Түрін қарап тұрсам, құр 

қу сүйекті құрап қойған секілді. Не қыларымды білмей, осыны істеген адамды, шамам келсе, отқа итергім 

келіп қаным қайнап, жөнін сұрайын деген оймен хатты қолына беріп: «Жаным-ау, мұнша саған не болды» 

деуім-ақ сол екен, дүние жүзі қозғалғандай шатыр-шұтыр етіп, зілзала орнағандай болды. 

Не екенін білмеймін өліппін деп қалыппын, сонан кейін көкте екенімді, жерде екенімді білмеймін. Бір 

уақытта кішкене есім кірейін депті, қозғалуға дәрмен жоқ, өне бойым ұсатылып қалған, қимылдатпайды, 

басым зеңеді. Байқасам мүшелерім өзімдікі емес секілді. Жан-жағыма көз жіберсем өзімді табытқа салып, 

көтеріп жүр. Өне бойымды қызыл қан жауып кеткен, жатқан жерімде қара құрттай кісі қаптап жүр, басым 

быт-шыт болып жарылып қалыпты. 

Бұл қалай деп сұрайын десем, шамам келетін емес, көтеріп жүрген адамдарға: «мені бір оңашалау жерге 

апарыңыздар», – дедім. 
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Іздеп келіп алатын жолдастарым, қайда екенімді білмей жүр ғой, әлде мынадан қорқып қашып кетті ме 

екен деп те ойлаймын. Әйтеуір топтан шеткері бір жерге алып келіп, табытыммен қойды, ептеп байқасам 

бұрынғыдан көрі есімді жиып қалыппын. Топтың ортасында биік құрылған табыт тұр, үстінде бір өлген 

адам жатыр. Астында бір еңгезердей әдемі жігіт, басында айық қалпақ, қолында қос желек найза, үстіне 

киінгені торқа сауыт, мойнында садақ, екі көзінен жас ағып: «бауырым-ай, тыянағым-ай, жүзіңді көріп, 

ауыз екі қоштаса алмадым-ау», деп зарлап, найзасына сүйеніп жылап тұр. Сонша көп халық табытты 

айналып жылап олар да тұр. Тұруға шама жоқ, бір кісіні шақырып алып, «мынау не уақиға» деп сұрадым. 

Ол адам жайланып, жаныма отырып, мұны сұрасаң айтайын деп, бетіме қарады да: «анау табытта тұрған 

жігіт, бағанағы өзің хат апарған жігіт деді. Сен сөйлеспей бере салып, кейін қайтқанда адам білмейтін еді. 

Ешкімді сөйлестірмеуге ешкімге көрсетпеуге патшаның қойған адамдары сенің даусың шыққанда соғып 

кетті. Қыздың дұғасы бар деп айтуы да сол еді. 

Анау өлген жігіт патшаның баласы. Және оның інісі де патша. Бірақ бұл патша болғанда арық жігіттің 

әкесіне қарайды. Қыз сол кіші патшаның қызы. Інісі ағасын өлтіріп, орнына үлкен патша болсам-ау деп 

жүреді екен. Бір мезгілдер болғанда, ол есебін адамға сездірмей, бір мыстан кемпірге ақы беріп, ағасын 

өлтіртіп, мұра менікі деп, баласына бермей ағасының орнына патша болды. 

Сонымен ол жүріп жатты. Екеуінің әкесі бір туысқан кісілер болса да қыз жігітке ғашық, жігіт қызға 

ғашық. Мұны бір күні қыз әкесі сезіп қойып, «екі тозақы, бұлар шариғатқа қисық іс істеді, және мені 

халыққа масқаралады, патша қызы інісіне ғашық деген әңгіме елге жайылды, мұны жөншілікпен өлтірмей 

масқаралап өлтірейін» деп ойлады. Ақыры жігітті шынжырлап қысып ұстады. 

Сөйтіп ешбір айла таба алмай қыз жүре беріп, ешкім білмейді, сырттың адамы деп, сені жіберген еді. Өзің 

сөйлесем деп мына бейнетке ұшырап жатқаның, жаңа сенің сөйлескеніңді қыз әкесі патша біліп, жігітті 

дарға тартып жіберді. 

Сол екі ортада арық жігіттің бір апасынан туған жиені болушы еді, бетіне жан келмейтін мықты батыр 

болған еді. Бір күні түс көреді де, халқына «қару-жарақтарыңды алыңдар, менің нағашым бір пәлеге 

кездесті, соны біліп қайтам» деп, іздеп келген еді, мынау арық жігіттің өлген үстінен шықты, келе айқай 

салып араласып берді. Сол жерде дар басына жиылып тұрған халықтан біліп, патшаның басын алып, 

нағашысын анау мұнараға салып, өзі астында жылап, зарлап тұр. Қыз Күләнда әлгі батырдың қасында бір 

талып, бір тіріліп отыр», – деді бөтен адам. 

Сөйтіп отырғанымда баяғы өзімнің көрген жолдастарым жылап, шулап, мені тірі тауып алғанға өздері 

қуанып, мені сол табытыммен көтеріп қосқа алып келді. «Кәне, енді біз жүрейік, өстіп отырып осылардың 

бірдемесіне ілініп кетерміз, қайтайық», – деді жолдастарым. Менің онда жұмысым жоқ, есі дертім 

Күләнде, енді бір көріп сонымен сөйлессем деймін. Күләндамен сөйлессем бе деген оймен ақырында 

жігіттерді тоқтаттым. Екі-үш күн өткізіп, жараларым тәуір болды. 

Соның жүзін көрейін деп, шаһарға таман аяңдап келдім. Сұрастырып білсем, батыр жиен бір бөлек алтын 

сарай салдырып, соған қызды бөлек күттіріпті. Жан-жағын қоршаған әскер. Мұнан күдер үзген соң 

қайтерімді біле алмай, сандалып келе жатып, енді әуре болмайын, себеп – ол менің қолыма енді түспейді, 

мұның суретін алсам да болар деп ойладым. Күләнда қыз көк күймелі пәуескемен келе жатыр екен, күн 

ыстық, пердесін ашып, мені көріп, атын тоқтатып тұрып: «Әй, жігіт, сен сөйлеспегенде өлмейтін еді ғой, 

бірақ та жазу осылай шығар, сен де қас қылған жоқ шығарсың», – деді. Сонсоң мен жылай бердім. Ол 

«неге жылайсың» деп сұрады. Өз қалымды айтып ем: «Ой, бейшара, әуре болма, батыр білсе, екеумізді де 

өлтіреді, онан да өзің бар да еліңді тап», – деді. «Ең болмаса суретіңді берсеңші», – дедім. «Ендеше, алтын 

сарайдың батыс жағына бар да тұр, қазір мен де барамын», – деді қыз. 

Келіп тұрдым, әлден уақытта, күн батар мезгілде қыз келді. Көрді де бір нөкерін шығарып алып, үйдегі 

менің суретімді әкеп берші деді. Нөкері алып келіп маған берді. Сосын Күләнда қош айтысып, сарайға 

кіріп кетті. 

Жылай-жылай мен қайттым. «Ана тұрған сол қыздың суреті, – деді шал. Ол үшін әуреленбе, ала алмайсың, 

өзің жазым боласың, қайт», – деді. Мұны естіп, тағы жалынып, зарлап: «Ататай-ау, рақым қылсайшы, 

мендей құрбыңа жөніңді айтсаңшы, барайын», – деп шалдың аяғын құшақтап жалындым. 

– Тоқта, – деді бір уақытта, сенің зарың менің сүйегімді сырқыратты, енді айтайын. Шал мені ертіп биік 

таудың басына алып шығып, жөнін көрсетіп: «Осымен тоқтамай жүре бер, алдыңнан бір үлкен көл, 

жайқын су кездеседі, сонан аман өтсең еліне барасың, – деді. Егерде осы жолмен жүріп отырып суды 
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тапсаң сол суда менің астылы-үстілі байлап қойған кемем бар, соған мін, және батысқа қарай аға бер, 

басқа жаққа бұрылсаң ғұмырыңда табу жоқ», – деді. Мен бәрін сұрап алып, «құдай енді өзің оңғар» деп, 

жолға түсіп, жүріп кеттім. Шалдың көрсеткен жолымен тура аман-есен суға келдім. Суды жағалап жүріп 

кемені тауып, біраз осы жерде тынығайын деп үш күн жаттым. Төртінші күні жүрмек болып, кемені 

дайындап, суға түсіп кете бардым. Күн батысқа жүріп, кемені айдап келе жатыр едім, күн бұлттанып жел 

тұра бастады. Дауыл соқты. Мен кеменің астыңғы қабатына түсіп алып жаттым. Әлдене уақыт жел шығып, 

судың жүзі боранша көпіріп, толқын таудай болып, кемені айдап жөнелді. Біресе аударып, біресе 

домалатып жүріп келеді. Менде ес жоқ. Кемесімен суға кетем ғой деп жылап қорқып, жанымменен қош 

айтысып жүріп келемін. Бір мезгілде жел басылғандай болды. Кеменің үстіңгі қабатына шығып қарасам, 

қалай кетіп бара жатқаным білінбейді. Дүние жүзі көкпеңбек су, дүниенің ол шеті мен бұл шетіне көз 

жетпейді. Мен жылап-еңіреп, «мына судан енді шыға алмай өлгенім ғой, Күләндам жүзіңді бір көре алмай 

кеткенім бе» деп, ботадай боздап жылай бердім. Бір уақытта жел қайта көтеріліп, таудай толқындар 

кемені аударып төңкере бастады. Мен сорлы тағы кеменің астыңғы қабатына кіріп жатып алдым. Кемені 

толқын тербеп айдап, сырғытып келеді. Осымен судың бетінде жеті күн жүрдім. Әлдене уақытта кемені 

жел айдап жағаға алып келді. Қуанып, секіріп түсіп, кемені байлап тастап, қырға шығып, жүгіріп келе 

жатырмын. 

Көздің ұшында шаһар көрінеді. Биік ақ мұнарасы бар. Жүгіріп шаһарға келдім. Келсем адам жоқ, бір түрлі 

сәнді шаһар. Бұл не шаһар деп, аралап келе жатып ортасында күнше зейнеттеп салған сарайды көрдім. 

Айналып жүріп бір жақ есігінен ішіне кірдім, сарайдың асты-үстінде адам айтқысыз алтындаған құрулы 

тақ бар екен. «Ей, тәңірім, бұл шаһардың адамдары, малы, жан иесі қайда кеткен, апат келіп қырылды ма 

екен, болмаса қалпымен жолаушылап кетті ме екен» деп тұрып, тақтың үстіне шығып, өз елімдегі 

патшалық өмірім ойыма түсіп, масаттанып отыр едім, әлдене уақытта даладан дауыс шықты. Не дауыс 

екен деп есім шығып, далаға шықсам шаһардың іші толған маймыл. Мен есімнен айрылып талып кеттім. 

Менің үніммен маймылдардың жұмысы жоқ. Мені көріп қалып, шуласып, «құдай берді, мынаны патша 

қылып аламыз, жез тырнақ бізге тимейді» деп шырқырасып жатыр. Бір мезгілде көзімді ашсам бетіме су 

сеуіп отырған ылғи маймыл, тағы не пәлеге жолықтым деп зарлап, мен жылап өсиет айтып отыр деп 

ойлапты. 

Мен зарлап, жылап болған кезде маймыл көтеріп алып келді. Тақтайда жазу бар екен, әкелді де менің 

қарсы алдыма қойды. Бұл не нәрсе деп тамашалап қарап тұр едім, жазылған сөз мынау екен: «Бұл шаһарға 

келген адам баласы осындағы жазу бойынша, маймылдарға патша болып тұра береді. Егер кетем деп 

ойласа, өмірін қорлықпен шірітеді. Шыдамай кетем деп күн шығысқа қарай жүрген адам жез тырнаққа 

кез болады, оңтүстікке жүрген адам кісі етін жейтін адамға кез болады, солтүстікке жүрген адам шегі жоқ 

су болады, осы маймылдарға патша болып тұрса, ақиретте ақ жүзді иманды болады», – деген. Ақырында 

мұны жазған мен Сүлеймен пайғамбармын деп қол қойған. Мына жазуды оқып мен тағыда талып кеттім. 

Өліп кетті ме деп маймылдардың есі шығып, шуылдап, су сеуіп тағы тірілтіп алды. Бір уақытта 

маймылдар өзі сойып жесін деп, бір семіз қой берді. Неше күн су бетінде жүріп, қарным ашып қалған 

екен. Маймылдардың енді қастық қылмайтынына көзім жетіп, қойды өз қолыммен сойып, бұзып, қазанға 

асып жедім. Сөйтіп мен маймылдарға патшалық әмір ете бердім. Түн болса маймылдар, жатсам да 

маймылдар айналамды қоршап ұйықтайды, қашып құтылу қиын-ақ. Таң атып, тамақтанып болған соң бір 

итті ерттеп, мені мінгізіп алып, ертіп жүрді. Күн шығысқа қарай келе жатырмыз, сәске мезгілінде бір 

үлкен дарияға келдік. Сол күні жез тырнақтар маймылға шабуыл жасайтын күні екен, әлдене уақытта 

жезтырнақтар қара құрттай қыбырлап келе жатыр. Маймылдар мені шыр айналып, тығылып, шулап 

түрды. Жезтырнақтар таяп келіп, мені көріп, маймылдарға тие алмай иіріліп тұрып қалды. Маймылдар 

қуанып, «адамзаттан патшамыз бар» деп, жезтырнаққа көрсетіп, жүгірісіп жүр. Егер адамзаттан патша 

қойса, жезтырнақ тимейді екен. Олар иіріліп тұрып-тұрып тарап кетті. Түс болған соң біз де шаһарға 

қайтып келдік. 

Күндіз-түні уайым қайғы, қалай кету есебін таба алмай жылаймын да отырамын. Бір күні ойланып отырып, 

қой, бүйітпейін, халқымды аралайын деп, бұларға әмір қылайын. Сонан соң өздерінен өздері әуре болып 

кеткен кезде қашайын деген ойды ойладым да халқымды жиып алып, мен алыста жатқан елімді 

аралаймын деп, жүйрік итті ерттетіп, мініп алып, ел аралауға жүріп кеттім. Құмырысқа жақтағы бір 

маймылдың аулына келіп қондық. Патша келген соң есі қалама, арақ-шарапты жинап, малды сойып, 
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естері шығып шуласып жүр. Сөйтіп отырғанда мен барлық жұртты жинап алып, арақ-шарапты ішкізіп, 

түгел мас болған кезде итке мініп алып, қашып жүріп кеттім. Мастықтары қайтып, естерін жиған кезде, 

олар тұрып мені іздейді. Кетіп қалғанымды біліп, барлығы жиылып, ой-байлап, жыласып, енді өлдік деп 

шулап, иттеріне мініп алып, менің кеткен ізіме түсіп алып, қуып береді. Олар қуып, жақындап келе 

жатқанда мен де жаңа ғана құмырысқаның жұртынан өттім. Құмырысқалар жалғыз мені байқамастан 

алдында шырт ұйықтап жатқан еді. Мына қуған маймылдардың дүбірімен оянып, көріп, әдейі өз жұртына 

іздеп келген жауды аясын ба, қарсы шығып соғыс салды. Мұны көріп, маймылдар мені қууға шамасы 

келмей құмырысқалармен соғысып қала берді. Мен сол жүргеннен жүріп, тоқтамай үш күн, үш түн 

жүрдім. Тынымсыз жүрген ит онан ары жүруге жарамай болдырып, өлім халіне келді. Берейін десем түк 

тамақ жоқ, енді қайтерімді білмей, я құдай, мен ғаріпті осынша неге аямадың деп уайымдап отырдым да, 

«қой, бүйтпейін, мұнымен отырып өліп қалармын, жүріп тіршілік қылайын» деп, итті тастап, жаяу қаңғып 

жүріп кеттім. Көп жүрдім. Ел-жұртымның бетін көре алмадым. Ылғи шөл, жапан дүз дала. Әбден халім 

бітіп, өлудің аз-ақ алдында болып келе жатыр едім, алдымнан бір биік тау көрінді. Соған аяңдап келдім. 

Басына шығып қарайын, жан-жақтан не көрінер екен деп ойлаған едім, әлім бітіп, шаршап, қалай 

шығарымды біле алмай тұрдым. Дәл тұрған жерімнен бір биік тас көрінді. «Қой, бүйтіп ит жемеде 

өлгенше, мына тастан құлап өлейін» деп, енді секіргелі тұрғанымда, арт жағымнан бір дауыс: «Ей, ақымақ, 

имансыз неге өлесің, онан да анау бейіттің ішінде екі дәруіш отыр, соған барсаң мұратыңа хасыл болады», 

– деді. 

Мұнда келіп едім, мына екеуіңді көрдім», – деді. 

Үшінші дәруіш 

Мен де бір патшаның баласы едім, әкем сонша қаһарлы, алдына еш адам келмейтін түсі суық адам еді. 

Сол кісіден мен жалғызбын. Және бір қарындасым бар. Басқа ұл туысым жоқ. Сайран етіп, сауық құрып 

жатамыз. Еш уайым жоқ. Қасыма ерген нөкерлерім бар. Күнде сауық. Әкемнің қартайған уағы еді, бір 

уәзірі бар, ол да халыққа қадірлі, бірақ қатаң мінезді еді. Бір күні әкем ауырып, үш күн жатып, дүниеден 

қайтты. 

Өзім жас, әкем өлген, уайым-қайғымен қараланып мен жүрмін. Шешем тәуір кісі еді. Бір күні: «Балам, 

өлгеннің соңынан өлмейсің, осы елдің түрі жаман, түбінде ертерек мына әкеңнің орнына отыр, өйтпесең 

ана уәзірдің мәнезі жаман, аударып алып, таққа отырар да сені қаңғытып жіберер, онан бұл ұялатын кісі 

емес. Саған менің ақылым», – деді шешем. Мына сөзді түсініп, елімді жинап алып: 

– Ай, халқым, әке өлсе балаға мұра деген еді. Мынау әкемнің орны бос тұрмасын, – дедім елге. Анау-

мынау деп отырғанда уәзір сөз бастап еді, отырған ел соны мақтады. «Патшаны енді көп болып, тас салып 

сайлаймыз, мен болам деген кісінің бәрі де патша бола берсе, елдің бәрі де патша болар», – деді ол. Анау-

мынау деп едім, елдің беті ауып кеткен екен, сол жерде табан аудармай уәзірді патша қойды. Уәзір мені 

сол сарайдан шығарудың қамына кірісті. Жас болсам да жөншілікпен шығам ба, тартыса кеттім. 

Ақырында уәзір қойған жоқ, өзімді қорлықпен масқаралап айдап шықты. Сонымен не қыларымды білмей, 

сандалып жүрдім. Сол әкем патша болып тұрғанда бір досы бар еді. Бір күні жылап соған келдім. Ол мені 

көріп жылап, «қайран, шырағым Зейнел-ай» деп, құшақтап, біраз тұрып, шешем, қарындасым – бәрімізді 

үйіне ертіп келді. Отырып: 

– Ей, Зейнел, әкеңмен құдай дескен дос едік. Сен мына халге ұшырап қалған екенсің. Әкең тірі уағында 

бір перінің патшасымен дос еді, соған жылда бір барушы еді, барғанда мені қалдырмай алып барушы еді, 

сонда пері айтушы еді, осы сурет қырыққа толса, не болам десе боласың, кімде қандайлық кегің болса, 

соны қалайда аласың деп еді, сен соған барып мына болған халіңді айт, әкеңмен достығын айт, сонан соң 

анау қалған маймылдың суретін сұрасаң берер, мен соған ертіп барайын, – деді. 

Әкемнің досы екеуміз жүріп отырып, бір күндерде періге келдік. Күтіп алды. Сонан соң болған халді 

айттым, әлгі пері патшасы отырып, басын шайқап: 

– Балам, сені қайдан білейін, ешбір сырыңды алғаным жоқ, әкең адал достыққа жарайтын жақсы кісі еді, 

– деп отырды да, жарайды, әкеңмен дәмдес болып едім, бір рет сынап, берейін. Мен адамзат патшасы 

Онзила шаһарының қызына ғашық едім, мен соны тартып алам деп барғанымды біліп елі исмиағзам 

дұғасын оқып жолатпай қойып еді, сонан не істерімді білмей отырмын. Не ықтиярымен бермейді, соны 

қас қылмай әкеп берсең маймылдың суретін берейін, – деді. Пері патшасы соны айтып, қолымызға: 

«мынаумен іздейсіңдер» деп, бір қыздың суретін берді. Қарасақ көрген адам жолында өлетін. 
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Суретті алып, патшаның ғашық қызын іздеп кеттік. Көрсеткен жөнімен іздеп, неше күн жүріп келе жатыр 

едім, елсіз далада иығына қоржын салған бір қайыршы шал кезіге кетті. Сәлем беріп жөн сұрады: 

– Балалар, мен сол шаһардікімін, – деді. Қайыршыдан мына жақсылық хабарды естіген соң, мен тұрып: 

– Е, ақсақал, қайырсыз мың тенге аласыз ба, жоқ қайырлы бір теңге аласыз ба? – дедім. Қайыршы: 

– Қайырсызды не қылайын, қайырлы бір теңге беріңдер, шырақтарым, – деді. Сол жерде қайыршыға бір 

ділдә беріп, жүріп кеттік. Жөнін сұрап, бір мезгілде шаһарды тауып алып, күн кешкірген уақыт, шаһарды 

аралап келе жатыр едік, шаһардың орта тұсында бір үлкен алтын сарай тұр екен. Бір жағы құлаған, ішінде 

бір шал, бір қыз отыр. Келсек бағанағы қойнымыздағы суреттегі қыз. Көңіл шат болып, осында қонайық 

деп келе жатсақ, отырған шал бағанағы өзіміздің қайыр берген шалымыз. Аттарымызды байлап тастап, 

«ассалаумағалайкүм» деп кіріп келдік. Көргеннен-ақ тани кетті. Бәрі де, жылап отыр. Шал қалбалақтап: 

– Жоғары шығыңдар, балалар. Жолдарың болсын, қарақтарым, сендердің, бір ділдәлерің, қайырлы, 

берекелі болып, бүгін соған көп нәрсе алдым. Мына балам қуанып көп алғыс айтып отыр, – деді. Алла 

сендердің жолдарыңды қылар, біз де мүсәпір адам едік, – деді. Сонда қуанып отырып, қасымдағы досым 

сөз бастап, пері патшасы жібергенін айтып, қызды сұрады. 

Шал мына сөзді естіп, жылап сөз бастады: 

– Балалар, мен заманымда патша едім. Қапыда құдай тағала мына күйге салды, сол пері лағнет келіп, 

соғысып, мал мүлкімді талауға салып, көп қинау көрсетті. Мен де патшамын, жөншілікпен қызды 

бермедім. Енді күллі елді бүлдіретін болды. Сонан соң молдалар жиып, періге ем мынау болады деп, бәрі 

исмиағзамның дұғасын оқыды. Әрі беріден соң албасты секілді басып отырған пері әскері бір сағатта 

кетіп бітті. Кетсе де тыныш кеткен жоқ. Осылайша өзімізді ғарып қып, мына сарайдың бір жағын бұзып, 

барлық адамдарымызды жылатып кетті. Сонан бері осы халмен күн көріп жатырмыз. Сіздердің кешегі 

берген ақшаларыңыз өзім осы халге келгеннен бері көрген қайырлы нәрсем болды. 

Енді, балалар, сендерге не айтам, өзім мына халде отырмын, заттарың тәуір керінеді, періге осы баламды 

бермеймін деп, түсіп отырмын ғой, қалай қып аласыздар, өстіп отырып бұл баламды енді жылата бермейін, 

құдай алдынан жарылқасын, – деді шал. Осы күні сол сарайда болып, ертеңіне қызды алып келе жатырмыз. 

Мен қызға жан-тәніммен ғашықпын. Жоқ жерде өзімнің ғашық екенімді қызға айттым. Қыз Шарбану: 

– Мен қайдан білейін, менде не ерік бар, мені не қылғалы алып келесіздер, – деп, ауыр күрсініп жылады. 

– Жаным Шарбану, мен сендік, енді ешкімге бермеймін, ықтиярмысың, – дедім. 

– Ондай күн болатын болса, өз нәсілімнен қайда барам. Амал жоқ, ерік кетіп келе жатырмын. Онда да мен 

қанша баянды болып тұрар дейсің. Құса болып өлем. Нәсілің адам, пері емессіз ғой, сізге мен де 

ғашықпын, не қылсаң да ықтиярмын, – деді. 

Шарбану сүйтіп тұрғанда бағанағы досым келіп: 

– Ой, ақымақ, былай жүр, есітіп пе ең патшаның айтқан сөзін. Қастық қылма дегені қайда. Бұған қатысып 

алып, берсең, сен де, қыз да, мен де бұл жиһанда болмаймыз. Есің жоқ, біз ана қалаған маймылдың суретін 

алсақ барлық мұратқа жетеміз жолаушы болма, – деп ұрсып, қуып жіберді. Енді таң атып бұл қонған 

жерден жүріп кеттік. Ертең мен қыздың қасына келіп, әртүрлі сөз айтып отыр едім, досым және келіп 

ұрысты. Мен әрі-бері көнбей: 

– Маған енді маймылдын суретінің керегі жоқ, осы Шарбануды өзім алайын, – деп айтып едім, досым 

маңға отырғызбады. 

– Бұл жерде әзір ақымақтық қылма, суретті алсақ, осы мұраттың бәрі де болады. Мен өзім бәрін де 

орындаймын, – деп қызға жолатпады. Осымен келе жаттық. Енді екеумізді аңдып жақындастырмады. 

Ішімнен қан өтіп мен жүрмін. Ақырында аңдушыны, алдаушы жеңеді деген ғой, бір қапысын тауып, 

Шарбанумен қосылып қалдым. Оны досым біліп қалып, ойбай салып, сен бүлдірдің, енді бізге түк жоқ, – 

деп, жер теуіп ұрысты. Мен досыма жалынып: «Ей, ағатай, маған жаныңыз ашыса, осы Шарбануды өзім 

алайын, енді маймылдың суретінің керегі жоқ», – деп зарлап жыладым. 

Олай-бұлай айтып едім болмады. Зарығып жылап жалындым, болмады. Ақырда менің көңілімді қимай 

айтты: 

– Жарайды, енді тұра-тұр, осы перілердің мұрнына исі келсе, жоламайтын бір дәрі болушы еді, кінә өзінен 

болсын, оның исі мұрнына келсе, Шарбанудан безіп кетеді, тастайды. Сонан кейін қызды да аламыз, 

маймылдын суретін де аламыз, – деді. Сонымен қыз Шарбанудын қолына дәрі жақты. Бірнеше күн жол 

жүріп алып келді. Сонан соң бізді бір бөлек үйге әкеліп кіргізді, қызды онаша бір үйге апартты. Тамақ 
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ішіп болған соң, досымыз екеумізді қыз отырған үйге әкелді. Әр-беріден соң Шарбанудың қасына барып 

еді, иіскелеп тұрып шошып, секіріп шықты. Сүйтіп біздің қасымызға келіп, ақырып: 

– Батшағар, сен неше келіп, менің неше түрлі сырымның бәрін білгенсің. Антұрған, саған мен көрсетейін, 

– деді. Маған келіп: «Ей, оңбаған, адалмын, дос болам дейсің адамзат опасыз келеді» деп, екеумізді жаққа 

екі тартып еді, дүние жүзі зілзала орнағандай шақыр-шүқыр етіп астан-кестен болды. Мен өліппін де 

қалыппын. Сонан кейінгі халдің не болғанын білмеймін. Бір уақыттар болғанда көзімді ашсам ел жоқ, күн 

жоқ, бір меңреу cap далада жатырмын. Досым да жоқ, қыз да жоқ, перінің шаһары да жоқ, не жер екенін 

біле алмай естен танып, жынды кісіше біраз отырыппын. Аздан соң есімді жиып алып, бір таныс жер 

табылар ма екен деп едім, жердің бәрі жат, әкеден, тәж, тақтан, ел-жұрттан айрылған былай тұрсын, 

бәрінен мынау өтіп кетті. Ыза мен дерт ішке симай жылап: «Я, құдай, неңді алдым, осынша жас басымнан 

ғарып қылғандай, енді мынау күйікті тарттырғанша, ал құдай деп, ызаланып, жылап жатып, ұйықтап 

кеткен екенмін. Түсімде әкем келіп айтады: «Шырағым, ренжіме, Алланын жазуы осы, осыдан аумай 

бетінді күн батысқа қойып жүре бер. Алдыңнан бір биік зеңгір тау керінеді. Соның батыс жақ етегінде 

бір бейіт бар, соған барсаң барлық тілеуің қабыл болады», – деді. Сонан еш нәрседе жұмысым жоқ, қатты 

қуандым. Түсімдегі аян бойынша жобалап жүріп келсем, бейіт тұр екен. Ішіне кірсем мына кісі жалғыз 

отыр екен деп, сол жақтағы біреуін көрсетті. Өзге отырғандар: 

– Жарайды, бұл осымен тоқтасын. Енді сіз айтыңыз, – деді бәрі ең алғашқы келген біреуіне. Ол сөзін 

бастады. 

Tөртінші дәруіш 

Төртінші дәруіш отырып: 

– Мен бір уәзірдің баласы едім. Әкем ағалы-інілі немере еді. Екеуі де уәзір еді. Екеуі өлердей дос, сонша 

жолдас, бір-біріне жанын қиятын еді. Екеуінде де бала болмапты. Сүйтіп жүргенде аруақ жар болып, 

екеуінің де кейінгі алған қатыны жүкті болыпты. Өте қуанышты, шаттанып жүріпті. Менің әкемнін аты 

Фазыл еді, анау уәзірдің аты Қамза еді. Бір күні, менің әкем Қамзаны қонаққа шақырып, кеңесіп отырып, 

екеуміздің де әйеліміз жүкті болды, екеуі бірдей ұл тапса, нұр үстіне нұр, екеуі бірдей қыз тапса, онда 

керегі жоқ, егерде екеуміздің әйеліміз бірі ұл, бірі қыз тапса, қосайық, – дейді. 

«Ата-ененің жоралғысы, менің әйелім ұл табады, сенің әйелің қыз табады деген сөз емес қой», – дейді, 

менің әкем отырып. Қамза отырып айтады: «Бұл дұрыс сөз, осы сөз менің де ойымда бар еді, бір айтайын 

деп жүр едім», – дейді. Осыған екеуі де сөз байласып қояды. Бір күндер болғанда, ай-күндері жетіп екеуі 

босанады. Менің шешем ұл табады, Қамзаның әйелі қыз табады. Ол қыз тапты деп ренжімейді, әйтеуір 

перзентке зар болып жүрген адамдар қатты қуанып, неше күндей ұдайы той қылады. Сонымен екеумізді 

тәрбиелеп жүреді. Екеуміз де сұлу, көркем болыппыз. Менің атымды Хасен қойыпты, қыздың атын 

Күлзайра қояды. Сонымен екеумізді бір жерге күтіп, бір жерге асырайды, көз тиеді деп жасырып 

асырайды. Осымен бірнеше уақыт өтіп, бес жасқа толған соң молдаға береді. 

Оқып жүрдік, тәуір ғылым иесі болдық. Бір күні менің әкем отырды да: 

– Ұлы жоқ адам сорлы, мал-мүлкі иесіз тұрған бір нәрсе емес пе. Қызды балам деуге бола ма? Ертең өскен 

соң біреумен кетеді. Ақыры жиған-тергені сол қызын кім алса, сонікі болады. Менің артыма ие болады, 

мұра болады деуге болмайды. Біздің Қамза да сорлы адам ғой, жасы болса келіп қалды. Мирасқоры жоқ. 

Күлзайра да біреу үшін асырап отырған балапан емес пе, – депті. Бұл сөзді Қамза естіп, ботадай боздап 

жылап: 

– Мына сөзді Фазылдан естігенше өлейіп. Мен Күлзайраны ұлдан артық көріп жүргенде Фазыл мынаны 

айтты. Ертең біреу мұнан да жаман сөз айтар. Онан да мынау Фазылдың сөзін естімей, құлақ естімеске 

кетейін, – деп Қамза бір түнде кашып кетеді де қалады. Оны ешкім білмейді. Жалғыз-ақ бір жапырақ 

қағазды жазып, төрт бүктеп, есіктің маңдайына қыстырып кетеді. Бұл мұнымен бара тұрсын. 

Әкем ертең ертемен тұрып, уақытында қызметіне кетеді. Ол күні Қамза уәзір бармайды. Менің әкем: «бұл 

кеше кешке аман еді, ауырып қалған ғой, көңілін сұрайын» деп, есіктен шығып келе жатса, есіктің 

маңдайында төрт бүктеулі қағаз қыстырулы түр. Мұны кім қыстырды екен, бұрын бұл жерде ешнәрсе 

болмаушы еді деп, тамашалап келіп алады. Қараса, жазылған қағаз. Жазған сөз мынау: «Қош, досым 

Фазыл, ақиретте көрісерміз, бұл жалғанда енді екеумізге бір тұрып, бір жүруге нәсіп етпеген, енді көз 

көрмес, құлақ естімеске кеттім, менің қалған дүниемді сен жиып аларсың, ақыр менде бала жоқ, иесіз 

дүние ғой», – деп, аяғына атын қойыпты. 
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Әкем мына сөзді оқып, «дүние мені жазым басқан екен, сөзімді естіген екен ғой, қайран досым-ай» деп, 

есінен танып қалады. 

Есіктің алдында бұл кісінің талып жатқанын шешем көріп, не болып қалды деп, есі шығып қорқып, «әлде, 

Хасеніме бірдеме болып қалды ма» деп ойлап, оған қарамай жүгіріп үйге келді. Мен жаспын, ештемені 

парықтаған уағым емес. Артынан мен де шықтым. Келсек әкем әлі талып жатыр. Әкемді көрген соң мен 

шырқырап бас салып, жылап жатырмын. Шешем енді қайтерін білмей, әкемнің бетіне су бүрікті, әкем 

аздан соң есін жиып, көзін ашты. Зарлап жылап, «не болды, не көрдің, біреу ұрды ма, болмаса бір нәрсе 

көрдің бе, неге бүйтесің» деп шешем сұрап еді, әкем ештеме емес деп айтпады. Сол уайымдаған бетімен 

үйге келді. Келген соң: «Қайран, досым-ай!» – деп және жылады. Досым деген соң шешемнің түсі 

бұзылып: «Не болыпты, Қамза өліп пе?» – деп сұрап еді: «Қашып, көшіп кетіпті, маған тастап кеткен хаты 

мынау», – деді. Шешем қағазды алып оқыса, жазылған сөз әлгі. Бұл хаттағы сөзді естіген сон, мен де 

ботадай боздап жылап, баршамызға бір үлкен қайғы болып, не қыларды білмей құр жылаумен отырдық 

та қойдық. Осы қайғымен әкем уәзірліктен шықты. «Іздеймін», – деді. Ешбір дерегін біле алмады. Осы 

уайымда жүріп әкем өзінің айтқан арманын қылып ауып кетті. Мен дәулеттен айырылдым, жай кетуге 

айналды. Сонымен бір уақыттар болғанда, әкем дүниеден қайтты. Жетім бала, жесір қатын болып қалдық. 

Әкеден онша дәулет болмады. Мен сол уақытта он үш жасқа келдім. Бір күні: «бүйтіп отырмайық, бір 

кәсіп істейік деп, мен келіп базардан бір балаған жасап алып, ылғи халуа пісіріп сататын болдым. Жұрт 

халуамды тәтті деп, екінші өзімді де тамашалап келді. Халуам өтімді болды, осымен пайда қылып жақсы 

болып тұрдым. Иә, бұл осымен тұра тұрсын. 

Сонымен Қамза сол кеткеннен мол кетті. Басқа патшаның қол астына барып уәзір болды. Күлзайра 

тамаша болып өсті. Адам баласы қарап тұрғандай, он төртінен туған айдай толықсыды. Сонысынан 

кауіптеніп Қамза Күлзайраны ешкімге көрсетпеді. Сонымен ол да жата тұрсын. Енді екі періден сөйлейік. 

Пері патшасының Шымыр, Әмір деген екі жол қараушысы жаңа дүние жүзін түгел кезіп, байқап жүретін 

екі перісі бар еді. Екеуі дүние жүзін кезіп жүріп, бір жерде кездесіп, көрген-білгендерін әңгіме қып 

отырып, Шымыр айтады: 

– Ей, Әмір, мен бір нәрсе көрдім. Дүние жүзінде бір адамзаттың қызы бар. Аты Күлзайра. Шіркін-ай, 

мұнша да көрік біте береді екен. Кез келіп сол шаһардың ішін аралап жүрдім. Бір қараңғы үйден өтіп келе 

жатсам терезеден жарық көрініп тұр екен. Ептеп бақылап қарасам жаңағы қыз қараңғы үйді нұрымен 

жарық қылып тұр екен. Қайран болып, соны патшаға айтайын деп келе жатыр едім, – деді Шымыр Әмірге. 

Сонда Әмір: 

– Ей, сенің оның өтірік. Мен бір жігіт көрдім. Аты Хасен. Құдай тағала бұл секілді адамды да жарата 

береді екен. Сенің мына айтқаныңнан он есе артық. Бір күні сол уәзірдің тұрған шаһарына келе жатыр 

едім, анадайдан бір сәуле бетіме түсті. Әлгі сәулеге қарап келдім, келсем бір нашар ғана үйдің ішінен 

жарық шығып тұр, ақырын ғана келсем сол үйдің іші айналасымен жап-жарық болып тұр. Көрсем үйдің 

ішінде бір нашар ғана жігіт жатыр. Тікелеп қарасаң көзіңді шыдатпайды. Біраз тұрып қайттым. Өзіміздің 

перілерде осы секілді жан бар ма екен деп, жай ғана байқайын деп келе жатыр едім, – деді Әмір пері. 

Шымыры айтты, «сен өтірік айтасың, қыз әдемі болу керек» деді. Әмір айтты: «Хасен жігіт әдемі»», – деп. 

Шымыр: «Ендеше мен қызды әкелейін, сен жігітті әкел, сонан соң қатар салып қарайык, қайсы әдемі екен, 

әйтпесе біле алмаймыз», – деді. Шымыр жарайды деп, екеуі қыз бен Хасенді алып келуге жүріп кетті. Әрі-

беріден соң Әмір Хасенді (мені) тауып алып, қыздың үйіне алып келе жатты. Бұл екі арада Күлзайра 

қыздың басында бір хал болып қалды. 

Бір күні хан аңнан келе жатып, уәзірдің қызын көріп қалып, жан-тәнімен ғашық болады. Үйіне келіп 

отырып, тағына мінген соң уәзірін шақырып алады да: «Сенің қызың бар ма», - деп сұрайды. Уәзір 

сасыңқырап: «Жоқ еді, тақсыр», - дейді. Патша долданып: «Бар қызын жоқ деуін қарашы, әлде маған 

бермейін деп айтып отырмысың, бермеген өнеріңді көрейін», – деп, жендетті шақыртып алады. Сол кезде 

патшаның қаһарына шыдамай: «Тақсырай, биттей тұра-тұршы, айтайын, қызым бар, жасым болса келіп 

қалды, өзіңіз көріп отырсыз, жалғыз бала болған соң, әзір ешкімге бермеймін деген антым бар еді, сол 

уәде бойынша айтып салдым, ғапу етіңіз, не қыл дейсіз», – депті. Мына сөзді естіп, патша қаһарынан 

қайтып: «Қызыңды маған бер, әйтпесе басыңды алам», – дейді. Уәзір: «Жарайды», – деп, ренжіп, үйіне 

келеді. Түсі өзгерген. Екі көзінде жас бар. Қатыны: «Жарқыным, неге бүйтесің, не болды», – деп сұрап 

еді, Қамза жылап: «Осынша жасқа келгенде көзімнің ағы мен қарасындай бала еді, соны патша бер», – 
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деді, бермесең үй ішіңмен түгел қырам деді», –деп, Қамза көзінін жасын тия алмай өкіріп қоя берді. Әкесін 

көріп, Күлзайра шыдай алмай: «Әке жылама, патшаға жауабын өзім берейін», – деді. «Қарағым-ай, сен не 

жауап бере аласың», – деп әкесі мұңайды. «Жоқ, әке, қызымның өзі біледі деңіз, сонан соң өзі келеді, 

болмаса кісі жібереді», – депті Күлзайра. Әкесі: «Жарайды», – дейді. Патша әрі-беріден соң шақырып 

алып: «Қалың малыңды алып, қызыңды кешіктірмей бер», – депті. «Жарайды, тақсыр, әйтсе де қызымның 

өзіне өзің барып сөйлес, болмаса кісі жібер, менің де көзімнің ағындай жалғыз қызым еді, бір ауыз сөз 

салмай бара салуға көнбес, болмаса бірдеме етіп өліп кетер, туғалы беті қайтпаған бала еді», – депті. 

Мына сөзге патша ойысып, бір уәзірін жіберді. Уәзір кеп айтқан екен, қыз: «Мен патша екенмін деп 

масаттанбасын, менің теңім емес, қу түбірді құшақтап жата алмаймын, өз теңім керек, кім болса да жас 

керек», – депті. Уәзір мына сөзді естіп, патшаға айтып келді. Бұл сөз патшанын өңменіне салған найзадан 

кем тиген жоқ. «Патшаға қыз тимепті» деген сұмдық сөз ә дегенше-ақ ел арасына жайылып кетті. Патша 

«дереу осы шаһардан өзі жынды бір жас адам тауып әкел», - деп бұйрық қылды. Уәзір сол жерде шаһарды 

кезіп жүріп бір жынды бала тауып алды. Жасы сол кезде он бес, он алты шамасында еді. Алып келіп 

патшаға берді. Уәзір ызаланып, қорланып, терісіне симай отыр. Хан қаһарына мініп: «Дереу екеуіне бүгін 

қалыңдық ойнат, мына жынды бала күйеу болады, Күлзайраны осы жындыға берсін, болмаймын десе қыз 

да, әкесі де бетін айтсын, қарсылыққа қаһарымды көрсетіп, түгел дарға тартам», – деп, әмір қылды. 

Уәзіріне «тез қайтып кел» деп жіберді. Уәзір келіп, патша осылай деп айтады деп еді, Қамза ойланып, 

төмен қарап отырып, қорланып: «Патша не қылса да әміріндемін», – деді. Уәзір осылай деп айтты деп 

келді. Сол күні патшаның әмірі бойынша, Күлзайраны жындыға қоспақ. Кеш болған сон, жындыны 

күйеушілетіп алып келді. Бір оңаша үйді босаттырды. Төсекті салып, жындыға ұқтырып, не қылсаң да 

Күлзайраның қасына жат деп, уәзірлері қайтып кетіпті. Бірақ, жынды не білсін, баруға бата алмай 

Күлзайраның қарсысында тұрады да алады. 

Бұлар бүйтіп түрғанда, Әмір, Шымыр – екі пері мені алып жетіп келді. Шымыр: «Үйде кім бар екен, мен 

біліп шығайын», – деп, ішке, қыздың жатқан үйіне кірді. Келсе, адам сияғы жоқ біреу тұр, қыз ызаланып 

бетін бүркеп алған екен. Сол жерде Шымыр осылай да осылай екен деп Әмірге қайтып келді. Сонан екеуін 

сыналық деді Әмір, Шымыр қайта жүріп, жындыны алып шығып, далаға апарып, жасыра салып, мені үйге 

алып кірді. Кірсем қыз кішкене тыныштанып ұйықтап қалыпты. Перілер мені қасына әкеп жатқызды. Енді 

өздері кейінірек барып тұрды. Мынау жақсы деп айта алмай, енді былай қылайық деп, Әмір пері айтты: 
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– Бірі ұйықтағанда, бірін оятайық, қайсысы бетінен бұрын сүйсе сол сұлу, – деді. Сөйтіп келіп, мені 

оятады. Сонан соң көзімді ашып қарасам, бір түрлі хош иісті, таза ауалы, жібек пен торғыннан басқа 

ештеңе төселмеген үйде жатырмын. Қасымда бір қыз жатыр. Мына халді өзіме сиғыза алмай қайран 

болып, Күлзайраға қарап отырдым, өне бойым балқып, денем шымырлап, құдай мына халді маған 

көрсетеді екен-ау деп, ыстық жас көзімнен шығып кетті. Не қыларымды білмей, басқаға қарауға дәрменім 

жоқ, ештеңе дей алмай жалтақтап, өңім бе, түсім бе деп қарадым да отырдым. Оятайын деп едім пері 

соғып кете ме деп, қорқып, оята алмадым. Сөйтіп отыр едім бар бойым балқып, ұйқым кеп, еріксізден 

еріксіз ұйықтап қалдым. Мен ұйықтаған соң Күлзайраны оятады. Ол оянып, шошынып, әлде ұйықтаған 

соң қасыма келіп жатқан жынды ма деп ойлап, мұнымен бүйтіп өмір өткізгенше, өлейін деп, тәні бұзылып, 

ұшып тұра келеді. Қарап, бір тамаша адамға ұқсамаған, өзіне теңдес бір жігітті көреді. Мен ұйықтап 

жатырмын. Сол жерде Күлзайра қуанып, өзін-өзі ұстай алмай менің бетімнен сүйіп алады. Онан мен 

сескеніп, оянып тұра келдім. Екеуміз сол жерде құшақтасып, бастан өткен оқиға халді айттық. Сол 

уақытта таңға жақындап қалған уақыт еді. Пешпетім, бөркім бар, киімнің бәрін шешіп қойғам. Екеуміз 

амандасқан соң, басқа сөзді қойып, көңілдің нәсібесін тойғыздық. Содан соң екеуміз бірдей маужырап, 

сол құшақтасқан бойымызбен ұйықтап қалыппыз. 

Бір уақытта оянып көзімді ашсам, не онда емес, не мұнда емес, бір көріп білмеген, сыртын шыр айнала 

қорған соққан шаһардың сыртында жатырмын. Есім кетіп, не болғанымды білмей басым шыр айналды. 

Сөйтсем, біз ұйықтағаннан кейін екі пері мені алыпты да кетіпті. Таң атыпты, басымды көтеріп қарасам, 
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білмеген жер, енді Күлзайра естен кете ме, көзімнен жас аға береді. Не қыларымды білмей, қорғанды 

жағалап жүріп келе жатыр едім, қойнымда бір нәрсе сыртылдайды. Алып қарасам төрт бүктелген қағаз 

екен. Ашып қарасам, барлық болған оқиғаны жазып кеткен. Есім шығып, мынаны көрген соң қайғы басып, 

енді ешкімге өлімтігімді көрсетпейін, бәрібір Күлзайра табылмаса, менде тіршілік жоқ деп ойладым. Бірақ, 

Күлзайраның туған жерін жазбапты. Осымен не қыларымды білмей қаңғып жүріп кеттім. Бірнеше уақыт 

жол жүріп, қарным ашып, есім кетіп, жүдеп келе жатып ойладым. «Қой, бүйтіп өлгенше, тез өлейін деп, 

бір үлкен дарияға келіп, секіріп өлейін», – деп тұрғанда жоғарыдан бір дауыс: 

«Ей, бейшара, түспе, неге кетесің. Ана тұрған бейітке барсаң, мұрадың хасыл болады», – деді. Мұнда 

келіп, сандалып, мұрадым қалай хасыл болады деп ойланып отыр едім, мына кісі келді, – деп, өзінен кейін 

келген бір дәруішті көрсетті. 

Бұл төрт дәруіш әңгімелерін аяқтап болып отырғанда сырттан бір адам: 

– Ассалаумағалайкүм, – деп кіріп келді. Бұған бәрі де қарай қалды. 

–Жоғары шығыңыз, – деді отырған дәруіштер. Келген кісі: 

– Жоқ, отыра беріңдер, менің айтатын бір сөзім бар. Ол қайсы десеңіздер, мен өзім патша едім, жасым 

мынау, орта жасқа келдім. Бір күні түсімде әкем «Қара әулиенің бейітіне барсаң ішінде төрт дәруіш 

отырады, сөйлесіп, соның сөзін әбден бітірген соң қатының ұл тауып мұрадың хасыл болады», – деді. 

Міне, менің келгеніме бүгін бір жыл болды. Сіздер де сөздеріңізді бітірдіңіздер. Жаңа ғана бір кісі: 

«Әйеліңіз ұл тапты», – деп сүйінші сұрап келді. Сіздердің арқаңызда құдай мұратымды хасыл қылды. 

Енді жүріп біздікіне қонақ болыңыздар. Жайларыңызды білдім, шама келсе, көмек қылайын, көптен ел 

көрмей жүрген шығарсыздар, – деді. 

Патшаның сөзін естіп, қалай қыламыз деп, дәруіштер ақылдасқан кісіше, бірінің бетіне бірі қарады. Бұл 

қалай, әруақ өтірік айта ма, біздің мұратымыз қане хасыл болғаны? – деп, көздерімен ишараттап сөйлесті. 

Сонда біреуі отырып: 

– Көзім әлі іштемеге жеткен жоқ, жүріңдер, барайық, – деді. Барлығы да: «Барсақ, барайық», – деп, 

патшаның үйіне келді. Келсе, елінің бәрі қуанышты. Оның үстіне бұлар келді. Патша үйіне кіргізді. 

Баланы орап қойыпты. Той қылып жатыр. 

Сөйтіп отырғанда бала жоқ деп біреу келді. Бәрінің де есі шығып кетті. Жүгіріп катынына келсе, бала жоқ. 

Қатынының көзі былаудай. Патшаның есі шығып, талып кетті. Біраздан соң су бүркіп тұрғызып алды. 

Патшаның көзі күндіз-түні жылаумен болды. Осымен үш күн өтті. Патша: «Я, құдай, өзің беpiп, өзің 

алдың ба, не ғажап болғанын білмедім, Алла», – деп жылап алды. 

Сөйтіп отырғанда біреу тағы жүгіріп келді. Патша қуанып, баласын әкелдіріп көрді. Сөйтіп, қуанысып 

отырғанда біреу баланы ораған кілемді жайды. Баланы әкеліп тастаған да осы кілем екен. Жұрт кілемді 

тамашалап, қарап отырса, бір өзі қаншама дүние малға тұратындай. Жұрт кілемді жайып қойып үстіне 

отырысты. Үстіне патша, төрт дәруіш бесеуі отыруы мұң екен, кілем алып ұшып жөнелді. 

Ұшырып отырып бір қиын, құзды таудың арасына салған шаһарға алып келіп, алтын сарайдың алдына 

түсірді. Әрі-беріден соң перілер қаптап шығып, құрметтеп, бұларды қарсы алды. Сарайға келсе, алтын 

тақтың үстінде патша отыр екен. Ортасынан орын берді. Бұлар отырған соң, пері патшасы сөз бастады: 

– Менің сіздерді алдыртып отырғаным, менің әйелім босанып ұл тауып еді. Сонан бір шабарманымды 

дүние жүзін аралап бүгін осы менің қатыным босанған күні кімнің қатыны босанып, қыз тапса, соны алып 

кел деп едім, сол күні сенің қатының босанып ұл тапқан екен. Сонан соң екі баланың біріне бірінің көзі 

үйренсін деп үш күн мұнда, үш күн онда апарып тастайтыным сол, – деді. Перінің патшасы: «Енді 

асықпаңдар, құдай қосқан құда болдық», – деді. Пері патшасы осыны айтты да адам көрмеген ойын-сауық 

істеп көрсетті. Бірімен бірі күрескенде, ойнап, қылыш шабысқанда, құдай мыналардың қасына жолата 

көрме дегендейсің. Себеп, екі пері алыса кеткенде бірін-бірі жығып салып, қылышпен екі бөліп, қанын 

ағызып тастайды. Әрі беріден соң, «бісмілла, ұйықтап кетіппін» деп, тұра келіп және алысады. Осындай 

ойындармен екі күн өтті. Ертеңіне тұрған соң пері патшасы: «Саяхатқа шығайық, жер аралайық, сіз келген 

соң біздің бәрімізді көріп кетіңіз», – деп, төрт дәруіш, жаңа патша бесеуін бір періге мінгізіп ұшып 

жөнелді. Зуылдатып келе жатты. Бұлар өздерінен өздері жандарынан күдер үзіп, ең болмаса ана 

жолдастарымызбен қоштаса алмадық десіп келеді. Әрқайсысы іштерінен сүйтіп ұшып келе жатыр еді, 

пері патшасы тұра қалып: «Ей, құдалар, мына адамзаттың бәрі жиналып, неге бүйтіп күңіреніп жатыр», – 

деп сұрады. Дәруіштер: «Білмейміз, біздің көзіміз жетпейді», – деді. Енді шетінен барып көрейік деп, таяп 
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келіп, пері патшасы төмен қараған уақытта, Мұратқан боздап коя берді. Әлдене уақытта есінен танып 

құлап кетті. 

Пері патшасы «бұған не болды» деп, бір дәріні мұрнына иіскетіп еді, Мұратқан ұшып тұра келді. «Ей 

шырағым, саған не болды, мұның қалай, неге бүйіттің», – деп еді, ол халін айтуға аузы келмей, кемсеңдеп 

жылай берді. Қасындағы дәруіштің біреуі: «Тақсыр, мұның жылайтыны мынау болу керек дей бергенде, 

Мұратқан өксігін басып, мен өзім айтайын деп, сол жерде бастан-аяқ халін айтты. 

– Анау тұрған сол көк өгіздің иесі, жылап отырған сол ғашығы осы күнге дейін шала жансар, соны 

қайтерін білмей өмірін жылаумен алып келе жатыр. Анау жатыр. Анау жиналған сол жігіттің елі, ананың 

қайғысына әлі де күйзеледі, – деді. Мұратқан мұны айтқанда пері патшасы: «Келгеннен бері халіңді неге 

айтпағансың», – деп, ызаланып: «Ол жігіттің исмиағзамын әкеткен перінің атын білмейсің бе?» – деп 

сұрады. 

– Жоқ, білмеймін, бірақ сол пері Жауһарнегінің шаһарынан деп еді, – деді Мұратқан. Мұны естіп алып, 

пері патшасы алып кел деп бұйрық қылды. Баяғы Шымыр тоқтамай сабап кетті. Ол келгенше қалған үш 

дәруіш: Қайдархан, Зейнел, Хасен үшеуі де жылап қоя берді. 

– Я, енді сіздер қалдарыңызды айтыңыздаршы, – деді пері патшасы. «Мен айтам, мен айтам» деп, үшеуі 

таласа бергенде он жағында отырған Зейнелге: «Шырағым, сен айтшы, – деді. Ол да әкесінің өлгенін, 

уәзір оның орнына патша болғанын, онан оны қуып шыққанын, онан пері патшасына барып, маймыл 

суретін алмақ болып, өзін-өзі қызға жұмсағанын, ол қызға ғашық болғанын, ақырында пері патшасы 

соның бірін де бермей қуып жібергенін бастан-аяқ айтып берді. «Өңкей нәлет» деп долданып, пері 

патшасы Әмір деген шабарманын шақырып алып, сен Қылымда шаһарының патшасын тез барып алып 

кел», – деп, бұйрық қылды. 

Екінші кімде қандай арыз бар деді. Пері патшасы тағы да он жағына қарап, Қайдарханға айтты. Қайдархан 

тұрып: 

– Мен де бір сорлы болып жүріп сізге кез келдім. Аруақтың түсімде берген аяны елде сіз шығарсыз. 

Оқиғаңды біреуге айтып тамамдасаң, мұратыңа жетерсің деген еді, тамам етіп айтып болған соң сізге кез 

болып отырмын, – деді. Бұл Қайдархан: аң аулап шыққанын, онан киік кезігіп оны қуғанын, онан ұлы 

судан өтіп сарайға келгенін, онан Күләнданың суретін көргенін, шалдан барлық оқиғаның жайын 

естігенін, онан кемеге мініп, онан қашып құтылғанын, онан бейітке келгенін, сонан осы патшаның өзіне 

жолыққанына дейін айтып өтті. Сонан сон пері патшасы бір шабарманын тағы шақыртып алып: «Тез 

барып, адамзат Ұрмая шаһарының патшасының қызы Күләнданы алып кел», – деп жіберді. 

4. Қыпша 

Бұрынғы заманда бір саудагер өте дәулетті бір бай болыпты. Бұл саудегер байлықпенен дүниедегі не түрлі 

асылдарды, қайдағы адам таң қаларлықтай заттарды жинай беріпті. Бай айналасын кең, өзін биік 

қылғызып қорған жасаттырып, не түрлі адам көрмеген заттарды қорғанның ішіне жайып, жинап шәрі 

халқын шақырып қонақ қылып, жиналған дүние мүлік, асыл қазыналарын тамаша үшін халыққа көрсетіп: 

«Осы дүние жүзінде менде жоқ зат бар ма? Менде жоқ заттардан менде жоқ заттар болса айтыңыздар, мен 

оны тауып аламын», – деп сұрайды. Жиылған халық естіп көрмеген заттарды көріп қайран қалып, дүние 

жүзінде сізде жоқ асыл зат болмас десіп, мұндайда дүние мүлік жинаған адам болды екен-ау деп қайран 

қылыпты. 

Сонда бір адам отырып: «Ей байеке, енді мұндай он есе дүние жинасаңызда Қыпшаға жетіп жатқан жоқ», 

– дейді де кетіп қалыпты. Саудагер ары-бері ойланып: «Мен мұнша дүниені жинағанда Қыпшаға 

жетпейтін бұл Қыпша деген қандай зат екен? Мұнымен іздеп таппасам мен бұл дүние малды несін 

жинадым. Сол Қыпшаны не зат болсада, осы дүние жүзінде болса тауып аламын», – деп, сексен қашырға 

гәуһәр, алтын, ділләларды артып, қасына жолдас ертпей жалғыз өзі шәріден шығып кетеді. 

Елінен ұзап шығып алғанда ой түсіп, бұл Қыпша адам емес шығар? Егер адам болса, айтқан адам, пәлен 

жердегі сондай бір сұлу дер еді. Жанды зат болса пері болар ма? Жоқ әлде жансыз бір асыл ма екен? 

Япырмау сол Қыпшаның не зат екенін, қай жақта, екенін сұрап алмай осы жүрісім қалай жүріс? 

Енді елге қайтып барып анығын сұрасам қайтеді деп ары-бері ойланып, енді қайтып барғаным елден ұят, 

неде болса іздеп көрейін деп, бет-алдына қаңғып айдан-ай, жылдан жылдар өтеді. Көрінген адамнан 

Қыпшаны білесіндер ме деп сұраса адам білмейді. Бір кезде бір шәріге келіп, әркімнен сұрап жүрсе, бір 

сақалды адам кезігеді. 
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Саудагер: 

– Ата Қыпша дегенді естуіңіз бар ма, – деп сұрайды. Әлгі: 

– Қыпшаны неге сұрайсың? Қыпшаны қалай есіттің, – дейді. Саудагер болған уақиғаны түгел сөйлеп 

береді. Сақалды адам саудагерге біраз қарап тұрып: 

– Сұрап жүрген Қыпшаңды тауып берсем не берер едің, – дейді. 

Саудагер: 

– Сөзіңіз рас болса сексен қашыр алтын жамбы гауһарым бар, соның барлығын берейін, – дейді. 

Шал: 

– Үйім пәлен жерде кешке кел, бірақта менің әміріме бой сұнасын, –дейді. Саудагер «болады» деп, барлық 

дүниелігін өткізіп беріп, бұл Қыпша деген не зат екен? Енді не болса да болары болды, алла неге жазса 

соны көремін деп, кеш болғанда шалдың сарайының есігіне барады. 

Сол кезде шал қақпасын ашып, сәудегерге «дымыңды шығарма» деп, қылышты шығарып алып, бүркенген 

бір адамды сарайынан алып шығады да, саудагердің қасына келген соң, дыбыстарың шықса бастарыңды 

шауып жіберемін деп, екеуін айдап отырып шәрінің сыртына шығарып бір қанша жерге дейін айдап келіп, 

саудагерге: «Ұста мына қолдан, таң атып күн шықпай көруге, немесе жауап қатуға болмайды. Ал 

кетіңдер», – деп өзі сол жерде қарап тұрады. Сәудегер бір адамның қолынан жетелеп келе жатып «Қыпша 

дегені адам болды ғой, бұл соқыр ма? Пұшық па? Дүние қазынамды сарып қылып қанша бейнет 

көргенімдегі тауып алған Қыпша қандай адам болып шығар екен», – деп ойланып келе жатып күрсініп 

қалыпты. Сонда жетелеп келе жатқан адамы «қорықпаңыз» деп қояды. 

Дауысын байқаса әйел дауысы, таң атып күн шыққандай бір бастауға келіп, сәудегер: «Енді неде болса 

көрейінші», – деп бетін ашып жібергенде күндей жарқ ете түсіп, саудагер талып қалады. 

Қыпша сәудегердің бетіне су бүркіп есін жиғызып алып, өзінің тарихын сөйлей бастайды: 

– Мені сізге берген шал менің шешемнің ағасы. Менің әкемде, шешем де бір жасымда өліп мен 

нағашымның қолында қалыппын. Мен екіден үшке шығарымда нағашым осы балам бөлекше адамзатқа 

көрсетпей бағамын деп, елге мені өліп қалды деп хабарлап қояды. Соныменен нағашым түпкі төр үймен 

жалғастырып маған арнап жекелеп бір үй салады, менің бөлмемнің есігі түпкі үйдің төрінен төмен түсіп, 

менің үйімнің есік жағынан басқықпен өрлеп шығатын етіп жасаған. Қорамен даруазаны мықты биік етіп 

жасап, күндіз-түн қақпаны бір минөт ашық қоймайтын болған. 

Кісі жоқта үй ішімізбен бірге отырамыз. Сырттан келген адам есік қақпайтын амалы жоқ сонда мені 

басқышпен өз бөлме жіберіп келген адамдарға сонан кейін қақпаны ашып кіргізіп тұрады. Нағашым өзі 

оқытып өз білгенін түгел білгізді. Мені сондай етіп бағуменен нағашымның үй ішінен басқа сізден басқа 

адам баласы көрген емес. Мен биыл он сегіздемін, осыдан үш жыл бұрын нағашымның алыс жердегі бір 

қыймас досы келіп екеуі төр үйде сөйлесіп отырғанда нағашым айтты: «Біттейінен бағып, желге, құсқа 

тигізбей өсірген алма әбден піскенінде жеуге қыймағаннан қиын нәрсе болмайды екен. Бірге сондай бір 

уайым кезіккеніне бір жылдан асып барады», – деді. Сонда нағашымның досы: «Досым ондайлық жеуге 

қимайтын алманың қолға келуі оңай емес, алла тағала қимастай етіп қолға берді, Алланың төтенше берген 

бір рахымы, Алланы тәрбиелеп әбден піскенінде өзінің жаралуындағы бетіне қарай бейімделмесеңіз, 

алмасаңыз дер кезінен өткен соң дүниеге келіп жаралмаған өлі бір зат болады да қалады. Соның үшін 

сіздің бұл ойыңызға қосылмаймын», – деді. Нағашым үнсіз отырып қалды. Келген мейманменен барлығы 

тамаққа отырғанда бір ыдыстағы асты нағашы шешем байқамай «мынау Қыпшаныкі» деп қалды. 

Нағашымнан басқа жағдайды ұққан досы нағашы апамнан менің атамды естіп қалып еді, менің бөлмемнің 

керегесі өте жұқа болған үшін төр үйдегі сөйлеген сөздерді анық естіп отыратын едім. Менің атымды сол 

адамнан басқа дүниеде адам баласы есітпеген және де менің дүниеде бар екенімді де ешкім білмейтін еді, 

сіз мені анық іздеп келсеңіз сол адамнан естіп келесіз депті. Саудагер Қыпшаны көргенше Қыпшаның не 

зат екенін білмей келгенін түгел айтып беріпті. Қыпша: 

– Алла басында мені сізге қосылуда нәсіп қылған екен енді еліңізге тартыңыз, – деп, екеуі еліне қарай 

келе жатып, жолда бір шәріге келіп тоқтайды, екеуі кеңесіп осы шәріде бірақ тоқтап дем алалық деп, бір 

үйді пәтерге алып өздерінше бір үй болып отырады. 

Қыпша бетіне перде жауып, жүзін бір адамға көрсетпей сақтануда болды. Қыпша бір күні «бізге аз 

тұрсақта қаражат керек қой», – дейді де, бір орамал тігіп, «базарға апарып сатып кел» деп еріне береді. 
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Сәудегер базарға шығарғанда базардағылар таласып ақыры бір бай сәудегер қымбат бағамен сатып алады 

да, «осындай орамалдар болса қанша болса да ала беремін», – депті. 

Орамал өте қымбат бағаға нарқы кесіліп Қыпша күн сайын бір орамал шығарады да, бір айдағы сатылған 

орамалдың соммасы бір қанша мың діллә болып кетіпті. Бұлар артықша пайдаға қызығып осы шәріден 

бір үй салмақшы болады. Қаражат жеткен үшін қорасын мықты етіп өте жақсы үй салдырады. Қора-жай 

біткен соң өз үйлеріне көшіп шығып Қыпша еріне айтады: «Осы қораға адам баласы кірсе өмірлік 

өкінішке қаламыз өте сақ боларсыз», – депті. 

Бұрынғы әдеттері бойынша күніне бір орамал сатып, ақыры байдың бірі болады. Бір күні сол шәрінің 

патшасы шәріні аралап жүріп орамал сатып алып жүрген сәудегердің дүкендегі орамалды көріп: 

– Мына орамалды қайдан алдыңыз? Мұны қандай адам жасады екен, – деп сұрапты. 

Сәудегер: 

– Тақсыр осы адамды сататын бірақ адам, өзі осы қаланың адамы емес сырттан келген болуы керек, – 

депті. 

Патша орамал тіккен адамға көрмей ақ ғашық болып, саудагерге: 

– Осы орамалды сатып жүрген адамның үйін алдымен өзің көріп, онан кейін маған көрсетіп бересің, – деп 

бұйырады. 

Саудагер: 

– Болады тақсыр, – деп уәде береді. 

Патша кетісімен ақ орамал сатушы саудагерде орамалын алып келіп қалады. Дүкендегі саудагер 

орамалын алып, тиісті ақшасын беріп, тездетіп дүкенін жауып орамал сатушының артынан кейінірек 

жүріп еріп алады. 

Орамал сатушы саудагер бірнеше көше айналып келіп өте сәндеп жасаған бір сарайға кіріп кетеді. 

Саудагер көріп алып, ертесіне «орамал сатушының үйін таптым» деп хабарлайды. Патша көрген 

саудагерді ертіп өзі келіп көріп, «осы үйдегі әйел қандай екен көріп кел», – деп бір уәзірін жібереді. Уәзір 

келіп қақпа қақса ар жағынан бір әйел дауысы «кіруге рұқсат жоқ, қайта беріңіз» деп қақпаны ашпайды. 

Уәзір болған уақиғаны патшаға айтып келеді, патша бұл хабарды есіткен соң ойланғанымдай осында өзін 

халыққа көрсетуге болмайтын әйел бар екендігін біліп, ғашықтығы бұрынғысынан да арта түседі. 

Саудагердің үйіндегі әйелді білу үшін бір неше адамдарды жібергенмен қораға кіре алмай, бұған енді не 

амал бар деп уәзірлермен ақылдасқанда, бір уәзірі, тақсыр, ол қораға айламен кірсе «пәлен» деген мыстан 

кемпір кірер дейді. 

Патша мыстан кемпірді шақыртып алып: 

– Шеше, айламен сол қорадағы әйелдің анық, қандай екенін біліп берсеңіз сізден дүние аямаймын, – дейді. 

Мыстан «қандай болса да анығын өз көзіммен көрейін», – деп уәдесін беріп, үстіне адам денесіне ілмейтін 

жаман киімдерді киіп қайыршы болып, кешке таман саудагердің қақпасына келіп қайыр сұрайды. Қыпша 

садақаға қақпасын ашпай ар жағында тұрып бір діллә береді. Кемпір ділләні алып батасын беріп, «балам, 

панасыз алыстан тентіреп келген бір мүсәпір едім, осы қаладан бір адамды танымаймын, құдай үшін 

үйіңізге бір түнеп шықсам», – деп жалынады. Қыпша, «шеше, кіруге рұқсат жоқ, кетіңіз», – деп кетіп 

қалады. Мыстан ол күні кетіп қалып, ертесі кешінде тағы да қайыр сұрап келеді. Қыпша және бір алтын 

садақа беріп, нетүрлі амалмен сөйлеген сөзіне қарамай кіргізбей қояды. 

Күн батып қараңғы түсе бастағанда үй иесі саудагер келсе кемпір қақпа түбінде отырып, саудагерге неше 

түрлі айламен зарлы сөздерін айтып, бір түнеп шығуға рұқсат сұрайды. Саудагер бір діллә садақа беріп 

«шеше кіруге рұқсат жоқ» деп қораға кіргізбейді. Сәудегер қақпасын ашып ішке кіргенінде мыстан кемпір 

«балам, мен сорлыны осы шәрінің адамы үйіне кіргізу былай тұрсын, кешінде жатып шығуға қақпасының 

алдында жатқызбайды. Сізден рұқсат болса қақпаңыз алдына түнеп шығып, таң атқан соң елден сұрайтын 

қайырды сұрайын», – дейді. 

Саудагер іште тұрып, «шеше сізден мен көшені қорымайын, ондай етемін десеңіз мейліңіз», – деп кетіп 

қалады. Мыстан амалменен түнімен қақпаның алдында жатып, ел тұрған кезінде қайыр сұраған болып 

кетіп қалады. 

Бұл мыстан осыменен үш күн кешінде үздіксіз келіп, сәудегердің қақпасының алдына түнейді. Төртінші 

кешінде қорасына кіріп бара жатқан саудагерге: 
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– Әй көп жасағырай, сіз болмасаңыз осы қалада күндіз болсам да, түнде бола алмас едім, қақпаңыздың 

алдын бергеніңіз, маған төріңізге отырғызып, құс-төсекке жатқызғандай болды қарағым, жолың болсын», 

– дейді. 

Сонымен бір-неше күн өтіп, енді бір күні мыстан саудагерге: 

– Балам, мен әзір осындай қалда жүргенмен, жаралыстан мұндай емес едім. Құдайдың кездейсоқ 

қосуымен ғана осы қалға келген едім, сол бір төтеннен кезіккен іспен осы қалға кезгіп, сол істі негіздеп 

жүргенде жәйім бар еді. Сіз болмасаңыз осы шәріде жүре аларда емеспін, сіздің арқаңызда осы шәріге 

тиянақтап, ісім оңына таман айналғандай болды. Шаруам әбден аяқталып өз шәріме қайтарымда, өзіңізге 

қош айтып, тосынан ұшыраған ісімді әбден түсіндіріп кетемін балам, сізге көп рахмет, – дейді. 

Саудагер, «жақсы шеше, – деп қорасына кіріп кетіп, бұл сорлының кездейсоқтан жолыққан ісі қандай іс 

екен», – деген ойға келеді. Есіктен сөзін Қыпшаға айтқанда, Қыпша: 

– Ондай ісі болса кетіп бара жатқанда естірсін кім біледі, адам аласы ішінде деген, – дейді. Енді бір 

кешінде жаңбыр жауады. Саудагер анадайдан көрінгеннен-ақ мыстан өтіріктен иегі иегіне тимей дірілдеп 

тоңып, бүржйіп тұрып саудагерге: 

– Ойпырмай жаным балам-ай, тоңып өліп кетер ме екемін, тіпті әлім құрығандай болып барамын, – дейді. 

Саудагер аз ойланып, «осы бейшарада не бар? Мына нөсер жаңбырда обал болмасыншы» деп, қақпасын 

ашып өзі қорасына кірерде, «Шеше өте қатты қалтырап тоңып кеткен екенсіз, үйге кіріңізші», – деп, үйіне 

ертіп кіреді. Мыстан ертіп кіріп келгенде Қыпшаның жүрегі су ете түсіп, пердесін жүзіне жаба алмай 

қалады. Мыстан Қыпшаны көріп, «бұл шынымен адам ба? Жоқ пері зат па екен?» деп неше түрлі ойға 

қалады. Қыпша еріне «іс жаманға соқпасын, болар іс болды, енді бұл кемпірді мен жібермеймін» дейді. 

Сонымен кемпірге жаңа киім кигізіп Қыпша, «сізді шеше орнына шеше, әке орнына әке қыламыз. Дүние 

міне жетеді, енді осы қақпадан шықпайсыз, өлсеңіз өз қолымыздан таза арулап қоямыз» дейді. 

Кемпір «жібереймін» дегенге ішінен қатты қорқып, сыртынан өте қуанған болып, күле сөйлеп, «ойбай-ау 

олай десең балам, менің құдай тілеуімді шынымен берді емес пе? Менің онан артық қандай тілегім 

болады» деп өтіріктен батасын беріп, күлміңдеп қалады. 

Мыстан кемпір бір айдан артық тұрады. Қыпшаның байқауынша кете қоятын түріде сезілмейді. Бір күні 

мыстан бада-бада болып жылап отырғанын Қыпша көріп, «шеше не болды?» деп сұрайды. Сонда мыстан: 

– Балам, мен хал-жәйімді ашып айтпағанмен осы үйдегі балама үйіңізден пана таппай тұрғанда шет 

жағалатып айтқан едім. Менің ерім де өздерің сияқты өте бай еді. Ерім қайтыс болып, жалғыз баламмен 

екеуміз осындай бір сарайда шошайып қалдық. Бір күні осы шәрінің қарақшылары жалғызымды өлтіріп, 

барлық қазына дүниелігімді бұлап алып кетті. Мен жалғыз қалып, бар дүниемнен айырылған соң кімге 

сиямын деп, сол дүниелігінен бірдеме тиер ме екен деп, қайыршының киімін киіп осы қалаға келіп 

жалбызбалап жүріп бір адаммен жалғасып, қарақшыларды тауып дүниелігімді тигізіп берсе, жалғасқан 

адамға тиген дүние мүліктің тең жарымын беретін болып, сол кісінің амал, күш-қайратымен ұрланған 

заттарымның жарымға жуығын тигізген едім. Тиген дүниеліктің өзіме тиістілерін жерге көміп, қойып 

алды тиген соң қалғанында тигізіп алайын деп тоқтап жүр едім. Ол көмген заттарының көпшілігі 

шірімейтін алтын, гауһар сияқты асылдар. Ал енді өзі өлседе өз көзім жұмылғанша, «ең болмаса киген 

киімі көз алдымда тұрсыншы» деп, жалғызымның бір бағалы ішігінің өзін алып едім. Жылаған себебім 

біріншіден арманда кісіден өлген жалғыз есіме түсті. Екіншіден көз алдымда тұрса деген ішік шіріп 

қалады ау жалғызымның көзін құдай оңына келтіріп, қолыма тигізгенде қайтадан айрылатын болғаныма 

ренжіп отырмын. Мен жалғазыммен үстіндегі киімі үшін ғана жыламасам, дүниесі құрғыр үшін 

жыламаймын қарағым. Дүние деген осы үйде жетерлік екен ғой, енді өзімнен тумасаңдар да туғандай 

болған сіздерге болмаса шынында шырағым маған енді қанша керегі бар. Сендер аман болсаңдар, енді 

ештеңе мұқтаж болмасыма көзім жетті шырағым. Егер сіздерге керек қой десеңіздер, өзім көтергенімше 

жарым-жартылап алып келейін. Сіздерге керек болмаса шірігені шіріп жата берсін. Енді дүниесі құрғырға 

өте қызып та отырғаным жоқ, – деп монтанысыды. 

Сонда Қыпша ойға кетіп, «осы кемпірдің менің еріме айтқаны шын болды ау. Ойлап қарағанда еріме 

бастапқы айтқан сөзі осы екен ғой, мұның шіріп кететін баласының киімін шіріттіргенім тіпті обал болар, 

мұны баласының киіміне жіберейін» деген ойға келеді. 

Қыпша: 

– Шеше ол балаңыздың киімін қойған жері жақын ба еді? Алыста ма? 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              868 bet 

Мыстан: 

– Ойбай қарағым, осы қаланың ішінде, адам көрмейтін бір оңаша жерге тығып едім, оны қалайша сұрадың 

шырағым, – деп қояды. 

Қыпша: 

– Баламның киімін көріп отыра алмайтын болдым ау деп жылаған соң ішкімге көрінбей алып келсе 

боларма екен, – деп сұрап отырмын дейді. 

Мыстан: 

– Ондай ойласаң тіпті құдай тілеуіңді берсін, ана дүниесі құрғырдан да жалғыздың киімі ғой өте маған 

қажеттісі. Сүйтсе де дүниесі құрғұр да өздігінен табылмайды ғой, бір күнде еңбек қылып жинаған 

дүниелік бекер жер астында қалмасын, менде ол толып жатқан дүниеліктің қаншасын көтеруге шама 

болсын. Сондай болсада өзімнің шамама қарай көтергенімше ала келейін, – дейді. 

Қыпша: 

– Жарайды шеше, тезірек қайтыңыз және ешкімге көрінбей келіңіз, – дейді. 

Мыстан кемпір: 

– Болады балам, – деп қақпадан шығып алып, қуанышы қойнына сыймай жүгіре басып патшаның 

ордасына келіп: 

– Тақсыр, ғашығыңызды таптым, пері ме десем, адамзат екен, ақылын таптым, өзін әзір алып келемін. 

Маған бір бағалы гауһар даяр етіңіз, – депті. 

Патша өте қатты қуанып, барлығын даяр қылады. Мыстан, бір асыл ішікпен өзі көтергендей гауһарды 

арқалап, дерек қағып Қыпшаға жетіп келеді. Мыстан, «балам жалғызымның бір көзін әкелдім. Мұнымен 

қосып көтергенімше гауһар, діллалардан бір азырағында көтергенінше әкелдім. Менің енді кәрі қойдың 

жасындай ғана жасым қалды, жаным балам өздеріңнің дүниелерің ғой далада қалғанша қалғанын түгел 

жеткізіп алсақ қайтеді», – дейді. Қыпша бұл мыстанға әбден сеніп: 

– Оларыңыз жақындама, –деп сұрайды. 

Мыстан: 

– Қарағым-ау қашық емес демедім бе? Оңаша бір бақтың ішінде. Балам бетіңе пердеңді жауып ал, өзіңе 

құдайымның берген шырайы бар емес пе? нәма харамдар жүзіңді байқамасын. Менен жас, қайратың бар 

ғой, екеуміздің бір рет көтеріп келгенімізден қала қоймас. Егер түгел көтере алмасақ қалғаны көп болса 

менің бір барып әкелетінімдей-ақ қалар, – дейді. 

Қыпша кемпірге күдіксіз сеніп ішінен «мұның алтын, гауһарларының жер астында қалғаны да болмас» 

деп ойланып: 

– Жүрсеңіз жүріңіз, – деп, кемпірге ілесіп көшеге шығады. Мыстан кемпір патшаның жеке бір қалың 

бағына алып келмекші болған екен, кемпір Қыпшаны сол баққа ертіп келеді. Бұларды асығып күтіп тұрған 

патша жендеттері сөзге келтірмей патшаның ордасына алып келеді. Қыпша бармағын шайнап шарасыздан 

патшаның ордасында еріксіз қолға түседі. 

Патша Қыпшаны көрген соң бүтіндей есінен айырылып: 

– Мен сізге көрмей жан, діліммен ғашық болып алғыздым. Әзірден бастап менің адамымсың, – деп, 

мақсатын орындамақшы болды. 

Қыпша: 

– Сізде, бізде мұсылманбыз, мұсылман шариғатында, бір әйел ерінен шықса үш ай он күн мүдеті 

болатынын әділ патша өзіңіз жақсы білесіз. Менің бұрын ері бар адаммын, ерім болсада ендігі өмірім сіз 

сияқты атақты патшаға тура келген соң мен сізге ризамын. Бірақ та менің тілегім келешегіміз қайырлы 

болуы үшін шариғат үкіміне бой сұналық, асығыстық шайтан ісі деген. Шариғат үкімі біткенше екі 

жағымызда сабыр етелік, – депті. 

Патша үш ай он күнді өте қашықсынып: 

– Ойбай оныңыз тым ұзақ қой, сіз шын тілесеңіз бір ай он күнге тоқталық, – деп, 40 күнге тоқтайды. 

Қыпша берік сарайда қамауда еріксіз қала береді. Ендігі әңгімені ері саудагерден басталық. Саудагер 

базардан шығып үйіне келсе, үйінде Қыпша да, кемпір де жоқ. Сұмдықтың болғанын сезіп шаш, сақалын 

жұлып есінен танып біраз жатып қалады. Бір кезде есін жиып, біраз отырып, «маған енді тіршіліктің 

керегіне» деп ойлап, үйіне бір адамды пәтерге отырғызып қайыршының киімін киіп, үй ме үй, көше ме 

көшелерде «Алла ақ», – деп тентіреп мойнына қоржын салып, «Қыпшадан хабар шығар ма екен», – деп 
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жүре береді. Саудагер күндіз болса үй-үйден қайыр сұрап, қора-қораларға кіріп, дымы құрығанда кешінде 

өз үйіне келіп жатады. 

Сонымын арада 38 күн өтеді, Қыпшадан әлі хабар жоқ, отыз тоғызыншы күні тентіреп жүріп патшаның 

қақпасының алдына келіп бар дауысымен «Алла ақ», – деп асай-мұсайларын салдырлатып тұрады. Қыпша 

ері саудагердің дауысын танып, хат жазып, болған мәселені айтып, «пәлен адамда осы патшаның биік 

дауыл қорғанынан қарғып түсетін екі тұлпар атты бар екен, соны қайтсеңде сатып алып, ертең кеште ел 

ұйықтаған кезінде осы қақпаның ішіне кірмесең, енді мен саған жоқпын», – деп, ол хатты бір нанның 

ішіне тығып бір күтушіге «мына нанды, сыртта тұрған қайыршыға бер», – деп беріп жібереді. Ері ол 

нанды қоржындғы көп нанның ішіне тастай салып тағыда жүріп кете береді. Отыз тоғызыншы күні 

сәудегер еш қандай дерек табалмай қайғымен қатып үйіне келіп жатады. Қыпша кеткелі анық бір жапырақ 

нанның басын құрап жемеген, қарыны әбден ашқан, жылап жатып үйіп төгіп тастаған нанның ішінен бір 

нан алып жемекші болып, қолына алған нанды пышақпен кесіп жібергенде ішінен Қыпшаның хаты шыға 

келеді. 

Саудагер хатты оқып ақуалға толық түсініп, сол түні таң атқанша ұйықтамай, таң атысымен екі тұлпардың 

иесіне келіп, өз бағасынан неше есе артық баға беріп екі тұлпарды сатып алады да даярлық етіп тұрады. 

Кешінде патшаның биік дауалына екі тұлпар атты қамшылап, қамшылап жіберіп, биік дауылдан 

қарғытып ішке түседі. Саудагер ішке түскенде Қыпшаның алдындағы күтушілері ұйықтамай, Қыпша 

кешігіп қалады. 

Саудагер бірқанша күндерден бері қайғымен ұйықтамай жүргендіктен, біраз отырған соң ұйқысы келіп 

тұтқыйылдан ұйықтап кеткенін өзі білмей қалады. Сәудегер ұйықтап жата берсін, сол шәріде жатқанның 

жанын кесетін бір ұры бар екен. Ол ұры патшаның қазынасын ұрламақшы болып, сырттан бұзып алуға 

ретін таба алмай қазына қорының ішінде болған үшін жер астынан тесіп келіп, алдымен қораның ішіне 

кірмекші болып, бірнеше күндерден тартып жер астын кеулеп қазған екен. Саудагер қатты ұйқыға кірген 

кезінде әлгі ұры патшаның биік дауылының ортасынан тесіп шыға келеді. Ұры шыға келсе, бір адам екі 

жақсы атты ұстап, ұйықтап жатады. Ұры «бұл атпен қалай түседі, мұнда бір сыр болу керек» деп, екі атты 

саудагердің қолынан алып, басқа бір жерге барып тұра қалғанда сарт етіп есік ашылады. Ұры «бұл 

нағылған адам екен» деп қарағанша болмай қоржынның екі басын толтырып көтерген бір әйел жетіп келіп 

ұрыға «қоржынды мықтап байла, тезірек кетелік», – дейді. 

Ұры қайран қалып, «не болса, сол болсын осы адамның бетіне қарай істейін» деп қоржынды тездете 

қанжығаға байлағанша Қыпша тұлпарға мініп дауылдан қарғыта жөнеледі. Ұры аттардың дауылдан 

қарғып кететінін біліп қоржын байлаған атпен қарғытып Қыпшаның қасына ереді. Қыпша, «ал енді 

бетіңді түзе де осы тұлпардың бар жүрісімен жүр», – деп екеуі қараңғы түн ішінде жарысып жүріп кетеді. 

Бұлар жарысып кете берсін, саудагер бір кезде қатты ұйқыдан ояна келсе, қолындағы аттары жоқ. 

Саудагер сұмдықтың болғанын біліп, есі шығып қалай болса солай қораның ішінде сенделіп жүріп, бір 

жерге гүп етіп түсіп кеткенін өзі білмей қалыпты. Бұл түсіп кеткен жері патшаның қазынасын ұрлау үшін 

қазып шыққан ұрының қазған жері болып, соныменен таң біліне көшеге шыға келеді. 

Қыпшадан айрылған соң, «маған енді тіршіліктің керегі жоқ», деп, дерексіз кеткен Қыпшаны іздеп, беті 

қалай ауса солай тентіреп жүре береді. 

Ендігі сөз Қыпшадан басталық, «бәледен құтылдым ба» деп, асығып аттың арынымен тұра шаба жөнелген 

Қыпша бір-екі көше айналғанда-ақ басқа адам екенін білсе де, «не де болса болары болды, ақырын бірақ 

көрейін» деп сол бетімен кете береді. Ұрының қуанышы ішіне сыймай Қыпшамен үзеңгі қағысып 

жарысып келеді. Таң атқанда қараса, адам екені, перизат екені белгісіз бір сұлу. Қыпшаға қарағанда аттан 

талып түсе жаздап, жан-тәнімен ғашық болып, «Құдай бағымды көтеріп, қиуасыз жерден кез болған 

жаным, енді мақсатты орындалық», – деп Қыпшаны айналдыра бастайды. 

Қыпша: 

– Мені құдай сізге қосу үшін ойда жоқ жерден кезіктірді, енді мен сіздің адамыңыз болдым. Асықпаңыз, 

асығыс сайтан ісі емес пе? Алдымен мына зұлым патшадан ұзап құтылып алған соң, өзімізді өзіміз білеміз 

ғой, – дейді. Ұры бұл сөзге қатты риза болып, сол жарысқан беттерімен тұлпарлардың бар жүрісіменен 

шауып отырып, түс қайта бір қалың ағашқа келіп түседі. 

Бұлар аттан түскенде, ұры сенделіп, ат соғып шаршап қалғандығын айтады. Сонда Қыпша: 
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– Сіз жер қазумен бұрын қатты шаршағансыз ғой, мен артық шаршамадым, сырқыраған қол-аяғыңызды 

біраз уқалап, сізді тезірек тынықтырып алайын, – деп, ұрының қол-аяғын уқалай бастайды. Ұры бұған өте 

насаттанып, мұртынан күліп, аяқтарын созып жіберіп, қуанышы ішіне сыймай жата береді. Қыпша адам 

талдыратын у дәріні білгізбей ұрының аяғына жаға береді. У дәрі ұрының денесіне жайыла бергенде ұры 

бір-екі есінен талып талып қалады. Қыпша ұрыны талдырып тастап, тұлпардың бірін мініп бірін жетегіне 

алып жүріп кетеді. Ұры талған күйінше жата берсін. 

Қыпша ұрының бар киімін шешіп алған еді, ұрыдан ұзап шыққан соң өз киімдерін қоржынға салып 

бөктеріп алып, ұрының бар киімін киіп еркек болып алып тарта береді. 

Бір шәрінің сырт жағына келгенде топырлаған қалың адамды қөріп бір адамнан жиылған адамның жәйін 

сұрайды. Сұраған адамы: 

- Біздің шәріміздің бір-неше заманнан бері «бақыт құс» деген бір құсы болды. Ол құстың тұқымы өмірінде 

бірақ рет жұмыртқалайды. Жұмыртқаларында тамақ жемей, су ішпей, қанат қағып шақылдайды. Сол 

кезде босатып қоя берсе, ұшып кетіп екі ай өткенде келеді. Сонан кейін ұзамай ақ жұмыртқалап, 

жұмыртқасын басып, балапан шығарған соң ұзамай өзі өліп, балапаны қолдан асыраумен анасындай 

бақыт құсы болады. Сонымен бірге біздің осы шәрімізге кім патша болатын болса, бақыт құсы сол 

адамның басына қонады. Біздің осы шәріге көп жылдардан бері бақыт құс басына қонбай ешкім патша 

болған емес. Ал енді мына халықтың жиылған себебі, біздің патшамыз өлгеніне бір айдан артық болды. 

Шәрі халқы бақыт құсын жіберіп, патша сайламақшы болып құсты ұшырғалы бірнеше күн өтсе де, бақыт 

құсы ешбір адамның басына қонбай, ағаш басына қонып, осы сіз келген жаққа қарап қанатын қаға береді, 

соған халық қайран болып күн сайын осы насай топыр, – деп сөзін аяқтатады. 

Қыпша жыйылған елдің жәйін түсінген соң, «осылардың тамашасын көрейінші» деп, көпшіліктің ішіне 

келіп тұра қалады. 

Қыпша келіп тоқтасымен бақыт құсы үшіп келіп Қышаның басына қонып, біраздан соң қайта ұшып баяғы 

отырған ағашына барып қонып отырады. Көпшілік бұған қайран болды. Құсты сынау үшін отырған 

ағашынан түртіп ұшырып жіберсе, Қыпшаның басына келіп қонып, аз отырып қайтадан отырған ағашына 

барып қонады. Көпшілікте үш рет сынап көреді, үшеуінде де құс бір қалыптан аумайды. Сонда өлген 

патшаның ақылды бас уәзірі айтады, «көпшілік осы келген адам бізге уақытлы патша екен, біздің негізгі 

патшамыз бұл халықтың ішінде жоқ екен. Енді осы жігітті таққа шығарайық, негізгі патшамызды тағыда 

көрерміз», – дейді. 

Қыпшаға барлық көпшілік бас иіп, «тақсыр сіз біздің патшамызсыз», – деп таққа шығарып, патша қылады. 

Қыпша өте әділеттілікпен халықты басқарып тұра береді. Қыпшаға көпшілік, «сізде әйел жоқ екен, 

өзіңізге лайық бір сұлу алыңыз, әйелсіз тұруға бола ма», – дейді. Қыпша, «менің үйленетін уақытым 

кейінірек, әзірше үйленбеймін», – деп қояды. Патшасы өлген шәрінің бақыт құсы бір қанша күнге дейін 

ешкімнің басына қонбай қойғаны, ақырында екі тұлпар аты бар бір жолаушының басына бірнеше рет 

қонып қайтадан үшіп тұрғаны, ол адам патша болып, үйленбей тұрғаны елден елге естіліп дабырап кетеді. 

Қыпшаның ері саудагермен Қыпшаны алдырған патша, мас болып қалған ұры үшеуі де Қыпшаның 

дертіменен, қайғысымен қарайып, Қыпшаны іздеп сандалып жүріп ел аузындағы өлген патшаның орнына 

патша жайлы болған ахуалдарды үшеуіде естиді. 

Бұлар болған істің жайына қарап, «жаңа болған патша анық Қыпша болар» деп, қуаныштан жүректері 

жарылып кете жаздайды. Қыпшаға ғашық болған патша, «Қыпша уақытша патша негізгі падша бар деп 

дәулет құсының күтіп тұрғаны өзім-ақ болдым ғой» деп қуанады. Қыпшаның ері саудагер осы ойды ойлап, 

«құдай бұйырса Қыпшаны таптым ғой, сол анық Қыпша болды» деп қуанады. Ұры «бұл анық мен 

патшаның ордасынан алып шыққан сұлусымақ болды. Ол сұлу маған шын сөзін айтып ақ еді, бірақта мен 

тұтқыйылдан талып қалған соң кетіп қалды ғой. Енді тауып алсам, өзінің уәдесі бойынша ол сұлу менікі 

болады. Сонда дәулет құстың күтіп тұрған падшасы мен болдым ғой» деп қуанады. 

Бұл үшеуі де жаңа патшаның шәрісінің жөнін сұрап алып, асығыстықпен сол шәріге қарап жүріп береді. 

Саудагер асығыстықпен келе жатып, сапарда көп жүрген бір адамга кезігеді. Екеуінің бет алысы бір жақта 

болып, бұлар жолдас болып бірге жүріп келе жатып, саудагер жөн сұрайды. Патша өткен ақуалды түгел 

айтып келіп, іздеген ғашығымды тауып, сол шәрінің өзіне патша болуға аз уақытым қалды деп қуанышын 

түгел сөйлеп береді. 
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Саудагер толық түсініп, ішінен құдайға тәубә қылып, ақ иіледі сынбайды деген ғой істі бәйгеде көрерміз 

деп, мен сол шәріде бір жұмысым болып келемін, сапарыңыз қайырлы болсын. Енді екеуміз бір жолдас 

екенбіз деп ойлап, екеуі жолдас болып жүре береді. Бір-екі күн өткен бұлар бір адамға кезігіп жөн сұраса, 

ол адам Қыпшаны алып қашқан ұры болып шығады. 

Ұры Қыпшаның берген уәдесі айта келіп, енді іздеген ғашығымды тапсам, дәулет құсы күтіп тұрған 

патшасы өзім шығармын деген қуанышын айтады. Сонда падша саудагерге сыбырлап қана «мына 

тамашаға қараңыз, менің еңбекпен алдырған ғашығымды ұрлап алып кетіп, айтып келе жатқан сөзін 

көрдіңіз бе? Сіздің де жұмысыңыз сол шәріде екен ғой, Қыпшаны тапқаннан кейін мұның оттасын көресіз 

ғой», – деп теріс қарап мырыс-мырыс күліп жібереді. Саудагер ішінен «тұп-тура айтып келесің, сен зұлым 

болмасаң, Қыпша екеумізге осы көрген бейнет барма еді» деп патшаға қосыла күледі. Бұл үшеуіде 

қуанышпен келе берсін, енді Қыпша жақтан әңгіме басталық. 

Қыпша таққа отырғаннан кейін ерін іздеу үшін әртүрлі ойға келіп, «Япырай дерексіз қалай іздетемін. Осы 

атақты шәрінің падшасын сайлаудағы болған ахуал талай жерге таралмас па екен, ел аузынан есіткен 

аңызға қарай менің осы елге уақытлы патша болғанымды халайық оймен білмес екен, мүмкін менің өз 

ерім тұрсын, зәлім патша мен ұры да іздеп келмегей неде болса бір аз уақыт байқайын» деп, патшалық 

үкімін жүргізіп өзінің әйел екендігін білгізбей тұра береді. Сонымен бір қанша күндер өткен соң, бір күні 

дәулет құсы қанатын қағып, шиқылдап, талпынып аласұра бастайды. 

Мұны көрген ақылды бас уәзір, мына құстың мынандай етуі бекер емес, мұнда бір мән болды. Мүмкін 

бұл құстың жұмыртқалайтын да уағы емес, меніңше біздің негізгі патшамыз осы шәріге келген болуы 

керек деп, құстың аласұруын Қыпшаға айтады. Қыпша, «олай болса халық жиылып майданға шықсын, 

құсты жіберіп көрелік» деп, халық болып майданға шығады. Халық жиылып түгел болғанда, дәулет құсын 

отырған орнынан ұшырып жіберсе, құс ешкімнің басына қонбай Қыпшаның басынан үш айналып келіп, 

өзін ұшырған орнына қонып отырады. Көпшілік үш рет сынап көрсе құс бір қалыптан аумайды. Сонда 

бас уәзір тұрып, «мынаның ойынша біздің ендігі патшамыз басқа адам болатын болды. Бірақта мына 

патшамыздың басынан айлана беруі қалай екен? Осы жиынға келмей қалған адам бар ма екен» дегенше 

болмай, үш жолаушы қалың топтың ішіне жетіп келеді. Қыпша сонадайдан үшеуінде танып, ішінен 

құдайға шүкірлік етіп, қуаныш пен тағында отыра береді. Жолаушылар келіп тұра қалсымен-ақ дәулет 

құсы ұша жөнеліп, тұрған зәлім патшаның беттерін тырнап қаната барып, сәудегердің басына қона қалады. 

Қыпша шыдай алмай, қалың жиынның ішінде ерімен жылап көріседі. Саудагер Қыпшаны көргенде есінен 

танып, жығылып түседі. Көпшілік қайран қалып Қыпшаның әйел екенін сонда ғана біледі. Қыпша 

бұрынғы өтілген, бастан кешкен істерді түгел сөйлеп береді. Жиылған халық Қыпшаға сансыз 

рахметтерін айтып, ері саудагерды сол сағатында таққа шығарып патша етеді. Саудагер патша болған соң, 

зұлым патшаны дараға тартып өлтіртіп, ұрыны азат етіп еліне жібереді. Саудагермен Қыпша сол шәріде 

патшалық дәуірімен қалған өмірлерін қызықпенен өткізіпті. 

5. Қарға Шаһизат 

Ілгергі өткен ерте заманда өте даулетті бай болады. Есігінің алдында бірнеше малайлары, құлдары болған. 

Малы орасан көп болған. Бай алпыс үшке жеткенше бала көрмей, бір перзентке зар болған. Үш әйел алады, 

үшеуінен де еркек кіндік болмайды. Бай алпыс үшке келгенде төртінші өйел етіп, бір кедейдің қызын 

алады. Тоғыз ай, тоғыз күн өткенде әйел екі қабат болады. Бай қуанып, ел-жұртын жинап: 

– Менің әйелім ұл перзент таба қойса, менің жүрегім жарылып кетер, әйелім туғанша тағат етіп отыра 

алатын емеспін. Сондықтан маған ерем дегендерің соңыма еріңдер, мен үлкен кеме жасап су арқылы жер 

жүзін кезгім келеді, – дейді. 

Ел-жұрты айтқанын кабыл алып, ұсталарды жинап қырық күн ішінде ішіне елу кісі кететін кеме істеп, 

бейсенбі күні түстен кейін кемені суға салмақ болып, бай құдайы қылып, ел жұртымен қоштасып елу 

кісімен кемені суға итеріп салайын деп жатқанда бір қара қарға ұшып келіп, кемені суға салдырмайды. 

– Мені балаңа ортақ қылсаң, кеменді суға салдырам, – дейді. Бай жолынан қалмас үшін «балама ортақ 

қылам» дейді. Балама ортақ қылам деген соң, қара қарға да ушып кетіп қалады. Сонымен бай кемесін суға 

салып жүріп кетеді. Бірнеше күн, айлар өтеді. Ай толып, байдың әйелі арыстандай бір ұл табады. Елі 

жиылып неше күн ойын, неше күн той қылып, баланың атын қояды. Байды іздеп сүйінші алуға жұрт 

асығады. Күні-түні теңізді аңдиды. Байдан хабар болмайды. Бірнеше жылдар өтеді. Бала қара табан болып, 

бес-алты жасқа жетеді. 
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Ел-жұрты байдан, қасындағы жолдастарынан күдер үзеді. Он шақты жылға дейін хабар болмайды. Бала 

он төрт он беске келеді. 

Бір күні бала шешесінен: 

– Менің әкем қайда? – деп сұрайды. 

Шешесі болған істі бастан-аяқ баян етеді. Бала ел-жұртын жиып, қасына қарулы, әдісшіл бірнеше жігіт 

алып, әкесін іздемекші болады. Елін жиып кенес құрып жатқанда он бес кісімен азып-тозып жаяу, 

табандары кесіліп, көрмеген қорлығын көріп, бай еліне келеді. Жұрты алдынан шығып сүйінші сұрап, 

байды қуантады. Бай баласымен көрісіп, жүрегі жарылғандай қуанып, қайтадан қырық күн ойын, қырық 

күн той қылып шерін тарқатып, мұнша жасқа келгенде ұл перзент бергеніне құдайға тәубә қылып, жетім-

жесірге қарап, қолындағы барлық құлына бостандық береді. Бала балалармен асық ойнап жүре береді. 

Бір күні бір баланың асығын зорлықпен жығып салып тартып алады. Астында жатқан бір таз қу бала екен. 

– Сенің, біздің елде не жүмысың бар? Сенің әкең қарға Шаһизат, біреудің елінде жүріп бүйтесің. Еліңе 

кет, қаңғырған неме, – дейді. Бала үстінен түседі де, үйіне жылап жүре береді. Әкесіне келіп: 

– Менің әкем кім? Мен әкемді іздеймін. Бұл елде тұрмаймын, – дейді. 

Әкесі өткен істі жылап отырып баян етеді. Бала Қарға Шаһизатты іздемекші болады. Бай ел-жұртын жиып, 

балаға неше күндік асын беріп, астына өзінің сүйген атын беріп «шылауыңды қаусал ағзам, періштелер 

қолдасын, бабаларым жар болсын» деп, еңіз-теңіз болып, батасын беріп баланы ат тандырады. 

Бала кару жарақ асынып, ел-жүртымен амандасып, жолға шығып кетеді. Сонан бала неше күн, неше түн 

жүріп отырып, бір күндері бір үлкен шаһарга кез келеді. 

Шаһардың шетінде бір данышпан адамға кездеседі. Жөн сүрасады. Данышпан адам: 

– Бұл жылан патшасының шаһары. Бір жақтан келген бөтен адамды біледі. Ордасына апарып, көп 

жыланның ортасына қояды. Біреуі мұрныңнан, біреуі аузыңнан кіріп, мойныңа оралып, тұла-бойыңды 

аралайды. Ол кезде тіпті қимылдамағайсың. Өйткені сені арбап жүреді, Егер қимылдасаң, өлгенің, – дейді. 

Сонымен бала ордаға келеді. Хан шақыртып алады. Хан кішкентай жіңішке ақ жылан екен. Алтын табаққа 

салып, айдаһар басына көтеріп жүреді екен. Баланы апарып көп жыланның ортасына кіргізеді. Біреуі 

аузына, аяғына, құлағына, мойнына кіріп, оралып жүреді. Бала қозғалмай тұрады. Қозғалса, өлетінін 

біледі. Бала жыланнан аман-есен құтылып, бағанағы жолыққан кісіге келеді. Не қылып ел кезіп жүргенін 

бастан-аяқ баян етеді. Жаңағы кісі: 

– Ол қарға Шаһизат осы жерден жақын. Ол кезеп хан. Алдына барған кісі аман қайтпайды. Барғаныңмен 

өліп кайтасың, – дейді. 

– Сен жап-жас бала екенсің, саған мен бір жақсылық қылайын, айтқанымды орында, – дейді. 

Бала әбден болады дейді. Қуанғаннан астындағы атын түсіп береді. Кісі: 

– Қарға Шаһизаттың қырық қызы бар. Қырқынын қырық отауы бар. Күнде түсте қырқы қырық аққу болып, 

сәске түсте ұшып келіп, осы жақын жерде бұлақ бар, соған шомылады. Сол шомылғанда отыз тоғызы бір 

де, жалғыз біреуі белек түседі. Сен амалдап сол жалғыз түскен қыздың киімін түсіріп алсаң, ісіңнің 

орындалғаны, – дейді. 

Бала қуанып таңертең барып, қыздардың суға түседі-ау деген жеріне барып аңдып жатады. Сәске түс бола 

берген кезде қырық аққу шырқ айналып келіп, бұлақка қонады. Отыз тоғызы бір түседі де, бір аққу бөлек 

түседі. Бала андып жатып, шешініп суға шомылған кезде жүгіріп келіп киімін баса қалады. Басқалары 

адамды көріп үшып кетіп, жалғыз өзі қалады. Жаңағы қыз: 

– Ей, адамзат, киімімді бер. Саған да бір жәрдемім тиер, егер мен керек болсам қырық бірінші отаудан 

мені тап, – дейді. Сосын бала киімін береді. Қыз киінеді де, аққу болып ұшады да кетеді. 

Бала күн батқанша асығып, күн батқан кезде қатар тіккен қырық отаудын күншығыс шетіндегі жеке 

отауға кіріп келсе, ай десе аузы, күн десе көзі бар, шашы жерге тиіп көзі жарқырап баяғы қыз отыр екен. 

Бала қарға Шаһизатты іздеп келе жатқанын, неше ай, неше жыл іздеп азап шеккенін айтады. Қыз 

жақсылап күтіп, жайлы төсекке жатқызып балаға рахымы түседі. 

– Менің әкем – Қарға Шаһизат. Алдына келген адам сау кетпейді. Сен ертең азанмен ханға барып сәлем 

бер. Келгеніңді баян ет. Саған не айтады, не тапсырады, бұлжытпай, ұмытпай маған баян ет, – дейді. 

Бала таң алакеуіммен ханның ордасына аяндайды. Рұқсат алып патшаға тағзым етіп: 

Ассалаумағалейкүм, Алдияр тақсыр ханымыз, 

Құтты болсын, ей, шаһым, саясатты тағыңыз. 
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Артылсын деп тілеймін, Күннен күнге біз ғарып, 

Бастағы дәулет бағыңыз, – деп, алдиярлап келген жайын баян етеді. 

Патша: 

– Олай болса, сен ақиқат менің балам болсаң, мен сынайын. Жұмыс тапсырам. Соны орындайсың, – дейді. 

Бала: 

– Құп болады, – деп тәжім етеді. Патша: 

– Екі шаңқан боз түрі де бір, түсі де бір. Соның анасы қайсы, баласы қайсы айырып бер. Соны айыра 

алмай жүр едік, – дейді. 

– Егер тапсаң, анықтап баласы дегенінді оң қолыңа, анасы дегеніңді сол қолыңа ұстап, шатастырмай алып 

кел. Егер таба алмасаң жаныңнан безе бер, – дейді. 

Бала иығы түсіп, екі биені жетектеп жасырынып қызға келеді. Ханға айтқанын баян етеді. Екі шаңқан 

бозды тапсырғанын, содан жәрдем болмаса өлетінін айтты. 

Қыз: 

– Сен екі күнге ханнан мәулет сұра! – дейді. Бала ханға барып тәжім етіп, екі күнге мәулет алып келеді. 

Қыз: 

– Сен бұл екі атты таң асыр, қалың киіз жауып қараңғы кебеге байлап суын ал. Ертеңіне дейін шөп берме. 

Күн толған соң, бір уыс жоңышқа алып әуелі біреуіне, екінші рет біреуіне бер. Сонда біреуі оқыранып, 

тепсініп шыдап тұра алмас. Соны баласы, үндемегенін анасы де де, алып барып бер, – дейді. 

Бала айтқанын істеп ертең азанда, «мынау-анасы, мынау -баласы» дейді де, алып барып береді. Хан екінші 

рет: 

– Сен бүгін түніменен бір үлкен шаһар орнат. Ішінде гүлдер болып, бұлбұл сайрап, бұлақ ағып таң-тамаша 

қылғандай болсын, – дейді. 

Бала: 

– Құп! – деп тәжім етіп кетеді. Қызға амалдап келіп жолығады. Тапсырмасының бәрін айтады. Қыз 

тепсініп-ақырып жерді теуіп-теуіп жібереді. Жұмысқа мойымайтын дәулер толып кетеді. 

Қыз: 

– Ертең алакеуімге дейін пәлен саржын жерге шаһар салып, ішінде бұлбүл сайратып, бау-бақшалар 

орнатып, таң-тамаша қылатын шаһар салындар, - деп бұйырады. Қыз бен бала жата береді. 

Бала таңертең тұрып караса, бір шаһар орнатқан. Адам қарап тұрғандай. Бұрынғы қарға Шаһизаттың 

шаһарынан сәулетті, өте сұлу. Бала қуанып, азаннан патшаның ордасына аяңдап барып, тәжім етіп: 

– Айтқаныңызды орындап келдім, – дейді. 

Патша: 

– Апырмай, нағып орындадың! Мынау кісінің қолынан келмейтін нәрсе еді. Бұл жалғыз кіші қызымның 

қолынан келетін еді. Онымен қалай жақын бола қойды, – деп ойлап, хан уәзірін ертіп, жаяулап салынған 

шаһарды аралап, таң-тамаша қалып, кешке әрең ордаға қайтады. 

Патша: 

– Енді, балам, бір буын қамыс берем. Осының басы қайсы, түбі қайсы. Соны тауып кел, – деп қолына бір 

буын қамыс береді. Бала қамысты алып қызға келеді. 

Қыз: 

– Енді бір буын қамыс берсе, жұмысыңның оңайланғаны, – дейді. 

– Қамысты аспанға лақтырсаң әуелі келіп түбі жағы түседі. Сол жағынан ұстап алып барып бер, – дейді. 

Бала қамысты жоғары лақтырып, жерге түскен жағын ұстап, ертеңіне апарып береді. Патша: 

– Таптың, айтқан жерден шықтың. Қырық қызым бар. Соның біреуін таңда да ал. Сөйтіп өзіме уәзір бол, 

– дейді. Бала патшаның айтқанын қызға айтады. 

Қыз: 

– Ертең патша жұртын жияр, қырық қызды бірдей киіндіріп, беттеріне перде ұстап қатар қояр. Сен сол 

кезде қайсыны аларыңды білмей сасарсың. Сол кезде мен ғаріп оң өкшемді қимылдатармын. Сен осы 

қызды ұнатам деп айрылмағайсың, – дейді. 

Ертең азанда жүртын жиып, қырық қыЬды қатар қойып, балаға: 

– Таңдағанынды ал! – дейді. 
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Бала ол жағына бір шығын, бұл жағына бір шығып, аяқтарына қарап жүрсе, қыз ортасында бір өкшесін 

кимылдатып тұр екен. Бала келеді де: 

– Осы қызды ұнатам, – дейді. 

Патша сөзден танады: 

– Бұл әкемнің кенжесі, қарындасым еді. Мұнан басқасын таңдап ал, –дейді. Бала: 

– Бұл қызды бермесең, алмаймын, – дейді. 

Сонымен ертең және таңдамақшы болады. Бала кешіне қызға келеді: 

– Ертең менің орныма басқа қыз қойып, мені қотыр баспақ қылып, күн шуаққа байлап қояр. Мен күн 

шуақта жаланып тұрармын. Сол кезде сен қыздарды ұнатпа да, сол қотыр баспақты бер деп патшадан 

сұра, – дейді ол. 

Ертең азанда патша жұртын жиып, қырық қызын қатар қойып, баланы жібереді. Бала әрі-бері жүріп: 

– Сіз маған қызыңызды бермесеңіз, мен еліме қайтамын. Маған әне бір қотыр баспағыңызды беріңіз, күнге 

кептіріп жол азық қылайын, – дейді. 

Патша: 

– Жоқ, ойбай, әкемнен қалған жалғыз баспақ, оны беріп әкем жүзін көре алмаймын, – дейді. 

Бала: 

– Оны бермесеңіз, мен қызыңызды ала алмаймын, – дейді. Патша хұзратын тарқатып, уәзірлерімен 

кеңесіп, баланың біліміне ырза болып, кіші қызын беріп, неше күн ұлы той қылып, баланы өзінің орнына 

хан көтеріп, өзі тәубе қылып, баланың хандық құрған қызығын көріпті. Сөйтіп бала бір қыздың білімінің 

арқасында бір елді билеп, неше жыл хан болып дәурен сүріп, мұратына жеткен екен. 

6. Шын сүйіскендер 

Eрте-ерте ертеде, ешкі құйрығы келтеде, ел ханға қарағанда, хан елді алдағанда бір би болыпты. Ол бидің 

жалғыз баласы болыпты. Өзі ол замандағы оқуды тауысқан сондай сауатты және салауатты болыпты және 

катарынан асқан сұлу жігіт болған. Баласы жиырмаға келген соң, оқуды бітіргеннен кейін би баласын 

шақырып алып: 

– Балам, енді үйлен, мен қызығыңды көріп, немеремді сүйер ме екенмін, – дейді. 

Онда баласы: 

– Жарар, ата, өзіме ыңғайлы сұлу қыз болса, үйлену қиын емес қой, – деп жүре беріпті. 

Атасы бірнеше қыздарды көрсетсе, оны бала жаратпай, алмаймын депті. Сонан кейін атасының көңілі 

қалып, баласына ашуланып халқын жинап алып: 

– Халқым, мен баламнан көңілім қалды, ол енді үйленбесе мен онымен бірге тұрмаймын, – депті. Енді 

сіздерден сұрайтыным, маған әдемілеп сол балама арнап үй салып беруге жәрдем етіңдер, – дейді. 

Оған халық «бұныңыз дұрыс» деп, жәрдем беріп, халық берсе көл деген, бір ай ішінде жақсы екі бөлмелі 

үй салынып шығады. Сонан кейін би баласын сол үйге кіргізіп, өзі сыртынан қарап тұратын адамдар 

қояды. Өзі қатынауды да қояды. Баласы кітаптарды оқып ермек етіп жата береді. Сол заманда тағы бір 

ханның қызы асқан сұлу болса керек, ол қыз да күйеу таңдап, еш адамды жаратпай, өз алдына бір үй 

салдырып алып, бұл қыз да жалғыз тұрады екен. 

Бұрыңғының айтуы бойынша, дүние жүзінде бір-екі пері екіге бөлініпті, бөлініп алып түнге қарай ел 

аралап жүреді екен, біреуінің аты – Дәу пері, екіншісінің аты – Шолақ пері болады. Сол екі пері бір түні 

жер жүзін аралауға шығады, екеуі екіге жер жүзін бөліп алыпты, Дәу пері Азияны аралауға, Шолақ пері 

Европаны аралауға кетіпті. Дәу пері Азияның жартысын аралап болып, енді жартысын аралап келе жатса, 

бір үйдің терезесінен жарық көрінеді. «Бұл не қылған жарық» деп, жақын келіп терезеден қараса, бір 

жақсы жігіт ұйықтап жатыр екен. Соның нұр сәулесі үйдің ішін жарық етіп, терезеге де түсіп тұрған сол 

екен. Мұны көріп Дәу пері таң қалып, аузы аңқайып тұра береді. Бір уақытта, Шолақ пері өзінің аралайтын 

жерін аралап бітіріп, Дәу перімен уәделі жерге келген соң, «бұған не болған» деп, іздеп келе жатса, баяғы 

терезенің тұсында үңіліп қарап тұрған Дәу періні көреді. «Ау, сен не қылып тұрсың?» – деп қасына келеді. 

Сонда Дәу пері: «Мұнда кел, қызық көресің», – деп, Шолақ періні шақырып өзі көрген жігітті көрсетіпті. 

Онда Шолақ пері айтады: «Ой, осы да сұлу болып па, ой, мен бір қыз көрдім, ол мұнан екі есе артық 

сұлулығы», – дейді. Онда Дәу пері: «Жоқ, мұнан артық адам баласының, сұлулығы аспайды», – дейді. 

Онда Шолақ пері: «Жоқ, менің көрген қызымнан артық сұлу болмайды», – деп екеуі таласа-таласа 
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төбелесіп те қалыпты. Оларды көретін жан жоқ, екі пері төбелескесін оңай болсын ба? Сөйтіп төбелесе, 

төбелесе шаршап екеуі отыра кетіпті. 

Сол уақытта Дәу пері айтады: «Әй, Шолақ, біз екеуміз бұрын өте тату едік қой. Бүгін бір-екі адамның 

сұлулығына шатасып төбелескеніміз болмас, онан да бері кел, екеуміз татуласайық та, ойланып бұл 

таластың шешуін шешейік», – дейді. «Ия, оның дұрыс екен», – депті. Шолақ пері қасына келіп айтады: 

«Олай болса, айда, екеуміз менің көрген қызыма барайық, сен соны көр, сонан кейін ол қызды алып келіп 

мына сенің көрген жігітіңнің қасына салайық та сонан кейін жігітті оятсаң, егер жігіт қызды құшақтап 

бетінен сүйсе, онда қыздың сұлу болғаны. Егерде сүймей құр құшақтап жата кетсе, ол уақытта қызды 

оятармыз», – деп уағда жасап қыздың еліне кетіпті. 

Қыздың еліне келіп терезесінен қараса, қыз да айтқандап сұлу екен. Содан кейін уағда бойынша қызды 

жігіттің еліне алып келіпті де, жігіттің қасына салып, сонап кейін ептеп жігітті оятыпты. Жігіт оянса, 

қасында бір қыз жатыр, ай десе ауызы, күн десе көзі бар, жігіт ойлайды, «әкем маған теңімді жаңа тапқан 

екен, енді бұл қызға мен үйленермін» деп ойлайды да, қолындағы балдағын қыздың қолына салып, өзі 

қыздың қолындағы сақинасын алып өз қолына салып, сонан кейін қызға бетін беріп жатып ұйықтап 

кетіпті. Бір уақыт тұрғаннан кейін екі пері енді қызды оятады, қыз оянғаннан кейін жан-жағына қараса, 

бөтен ешкім жоқ, қасында өте сұлу бір жігіт жатыр. Қыз «мұндай жігітті іздеп таба алмай жүр едім, менің 

теңім өзі келген екен» деп, құшақтап, үш қайтара бетінен сүйіп, сол құшақтаған күйінде ұйықтап кетіпті. 

Сол кезде Дәу пері қасында тұрған Шолақ періні жұдырығымен бір ұрып жіберіп: «Әне, көрдің бе?» – 

депті. Сонан соң қызды көтеріп алады да өзінің еліне апарып, төсегіне салып, өздері жөндеріне кетіпті. 

Біраздан соң таң атып үйге жарық түскен соң, бидің баласы оянып қараса, қасында ешкім де жоқ. «Қой, 

бұл көрген түсім шығар» десе, қолында қыздың сақинасы калған, ал өзінің жүзігі жоқ. «Япырмау, бұл 

қалай, түсімде көрдім дейін десем жүзігім жоқ, өңімде көрдім дейін десем қыз жоқ» деп, аң-таң қалып 

отырғанда үстіне өзінің кызметкер кісісі келеді. Ол кісінің есімі Жетім екен. «Ой, Жетім, түнде менің 

қасыма әкеліп салған сұлу қыз қайда болды?» – дейді. Сонда Жетім аң-таң қалып тұрып: «Жоқ, төрем, 

сіздің қасыңызға ешкім де қыз салған жоқ, мен қыз көрген де жоқпын», – дейді. «Олай болса мен жуынып 

киінгенше, сен әкеме барып соның жайын біліп кел және айтарсың егер де сол қызға үйлендірсе, мен оған 

өте ризамын», – дейді. Сонан соң Жетім жүгіріп биге барып: «Тақсыр би, мені сізге төре жіберді», – дейді. 

«О, неге?» деп би сұрайды. Сонда Жетім Бидің, баласының сәлемін айтады. Би кішкене ойланып отырып: 

«Е, оның қасына қыз салғаным жоқ, өзінің есі дұрыс па екен», – деп, өзі Жетімге еріп баласының үйіне 

барса, баласы жуынып, киініп отыр екен. Әкесі келгеннен кейін сәлем беріп болып: 

– Әке, түндегі менің қасыма салған қыз кімнің қызы, соны мен алар едім, – дейді. 

Сонда әкесі басын шайқап: 

– Мен қыз салғаным жоқ сенің қасыңа, – дейді. Оған баласы сенбейді: 

– Әке, егер де ол қызды маған қосқың келмесе, мен сені көрмеймін, тамақ та ішпеймін, – дейді де тұлан 

салып жатып алыпты. 

Би өзінің үйіне келіп, бәйбішесіне баласының жайын айтып, еліне жар салып, «дәрігер іздеңдер, балам 

ауруға айналды» деп, қарата бастайды. Онымен бала жазылмайды. Ал бұл жата берсін. Ендігі хабарды 

қыздан білейік. 

Сұлу қыз да таң атқан соң баяғы жігіт тәрізді өз-өзінен таңырқанып, «бұл қалай» деп, кішкене отырған 

соң, есігінің алдындағы қызметкер әйелді шақырып алып: «Сен әжеме бар, менен сәлем айт, егер де әкем 

мені түндегі менің жаныма салған жігітке берсе, мен барар едім», – дейді. Ол қолындағы жүзікті ешкімге 

көрсетпей шығып кетеді. Қызметкер әйел барып ханның бәйбішесіне айтса, бәйбіше шошып түсіп «біз 

жігіт салған жоқпыз, жігіт деген немене» деп, ханға хабар беріп, бәйбіше қызына келіп мән-жайын 

сұрайды. Онда қыз шешесіне «жігітті маған қоспасаңдар, мен де сендерді көрмеймін» деп, теріс қарап 

жатып алады. 

Хан қызының мұнысына аң-таң болып, «жалғыз өзі бір үйде жатушы еді, бір нәрсенің салқыны түскен 

шығар» деп, еліндегі өзі білетін дәрігерлерге қаратса, олар «біздің қолымыздан келмейді, бұл балаңызды 

біз жаза алмаймыз» дейді. Сонан соң хан еліне жар салады. «Кімде-кім менің қызымды ауруынан жазып 

шығарса, сол адамға қызымды қосамын, – дейді. Егер де жаза алмаса, сол қараған кісінің басын аламын», 

– депті. Сонан соң бірсыпыра есалаң жас жігіттер, «біз жазамыз» деп барып, бастарынан айрылып, 

жұртына аңыз болыпты. 
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Бір күні қыз ойға қалып отырып, есігінің алдындағы әйелді жіберіп, әкесінің бас уәзірін шақыртып 

алыпты да былай дейді: 

– Әй, аға, мен сізді бір қиын сапарға жұмсайын деп отырмын, – депті, баяғы жүзікті көрсетіп отырып, сіз 

осы жүзікті алыңыз, әкемнің тұлпарына мініңіз, тұлпардың кілті менде, сонымен құлыпты ашып, бірнеше 

айлық азықпен сіз жүзіктің үстіндегі айшығына қарап менің көрген, ғашық болған жігітімді іздеңіз, егер 

де сол елді тапсаңыз, ол жігіт те мен құсап жатқан шығар, соған дәрігер болып үйіне кіргеннен кейін осы 

жүзікпен менің берген сәлемдемемді берсеңіз ол жігіт жазылады. Сонан соң амалын тауып ертіп алып 

келерсіз, – дейді. 

Оған уәзір: 

– Жарар, іздесем іздеп көрейін, – деп, қыздан жүзік пен сәлемдеме орамалын алып, ханның тұлпарына 

мініп алып, айлық азығымен жолға шығып бірнеше елдерді аралап, бірнеше ай жүріп, бір күні елге келіп 

ол елдің хандарынын үйінің төбесіндегі айшыққа қолындағы жүзіктің жүзіндегі айшықты салыстырып 

қараса, ұқсас болып шығады. Сонан соң уәзір бір кемпірдің үйіне келіп: 

– Шеше, мен сіздікіне атымды қойып кетейін, ол атымның ақысына қой басындай алтын берем, ешкімге 

көрсетпей бағып тұрарсыз, қашан өзім келгенде алам, – деп, атын сонда тастап, өзі дәрігер болып, қолына 

таяқ алып, сол елді аралап ауру емдеп жүре береді. 

Сонда бір кісі айтады: 

– Егер де сен жақсы дәрігер болсаң, біздің бір биіміздің жалғыз баласы көптен бері ауырып жатыр соған 

бар. Егер де жазып шығарсаң не тілесең де береді, – дейді. 

Сонда уәзір оған «мені ертіп барыңыз» деп, жабыса кетіпті. Біраз жүрген соң, бидің үйіне келіп, 

дәрігерлігін айтқаннан соң, би «болды, осы баламды жазсаң не сұрасаң береміз», – дейді. 

Сонда уәзір «дәрігер» биге айтады: 

– Маған үш күн уақыт берсеңіз үш күнге дейін балаңызбен өзім жалғыз боламын, ешкімді 

қатынастырмаңыз, ол үшін үш күндік тамақты балаңызға бармай тұрып кіргізіп қойыңыз, сонан соң мен 

барып кірген соң балаңыздың үйінің есігін сыртынан құлыптап қоярсыз, – дейді. Айтқанының бәрін істеп 

болған соң уәзір «дәрігер» баланың үйіне барып кірсе бидің, баласы төсекте жатыр екен. Кішкене 

отырғаннап кейін, уәзір айтады: 

– Мен саған алыс жерден сәлемдеме алып келдім, басынды көтер, – дейді де қыздың берген орамалы мен 

жүзігін береді. Сонда бидің баласы төсектен ұшып тұрып, киімдерін киіп, уәзірден сұрайды: 

– Мені ол қызға алып барасыз ба? Ол қыздың елі қашық па? – дейді. 

Сонда уәзір айтады: 

– Ол біздің ханымыздың, жалғыз қызы еді, ол да сен құсап саған ғашық болып ауырып жатып алған соң, 

мен сені іздеп келдім, – деді. Сонан кейін бастан өткен әңгімеге қаныққан соң бидің баласы мен уәзір 

жолға дайындалады. Уәделі үш күн өткен соң, бала әкесіне хабар береді: 

– Мен тәуір болдым, енді менің бес қаруым мен атымды әкеліп берсін және бір семіз атты ертіп келтірсін. 

Біз дәрігер екеуміз аңға шығып серуендеп келеміз, – дейді. 

Бұған би қуанып, бар сұрағанын дайындап әзірлеп береді де қуана-қуана қалады. Уәзір «дәрігер» бидің 

баласын ертіп шыққан соң, баланы бір жерге қоя тұрып, өзі барып кемпірдің үйіндегі атына мініп, үш 

атпен бір күншілік жерге барған соң, баяғы бидің семіз атын сойып үйден алып шыққан баласының ескі 

киімдерін қанға бояп тастап, аттың етін азыққа пісіріп алып, қыздың еліне қарай уәзірге еріп бидің баласы 

жүріп кетіпті. Бірнеше ай жүріп қыздың еліне келіп, баяғы өзін ертіп келген уәзірдің үйіне келіп түсіп, 

атын, қару-жарағын сол үйге қойып, өзі аңшы-дәрігер болып ханға келіп: 

– Мен жаңа пері жабысқан дәрігермін, сіздің қызыңызды науқас деп естіп, соны ұлықсат етсеңіз қарауға 

келдім, – дейді. 

Онда хан: 

– Шырағым, жас бала екенсің, сен жаза алмассың, егер де жаза алмаған дәрігердің басын аламын, сөйтіп 

сенің де обалыңа қалармын, – дейді. 

Онда бидің баласы айтады: 

– Мен оған ризамын, егер де жазып алсам сіз уәдеңіз бойынша қызыңызды маған бересіз, – дейді. Сонан 

соң ханмен уәделесіп, үш күн мерзіммен жан қатынамайтын уәдемен бидің баласы хан қызының үйіне 

келіп кірсе, қыз төсекте уһілеп жатыр екен. Сонда бидің баласы былай депті: 
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Мен келдім сені іздеп алыс жолдан, 

Алыңыз сақинаны біздің қолдан. 

Кездесіп осы үйде ғашық жарға, 

Тілегім көптен күткен қабыл болған 

– дегенде, басын қыз көтеріп алып: 

Сіз шығар бір Алладан сұрағаным, 

Күндіз-түн сенің үшін жылағаным, – деп тұра көрісіп жылағанда бидің баласы бетіндегі пердесін алып 

тастап, қызды құшақтай беріпті. Сонымен уәделі үш күн біткеннен соң, ханға хабар беріп, хан отыз күн 

ойын, қырық күн тойын жасап бидің баласына қызын қосыпты. Ол осыменен тұра тұрсын. Енді биден 

хабар алайық. 

Би бір күн өткен соң баласы қайтып келмеген соң, өзі атына мініп, қасына жігіттерін ертіп баласын іздеуге 

шығыпты. Бірнеше күн іздеп жүріп бір жерде қанға боялып жатқан баласының киімін тауып алып, 

«баламды өлтіріп кетіпті» деп, есінен танып жылап-жылап еліне келіп, асын беріп, құран шығарыпты. 

Сонымен би баласынан күдер үзіп тұра берсін. Енді қыз бен жігіттен сөйлейік. Екеуі басын қосып, 

көңілдері бірленіп бір жылдай тұрған соң, бидің баласы әйеліне айтыпты: 

– Менің елімде ата-анам қалды, мен соған көшкім келеді. Сен әкеңе хабар бер, бізге ұлықсат берсін 

көшуге, – деп, әйелін хан атасына жіберіпті. Хан оған риза болып, батасын беріп, қырық отауды қырық 

нарға артып, қырық күң беріп, бір ауыл етіп бидің еліне қарай шығарып салыпты, балаларына батасын 

беріп қоштасып қалыпты. Сонан соң бірнеше ай жүріп, бір теңізден өтетін жері бар екен, соның 

қасындағы тоғайға кешкісін келіп қонып, ел жатқан соң түн ортасы болғанда, бидің баласы оянып жан-

жағына қарап жатса, қатынының қолында бір нәрсе жарқырап жатыр екен. «Япырау, бұл не нәрсе» деп, 

қатынының қолынан ағытып алып, шатырының есігінің алдына апарып алақанына салып аударып-

аударып қараса, ол гауһар тас екен. Сөйтіп көріп отырғанда бір жапалақ ұшып келіп, алақанынан 

гауһарды іліп алып, анадай жерге барып қонады. «Ау, шіркін, қайтеді» деп жүгіріп барса ол жапалақ онан 

әрі барып тағы отырады. Оған тағы жүгіріп барса, ол жапалақ тағы сондай жерге барып қонады. Сөйте-

сөйте бір әйдік тоғайға кіреді де, жоқ болады. Енді жігіт қосына қайтайын десе, жол таба алмай адасады. 

Сөйтіп жүре берсін. Бір кезде шатырда қалған әйелі оянып қараса, қасында байы жоқ екенін көріп далаға 

шықса, жұмысшылары тым-тырыс ұйықтап жатыр, байы көрінбейді. Және үйге шатырына қайта кіріп 

қараса, байының киімдері жатыр, өзі жоқ. «Енді қайтем» деп тұрғанда, колына көзі түссе, білегіндегі 

гауһары да жоқ, сөйтіп ойға қалып отырғанда таң сарғайып ата бастайды. Енді қатын ойлайды «Менің 

байым жоқ десем бұл жұмысшылар мені әйелсініп тілімді алмай қояр» деп, жалма-жан байының бар 

киімін киіп, шашын төбесіне түйіп, далаға шығып айналып жүріп, қызметкер жігіттерін оятып, «менің 

әйелім жоқ, тез тұрып іздеңдер» деп әмір береді. 

Қырық кісі қырық жақтан айнала іздеп таба алмайды. Бір жеті іздесе де таба алмай, не қыларын білмей, 

енді теңізге жақындап, кемемен теңізден өтіп, бидің еліне бармақ болып көшіп келіп, кемеге жүктерін 

тиетіп теңізден өте береді әйел. 

Ал бидің баласы құсын да таба алмай, гауһарды да таба алмай сілесі қатып қаңғып келе жатса, сол өзі 

жүрген тоғайдың ішінде бір бақша еккен шалға кез болып, өзінің мән-жайын айтып, тамақ сұрап ішіп 

отырады. Сонда шал оған айтады: 

– Сен мына жерде кеме тоқтайтын ауыл бар, соған барып сұрастырсаң әйелің мен көшіңді табарсың, – 

дейді. 

Сонда бидің баласы: 

– Жоқ, ата, мен гауһарымды таппай әйелімнің дидарын көрмеймін, – депті. Және, ата, маған сіз ұлықсат 

етсеңіз мен сізге бала болып, жәрдем беріп сізбен бірге тұрсам қайтеді, – депті. 

Сонда бақшашы шал: 

– Оны, балам, өзің, біл, маған да қора керек, – деп ризалық беріп, сол шалмен бірге бидің баласы тұра 

береді. 

Ол сонымен тұра тұрсын. Енді оның көшті бастап, кетіп бара жатқан әйелінен сөз естелік. Ол баяғы 

көшкен бетімен кемеге барлық жүк, мал-жанын тиетіп, сол кеменің иесі ханның қаласына келіп түседі. 

Сол жерде бір жетідей болған соң, оларды сол елдің ханы қонаққа шықырып, қонақ қылады. Сонда 

қонақта отырып әңгімеден әңгіме шығарып айтып, өзінің әйелін жоғалтқан жайын айтады. Онда хан: 
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– Олай болса, бұрынғының сөзі бар, «қаз орнына – қарға, қап орнына – дорба» деген, менің жалғыз қызым 

бар, соны сен алып, маған күйеу бол, – деп жабыса кетіпті. 

Онда «бидің баласы» келіні: 

– Менің әйеліме берген уәдем бар еді, онан басқа әйел алмаймын деген – деп, ұлықсат алып, өзінің 

шатырына қайтыпты. 

Шатырына келген соң «еруліге қарулы деген» деп, бұл да ханды қонаққа шақырыпты. Хан қонақ болып, 

енді үйіне қайтар уақытта, «мен саған қызымды берем деген соң берем, соны сен алып, маған бала болсаң», 

– дейді. Оған ойлануыңа үш күн уақыт берем, үш күннен кейін хабарын бер», – деп хан үйіне қайтып 

кетіпті. 

Сонан соң бидің келіні қалай жасауға білмей, үш күні бітпей ханға хабар береді: 

– Мен қызын ала алмаймын, енді қош-сау тұрғын, көшем, – деп кісі жібереді. 

Онда хан ашуланып: 

– Менің қызымды алмаса, мен оны шауып алып, өзін есігіме құл етем, – деп бас уәзірін жіберіпті. Сонан 

соң бөтен істейтін айла таба алмай, «жарар, алайын» депті. Сонан кейін хан қуанып, отыз күн ойын, қырық 

күн тойын жасап қызын баяғы бидің келініне «баласына» беріп, отауға салып, күйеуге хан жарып жата 

береді. 

Әйел алған әйел күн батқан соң әйелінің қасына жату орнына, дәрет алып, жайнамаз жайып құбылаға 

қарап түнімен намаз оқып отыра береді. Сонымен бір жеті өтіп, ханның қызы «бұл қалай, мені 

менсінбейтін болды» деп, әкесіне хабар беріпті. Бұны естіген соң хан күйеуін шақырып алып: 

– Егер менің қызымды қасына жатып әйел қатарына алмасаң, мен сенің басыңды алам, – дейді. 

Сонымен үш күн тағы мерзім алып, бидің келіні «баласы» шатырына келіп кешке төсек салған соң өзінің 

алған әйеліне жалынып, басынан өткен жайын, өзінің әйел екенін, байының бір түнде жоғалып кеткенін, 

онан кейін мына құлдары әйелсініп билік бермей кететін болған соң өзі байының киімдерін киіп, еркек 

болып бұл жерге келіп, бұл ханның қол астына келіп, өзі ол ханға күйеу болғанына дейін айтады. «Сен 

ертең әкеңе хабар бер, бәрі дүзелді, менің қасыма жатты деп. Егерде менің байым табылса, ол менен асқан 

сұлу, екеумізге де бай бола алады. Ең керегі сен маған сөйтіп жәрдем ет», – деп ханның қызына түнімен 

жалынып уәдесін алып, біреуі әйел, біреуі бай болып сол ханның қаласында, қол астында тұра береді. 

Сөйтіп жүргенде хан атасы ауырып қайтыс болып, оның орнына өзі хан болып тұрады. Баяғы өзі көшіп 

келетін кемелер өзінің қарауына қарап қалады. 

Ол солай хан болып, ел билеп тұра тұрсын. Ендігі сөзді бидің жоғалған баласынан есітелік. Ол сол шалға 

бала болып, бақша салысып бақша қызметінде бірнеше жыл шалмен бірге тұрады. Бір күні бақша піскен 

кез екен, түнде бақшаны аралап келе жатса, бір асқабақтың үстінде баяғы өзінің қолынан гауһарын алып 

кеткен құлақты жапалақ отыр және аяғында гауһары тұр. Бала бұны көріп, бір тасты қолына алып 

жапалақтың арт жағынан жақындап келіп, таспен жатқыза келіп қойып қалыпты. Жапалақ тоңқалаң асып 

құлап, өліп қалады. Сонан соң бала жүгіріп барып гауһарын алып, сол қуанған күйінде атасына келеді. 

Шал да қуанып: 

– Енді, балам, еліңді ізде, – деп, бір қол сандық жасап, оған қауыншек толтырып, оның, үстіне гауһарын 

салып, аузына құлып салып, баланы «кемеге мін» деп жөнелтіп жібереді. Бала кемеге барып мінуге 

ұлықсат алып, қол сандығын кеме ішіне қойып, енді көптен дәмдес болып едім, атамды енді бір барып 

көріп, қоштасып келейін деп барса, шал өлейін деп жатыр екен, шал қайтыс болған соң, оны тастап кете 

алмай, оны оқытып, арулап, қабірін қазып, оны қабірге салып, қабірдің бетін жаба бергенде кеме жүретін 

белгісін беріп, жүріп кетіпті. Бидің баласы сөйтіп кемеден қалып қойып, шалдың орнына, бұрынғы 

шалдың барындағы кәсібін істеп жүре беріпті. Ал кемешілер иесі жоқ нәрсені ханға тапсыратын әдеттері 

бойынша, баяғы баланың, қол сандығын әкеліп ханға тапсырып, барлық мән-жайын айтыпты. Сонан кейін 

хан оны сарайына кіргізіп, сандықты ашып қараса өзінін гауһарын көріп және іші толған қауыншектерді 

көріп, кеме бастығын шақырып алып, «дереу осы сандықтың иесін тауып әкеліңдер» деп әмір беріпті. Хан 

әмір еткен соң, бір жеңіл кемеге мініп алып кеме бастығы баяғы бала сандық салған кеме тұратын орынға 

келіп, баланың кеткен жағына қарай қасына екі-үш жігіт ертіп келсе, бала бақша аралап жүр екен, 

сәлемдесіп-амандасқаннан кейін, «сен кемеге қол сандығыңды тастап, өзің мінбей қалдың, енді мына біз 

саған келдік, бізбен жүресің» десе, бала «мен бармаймын» дейді. Сонан кейін баланы байлап алып, кемеге 

салып ханға әкеліп беріпті, хан баяғы сандықты сарайға кіргізіп, сыртынан құлып салып қойыпты. Кеш 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              879 bet 

болып ел жатқан соң, қолына шам алып, қасына өзінің әйелін ертіп, хан бала жатқан сарайға келіп, балаға 

қарап: 

– Мені танисың ба? – депті. 

Онда бала: 

– Жоқ, білмеймін, – дейді. 

Сонан кейін хан бетіндегі пердесін алып тастап: 

– Енді таныдың ба? – дегенде, бала құшақтап алып, өзінің бетіндегі пердесінде алып жібергенде екеуінің 

бет сәулесі сарайды жарық қылыпты. Сонан соң әйелінің үстіндегі өзінің киімін өзі қайта киіп, әйелімен 

қайта көрісіп, көрген-білген оқиғаларын айтысып, әйелінің алған әйелін өзі алып, әйелінің орнына хан 

болып, ертеңіне халқына жар салады: 

– Кешегі кеме бастығы тауып әкелген менің жоғалған әйелім екен, еркек киімін киіп, еркек болып жүрген, 

– деп той жасап, кеме бастығына көп сыйлықтар беріпті. Сонан соң бірнеше жыл сол елде тұрып, соңғы 

алған әйелі бір ұл туыпты. Сонан кейін өзінің еліне көшіп келіп, баяғы әке-шешесіне қосылып, бай болып, 

патша мұратына жетіп, бақалшақтары көкке жетіпті. 

7. Жақсылыққа жақсылық 

Бір жігіт жолаушы жүрмек болып, жалғыз өзі келе жатса, артынан бір жігіт қуып жетеді. Сөйтсе оның да 

бара жатқан жағы осы екен. Бұл екеуінің артынан тағы бір жігіт қуып жетеді. Сөйтіп, үш жігіт болып келе 

жатады. Сол екі арада аспаннан бір қара бұлт шығып, қатты жауын болады. Үш жігіт атымызды осы жерге 

тастап кетейік деп ақыл қосып, өздері бір жартастың астына барып кіреді. Бұлар кең жартастың астына 

кіріп болған кезде жартас осы үш жігіттің жанына залалсыз қараңғылық түсіріп, басып қалады. Үш жігіт 

бұдан бұрын бірін-бірі көріп, жолдас болмаған адамдар еді. Құданың құдіретімен кездесіп, жолдас болып, 

ұзақ жол жүрмей-ақ осындай қараңғылықа түсті. 

– Ал, жігіттер, кімнің қандай істеген жақсылығы бар. Қандай адамдарға жаманшылық істедіңіздер, 

айтыңыздар, – деседі. Соның ішінде бір жігіт тұрып: 

– Менің жақсылық дейтін жақсылығым жоқ, жамандық дейтін жамандығым да жоқ – дейді. Менің әкем 

кедей болған адам екен. Шешем кәрі, елден алыс отырады екен. Әкемнің мал дегенде бес лақ ешкісі бар 

екен. Әке-шешемнің аузы ораза екен. Менің сол кезде он-он бір жас шамасындағы бала күнім. Бір күні 

малды айдап, даладан келсем, әке-шешем қатты ұйықтап жатыр екен. Күн кеш батып қалыпты. Ауыз 

ашатын уақыт та болып қалды. Әке-шешемді оятпай ешкіні өзім сауып, сүтін пісіріп қойдым. Әгер сүтті 

жерге қойсам сүт суып кетеді, Әгер әке-шешемді оятсам тәтті ұйқысын бұзамын деп, не істерімді білмей 

тұр едім, сол кезде әке-шешемнің өзі оянып дәретін алып, ауызын ашпақ болды. Шешем қазан-аяқ жақтан 

қазанды іздеді. Мен шешеме: 

– Шеше, сүтті пісіріп дайындап отырып, сіздерді оятуға ұйқыларыңызды қимадым, – дедім. Сонда әке-

шешем менің қолымдағы қазанды алып қолыма қараса екі алақаным күйіп қалыпты. Әке-шешем маған 

қатты ырзы болып: 

– Анық атаның белінен, ананың құрсағынан болған баламыз екенсің, қарағым, – деп мәз болысты. Ал 

осыны өзімде жақсылыққа есептеймін. Осынан бір жақсылық болмаса, басқадан менің күтер жақсылығым 

жоқ, – дейді. Сонда үш жігітті басып тұрған қара жартас аздап ашылып, жарық түскендей болады. 

Жігіттер: 

– Я, алла, құдай-ай, – деседі. 

– Бір кезде халық аш болып, мен сол халыққа нан таратып беріп тұратын саудагер болдым, – деп бастады 

әңгімесін екінші біреуі. Сол нан алушылардың ішінде бір әйелге көңілім түсті. Ол күнде жас кезім еді. 

Әйелді өзіме қалай қаратып алам деген оймен ғашықтығымды айтып едім, ол мені өзіне жақындатып 

жақсы сөзін бермеді. Мен сол әйелге тиесілі нанын бермедім. Арада бір жұма өтті. Ері әйеліне: 

– Шырағым, сенің наның қайда, міне бір жұма болды, – дейді. 

Сонда әйелі: 

– Ей, құдай қосқан сен менің ерім едің. Сенімен қосылғанда менде анадан туған қалпымда, сен де анаңнан 

тіған қалпыңда қосылып, өмірлік жолдас болып едік. Өміріміз балдай тәтті болсын деп бал жаласып едік. 

Әгер қай-қайсымыз құдайға берген уағдадан бұзылсақ құдай алдында қара жүзді болайық деспедік пе, – 

дейді. 
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– Жоқ, егер өзіміз ғана болсақ ол солай болар еді. Мына үш баланың көз жас обалына қалармыз. Құдай 

алдында қарыз қылмайын. Сол жігіттің көңілін тауып, балдарыңа нан әкеліп бер, – деп ері ұлықсат етеді. 

Әйел келіп, кешегідей емес саудагер жігітке қылмыңдап, көз қарасы дүзеліп, бір жақсылық хабары бар 

адамдай болғанға саудагер қуанып мына халықты шапшаңдатып, жөнелтіп салады. Әлгі келген әйелді 

жекелеп алып шығып: 

– Ал, не айтасыз, – дейді. Әйел теріс қарап, жігітті көрмегенде лажысыздан болса да: 

– Біз сіздік, – дейді. Бұған жігіт қуанып, енді шариғат жағын қарастырып, апарып шариғатқа келмекші 

болғанда әйел қатты қысылып, терлеп-тепшіп, өңі қашып, бұзылып, солқылдап тұрады. Сонда жігіт 

лашысын тоқтатып, әйелден сұрайды: 

– Шырағым, осыншама неге қатты терліп, қысылдың. Мендей еркек көрмедің бе, болмаса сізге 

жақпағандай нем бар, – дейді. 

Сонда әйел тұрып: 

– Мен еріммен қосылғанда құдай деген сөзбен қосылған едім. Қарам жолға жүрмеске амал жоқ, өзім 

аштан өлсем өлер едім, бірақ, балаларым үшін күйеуімнен ұлықсат алып, сіздің көңіліңізді аулауға келдім, 

– депті. 

– Я, құдай-ай, кеш кеш. Мен жолдан тайып, біреудің алалын арамдамақ болған екенмін, – деп, тәубаға 

келіп, әлгі әйелді азат еттім. Қалған күндерінің нанын беріп, сол әйелдің ерімен дос болдым. Білмеймін, 

осымнан бір жақсылық күтепесем, басқа адамға істеген жамандығым да, жақсылығым да жоқ еді, – дейді. 

Сонда қара жартас қарыс көтеріліп, бір-бірінің өңін көріпті. 

Үшінші жігіт: 

– Мен патша болдым. Келешекке мұнара боларлықтай іс болсын деп бір үй салдырдым. Қол астымдағы 

елге хабарлап, таңертең басталып, бір күн ішінде, кешке бітеді деп жария қылдым, – депті. Халық 

жиналып, ертеңіне сағат алтыда жұмыс басталды. Біреу ағаш кесіп, біреу ағаш тартып, енді біреуі үй 

салып жатыр. Сол жиналған халықтың ішінде біреу сағат тоғызда келді. Балтасын ағашқа қадап қойып, 

алдымен тамаққа отырды. Тамаққа тойып алып, темекісін атып барып жұмысқа кірісті. Кешке жұмыс 

көңілдегідей істеліп бітті. Адам басына жиырма тиыннан ақша ақы төледім. Әлгі соңынан келген адамға 

он тиын бердім. Ол адам бұған наразы болып, он тиын ақшаны алмады. Жиналған халық тарады. Ол он 

тиын менің қалтамда кетті. Арада бес жыл уақыт өтті. Егер сол он тиынды құдайы садақаға берсем, не 

маған, не сол ақшаның иесіне пайда жоқ. Қой, онан да сол он тиынға не келер екен, базарға барайын, он 

тиынның құны не болар екен деп, ойлап жолға шықтым. Он тиынға бір тауық сатып алып, оны 

жұмыртқалатып, жұмыртқасын сатып, балапан бастырып жүргенде, келесі жылы он тауық болды. 

Айналасы осы тауықтан көп ақша, он бес бас сиыр, жүзге тарта тауық болып, екі кісі күтушісімен сол 

адамның пайдасына өсіріп отырдым. Көп сома ақшасы болды. Бір кезде бағанағы он тиынның иесі, кәріп 

адам ғой: 

– Мен патшаға барып, ұмытпаса сол он тиын ақшамды сұрап алайын, – деп, мені келіп табады. 

– Тақсыр, одан бері қаншы жыл болды. Ұмытыпта қалған шығарсыз. Баяғыда үй салғаннан қалған он 

тиын ақшам бар еді. Ұлықсат болса, берсеңіз, – дейді. 

– Егер сол адам сен болсаң, жүр! – деп, үйге ертіп алып келіп, қонақ етіп, бағанағы жалғыз тауықтан өскен 

көп тауықпен он бес бас сиыр малын, көп жиналған ақшасын он бес жылдан кейін өзіне тапсырдым. Сол 

кезде он тиын ақшаның иесі кедейдің екі-үш баласы болып, он тиынға зар болып келген екен. Сол адам 

басында, мені елмен бірдей көрмеді деп ренжісе де артынан мынандай байлық бергенде өте қатты қуанып, 

риза болып еді. Осынан бір жақсылық болмаса, қайдан білейін. Басқадай істеген қиянатым жоқ еді, – 

дегенде қара жартас қақ ашылып, бұрыңғы орнына келіпті. Үш жігіт үңгірден шығып, аман-есен атына 

келсе, аттары өліп қалған екен. Сөйтіп, үш жігіттің істеген жақсылығына жақсылық болып, өздері тірі 

қалыпты дейді. 

8. 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 
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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. Сөйтіп, 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 бұрынғы 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 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, арып-ашып 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. 
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– Менің көрген түсім бұл емес еді. Жарайды, көрген түсімнің 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 алуыңыз керек, – деді екі уәзір. 

Патша да сұлу деген соң қызығып: 

– Жарайды, ақылын тауып мұны қалай аламыз? – деді. Бір уәзір тұрып айтты: 

– 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 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, басыңды 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: 
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– 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: 

– 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, соның алдында бақ. Бақтың 

ішінде тарам-тарам жол бар. Күнбатыс жағындағы жолмен жүріп келе жатқаныңда алдыңнан кішкене 

қара тас кезігеді. Соның жан-жағынан неше түрлі су шаншып жатады, ішкің келсе, соның бәрін іш. Бірақ, 

сол тастың ар жағында ақ 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, ойын-сауыққа 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 армандаймын», – 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 түсімнің 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: 

– Мен мынадай сыр айтайын, сіз тыңдаңыз, – дейді де, қыз былай дейді: «Мен бір байдың қызы едім. 

Сенің әйеліңді 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: 
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– 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 неғылсаңыз 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: 

– 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 әке-шешесін 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 шаптырып, кептіріп үйгізіп қойыңыз. Менің сізден сұрайтын тілегім 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 маяны айнала қоршатып отырғызыңыз. Сонан кейін 

мен келіп, маяның үстіне шығамын. Сонда халқыңыздың көзінше шөпке сіреңке тартып, мені өртеңіз. 

Мен, мүмкін, қысылған соң, «алыңдар» деп айғайлап, жылармын. Мені сонда да алмаңдар. Сонымен мен 

шөппен бірге өртеніп кетіп о дүниеге барам. Сіз мен келгенше халқыңызды таратпай осы жерден бағып 

отырыңыз. Мен осы өртенген маяның күлінің ішінен шығармын деп айт, – дейді екі әйелі. «Сен маяға 

шығып, шөп жана бастағанда, 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 
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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 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-шешеңіздің 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 беріндер. 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. 

9. Жаман адамды... 

Бұрынғы өткен заманда бір патша болыпты. Патша ерігіп отырып өзінің бас уәзірін шақырып алып: 

– Саған бес күн сүрек берем, менің мына сұрағымды тауып кел. Әуелі, адамды жаман туған жақсы ететін 

кім? Онан соң, адамды жақсы туған жаман ететін кім? осы екі сұрағымды тауып кел, егер таппасаң 

басыңды аламын, – депті. 

Сонымен уәзір үйіне келіп, күнде ойланады, күнде қайғырады. Қалай ойласа да таба алмады. Сүрегіне екі 

күн қалғанда өте қайғырып, ақыр өлдім деп үйінде ішқайда шықбай төсек тартып жатып алды. Бір күні 

патшаның Гүлжаһар деген жалғыз қызы бар еді. Бұл Гүлжаһарды бас уәзірде қызым деп асырап күніне 

барып Гүлжаһардың бетінен бір иіскеп қайтады екен. Бір күні Гүлжаһар ойлайды, бұл менің екінші әкем 

қайда, күні бір келіп бетімді иіскеп қайтушы еді. Үш төрт күн келмей қалды жоқ болмаса ауырып қалды 

ма, – деп үйіне іздеп келсе, асырап алған әкесі халі нашар, өлуге таяп төсекте есі шығып жатыр еді. 

Гүлжаһар әкесінің қасына келіп қалін сұрады. Сонда бас уәзір айтты: 

– Әй қарағым, несін айтасың әкең патшамыз маған бес күн сүрек беріп, маған екі сұрақ қойып, тап, 

таппасаң басыңды аламын дейді. Ол сұрағын мен таба алмадым, бүгін ақырғы күн, ертең патшаның менің 

басымды алатын күні, – деді бас уәзір Гүлжаһарға. 

Сонда Гүлжаһар: 

– Әке сізге қандай сұрақ берді, маған айтыңызшы сұрағыңызды, – деді. 

Сонда бас уәзір айтты: 

– Әй балам-ай, ол қиын сұрақ, табу қиын оны қайтесің, сұрағы жаман туған адамды жақсы ететін кім, 

жақсы туған адамды жаман ететін кім дейді, – деді. Сонда Гүлжаһар айтты: 

– Ой әке-ай, ол оңай, – деді, мен айтайын, бірақ кім айтты десе сіз айтпаңыз, «өзім ойлап таптым де» деді. 

Егер сізге сенбей шыныңды айт деп өлтіретін болса ғана айтарсыз «өз қызың Гүлжаһар айтты» деп деді. 

Сонымен өлгелі жатқан бас уәзір қуанғаннан жазылып, төсектен атып тұрып, Гүлжаһарды айтшы деп, 

құшақтай алды. Сонда Гүлжаһар айтты: 
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– Жаман туған ерді жақсы ететін әйел, жақсы туған жаман ететін де әйел деңіз, – деді. 

Сонымен бас уәзір ертеңінде патшаға келді. Патша бас уәзірге: 

– Ал, менің сұрағымды таптың ба, айта баста, – депті. 

Бас уәзір айтты: 

– Жаман ерді жақсы ететін әйел, жақсы ерді жаман ететін де әйел ғой, – деді. Сонда патша қылышын 

жұлып алып: 

– Айт шапшаң, басыңды алам, неше күндей таба алмай жатып, бүгін тауып келдің, кім саған айтты дереу 

айт, – деді. 

Бас уәзір: 

– Тақсыр, іш кімде маған айтқан жоқ, өзім таптым. 

Патша дереу бір уәзірін шақырып алып: 

– Дереу мынаны апарып дарға асып өлтір, – деді. Патшаның бұйрығын екі қылсын ба, уәзір дереу 

дедектетіп бас уәзірді дараға ала жөнелді. Сонда бас уәзір патшаға «дат» деді. Патша «айт, датыңды» деді. 

Сонда бас уәзір айтты: «Мен сіздің сұрағыңызды таба алмай сандалып жатыр едім, өзіңіздің қызыңыз 

Гүлжаһар келіп, сұрап, соған сіздің сұрағыңызды айтып ем, осы сұрақты Гүлжаһар айтып шешті», – деді 

уәзір. Сонымен патша ашуланып, дереу қызын шақырып алып, қызынан: 

– Сен айттың ба, – деп сұрады патша. 

Қызы Гүлжаһар патшаға: 

– Я, мен айттым, – деді. 

Патша ашуланып, барлық уәзірін жинап алып, бұйырық берді: «Барлығың көше көше жүріп, кім қайыршы, 

кім түрі жоқ есуас адам болса маған алып кел», – деп уәзірлерін жібереді. Уәзірлер көше көшені кезіп 

жаман адамды деп іздеп келе жатып бір уәзір таңға жуық қарап отырса көшемен аяғын алып жүре алмай 

келе жатқан адамды уәзір ұстай алды. Үсті басы жұлма жұлма бет ауызы сатбақ сатбақ бірнеше күн 

жуылмаған, өзі аш қалі нашарлаған адамды сүйреп патшаға алып келді. Патша көрді де қызы Гүлжаһарға 

айтты: «Сені осы жаманға қостым, осыны адам қатарына қосқаныңды көрейін», – деп екеуін қол 

ұстастырып қоя береді. Қызы Гүлжаһар да әкесінен тайынбай «жарайды» деп үйінен түк алмай, жалғыз-

ақ үйінде нан илейтін ағаш шелек бар екен, соны шешесінен сұрап алып, онан кейін өзінің неше түрлі 

бұлдық қиығын жинап жүреді екен соны алып, шелекті әкесі қосқан жарына көтертіп, әке шешесіне қош 

айтысып Гүлжаһар қыз жүріп кетті. Сонымен бір неше күн жүріп, бір шаһардың шетіне келіп жетті. Келсе 

шаһардың бергі шетінде ағып жатқан үлкен өзен, өзеннің жағасында үлкен иен тұрған ақ үй, сол үйге 

келіп, орналасып тұра берді. Жаманын жақсылап шомылдырып, тазалап киіндіріп, шелектің түбін қырып 

сумен илесе нан болып шығып, отқа бастырып жеті тамақ қылып жүрді. Сөйтіп өзінің түрлі құрақ 

бұлынан неше түрлі құбылтып, әдиял жасап жаманын базарға бар деп, мынандай ақылын айтады: «Мына 

әдиялды, – деді, базарға апарып бес матаға сай будан артық бергенге де берме және көп бергенге де берме, 

төлке бес матаға сатып жақсы-жақсы тамақ сатып алып кел, – деді. Сонымен жаман базарға келіп әдиялды 

ұстап жүріп, бағасын сұрағандарға бес мата деп жүр еді, бір жігіт келіп әдиялды көріп таңданып тұрып 

«бағасы әдиялдың қанша» деп сұрап еді, жаман бағасы бес мата деді. Әдиялды көріп тұрған жігіт: 

– Бағасы бес мата болса, мен бес жарым мата берем бер деді. Және екіншіде осындай әдиял әкелсең осы 

бес жарым матадан ала берем және сенімен жолдас боламын, – деп еді жаман: 

– Жоқ бермеймін, артық бағаға сатпаймын, кем бағаға да сатпаймын, төлке бағасы бес мата, – деп бермеп 

еді, базарда жүрген көпшілік «сен жындымысың, базарға сатқалы әкеп бағасынан артық баға бергенге 

бермеймін дейсің» деп көпшілік зорлық қылғандай әлгі жігітке берді. Жаман әдиялды бес жарым матаға 

сатып, өзіне киім, тамақ алып үйіне барды. Әйелі Гүлжаһар «өз бағасына саттың ба» деп сұрап еді, «я, өз 

бағасына саттым» деп жауап берді. Ертеңіне әдиял тігіп жаманды тағы жіберді базарға, «осының 

ақшасына үлкен сандық сатып ал да, қалғанына көрпе тігетін қиық ал», – деді. Сөйтіп жаман екінші рет 

базарға келіп, тағы әдиялын ұстап жүреді. Кешегі әдиялын бес жарым матаға алған жігіт келіп, тағы бес 

жарым мата беріп сатып алды. Ол сатқан ақшаға жаман үлкен бір кісі сиып кететін сандық алып, артығына 

көрпе жасайтын қиық сатып алып, үйіне келді. Сонымен жаман дәндеп, күнде базарға әдиял әкеліп, 

сөйлеспей бес жарым мата беретін жігітке әкеп беріп тұратын болды. Екеуі саудалас болып алды. Бұдан 

бұрын Гүлжаһар бұған тапсырған еді, базардағы адамдар үйіңді сұраса айтушы болма, іш кімді үйге ертіп 
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келме және мені кетерде сандыққа салып кет те, келгеніңде сандықты ашып тұр деп тапсырған еді. 

Сонымен жаман күнде базарға барып әдиялын саудаласына әкеліп беріп жүрді. Бір күні саудаласы айтты: 

– Сенің әдиялыңды ылғи мен артық бағамен аламын, басқа ішкім алмайды. Сен маған үйіңді көрсетіп қой, 

сенің әдиялың керек болса мен сені қайдан іздеймін және әдиялды күнде базарға тасып не қыласың, мен 

үйіңді көрген соң өзім барып алып тұрамын, – деді. Оған жаман иланып: 

– Жарайды, жүр үйімді көр, – деп, жігітті үйіне ертіп келді де, сен үйде отыра тұр мен су алып келейін, 

үйден дәм тат, – деп жігітті үйіне отырғызып, суға кетісімен жігіт «мұның әйелі қайда» деп үйдің ішінің 

бәрін қарап жүріп таба алмай төрде тұрған үлкен сандықты көріп, «әйел осында екен» деп жігіт сандықты 

арқалап жүрді де кетті. Жаман суын алып үйіне келсе жігітте, сандық та жоқ. Жаман жылап-жылап әйелін 

іздеп қаңғып кетті. Сол жүргеннен жүре жүре арып-шаршап бір шаһарға келіп, бір кемпірдің үйіне сұрана 

кіріп, сол үйде пәтер тұрды. Бұдан кемпір сұрады: 

– Балам неғып арып шаршап жүрген баласың, – деді. Бала басынан өткен оқиғаның бәрін кемпірге айтты. 

Содан кейін кемпір айтты: 

– Мен білем біздің патшамыз бір қыз әкепті, ол бір ай ұлықсат сұрап бөлек үйде ауырдым деп қаралып 

отыр. Сенің әйелің сол», – деді. 

Жаман кемпірге: 

– Мен сіздің еңбегіңізді ақтаймын, мені сол әйелге жолықтыр, – деді. 

Кемпір жаманға: 

– Ертең базарға барып, ұсақ меліш и бас тарақ сатып алып, көшеде қыдырып жүріп сол патшаның әйелі 

тұратын көшемен жүріп, кім меліш алады, кім тарақ алады деп айғайлап өт, сонда сенің әйелің биік үйде 

сені көріп, егер сенде көңілі болса сенің тарағыңды сатып алып бір белгі береді, – деді. 

Жаман кемпірдің айтқанын істеп сауда істеген боп өз әйелі тұрған көшемен жүріп, «кім айна, тарақ 

алады» деп дауыстай жүріп келе жатыр еді, биік үйде тұрған өз әйелі көріп, жаманын танып дереу 

асбашшы қызын жіберіп «мына түйген орамалды анау сауда істеп жүрген жігітке бер де, бір тарағын алып 

кел» депті. Асбашшы қыз барып, түйген орамалды жігітке беріп, бір тарағын алып патшаның ханымына 

әкеп берді. Сонымен жаман үйге келді. Кемпір: 

– Е, балам не бітірдің, – деп сұрапты. 

Жаман айтты: 

– Білмеймін, бір тарақ алып бір қыз мына түйген орамалды берді, бірақ ол өз әйелім емес, – деп түйген 

орамалды кемпірдің қолына беріпті. 

Кемпір орамалды шешіп қараса бір алтын сақина және бір бунақ алтын бар екен. Кемпір айтты жаманға: 

– Балам, – деді, мына сақинаны маған бер деген екен, ана алтынға екі арғымақты ер тоқымымен сатып 

алып, бүрсігүні түнде осы қақпаға ел ұйықтаған кезде келіп, мені күт деген екен, – деп, дереу Жаманды 

«тез екі арғымақ сатып әкел» деп базарға жібереді. Жаман базарға барып ер тоқымымен барлық алтынды 

беріп, екі арғымақ сатып әкелді. Кемпір «жарайды, бүгін екі атпен қақпаның алдына барып екі атпен 

ұйықтамай күтіп отыр» деп жаманды жібереді. Сонымен жаман келіп, қақпаның алдында екі атты ұстап 

қарап отырып, түн ортасында ұйықтап қалыпты. Түн ортасы болғанда әйелі Гүлжаһар келіп «келдің бе» 

деп екі-үш рет дыбыстап еді үн жоқ, сонымен Жаманның қойнына қойдың екі шикі асығын салып кетіпті. 

Бір уақытта жаман шошып атып тұрып қараса, таң атып кетіпті. Жаман сасып атқа міне сала шауып екі 

атпен үйге келді. Кемпір: 

– Е, балам не көрдің, – деді. 

Жаман: 

– Ойбай апа, қара басып, ұйықтап қалыппын, – деді. 

Кемпір: 

– Жаман болған екен, егер әйелің келсе, бір белгісі бар шығар, әкелдің бе? – депті. 

Жаман: 

– Жоқ ондай белгі жоқ, – деп шешініп қараса, қойнынан екі шикі асық түсіпті. Кемпір айтты: 

– Я, балам сен әлі шикі екенсің, – деген екен, екі күннен кейін патша мені неке қидырып алады, онан кейін 

мен саған жоқпын деген екен, сен бүгін не ғылсаңда ұйықтамай отыр, бүгіннен қалсаң саған әйел жоқ, – 

деп кемпір Жаманды шыңдап жібереді. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              888 bet 

Жаман «көрген жерде ауыл бар» деп тағы да қақпаның алдына келіп ұйықтамай, ширақсып Гүлжаһар 

қашан келеді деп отырып түн ортасы болғанда тағы ұйықтап кетіпті. Түн ортасы болғанда Гүлжаһар тағы 

келіп «келдің бе» деп екі-үш рет дыбыстап еді, Жаманда үн жоқ, қатты ұйықтап қалыпты. Гүлжаһар 

қойнына тас салып кетіп қалыпты. Жаман тағы да шошып оянып қараса, таң атыпты. Түрегеліп тағы 

кемпірге келіпті. Кемпір тағы сұрап еді, Жаман: 

– Ой шешей, жаман болды, бүгін де қара басып ұйықтап қалыппын. Қойыныма тас салып кетіпті, – деді. 

Кемпір айтты: 

– Бүгін ақырғы күн, сенен көңілім қара тастай болып қалды, бүгін келмесең, енді қайтып келме деген екен, 

бүгін қайтсеңде ұйықтамайтын бол, – деп қатты пысықтап жіберіпті. 

Сонымен Жаман көрген қақпасына тығы келіп, тағы сақсынып отырып, түн ортасы болғанда тағы 

ұйықтап қалыпты. Түн ортасы болған кезде Гүлжаһар келіп «келдің бе» деп дыбыстап тұрған кезде, түнде 

бір жерден келе жатқан бір жігіт Гүлжаһардың дауысын ести қойып, аттың қасына жүгіріп келіп «я, 

келдім, келдім» деп еді Гүлжаһар екі дәу қоржынды жігітке алып беріп «сал екі аттың үстіне» депті. Жігіт 

жалма жан қоржынды екі аттың үсітне салып, ұйықтап жатқан Жаманның қолындағы екі аттың 

шылбырын кесіп жіберіп, екі атты өзі жетектеп алды. Заполоттың ар жағынан Гүлжаһар жігітке 

«қолымнан тарт» деп еді, жігіт қолынан тартып алды. Сонымен екеуі екі атқа мініп, қаладан қырға шығып 

жүріп кетті. Ауылдан былай ұзап шыққанан соң Гүлжаһар Жаманды сөзге таратайын деп қасына 

қатарласып келіп байқаса, өзінің Жаманы емес, бөтен бір жігіт екенін қыз сезіп, үндемей қалыпты. Жігіт 

те үндемей келеді. Сөйтіп таң атты, күн шықты. Екеуі бір-бірінің түсін көріп, жігіт қыздың қасына 

қатарласып келіп, сөз қатысып: 

– Сен менің әйелім болдың, енді осы жерде екеуіміз қосылалық, – депті. 

Қыз айтты: 

– Жарайды, бұйрықтан асып қайда барам, бірақ сен мына суға жуынып, тазаланып, содан соң мына 

қоржындағы таза киімді ки, мен сендікпін, содан кейін қосылалық, – депті. 

Жігіт: 

– Жарайды, – деп шешініп, суға түсіп шомылып жатыр еді, Гүлжаһар екі атпен қашты да жөнелді. Жігіт 

«қап алдадың-ау» деп киініп, соңынан жаяу қуып жөнеле бергенде, жалбаңдап Жаман да келіп жолықты. 

Жігіт Жаманға: 

– Қайдан келесің, – деп сұрады. 

Жаман: 

– Әйел жоғалтып, соны іздеп келемін, – деді. 

Жігіт те: 

– Ой менде әйел жоғалтып жүрмін, енді екеуіміз бірігіп іздейік, – деді. Сонымен бұлар жүре бергенде 

тағы бір жаяу келіп бұларға қосылды. Екеуі келген жігіттен сұрады, ол да өздері сияқты әйел жоғалтып 

жүр екен, енді үшеуі жолдас болып, әйелдерін бірге іздеп жөнелді. Гүлжаһар қашып отырып, бір биік ақ 

күмбезді үйге келді. Келсе өтетін қақпаның жанында әдемі бақша тұр екен, Гүлжаһар бақшаға қызығып 

кетіп, бір жемісті ала берген кезде, еркекше киініп алған тымағы түсіп кетіпті. Онан кейін Гүлжаһар 

күзетші шалға: 

– Ата, мына тымағымды алып беріңізші, – деді. Шал келіп, қыздың тымағын алып беріп жатып қызды 

көріп қалып, қызға ғашық болып қалып, қызды босатпай, «мен сені аламын», – деп атының шылбырынан 

алып жібермей қойды. Қанша жалынғанмен жібермейтінін білгеннен кейін қыз, «мені алатын болсаң, 

барып моллаңнан ұлықсат сұрап некеңді қиғыз, сонан кейін тиемін», – депті. Шал «жарайды» деп 

молладан ұлықсат алуға кеткенде, қыз тағы қашып кетіпті. Одан құтылып иен далаға шығып кетіпті. Шал 

молладан неке қиюға ұлықсат алып, қызды ертіп келейін деп жүгіріп келсе қыз жоқ, қашып кетіпті. Сөйтіп 

шал қызды іздеуге дайындалып жатқанда, шалға үш жігіт келіп шалдан жөн сұрады. Шал айтты «әйелім 

қашып кетіп, соны іздеуге шыққалы тұрмын» дейді. Үш жігіт «жарайды, бізді әйел іздеп келеміз, бізге 

қосылыңыз» депті. Шалды қосып алып бұлар іздей берсін, иен даламен келе жатқан Гүлжаһар қырық 

қарақшыға кез болып қалады. Қызды ұстап алғын қарақшылардың қырқы да қызға ғашық болып, «мен 

алам, мен алам», – деп өзара таласа бастапты. Қыз айтты: 

– Мен сендердің бәріңе тимеймін, жеке біреуіңе тиемін. Сондықтан мен сендерге бір сөз айтамын, егер 

ықтияр болсаңдар, – деп еді, қарақшылар «жарайды, ықтиярмыз» деп шулады. Гүлжаһар айтты: 
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– Мен осылай тұрамын, сендер қырық аттарыңды осы жерге байлап, он шақырым жерге жаяу барып, 

маған қарай жарысасыңдар. Сонда мен қай озып келгеніңе тиемін, – дейді. Бұған қырқы мақұлдап, 

аттарын бір біріне байластырып, қырқы жаяу жарысуға кеткенде, Гүлжаһар қырық аттың барлығының 

артқы аяқтарын балтамен шауып сындырып, қырқынан тағы қашып құтылыпты. Сонымен Гүлжаһар қыз 

бір шаһарға келіп, кете берген кезде, шаһарда жиналған бір топ кісі бір құсты ұшырып жүр екен. Ұшқан 

құс Гүлжаһарға қарай ұшып келеді, артынан төрт-бес кісі шауып келеді. Құс ұшып келіп сразы 

Гүлжаһардың басына қонды. Қуған кісілер де келіп, құсты Гүлжаһаржың басынан алып, Гүлжаһарды 

жиналып тұрған көп халыққа алып келді. «Құс мына жігіттің басына қонды» деп Гүлжаһар еркекше 

киінген, ішкім айырмайды. Сонан кейін халық «жарайды, патшамыз өліп қалды, патша сайламасқа бола 

ма, жұл жігіттің басына бақыт құсы қонса патша болсын» деп халық патша сайлайды. Сонымен Гүлжаһар 

патша сайланып, халыққа үкім айта бастайды. өзіне арнап көз ұшындағы жерді көріп болжайтын қылып, 

биік зауалмен үй салдырады. Сонда отырып уәзірлеріне бұйырық берді, көше-көшенің шетіне қарауыл 

қойдырып, «сырттан қалаға кім келсе маған алып кел» деді. Бұлар қарауылдай берсін, қырық қарақшыға 

келелік, бұл қырқы айтқан он шақырым жерге барып, барлығы жаяу жарысып, титықтап, дымы құрып 

келсе қыз жоқ, аттарына мініп қуайын десе барлық аттардың артқы аяғы сынған жүруге жарамайды «қап 

бізге істеген екен» деп қырқы іздеп келе жатып, төрт жаяуға кез болыпты. Қырқы: 

– Ее, қайда бара жатырсыңдар, – деп сұрапты. 

Сонда төрт жаяу: 

– Біз әйел жоғалтып, іздеп жүрміз, – деген екен, сонда қырық қарақшы «ее, онда бірге іздеп, жодас 

болайық» деп қырық төрт болып, әйел іздеп жөнеле беріпті. Сөйтіп бұлар Гүлжаһар тұрған қалаға келіп 

көшеге кіре бергенде күзетші тұрған қарауылдар ұстай алып, патшасына алып келеді. Бұлардан патша 

біртіндеп жауап алды. Ең алдымен өзін сандығымен алып қашқан патшаны дарға астырып өлтірді. Екінші 

болып, қырық қарақшыны и өзін түнде атпен алып қашқан жігітке түгел дүре салдырып, енді мұнан былай 

адамға қиянат жасамасқа арыздарын алып қоя берді. Содан кейін өзін аламын деп қақпадан босатпаған 

шалға астына ат, үстіне киім кигізіп қайтарды. Өзінің Жаманын таза шомылдырып, киіндіріп, барлық 

халқына айтып, сол жерде Жаманға некесін қиғызып, өз орнына патша қойып, халқынан ұлықсат сұрап, 

ырзалығын алып, сөйтіп Жаманын тәрбиелеп өзі ақылшы болып жүре берді. Гүлжаһар күншілік жердегі 

жанды заттарды көріп, болжап отырады екен. Өзінің салдырған биік үйінде төңірекке көз жіберіп отыр 

еді, түстік жерде бір кедей нашар шалдың өзі арық тұлпарымен бір бірешке жүкпен батбаққа түсіп кетіп, 

шыға алмай жатқанын көріп, екі семіз арғымақ беріп, кісі жіберіп айтты «осы екі арғымақты қиянат 

қылмай, шалға апарып беріп, берсе тұлпарын алып кел» деді. Оның тұлпар екенін Гүлжаһар біліп тұр. 

Жіберген кісі дереу екі арғымақпен шалдың арбасына жегіп, тез арбаны жұлып алып шалға айтты «мына 

арық атыңды екі арғымаққа айырбастайсың ба» деп еді, шал қуанып «айырбастаймын, бірақ мені мазақ 

қылып жүрмесеңдер» депті. Жігіт екі арғымақты беріп, арық атты алып, патшаға алып келді. Сонымен 

Гүлжаһар тұлпарды бөлек сарайға сақтап, әбден бабына келгенше бір кісіге күттіріп, өзі екі үші күнде бір 

қарап қойып жүрді. Тұлпар әбден бабына келген соң Гүлжаһар күншілік жерге көз жіберіп, болжап қараса 

баяғы өзінің әкесі бірнеше кісімен аңға шығып жүргенін көріп, тезірек өзінің жаманын тұлпарға мінгізіп, 

айтты: «Қазір пәлен жерде менің әкем аң қарап жүр, соған барып жет, сен барған кезде менің әкем барлық 

жолдасымен бір киікті қуып келе жатады, соны барысымен сен қоса қуып жетіп, құрықтап ұстап алып, 

әкеме сыйла да, жауап қатпай жүріп кет», – дейді. Сонымен Жаман тұлпарымен соқтырып кетіп, 

айтқанындай қуып келеді екен, Жаман қуып жетіп, киікті құрықпен ұстап тірідей Гүлжаһардың айтқанын 

істеп, сыйлауға беріп, ұстауға беріп жүріп кетіпті. Ертеңіне Гүлжаһар тағы айтты «менің әкем сол жерге 

тағы келді, тұлпарға мініп тез жет. Қазір әкемнің алдынан алтын киік қашады, бірақ олар жете алмайды, 

сен бар да алдымен киікті алып қуып жет те тағы құрықпен ұстап тірідей сыйла да, жүріп кет» деді. Тағы 

айтқанындай келсе алтын киікті қуып жете алмай келеді екен, алдымен киікті құрықпен ұстап тағы 

патшаға сыйлау деп үн қатпай жүріп кетіпті. Сонан кейін патша жолдастарына айтты: 

– Япыр-ау, кеше менің тұлпарым жете алмай қойған киікті осы жігіт ұстап сыйлау деп беріп кетті. Бүгін 

міне алтын киікті сыйлау деп беріп кетті. Бұған қалай дейсіңдер, – деп уәзірлерімен кеңесті. Бұлардың 

бірі о деді, бірі бұ деді, сөйтіп еш нәрсеге ұйғарып шеше алмады. Сонымен Жаман үйіне келді, Гүлжаһарға 

айтқаныңды орындадым деп хабарлады. Бұдан кейін Гүлжаһар аңда жүрген әкесіне кісі жіберіп «пәлен 

жерде аң аулап пәлен шаһардың патшасы жүр. Соны қасындағы нөкерлерімен біздің патшамыз қонаққа 
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шақырады деп ертіп кел», – деп кісі жібереді. Сонымен жіберген кісісі барып, патшаға «сіздерді 

нөкерлеріңізбен біздің патшамыз бүгін келіп қонақ болсын деп бізді жіберді», – деді. 

Бұл патша атказ еткен жоқ, «жарайды қонаққа шақырса барамыз» деп нөкерлерімен жіберген кісісімен 

бірге жүрді. Бұлардың келе жатқанын біліп Гүлжаһар да алдымен күтіп тұрып қонақтарды түсіріп алып 

қонақ үйлеріне әкеп күтіп өзінің патша Жаманын әңгімелесіп отыр деп бірге отырғызды. Гүлжаһар өзі 

қонақ басқарам деп шығып кетіп, әкесін жақсылап күтіп жатыр. Тамағын әбден жөндеп бергеннен соң, 

екі патшаның қасына әңгімелесуге келіп отырып: 

– Я, тақсыр патша, қалай біздің патша жақында сайланған, сіз сияқты ескіден істеген патша емес, патша 

болуға, сізбен әңгімелесуге жарай ма екен, – деп сұрады Гүлжаһар. Әкесі патша: 

– Ой, ханым бәйбіше-ай, ұнады ма дейсіз, бұл жақында патша болса да, келешегі бар, сөзі орнықты патша 

көрінеді, сіз қалай мені сынап отырсыз ба? Сонда да сіз сияқты жас ханымдарға көз салып жүруге 

жараймын, – деп күлді. 

Сонда Гүлжаһар басындағы пердесін ашып «мені танисың ба» деп әкесінің бетіне қарай үңіліп еді, 

Гүлжаһардың әкесі патша қызын танып, көзі алайып, есінен танып құлады. Аздан соң патша есін жинап 

қызын бас салып жылады. Сонда Гүлжаһар айтты: 

– Ее әке, жақсыны жаман ететін кім екеніне көзің жетті ме? «Міне осыны адам қыл» деп берген жаманың 

осы бүгін сізбен бірге тізелесіп тамақ ішіп отырған патшаң сіздің алдыңыздан қашқан екі киікті де ұстап 

сізге сыйлады, жаманды жақсы ететін әйел екеніне көзің жетті ме, – деді қызы. 

Сонда әкесі патша: 

– Менен қателік кетті, мен ақылсыз екенмін, – деп қызымен жылап көрісіп, сенің ақылдылығыңды 

білмедім, – деп сол жерде патшалағын қызының күйеуіне беріп, өзі орнынан түсіп, Жаман Гүлжаһардың 

арқасында екі шаһарға патша болып билеп тұрыпты. 

10. Ханша мен баласы 

Бар екен де жоқ екен. Аш екен де тоқ екен. Ілгері заманда бір патша болыпты. Оның он екі жасар баласы 

мектепте оқып жүріпті. Осылай байып жүргенде, бір күндері болғанда патшаның бір биесі бес-алты күн 

жоғалып кетіп, оны жылқышы іздеп жүргенде ол бие бір көлдің жағасынан табылыпты. 

Ол биеге жылқышы жақынырақ барса, қасында бір жылқы тұрған екен, жылқышыны көріп, ол жылқы 

суға түсіп кетіпті. Жылқышы биесін жылқысына қосып қойып, балаға келіп болған нәрселерді осылай да, 

осылай деп айтыпты. Осылай болып жүріп, бір жыл болғаннан кейін жаңағы бие туыпты. Бие туған заман 

бала құлынын үйіне алып келдіріп, өз қолында тәрбиелей бастайды. 

Бір күні патша аңға шығып, аңнан үш-төрт күн кешігіп калыпты. Патшаның қатынының ашынасы бар 

екен. Патшаның аңға кетіп қалғанын біліп, патшаның қатынына келеді. Келіп патшаның қатынына айтады: 

– Сен патшаны өлтір, сонан кейін мен аламын, – дейді. 

Қатын: 

– Мен патшаны қалай қылып өлтіремін? – дейді. 

Ашынасы айтыпты: 

– Әуелі сен балаңды өлтіріп алсаң, кейін патшаны өлтіруің қиын емес, – дейті. 

Қатын айтады: 

– Баламды қалай қылып өлтіремін? 

Ашынасы былай дейді: 

– Сен ас қылып, ішіне у салып балаң келгенде берерсің, соны жеп балаң өліп қалады, – дейді. Онан соң 

патшаны тезірек өлтірерсің, – депті. Ертеңінде баланың анасы баласына ішіне у салып ауқат қылып қояды. 

Бала молдасынан қайтып келіп, атының алдына кірсе, аты қайғылы болып тұрғанын көреді. Бала: 

– Ей, жануар, неге кайғырасың? - дегенде кұдайдың кұдіретімен тіл бітіп, аты да айтады: 

– Мен сенің өлуіңе қайғыланып тұрмын, – дейді. Бала: «Қалай?» дегенде, ат айтады: 

– Сенің анаң ашынасының сені өлтір деген тілін алып. Сені өлтірмек үшін ауқат қылып қойды. Егер соны 

жесең, сен өлесің, – дейді. Бала қапа болып үйіне барады. Шешесі баласын көріп, үстіне түсіп: 

– Кел, қарағым, сен келгенше саған ауқат қылып қойып едім, жей ғой! – дейді. 

Бала шешесінің қолындағы асты ала салып: 
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– Апа, далаға апарып жеймін», – деп далаға шығып бара жатып қолынан түсіріп жіберіпті де, азар болып, 

көшеден ауқат жеп, қайтадан молдасына кетеді. Ертеңіне ашынасы келіп «не қылдың» дегенде. қатын 

баланың азар болып, ауқатын төгіп кеткенін айтады. 

Ашынасы былай депті: 

– Ендеше, ертең келгенде қаттама қылып бергін, оны төге алмайды, – депті. Баланың шешесі ертеңіне 

қаттама қылып даярлап қояды. Бала молдасынан қайтып келе жатып атының алдына кірсе, аты тағы басын 

төмен салып тұр екен. Бала мұны көріп: 

– Ей, жануар, неге бүгін тағы қапа болын тұрсың? – дегенде, аты балаға жауап береді: 

– Ей, сен білмейсің, шешең саған қаттама қылып қойды. Егер соны жесең өлесің, – дейді. 

Бала үйіне келген соң, шешесі: 

– Кел, қарағым, саған май салып қаттама қылып қойдым, – деп балаға қаттаманы алып береді. Бала 

шешесінің қолынан қаттаманы алып, итті шақырып итке тастағанда, итті жеген заман өлтіріпті. Бала тағы 

шешесімеи араз болып, молдасына кетіп қалды. 
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Үш күн өткізіп ашынасы келіп «не қылдың» дегенде, тағы баланың істеп кеткен нәрселерін түсіндіріп 

айтады. Ашынасы мұны естіп айтады: 

– Сен әуелі балаңның бағып жүрген атын өлтір. Балаңа ақыл беріп жүрген сол ат, – дейді. 

– Қалай қылып өлтіремін, балам өлтіргізбейді, – дегенде оған ашынасы айтады: 

– Байың келгенде сен кесел бол. Мен қатын тәуіп болып тұрамын. Сонда патшаға мені айтасың, – депті. 

Қатын патшаның аңнан қайтып келеді деген хабарын естіп, сол күні кесел болып қалады. Ойбайлап 

төрден есікке, есіктен төрге аунайды. Патша аңнан келіп кірсе, қатыны қиналып жатқанын көріп, патша 

сасып: 

– Ойбай, қатын, енді не қыламыз? – дегенде, қатыны айтады: 

– Пәлен жерде қатын тәуіп бар, соны алдыр, – дейді. Патша тездеп адам жіберіп, қатынның ашынасын 

алдырады. Ол қатынын тамырын ұстап көріп: 

– Ей, патша, бұл қатынның кеселі жаман, бұдан жазылу қиын, – дейді. 

ІІатша: 

– Айналайын, қалай қылып болса да осы қатынды жазын  бер, – дейді. 

Тәуіп: 

– Қатының жазылады, егер тұлпардың етін жесе, – депті. 

Патша айтады: 

– Қайдан табамыз? – деп сұрайды. 

Тәуіп: 

– Мына бағып жатқан балаңның аты тұлпар, – депті. Патша баласын шақыртыпты. Әкесі шақырған соң 

бала келе жатып атына келеді. Келсе, аты қабағын жерге салып тұр екен. Бала: 

– Ей, жануар, неге қапасың? – десе: 

– Ілгері сенің өлуіңе қапа болсам, енді өзімнің өлуіме қапамын, – депті. Енді сен атаңның алдына бар. 

Атаңның сөзін қайтарма. Мені сояр кезде үш рет шыңғырамын, бірінші –жібімді шешіп далаға шығарған 

кезде, екінші – жығып аяғымды байлаған кезде, үшінші –соймақ болып пышақ таяп тұрған кезде. Егер 

сонда жетсең жеттің, жетпесең мен де, сен де өлгенің, – депті. Бала ойланып атасына келеді. Атасы 

баласына айтады: 

– Балам, шешең кесел басып қалыпты. Мына тәуіп тұлпардың еті дәрі дейді. Сенің мына бағып жатқан 

атың тұлпар дейді. Соны сойып берейік, соны сен қалай көресің? – дейді. 

Бала айтады: 

– Қандай қылайын, шешемнен артық болыпты дейсіз бе? Сойсаңыз соярсыз, – деп, бала молдасына 

қайтып кетеді. Патша атты соймақшы болып, атты шешіп алғанда ат шыңғырады. Және алып келіп 
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жыққанда бір шыңғырады. Бала мұны естіп, әдеппен молдасынан сұрап далаға шығады да, қашып береді. 

Бала келіп жеткенде және шыңғырады. Енді сояйын деп тұрғанда бала жетіп келіп: 

- Е, ата, мен осы атты туғаннан бері бағып-бағып бір мінбей кетіп барамын. Мұны мен бір мінбеппін. Бұл 

да, менде арманда болып қалмайық, – депті. Атасы баласының бұл сөзін қабыл алып, балаға және атқа 

керекті болған аспаптарын даяр қылып береді. Бала атты мініп бір қорғанды айналдырып шауып келіп 

айтады: 

– Ата, кімге ұқсаймын? 

Атасы: 

– Атана ұқсайсың, – депті. Және айналып шауып келіп айтады: 

– Ата, кімге ұқсаймын? 

– Перизатқа ұқсайсың, – деп жауап береді. 

Бала: 

– Қайыр, қош, көргенше аман-есен болып тұрыңыз! – деп атына қамшы ұрғанда, аты бір айлық жолға 

әкеліп қояды. Сол жерде бір қойшының киімін жаңа киіміне айырбастап алып, өзінде болған аспап-құрал, 

киім-кешектерін аттың үстіне таңып, аттың қылынан түтеткіні алады да, атты қоя береді. Өзі қойшының 

киімін киіп алып, сол жердегі болған қалаға жөнеледі. 

Баланы көріп шаһар қақпасының есігіне тұрған қарауылы ұстайды: 

– Қайда барасың? 

– Білмеймін. 

– Қайдан кепесің? 

– Білмеймін. 

Не айтса да, «білмеймін» деп жауап береді бала. Оны Білмеймін деп атайды. Қарауылшы: 

– Ой, тентек екен, мейлі кете берсін, – деп қоя береді. Бала барғаннан барып, патшаның тағының алдына 

барын отырады. ІІатша көріп: 

– Ананы ұстап әкел! – деп бұйрық қылады. Патшаның уәзірлері ұстап әкеледі. ІІатша: 

– Қайдан келесің? 

– Білмеймін. 

– Бұл жерде не ісің бар еді? 

– Білмеймін. 

Патша: «Бұл ақымақты өлтір», – дегенде, уәзірлері айтады: 

– Тақсыр, мұны өлтіріп не қыласыз. Мұны үлкен бауға алып барып қоя берсек, сол жерде жүреді де, – 

депті. 

Патша бұл сөзге «мақұл» депті. 

Баланы патшаның бауына алып барып қояды. Қарауылшы ол балаға ауқатын апарып беріп тұратын болды 

Бала құдайдан тілеп: 

– Ей, құдай, осы орман бүтін бәрі қырқылып, күл болып қалсын. Және дуалдарына шейін құлап жоқ 

болсын, – деп. Құдайдан тілек тілегенде, ағаштары күл болып, дуалдары жоқ болып кетіпті. 

Патшаның қарауылшылары келіп көрсе, бәрі қырқылып, күл болып, дуалдары кұлап жатыр. Қарауылшы 

«не қылдың» десе, «білмеймін» деп, басқа жауап бермеді. Қарауылшы патшаға хабар жібереді. 

«Білмеймін» бауларды бір түннің ішінде күл қылып, дуалдарын жығып тастапты», – дейді. 

Патша адам жіберсе, бәрі құлап қалған. Мұны көріп патша «Білмеймін» бір әжетке жарап қалар» деп, 

баланы күтіп тұрды. 

Бала: 

– Құдай, баулары тағы бұрынғыдай болса екен, – деп кұдайдан күні-түні сұрай, бұл жерді бастағысынан 

да жақсы қылып, баулар, қауындар пісіргізіп қойды. Және «бір хауыз болса екен» деп айтқан заман, бұл 

да болды. 

Білмеймінге ауқат алып келушілер көрсе, жақсы бау болған оны ешкім мақтап болар емес. Мұны көріп 

патшаға хабар жібереді. Патша келіп көрсе, өте көңілді болған. Патша: «Мұны қандай қылдың, бұл қайдан 

болды?» деп сұраса: «Білмейін!» – деп жауап береді. Онан кейін баланы патша күтіп тұратын болды. 

Бір күні сол патшаның үш қызы баудың мақтауын естіп келеді. Сонда бала хауызға түсіп шомылып жатыр 

еді. Қыздарды көріп хауыздың жағасында тұрғанда, үлкен екі қыз мұны сезбеді. Кішкене қыз көріп, балаға 
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ғашық болып қалды. Бірақ апаларына айтқан жоқ. Онан кейін бұлар үшеуі де патшаға қауын алып барды. 

Патша үлкенінің қауынын сойып еді, жаман болды. Бұдан кейін және біреуінікін сойып еді, ол да 

жаманырақ шықты. Ең соңынан кішкене қызының қауынын сойып көріп еді, шырын шықты. ІІатша 

мұның себебін уәзірлерінен сұрағанда олар айтты: 

– Үлкен қызың күйеуге берістен өтіпті, ендігі қызыңыз да өтіп қалыпты. Бірақ кішкене қызыңыз күйеуге 

тиер уағы жетіпті, – денті. 

Патша қыздарын күйеуге бермек болып, елін жинап той қылмақ болыпты. Онан патша қыздарын 

мұнараның басына шығарып қойып, бір-біреуінің қолына бір алмадан беріп қойыпты. «Кімді қаласаң, 

соны ұр» – депті. 

Бүтін патшаға қарасты халықтары мұны естігеннен кейін бәрі жиылып келіп, патшаның қызының 

алдынан өте береді. Патшаның үлкен екі қызы қалаған жігітін алмамен ұрып, екеуі екі жігітке тиіп кетеді. 

Патша бұған қайран қалып, халқын қызының алдынап екі-үш рет өткізеді. Қызы ешкімді қаламайды. 

Патша: «Менің қол астымдағы адамнан ешкім қалды ма екен?» – дегенде уәзірі: «Білмеймін қалды», деп 

жауап береді. Патша: 

– Білмеймінді алып келіңдер, – депті. 

Жасауыл тез барып, Білмеймінді алып келеді. Білмеймін патша қызының алдынап өткенде, қыз 

алмасымен ұрды. Патша бұл қызына қапа болып: 

– Алып барып есекханаға кішкене қызым меи күйеуімді апарып қойыңдар, – депті. 

Патша бір күні екі күйеуін шақырып алып: 

– Мен киік етін жегім келеді маған аң етін әкеліп беріңдер, - депті. 

Патшаның екі үлкен күйеуі екі атына мініп, аңға шықпақшы болады. Мұны бала біліп патшаның қызына: 

– Тұр, сен атаңа бар, маған да бір ат, мылтық берсін, – депті. Қыз атасына барып: Ата, күйеуіңіз ат, мылтық 

тауып берсін, аңға шығып келемін, – дейді. ІІатша: 

– Ол ақымақ аңға шыққанда не бітіреді дейсің? – дегенде, уәзірлері айтады: 

– Ей, патша, оған бір жаман ат, бір жаман мылтық берсеңіз далаға шығып түк те бітірмей қайтып келеді, 

– дейді. Патша мақұл көріп, жаман ат пен жаман мылтық береді. Бала көшеде жүрген иттердің бес-

алтауын жіпке байлап алып, мылтығын желкесіне асып алып, иттерді тақымына басып алып, қыңсылата 

жөнеледі. Мұны көріп көшедегі балалар оның соңынан еріп, иттерін ұрып, қаладан шығарып тастап келеді. 

Бір таудың панасына барып жатса, бір киік таудан ойнап келіп баланың алдына келгенде, бала: 

– Ішегің шырынға, етің зарарға айналсын, – деп, мылтықпен атқанда, киік сол жерде құлап қалады. Бала 

киікті алып келе жатса, екі бажасы құрдан-құр келе жатыр екен. Баланы көрін балаға жалынады: 

– Бажа, киігіңнен бізге де бермесең. патша алдында шерменде болатын ұқсаймыз, – дейді. 

Бала қабыл алып, өзі ішек-шабағын алады да, екеуіне киікті береді. Бұлар қайтып келіп, патшаға 

әрқайсысы жақсылап ауқат қылады да, әрқайсысы өзі апарып береді. 

Патша екі үлкен қызымның ауқатын жеп көрсе, тіпті ащы, одан соң жемейді. Кейін кішкене қызы ішек 

шабақты жуып-тазалап, астауға салып, ауқатып көріп тазалап, даярлап болған соң, ауқаттың арасына 

тезек көміп қояды. Қыз әкеліп атасының алдына қояды. Атасы ренжіп жемейді. Қызы айтады: 

– Енді көңілім үшін лас дәмін татып көрің, – дейді. Патша дәмін татып көрсе, шырын екен. Патша жеген 

сайын, шырын бола бастайды. Жеп отырғанда ішінен тезек шыға келеді. Патша оны алып тастап жей 

берді. Енді арада үш-төрт күн өткеннен кейін патша екі күйеуін тағы аңға жібереді. Бала бажасының аңға 

кеткенін біліп, атына мініп бұл да соңынан шығады да, бірақ бұл тұлпардан алып қалған жалын түтетіп 

жібергенде, ілгергі тұлпары алдына келеді. Бала құдайдан сұрап: «Ей, құдай, осы жерге бір там салғыз, 

оның ішінде киік, әртүрлі аңдар ойнап жүрсін», – деп құдайдан тілеген екен. Баланың айтқанындай болып 

қалыпты. Патшаның екі күйеуі келе жатса, бір қорған көрінеді. Ол екеуі қайран болып, «бұл ілгері өткенде 

жоқ еді, қайдан келіп қалды» деп ойланып, қорғанның ішіне кіреді. Кірсе, ішінде түрлі аңдар: киік, бұғы, 

ұлан дегендей бәрі де секіріп, ойнап жүр. Үй алдында бір жақсы ат байланып тұр. Бұлар таң-тамаша 

қылып тұрғанда ішінен бала шыға келеді. Баладан екеуі: 

– Бұл қайдан пайда болды? Біз өткенде жоқ еді? – деп сұрапты. Түрленіп алған бала: 

– Қорған қашаннан бері бар! Мен өзім осында күн кешіремін, – дейді. Бұған екеуі айтады: 
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– Біз екеуміз сеніменен жолдас болайық, осы киігіңнен біреуін бергін. Біз патшаның күйеуі едік. Бізді 

киік аулауға жіберген еді. Бірақ қолға ештеңе түсіре алмай қайтып келеміз. Киігіңнің пұлын аларсың, – 

депті. Бала оларға айтады: 

– Маған пүл керек емес. Сендерге тегін беремін. Бірақ бір сертім бар, соны істесеңдер, – депті. Олар: 

– Қандай серт? – деп сұрағанда бала айтады: 

– Екеуіңнің арттарыңа екі таңба басамын, егер соған көнсеңдер киігімді аттарың көтергенше алып 

кетесіңдер, – дейді. Олар әрі-бері ойланып тұрыпты. Егер киіксіз барайын десе, патшадан ұялады. Амалы 

жоқ, «айтқаның болсын» дейді. Бала артына таңба басады да, қалағанынша киікті беріп жібереді. Бұлар 

кете салысымен бала киімін киіп, атына мініп, қатынына барады. Патша баланы көріп қалып адам 

жібереді. «Біздің кішкене қыздың үйіне бір адам кірді. Қандай адам екен оны біліп кел», – дейді. Ол адам 

келіп «үйге келген кім» десе, «ешкім келген жоқ, өзімнің байым» – депті қыз. 

Ол патшаға қызының «өзімнің байым» дегенін айтып барады. Патша сенбей өзі келеді. Патша келіп: 

– Сен кімсің? – дейді. «Мен «Білмеймін», – дейді бала. Одан болған нәрселерді сұрайды. Бала айтады: 

«Мен патшаның баласы едім. Әкемнің екі құлы қашып кеткен еді. Екеуі де таңбалы еді. Соны таппақшы 

болып келіп едім», – дейді. Патша бүтін халқын жинап, бәрін қарайды. Ешкімнен табылмайды. Ақыры 

екі күйеуін қарағанда, екеуінен келіп шығады. Екеуің балаға құл қылып беріп, баланы патша қылып, 

мұратына да жеткізіпті. 

11. Мұңсыз хан 

Ерте заманда бір хан халқын түгел жинап: «Мен үш түрлі сұрақ сұраймын, кімде-кім сол сұрағымда тапса, 

қаласа орнымды беремін, қаласа өзі тойғанынша алтын, гауһарлар беремін. Егерде менің сұрағымды 

табамын деп таба алмаса, ол анық басын аламын», – дейді. 

Сонымен халық күнде апыр-топыр, патшаның алдына келмеген адам жоқ, бірақ ханның сұрағын естіген 

соң, мен табамын деп ешбір жан айта алмай, күнде насай-топыр болыпты. Сонымен бірнеше күндер өтіпті. 

Бұл кезде сол шәрінің сыртында он үш жасар жалғыз қызы бар, кемпірі өлген өте кедей, қолында түк малы 

жоқ бір шал тұрады екен. 

Бір күні шалдың қызы әкесінен: 

– Әке, осы халық неғылып күнде-күнде топ-топ болып жиылып жүр, – деп сұрайды. 

Сонда әкесі: 

– Балам, ол жиылып жүрген халықтың шаруасымен біздің не жұмысымыз бар. Біздерге білу лайық емес, 

шаруа жиылып жүрген ел болар, – дейді. 

Сонда қызы: 

– Әке, біз де адам баласымыз ғой, көпшіліктің не үшін жиылып жүргенін білгеніміздің не зияны бар, – 

дейді. 

Сонда шал: 

– Ендеше балам, ол көпшіліктің күн сайын опыр-топыр болып жиылып жүрген себебі ханның үш ауыз 

сұрағы бар екен, соны тапқан адамға өзі тойғанша алтын, немесе хандығымды беремін депті. Ханның сол 

сұрауларына жауап бере алмай жүрген ел, – дейді. 

Сонда шалдың қызы әкесіне: 

– Әке, ондай болса сіз ханға барып, мен сұрағыңызға жауап беремін деп айтыңыз, ханның сұрағын қанша 

қиын дейсіз, – дейді. 

Әкесі: 

– Ойбай, қой балам, бүкіл халық таба алмаған сұрақты табамын деп пәлеге қаламыз, – дейді. 

Қызы: 

– Әке, сіз тәуекел деп қорықпай-ақ ханға барып, сұрағыңызды мен табамын деңіз. Қанша ауыр сұрақ 

дейсіз, барыңыз, – деп әкесінің мазасын ала берген соң, шал ханға келіп: 

– Тақсыр, мен сіздің жұмбағыңызды табайын деп келдім, – дейді. 

Сонда хан шалға: 

– Шалым, менің сізден сұрайтын жұмбағым мынау, – дейді. Қатты не? Тәтті не? Қымбат не? Міне осы үш 

түрлі сұрағыма жауап беру үшін үш күн рұқсат беремін, үш күн ішінде осы жұмбағымды тауып берсең, 

өзің тойғанша алтын беремін. Егерде таба алмасаң, басыңды аламын, – дейді. Шал байқұс бұл сөзді естіген 

соң, есі шығып, үйіне келіп: 
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– Ойбай, балам-ай, ханға бар деп болмай, әкеңнен айрылатын болдың, мен енді өлемін, – жыламсырай 

бастапты. 

Қызы: 

– Қорықпаңыз әке, ханның айтқан жұмбағын айтсаңызшы, – депті. 

Әкесі: 

– Әй, балам-ай, оны сұрап қайтесің, бізге енді сұрап алған аурудың емі табылмайды, қой, балам, сұрақ 

сұрама, – депті. 

Қызы: 

– Әке, ханның жұмбағын айтыңыз, таба алмайтын несі бар дейсіз, – дей берген соң, шал ханның жұмбағын 

бір-бірлеп айтып береді. 

Сонда қызы: 

– Әке-ау, қорқып жүргеніңіз осы ғана ма? Оңай сөз ғой, – дейді. 

Әкесі: 

– Әй, балам-ай, біз таба алмайтын болған соң, оңайы не керек, – дейді. Қызы ханның айтқан жұмбағының 

шешуін түгел айтып, түсіндіріп, әкесін алдына жібереді. 

Шал ханға келіп: 

– Тақсыр, жұмбағыңызға жауап бергелі келдім, – дейді. 

Хан күліп: 

– Я, байқұс шалым! Қане сөйле, – дегенде, шал: 

– Сізің сұрағыңыздағы дүниеде не қатты дегеніңіз жарлылық екен, не тәтті дегеніңіз тату көңіл, 

махаббаттық, не қымбат дегеніңіз адам баласының уәдесі қымбат дегеніңіз. Қатесі болса, өзіңіз айтыңыз, 

– дейді. 

Сонда хан тұрып: 

– Осы жұмбағымды өз ойыңмен тапсаң, менің дегенім деген, тойғаныңша алтын беремін, егерде біреуден 

естіп айтқан болсаң, басыңды аламын, ол үшін ертең маған жауап бересің, – деп, шалды шығарып салады. 

Шал байғұс тағы қорқып, үйіне келіп қызына: 

– Мен қайтсем де өлетін болдым, жұмбақтарын мен өз ойыммен таппағанымды біліп қойды, маған «осы 

жұмбақтарды өз ойыңнан тапсаң, тойғаныңша алтын беремін, егерде біреудің айтуы бойынша тапқан 

болсаң, басыңды аламын», – деді. Енді менің өлмеген нем қалды, – деп кемсеңдей бастағанда қызы күліп: 

– Әке, қорықпаңыз, сізге ол туралы келер сөз жоқ, – дейді. Әкесі қорқа-қорқа ертесі ханға келіп: 

– Жұмбағыңызды мен өз ойыммен таппағаным рас еді. Сіздің жұмбағыңызды тапқан менің қызым еді, – 

деп шал ханның алдында мүлгіп тұрыпты. Сонда хан осы жұмбақтарды қызыңның тапқанын рас па деп 

қайырып сұрайды. Шал жыламсырап: 

– Тақсыр, қызымның тапқаны рас еді, – дегенде, хан: 

– Ондай болса жарайды, тіпті жақсы, осы жұмбақтарды тапқан болса, сіздің балаңыз өте ақылды бала 

екен, ханға лайық екен, бұйрық болса, мен сізге күйеу болсам, сіз маған қайын ата болсаңыз қалай болады? 

Ол туралы сіз балаңызбен ақылдасып, маған бір жауабын берсеңіз қалай болар екен, – деп хан күлімсіреп 

жауап беріпті. 

Шал қуанып, терісіне сыймай кетіп: 

– Болады тақсыр, болады, – деп ханның ордасынан шығып, жүгіріп отырып үйіне келіп қызына: 

– Балам, іс оңына келді, хан мені өлтірудің орнына мынадай сөздерді айтты, – деп, ханның айтқан сөздерін 

бастан-аяқ түгел айтып береді. Сонда қызы: 

– Әке, ондай болса барып ханға айтыңыз, мен баламмен ақылдастым, балам риза болды, хан менің қалың 

малыма он үш тұсақ, жиырма ісек, отыз пышақ, қырық қылыш, елу ерттеулі ат, алпыс арқандаулы ат, 

жетпіс шідерлі ат, сексен қубас берсін, сонан кейін екеуіміздің некемізді бір мұңсыз адам қисын деп айтты 

деңіз, – дейді. 

Шал ертесі ханға келіп қызының айтқан сөздерін түгел айтып береді. Отыз пышақ пен қырық қылышты 

және елу атқа ертоқым жасатып, олардың барлығы даяр болғанда, енді дүниеде мұңсыз адамды қайдан 

табамыз, – деп хан ары-бері ойланыпты. Ойластырып қараса, осы ол хан балалы да, байлық, салтанатқа 

да, қандай мұң болады деп, бірнеше уәзірлерін қасына ертіп, Мұңсыз ханның еліне келіп, ханның 

сарайында қонақ болып отырып, шаруасын бастан-аяқ түгел сөйлеп беріпті. «Сізде мұң жоқ шығар, біздің 
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некемізді қиып берсеңіз деп келіп едік», – дегенде, мейман қылып отырған Мұңсыз ханы қатты ренжіп, 

қиналып отырып: 

– Ой, сендер ел емес екенсіңдер ғой, бір ханға қарайтын сонша халықтың сол он үш жасар бір қыздың 

ақылы сияқты бір адам шықпаған соң сендерде елдік барма? Сендердің надандықтарың ақырында менің 

жасырын сырымды ашатын болды дей келіп, мұңсыз хан: 

– Сіз алашақты болып жүрген қыз он үш жаста екен. Ол қыздың сізге берген жауабы мынау: «қалың мал 

үшін он үш тұсақ бересің» дегені мен он үштемін, адам баласы жиырма жаста ісектей, отыз жасында 

пышақтай, қырық жасында қылыштай болады. Сіз осының бәрінде де емессіз. Адам бұл жастан өткен соң, 

ер адам елу жасында ерттеген аттай, алпыс жасында арқандаған аттай болады. Ал енді сіз бұл жаста да 

емессіз. Ер адам жетпіс жаста шідерлі аттай, сексен жасында қубас сияқты болады. Сіз шідерлі ат пен 

қубастың ортасында тұрып, он жастағы маған қалай лайықсыз дегені екен. Сонымен қатар некемізді 

мұңсыз адам қиын дегеніндегінің мәні дүниеде мұңсыз адам бола ма? Мұңсыз деп әдейі іздеп келген менің 

басымдағы мұңды және сырымды сендердің надандықтарыңнан айтуыма тура келді, – деп келіп, мұңсыз 

хан өзінің ішкі сырларын сөйлей бастайды. 

Мұңсыз хан: 

– Менің үлкен әкемнің хандығы өз әкеме қалып, әкем тірі кезінде маған бір ханның қызын әйелдікке алып 

береді. Амал бар ма, менің әйелге кемшілігім барды, оны әйелім екеуімізден басқа бір адам білмейтін еді. 

Сонымен көп ұзамай, әкем ауырып, қайтыс боларында халқын жинап алып өзінің тірі кезіндегі мені өз 

орнына хан сайлап, өзі ақырғы сапарына жол тартып кетті. Сонымен мен әкемнің мұрегері болып, әкемнің 

орнына хан болып, хандыққа тұрып, басшылық етіп тұра бердім. Әйел жағындағы кемшілігімді әйелім 

екеуімізден басқа еш адам білмейді. Алла қосқан бұл жасырын сыр маған өмірлік болған соң, әйелімнің 

өмірін бекер өткізу тура келмеді. Сондықтан әйеліммен ақылдасып, сенен туған бала менікі болсын, мен 

өзімнің бас уәзірімен рұқсат еттім, бұларды үшеуімізден басқа жан білмесін дедім. Сонымен менің әйелім 

өзім рұқсат берген бас уәзіріммен осы жүрген балаларымды тапты. Алланың қосқан кемшілігіне 

пендесінің шарасы жоқ екен. Уәзірімнен туған балаларды бала қылып, бұл сырды үшеуімізден басқа 

ешкімге білгізбей бір қанша жылдар өмір өткізіп келдік. Шындыққа келгенде әйел де, бала да менікі емес, 

сонда мені «мұңсыз» деп келіпсіңдер, ал енді осыдан артық мұң, осыдан артық қайғы барма? Сендердің 

надандықтарыңнан менің өмірім мен бірге кететін ішкі сырымды жарыққа шығаруға тура келді, – деп 

мұңсыз хан барлық сырын айтар келіп, мен мына әйелімнен туған балаларды өз әкесіне беремін, онымен 

бірге хандығымы қосып беріп, өзім ендігі қалған өмірімді Мекеге барып, сонда өткіземін. Ал енді сенің 

еліңе он үш жасар қыз хан болуы керек, ол қыз кімге үйленемін десе өз ықтиярында, – деп Мұңсыз хан 

үкім шығарыпты. 

Ақырында шалдың он жастағы қызы өзі тұрған шәрісіне хан болыпты. Мұңсыз хан әйелін, әйелден туған 

балаларын бас уәзіріне беріп, өзі Меке Мединеге барып, қалған өмірін сонда өткізіпті. 

12. Сапаһи 

Бұрынғы заманда бір Сапаһи деген кісі өз заманында теңдесі жоқ өте сұлу бір әйел алыпты. Әйелінің 

сұлулығы өте артық болыпты. Бір көрген адам екінші көруге құмарланып тұратын, ауызбен айтып жеткізе 

алмайтын сұлу екен. Ері Сапаһи әйелін өте жақсы көріп, әйелі үйде отырса үйде отырып, тысқа шықса 

әйелімен бірге тысқа шығып, қашан ұйқыға барғанша әйелінің бетіне қарап отырудан басқа тіршілік 

етпепті. Сонымен бірнеше жылдар өткізіп, Сапаһи басында жақсы, ауқатты адам болса да, бірнеше 

жылдар басқа әрекет болмағаны үшін, ақыры кедейлене бастапты. Бара бара тіпті нашарлап кеткен соң, 

бір күні әйелі отырып ері Сапаһиге: 

– Қолдағы мал, ақша таусылды, бізде халық қатарлы істеп жүрген тіршілік жоқ. Енді жанды қалай бағамыз, 

сен неге тіршілік етпейсің, – депті. 

Сонда Сапаһи әйеліне қарап: 

– Мен сені үйге қалдырып, қайтып басқа жақта шыдап жүре аламын. Сырқа шығып бір қонып, түнемек 

тұрсын, бір сағат көрмесем сені көргенше асығып, өліп кете жаздаймын, – депті. 

Сонда әйелі: 

– Сіз анығында қалай ойлайсыз, ұзаққа жолаушы жүріп кетсем, мені әлде біреулермен ойнап қоя ма деп 

ойлаймысыз, – деп сұрапты. 

Сонда Сапаһи: 
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– Шынында сені көрмей тұра алмаймын, әрі басқа жаққа кетсем біреулермен ойнап қоя ма деп те 

ойлаймын, – депті. 

Сонда әйелі Сапаһиге: 

– Мен сізге бір әңгіме айтайын, әбден тыңдап отырыңыз, – депті. Сондағы әйелінің әңгімесі: «Бұрынғы 

өткен заманда бір жігіт қыз таңдап, ел аралап жүріп, өзі жақтырып бір сұлу қызды алып, ол әйелін 

тастамай, қайда жүрсе де ертіп жүретін болыпты. Бір күндері сол жігіт қасына бір қанша құлдарын ертіп, 

түйесімен керуен болып ұзақ жолға саудаға шығып, сүйікті әйелінде қалдырмай ерте шығыпты. Сауда бір 

қанша айлар бойы сапар жүріп, еліне келе жатып, бір дарияға келгенінде түйелер дариядан өтпей тұрып 

алыпты. Сонда суға түйесін түсіре алмай тұрған құлға әлгі саудагер жігіттің әйелі тұрып айғайлып: «Ей 

жігіт, сенің түйең суға түспейді, сен мына менің астымдағы түйеме мініп баста», – деп астындағы түйесін 

жігітке берген екен, әйел мінген түйе, судан тоқталмай өте шығып, соның артынан барлық түйелер өтіп 

кетіпті. Судан өтіп алғаннан кейін ері әйеліне сұрай қойып, «Сен ана құл мінген түйенің судан өтпейтінін, 

өзің мінген түйенің судан қорықпай өтетінін қайдан білдің», – деп сұрапты. Сонда әйелі: «Ол құл мінген 

түйенің енесі қорқақ болатын, түйе енесіне тартып қорқақ болады. Ал менің астымдағы түйенің енесі суға 

қорықпай түсетін жүректі түйе еді. Соның үшін мен мінген түйе енесі сияқты судан өткіш болады, мен 

екі түйенің де анасының сырын білетін едім», – депті. Сонда ері: «Әрбір жанды зат өзінің туған шешесіне 

тарта ма», – деп сұрапты. Әйелі айтыпты: «Әрбір жанды заттар өзінің туған анасына тартпай қоймайды», 

– депті. Сонда ері тұрып, «Ендеше сенің шешең өте зинақор еді, сенде ақыры өз анаңа тартады екенсің, 

сен ондай істеп менің көңілімді қарайтқанша осы күннен тартып екеуіміз ажырассақ болады», – деп, еліне 

келісімен әйелін талақ қылып шығарып жіберіпті», – деп Сапаһидің әйелі әңгімесін аяқтатып келіп, осы 

хикая сияқты менің анам, анамның анасы, тіпті рухымда зинақорлық жоқ, әгерде мен ондай келіспейтін 

істі істегім келсе, сен мені аңлып тоқтата алмас едің, мен қалай да болса, сізге білдірмей сан адамдарды 

кіргізіп шығара алар едім деп әйелі осы сөздерді айта келіп, еріне деді: «Сіз көңіліңізге еш қандай қауып 

келтірмей әрекет етіп, мал табу үшін кете беріңіз, мен өзімнің тазалығым үшін бір белгі берейін. Ол белгі 

мынау деп бір иісті шөптің гүлін еріне беріп тұрып, осы гүлді сіз құлағыңызға қыстырып алып тастамаңыз, 

осы гүл қурап сөнсе, менің көңілім бұзылғаны, егерде гүл қурамай, сөнбей осы күйінше тұра берсе, менің 

көңілімнің бұзылмағаны, менің адал-арамымды осы гүлден ғана білесіз», – деп ерін сендіріпті. Сапаһи 

әйелінің сөзіне әбден сеніп, әйелімен қоштасып, ұзақ жолға сапарға шығып, он бес күн жүріп, бір шәріге 

келіп, мен істеуге қандай жұмыс табылар екен деп жүргенде, сол шәрінің патшасының баласына кезігіп 

қалады. 

Патшаның баласы қырық жігіт нөкер алып, әр жігіттерге тиісті ақысын беріп, әрдайым ойын-сауық, 

тамашамен жүреді екен. Сапаһи кезігіп қалғанда патшаның баласы, маған нөкер болсаңыз тиісті 

ақыңызды беремін деген соң, Сапаһи қырық жігітке қосылып, ойын-сауықпен жүре беріпті. Сапаһидің 

бұларға қосылғаны көктем кезі екен, Сапаһи әйелі берген гүлін тастамай күн сайын құлағына қыстырып 

жүреді екен. Ол гүлі жаңа үзіп алған гүл сияқты түсін өзгертпеген соң, әйеліне сенімді болып, еш нәрсе 

ойламай, жүре беріпті. Сонымен жүре жүре күз болып, барлық шөптің гүлі түсіп, қысқа айналғанда да 

Сапаһидің құлағындағы әр күні бір гүл қыстырулы жүретінін көріп, бір күні патшаның баласы: «Сапаһи, 

сен барлық шөп қуарып кеткенде, қурап сөнбейтін гүлді күн сайын қайдан тауып жүрсің» деп сұрапты. 

Сонда Сапаһи: 

– Мен бұл гүлді күн сайын бір жерден алып жүрген жоқпын, бұл гүлдің жай-мәні мынада, менің әйелім 

адамзаттың сұлуы, мен әйелімнің бетіне қарап отырып бір қаншы жыл өткіздім. Ақыры кедейленіп, мал 

табу үшін сапарға шығарымда, әйелім біреумен ойнап қоя ма деп қорыққанымда, әйелім осы гүлді беріп 

отырып, гүл қураса менің көңілімнің бұзылғаны, қурамаса менің тазалығым деген, міне алты ай болды 

осы гүл әлі бір қалыпты, менің әйелімнің тазалығын осы гүлден білемін, – депті. 

Сонда патшаның баласы Сапаһиді жасытып: 

– Әй Сапаһи, сен әйелдің әдіс-амалдарының қандай болатынын әлі білмейді екенсің ғой, сені әйелің 

келістіріп алдаған, сен соған сеніп жүріпсің ғой, – деп екі қолын санына шапалақтап, қарқылдап күліпті. 

Сапаһи ойға кетіп, біраз жасып қалыпты. Сондай болса да гүлін тастамай жүре беріпті. Патшаның баласы 

Сапаһи жоқ жерде барлық жігіттерін жинап алып, Сапаһи осындай дейді, шыныда әйелінің ешкімге көңілі 

бұзылмай жүргені рас болуы мүмкін. Енді осының гүлін сынау үшін осы жігіттердің ішінде Сапаһидің 

шәріне барсып, сол әйелдің көңілін бұза алатын азамат барсыңдар ма? Егер өзіне сенімді азамат болса, 
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мың-мыңдаған ділдә, гәуһармен жіберемін депті. Сонда бір Хасен деген жігіт тұрып, «Құдай-ау, еркектің 

сөзіне көнбейтін әйел болушы ма еді, ол адамына кезікпей жүрген шығар, егер сіз мені жіберсеңіз мен 

оны, перінің қызы болса да жөнге келтіруге осы жігіттердің алдында уәде беріп, сіздерді сендіре аламын», 

– депті. 

Бұған ханзада қатты қуанып, есепсіз көп бағалы алтын, гәуһар, асыл заттарымен оны Сапаһидің шәрісіне 

шығарып салып, қайтып келуі үшін мөлшерлі уақыт белгілеп жіберіпті. Қалғандары бұрынғыдай ойын-

сауықпен жата беріпті. Хасен бір қанша жол жүріп, Сапаһидің шәрісіне келіп, шәріні байқап жүргенде бір 

күні ойын-тамаша қылып, отырған бір топ өңкей жас жігіттерге кездесіп қалыпты. Түр сипаты, киім 

салтанаты патшаның баласынан артық, тамашамен отырған жігіттер Хасенді қошаметпен қарсы алып, 

арақ-шарапты бірге ішіпті. Бұл қайсы шаһзада екен деп отырып, бір кезде: 

–Я шаһзада қайсы патшаның баласы боласыз, қайсы шәріден келесіз, – деп сұрапты. Сонда Хасен атақты 

патшаның баласымын, осы шәріге келу себебін баяндай бастапты: 

– Азаматтар, жігіт жігіттің гүлі деген, менің тілегіме құдай сіздерді кезіктірді. Мен сіздердің шәріңіздегі 

Сапаһи деген кісінің әйеліне ғашық болып, бірнеше айшылық жолдардан арып-ашығып келіп отырмын. 

Менде дүние деген жетеді. Азаматтар, мені мұрадыма жеткізсеңдер, сіздерге өмірлік алтын, ділдә берер 

едім, – депті. 

Сонда отырған жігіттер, «Япырмай ханзада, бұл іске біздің шамамыз келе алмайды. Неге десеңіз сіз ғашық 

болған әйелге осы отырған жігіттердің барлығы ғашық болып, өзімізді әуреге салғанбыз. Ақыры ол әйелді 

бой сұндыра алмай бәрімізде шаршап отырмыз. Сіз өте алыстан келіпсіз, қымбат заттарыңызда жетерлік 

екен. Соның үшін сізге бір ақыл көрсетелік. Пәлен жерде бір өте айлалы кемпір бар. Сол кемпірді риза 

ете алсаңыз, сізді мұрадыңызға жеткізуге шек жоқ», – депті. Сонан кейін Хасен кемпірдің тұрған жерін 

сұрап алып, ол кемпірді іздеп тауып, көңілдегі мақсатын айтып, кемпірге көп алтын, ділдә беріпті. Кемпір 

қуанып кетіп: 

– Балам, мен ол адамға барып көрейін, ол адам өте қатты деп есіткен едім. Құдай абыйыр берсе, бірдеме 

болып қалар, – деп кемпір Сапаһидің әйеліне жүріп кетіпті. Кемпір келсе, Сапаһидің әйелі үйінде жалғыз 

отыр екен. Сонда кемпір амандасып, біраз отырып, адам баласының жастық кезіндегі жүріс-тұрысын 

айтып, өзінің негізгі ойын сөйлей бастайды. Сонды кемпір отырып: 

– Балам, адам баласы дүниеге адам болып туылғанда әр дәуірді өз жолымен өткізгенге жету қайда дейсіз. 

Алла тағала өз пәндесін жаратқанда жастық дәуірін ләзәтті етіп, жас кезінде ойнап-күлісіп, жастық 

махаббатын өз жолымен өткізіп, өздеріне сай шаһзадалармен ойнп-күліп, жастық көңілін көтеріп, кәри 

бастағанда тәуба қылу үшін адамды дүниенің қызығы үшін жаратқан алла тағала. Ал енді балам, сіздің 

нұр сипатыңызға ғашық болмаған, ол үшін сізбен бір кеш махаббаттасып, бір түнеп шығу үшін басымды 

қатырмаған адам жоқ. Соның бәрін сізге лайық көрмей, есіткен сөзімді ішіме сақтай беруші едім. Осы 

жақын күнде бір патшаның шаһзадасы сіздің көркемдік дыбысыңызбен сізге ғашық болып, келген екен. 

Ол шаһзаданы байқап қарасам, құдайым жаратқан сізге лайық туылған екен. Әкелген алтын мен 

гәуһарлары сан жеткізсіз, туысы тіпті бөлекше. Ары-бері ойлап қарасам, жастық махаббат жағынан да, 

сізге лайық көріп, әкелген заттары сіздің өмірлік қажетіңізге жарайтын болғандықтан, сол шаһзаданың 

бір түн ғана көңілін тапсаңыз қалай болар еді деп, сізбен ақылдасу үшін келіп едім, – депті. 

Сонда Сапаһидің әйелі отырып: 

– Әй, шеше-ай, мен өмірімде Сапаһиден басқа ер адамға етімді тигізіп көрмеп едім, бірақта сіздің айтқан 

ақылыңыз да теріс сияқты көрінбейді, соның үшін сонша алыстан көксеп келген шаһзаданың көңілін 

қарайтпай, бір түн қондырып жіберуді лайық көрдім. Шеше, ал енді сол шаһзадаңыз өзі келіп мені көрсін, 

мені жақтырса, сіздің айтқаныңыздай болсын, шеше – депті. 

Кемпір қуанып: 

– Ой балам, жолың болсын, – деп батасын беріп, іші толған қуанышпен жүгіріп отырып, үйіне келіп, 

«балам, шүйінші-шүйінші» деп шүйінші сұрап алып, барлық болған сөздерді баяндап беріпті. Хасен 

қуанғаннан терісіне симай, «шеше сізге мыңда-мың рахмет, еңбегіңізді ақтармын. Енді мен әуелі өзіне 

барып келейін» деп, Сапаһидің үйін сұрап алып, жүгіре басып, Сапаһидің үйіне келіпті. Сапаһидікіне 

келсе, өзі туып көрмеген бір адам, Сапаһидің әйелін көргенде не дерін біле алмай есі шығып, аң-таң болып 

тұрып қалыпты. Сонда әйел Хасенге: 

– Әлгі менің шешем айтқан ханзада сіз бе едіңіз? – депті. 
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Хасен: 

– Я, соншалық алыс жерден сіздің атағыңызды естіп, сізге ғашық болып келген мен едім, – депті. 

Сонда әйел тұрып: 

– Мен өзім ес білгелі өз ерімнен басқа бір адамға осы уақытқа дейін көңіл аудармаған едім, сіз соншылқ 

алыс жерден келген соң сағыңыз сынбасын дедім. Ал енді менің сол сөзім сөз, ендігі ақыл мұндай болсын, 

мен бұрын мұндай істі істеп көрмегенмін, сізбен менің жастық махаббатымызды, сарайдағы кемпір де 

сезбей қалуы үшін, сіз қазір кемпірдің үйіне қайта барыңыз да кемпірге былай деңіз, «мен сондай, өте 

сұлу дегенмен іздеп келіп едім, тіпті өте артықша сұлу да емес екен, ондай адамдар өз шәрімізде де толып 

жатыр шеше, мен бұл әйелді жақтырмадым, сондықтан еліме қайтуға тура келді», – деп, кемпірдің 

үйіндегі заттарыңызды алып, мен енді еліме кеттім деп, кеміпрге қош айтып, мұнда қайтып келіңіз. Мұнда 

келген соң өзіміз білеміз. Кемпір шаһзада жақтырмай кетті деп қалсын депті. 

Хасен бұл сөзді есіткенде өте қатты қуанып, жүгіріп отырып кемпірдікіне барып, әйелдің айтқан сөздерін 

түгелімен кемпірге айтқанда кемпір тамсанып тұрып, «ойпырмай балам-ай, бұл кісіден де өткен сұлу 

болады екен адам болады екен, өзің біл, балам, өзің біл», – депті. 

Хасен кемпірдің үйіндегі алтын, діллаларымен қымбатты заттарын алып, тоқталмай жүгіріп отырып, 

Сапаһидікіне келіпті. Хасен келсе, Сапаһидің әйелі түрліше тамақтарын даярлап, жақсы киімдерін киіп, 

қонақты күтіп, даяр отырыпты. Хасен келген кезде күн батып, қас қарайыпты. Сонда Сапаһидің әйелі 

өзінің ас жасайтын әйеліне айтыпты: 

– Тамақ ішіп, жатар кезде, сен сыртқы қақпаны қағып қағып жібер де асығып үйге жүгіріп кір де «молда 

ағаң келіп қалды де» депті. Сонымен тамақты жайлап, пісіріп ішіп, енді жатуға жақын қалыпты. Хасен 

асығып, жүрегі алып ұшып, қашан жатар екенбіз деп, тамақты да жақсы іше алмай, тезірек жаталық деп 

қайта қайта айта беріпті. Әйел ыдыс-аяқты жинап, төсекті жайлап салып, енді жатуға таман ыңғайланған 

кезінде сыртқы қақпа тарс-тарс етіліп қағылыпты. Сол кезде аспазша әйел асып-сасып үйге жүгіріп келіп, 

ойбай-ай молда ағаңыз келіп қалды дегенде, әйел: «ойбай-ай енді қайттым» депті. Хасен де асып-сасып 

«мен қайтем» депті. Сонда Сапаһидің әйелі, «ол кісі мұнда жатпас деп сіз әзірше, ол кісі кеткенше тауық 

қораға кіре тұрыңыз» деп, Хасенді ертіп келіп, тауық қораға кіргізіп, сарт еткізіп сырттан шәугімдей қара 

құлыпты салыпты да, өзі жайлы төсегінде жата беріпті. 

Хасен «мені қашан шығарып алар екен» деп таң атқанша ұйықтамай таң атқызыпты. Таң атып, күн 

шыққан соң бұлар жәйімен тұрып, жәйімен шайларын ішіп болған соң Сапаһидің әйелі Хасенді қамаған 

кілетіне келіп, бір тесігінен қарап тұрып: «Әй жігіт, сен қайдан келдің? Маған көрмей-білмей қалай 

ғашықсың? Кәне жөніңді айтшы», – депті. Сонда Хасен болған ахуалды бастан-аяқ түгел айтыпты. Әйел 

істің жәйін әбден түсінген соң, «Е жарайсың азаматым, іздегенің осы шығар, осы жатқан орныңда жата 

бер», – деп, есікті ашпай, күн сайын аштан өлместей тамағымен су беріп тұра беріпті. Сонымен Хасен 

лажысыз қамауда ұзақ уақыт жатып қалып, Хасенді жіберген патшаның баласы Хасеннің келетін 

уақыттан әлде қайда асып кеткен соң, бір күні Сапаһиден басқа жігіттерін жинап алып, «Бұл қалай болды, 

Хасен баяғы кешікті, онымен бірге мына Сапаһидің құлағындағы гүлі де сөнбей қойды, мұны қайтеміз, 

Сапаһидің әйеліне барып, сол адамды бұза алатын азамат бармысыңдар», – дегенде, Хасеннің інісі 

Құсайын деген жігіт тұрып, «Шаһзада, ол жерге мені жіберсеңіз мен қанадай да болса ол адамды жөнге 

келтіріп келемін», – депті. Сонан соң Хасенге берген алтын ділдәларды бұған да беріп, Құсайынды 

Сапаһидің шәріне сапарға шығарып салыпты. 

Құсайын сапар жүріп, Сапаһидің шәрісіне келіп, Хасен сияқты ол да алдымен жігіттерге кездесіп, 

жігіттердің ақылымен кемпірді тауып алып, кемпір бұрыңғысындай Сапаһидің үйіне келіп, Хасен туралы 

айтқан сөздерін бір-бірлеп айтқан кезде Сапаһидің әйелі: «Шеше-ау, сіз айтқан соң, өткендегі жігітке 

мақұл деп едім, ол кісі мені менсінбей кеткеніне осы күнге дейін өзімнен өзім ұялып жүрмін. Шеше сіздің 

сөзіңізді тастамас едім, бұл кісіңіз де тағы да жақтырмай кетеді ғой деп қорқамын», – депті. 

Сонда кемпір, «Қарағым бұл жолғы шаһзада ана өткендегі жігіт сияқты емес. Бұл шаһзадаға сене беріңіз, 

қарағым», – депті. Сонда Сапаһидің әйелі: «Әй, мен сенемін, әуелі өзін жіберіңіз, мені көрсін», – депті. 

Кемпір қуанып, Құсайынға келіп, болған сөздерді түгел ұқтырып, Құсайынды Сапаһидің үйіне жіберіпті. 

Құсайын Сапаһидің үйіне келген соң, әйел Хасенге айтқан сөздерін түгел айтып, Құсайын да ағасы сияқты 

барлық заттарын алып, Сапаһидікіне келіп, ақыры ағасына істеген әдістерді бұғанда істеп, ағасының 

қасына Құсайынды да апарып қамап қойыпты. 
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Сонымен Құсайынның келетін уақыты да асып кетіп, патшаның баласы: «Бұл қалай болды» деп, қайран 

болып, бір қанша күндер күтіп, ақыры келмеген соң шарасыздан бір күні Сапаһиге: 

– Сіз еліңізден шыққалы көп уақыттар болып кетті, сондықтан екеуіміз сіздің еліңізге барып, сіздің үйдің 

аман-есендігін білсек қайтеді, – депті. Бұл сөзге Сапаһи өте қуанып, шаһзадамен екеуі өз шәрісіне келіпті. 

Шәріге келгенде Сапаһи шаһзададан бұрын үйіне келіп, әйелімен амандасып, өзінің қожайынының 

қонаққа келе жатқанын айтыпты. Сапаһидің әйелі үй ішін түзеп, келген қонақты құрметпен қарсы алып, 

түрлі тамақтар дайындай бастапты. Күн батар мезгіл екен, Сапаһидің әйелі қамаудағы Хасен мен 

Құсайынға келіп, бүгін біздің үйге бір сый қонақ келіп қалды, сол мейманды тамақ беріп, күтісетін әйел 

жоқ, сіз екеуіңіз бүгінше әйел киімін киіп, осы мейманды күтісесіңіздер, сіздерді ертең азат етіп, өз 

шәрлеріңізге қайтарамын депті. Бұл сөзге ағалы-інілі екеуі қуанып кетіп, болады болады деп, әйел 

киімдерін кие бастапты. Екеуі де әйел киімін киген соң мөлдіреген екі жас әйел бола қалыпты. 

Түн болып, үйге шам жағып, шаһзаданы төр алдына отырғызып, қасында Сапаһи бар, бұлар өзара 

әңгімемен көп отырыпты. Шаһзаданың ойында өзінің екі жігіті бар: «япырым-ай бұлар қайда екен, 

бұлардың хабарын қайтып білемін», – деп, шаһзаданың көңілі екі жігітінде отырғанда, әйел болған Хасен 

мен Құсайынның біріне самауыр көтертіп, біріне шәугіммен шылапшын көтертіп, өзі дастархан мен 

тоқаштарын көтеріп, шаһзада отырған үйге үшеуі де кіріп келіпті. Хасенмен Құсайын төр алдында 

отырған өздерінің шаһзадаларын көргенде, бұлар есік алдында қалта қарап тұра-тұра қалысыпты. Сонда 

төр алдында отырған шаһзада өзінің екі жігітінің әйел болып келгенін көріп, орнынан ұшып тұрып, 

Сапаһидің әйеліне жалбарып: 

– Менен қателік өтті, кешіріңіз, – деп аяғына бас ұрып, кешірім сұрап, болған оқиғаны дәл сол сәтте ғана 

Сапаһиге бірақ айтыпты. Сапаһиден де кешірім сұрап, Хасен мен Құсайындарға да өз киімдерін кигізіп, 

барлығы бірге отырып, тамақ ішіп, ертесі қайтарында бұрынғы жігіттерімен жіберген қаншалықты 

қымбат атын ділдәларының үстіне шаһзада осы жолы өзі алып келген қаншалаған алтын ділдә, қымбатты 

заттарының барлығын Сапаһидікіне беріпті. Өзі Сапаһимен дос болып, екі жігітін алып, еліне қайтып 

кетті. Ақырында шаһзаданың сан жеткісіз көп зат Сапаһидікінде қалып, сонымен бай болып өмірлері 

өтіпті. 

13. Жеті шаян 

Бұрынғы заманда Нұрым деген біреу сауда қылып, саудагерлікпен үлкен ірі байлар қатарына қосылып, 

қалжың басты адамның бірі болады. Нұрымның Асан, Үсен деген ержеткен екі ер баласы болып, үшінші 

бала туылғанда, атын Әнуәрбек қояды. Әнуәрбек алты айлық болғанда әкесі өліп, жылға жете бергенде 

шешесі де қайтыс болып, Әнуәрбек емшектегі күнінде жетім қалыпты. 

Есепсіз көп мал-мүлік Асан мен Үсеннің еркіне қалып, бұл екеуіде шарап ішіп, құмар ойнап, малды 

ысырап қылып, шашып-төгіп, бар жоғы екі жылға жақын мерзім ішінде барлық мал-мүліктен бүтіндей 

айрылып болыпты. Киіп жүрген киімдерінен басқа сататын түк таба алмай бірнеше күндер аш қалып, енді 

еріксіз малайшылық істейтін болыпты. Лажсыздан малайлық істейтін болғанында өзара екеуі ақылдасып, 

біздер бұл күнді өз басымызға өздеріміз іздеп таптық, біздер бүкіл елге белгілі Нұрым байдың балалары 

болып, соншалық мал-мүлікті ысырапшылықпен құртып болып, енді осы ел ішінде малай болып істеп, 

жан баққаннан гөрі өлгеніміз артық емес пе десіпті. Екеуі сол елдің ішінде жүріп, малай болудан 

намыстанып, басқа жаққа кетуге айналғанда, үш жасқа толық жетпеген Әнуәрбекті қайтеміз десіпті. Әрі-

бері ақылдасып келіп, Әнуәрбекті құдайым ата-анасынан жасқа толмай, қалдырып зарлатқан үстіне ата-

ана орнына бағатұғын біздің жәйіміз мынау болды, Әнуәрбек бізбен бірге жүре алмайды, жас баланы 

арқалап жүріп қалай әрекет етеміз? Біздің алдымызда қандай қиындықтың тұрғанын кім білсін? Қайда 

барып, қайда тұрарымыз белгісіз, мүмкін өлтіріп алармыз. Жасқа толмай қақсап, зарлап қалған Әнуәрбек 

еді ғой, қайтелік құдайға тапсырдық, ажалды болса өлер, ажалсыз болса жүрер, неде болса, ел ішінде қала 

берсін десіп, ұйықтап жатқан баланы екеуі кезек-кезек сүйіп, қатты жылап, туысқандық махаббат іштерін 

елжіретіп, екі айналып келіп сүйіп, үшінші келулерінде, «Обалың екеуімізде, қош Әнуәрбек», – деп 

баланы иесіз тамға ораған күйінше тастап, түн ортасы мөлшерінде жүріп кетіпті. Олар сол бетімен кете 

берсін әңгіме Әнуәрбектен басталады. 

Екі ағасы түнде оянып қалып, далаға қаңғырып, кетпесін деп сыртқы қақпасының сыртынан тіреп, бекітіп 

кеткен екен. Бала күн шыққанда оянып, жалаң аяқ, жалаң бас жатқан жерінен түргеліп, қораға жүгіріп 

шығып, қақпаны ашайын десе, қақпа ашылмай, бала ойбайды салып, ағалап, әрі-бері жүріп, екі көзі 
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бұладай болып ісіп кетіпті. Қақсап, зарлауменен күн түске жақын түс мөлшері болғанда, өздерімен 

көршілес отырған бір кедей Кембағал кемпір шыр-шыр етіп жылаған жас баланы дауысынан естіп, жетім 

сорлыға не болды екен деп жүгіріп жетіп, жылай-жылай сілесі қатып, өзі әбден қорыққан бала күнде көріп 

жүрген кемпірді көргенде, апалап барып, кемпірді бас салыпты. Кемпірдің балаға жаны ашып, көңілі 

босап, алды да, сорлы балам-ай, ағаларың жұмыс істеуге кеткен екен ғой. Ағаларың кешке қайтып 

келгенше сорлы баланы үйіме апара тұрайын деп, баланы жетелеп өз үйіне апарып, баланың көз жасын 

сүртіп, алдандырыпты. Күн батып, ымырт болады. Кемпір баланың ағаларының үйіне қайта-қайта жүгіріп 

барып, 3-4 рет көріп, ымырт жабылып, түн болғаннан кейін ертең бір-ақ келетін болған ғой деп, ағалап 

жылай берген баланы жұбатып жатқызып, ертең келер десе, олардан бір жұмаға дейін хабар болмаған соң, 

ұзаңқырап кеткен екен, көп жүрсе, бір ай жүрер деп кемпір, Әнуәрбекті жылатпай бағып тұра беріпті. 

Әнуәрбектің ағаларын кемпір күте-күте жыл өтіпті. Бұлардың белгісіз болып кеткеніне жылдан асқан соң, 

кемпір бұлардың келмесіне көзі жетіп, өз жанымды зорға ғана бағып жүргенде, бұл жетім бейшараны 

қайтып асыраймын деп, сол жерде бала оқытатын Омар деген молдаға баланы апарыпты. 

– Молдеке мына бала кешегі Нұрым байдың баласы еді. Әке-шешеден бір жасында айрылып, зарлап 

қалған бір сорлы еді. Оның үстіне екі ағасы бұзық болып, барлық мал-мүліктерін құртып болып, ақыры 

мына баланы тастап, өздері қашып кеткеніне жылдан асып кетті. Мен көршілік ақым үшін бұл сорлыны 

жылдан аса бағып едім, әл-шамам жоқ, өзім жесір адаммын, бұл баламен бірге жан бағуым жоқтықтың 

салдарынан өте ауырға соғып, хәлім нашарлағандықтан, осы баланы сізге алып келіп отырмын. Құдай 

үшін, бұл жетім баланы сіз бағар ма екенсіз деп әкеліп отырмын. Молдеке, жетімді баққанның сауабын 

өзіңіз білесіз, рақым етіп, бұл баланы бағып, бала қылып алсаңыз, сіздің қолыңыздан алатын адам жоқ, 

сізге келешекте зиян болмас деп келіп едім, – депті. 

Омар молда әрі-бері ойланып қарап, «бұл иесіз балның маған қанша зияны бар, енді 4-5 жылда малай 

орнында істемей ме. Есі кіргенде біраз оқытып қойсам да болар. Баланың қылығына қарармын» деп 

ойланып, Әнуәрбекті алып қалмақшы болғанында, Әнуәрбек шырылдап жылап, кемпірден айрылмай 

жабысып алыпты. Сонда кемпір қоса жылап, алды да: 

– Қарағым-ай, шамам жоқ, қайтейін, – деп баламен қосыла жылағанда, Омар молданың әйелі олармен 

бірге жылап, 

– Құдай аямаған сорлы-ай, мен тірі болсам, жалғызым Күләндадан кем қылып бақпаспын, – деп баланың 

көзінің жасын сүртіп, тәтті беріп, алдап-сулап, алып қалыпты. Бала қанша айналып-үйрілседе бір күн 

кешке дейін жылап, ақыры бара-бара молданың әйеліне үйір болып, бірде жыласа бір мезгіл Күләндамен 

ойнап, ақыры біраз күнде кемпірді ұмытып кетіпті. Әнуәрбек молданың үйінде төрт жыл тұрып, сегіз 

жасқа шыққанда, Омар молда өзінің қызы Күләндамен бірге оқыта бастады. Әнуәрбек сегіз жасқа 

жеткенде әке-шешесіне қолғанат болып, малға қарау, су әкеліп, от жағып жіберу жұмыстарына жарай 

бастады. Баланың мінезі мен ұғымдылығы Омар молдаға өте қатты ұнады. Омар молда баланы жеті жыл 

оқытып, Әнуәрбек он беске шыққан жылы өз білгенін біліп алып, енді бір ойға батып кетіпті: 

– Мені бұлар төрт жасымнан бері асырап, ер жеткізіп, өзімді оқытып, адам қатарына қосқан 

қарыздарымен дәм-тұздарын ақтайтын міндетім бар емес пе? Бұл кісілер кемпір-шалдыққа да айналатын 

уақыттары жақын қалды ғой», – деген ойға келіпті. Әнуәрбек он беске шыққанда бала сияқты емес, үлкен 

адам секілді тиянақты, өте сүйкімді, кең ойлы болып өсіпті. Бір күні әкесіне, «маған рұқсат етсеңіз, мен 

бір әрекет етсем деймін. Қандай әрекет етуім керек, ол жөнінде қандай пікір бересіздер», – депті. Бұған 

Омар молда риза болып, «балам өзің біл», – депті. 

Бұл елдің Мәлік деген патшасы бар екен. Мәлік патша кезінде мықты патшаның бірі болып, ел сұрау 

жөнінде түрлі дауалы істерді сұрап бітіруге жеті молданы отырғызып, хатшы қазына бөлімдерін құрып, 

өзі сыртынан қарап, тексеріп отыратын болыпты. Сырттан арыз берушілердің арызын алып, патшаға 

жеткізіп тұратын бөлімін қақпаның ауыз жағынан орналастырып, ол бөлімдегі қызметші арыз 

әкелушілердің арыздарын тапсырып алып, патшаға жеткізеді екен. Патша жеті молдаға жіберіп, ол жетеуі 

тойғандарынша параны алып-алып, көп берген жағының ісін тез бітіріп тұратын болып, халық бұл 

жетеуінен өте жиіркенсе де лажсыздан олардың бітпеген істеріне қарсы тұра алмапты. Патшаның екінші 

бір әдеті өзіне қарасты. Елдің сұлу қыздарын еріксіз алып кетсе, үш күн өте сұлу болса, үш ай қылып, 

қайтадан шығарып жіберіп отырады екен. Бұл жөнінде халық іш құса болып, сыртынан қарғап-сілеп 

амалсыздан патшаның әміріне көне беріпті. Қандай әрекет істесем екен деп ойға кеткен Әнуәрбек бір күні 
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патшаға келіп, өзінің жағдайын толық айтып, маған лайықты бір қызмет берсеңіз деп арыз беріпті. Патша 

арызын қарап көріп, «сөзі өтімді көрінеді, арыз алушы бөлімі қызметке алынсын», – деп бұйырыпты. 

Әнуәрбек арыз алатын бөлімге кіріп, қызмет істей бастағаннан тартып, арыз әкелушілердің арыздарын 

патшаға жібермей, дауалы істердің екі жағында өз алдына шақырып алып, дауагерді де, жауапкерді де 

риза қылып, өте әділеттілікпен бітіре беріпті. Сұрақшы жеті молда сияқты пәледен түк алмастан дауалы 

істерді бітіру әділеттігі ел ішіне таралып, барлық халықтың «Әнуәржан көп жаса», – деген батасына 

жолыға бастапты. Бірнеше айларға дейін патшаның алдына арыз келмей, сұрақшы жеті молданың алдына 

дауалы істен біреуі келмей, олар Әнуәрбекке дұшпан бола бастапты. Мәлік патша алдына көп уақыттан 

бері іс келмеген соң, менің халқым осындай-ақ тынышталып кетті ме деп, бір күні Әнуәрбек отырған 

бөлімге кірсе, бірнеше арызшыларды көріп, патша: 

– Ей, Әнуәрбек арыз етушілер тоқтағанына бірнеше айлар өтіп еді, бүгін арыз берушілер көп қой. Бұл 

қалай? – деп сұрады. 

Сонда Әнуәрбек: 

– Тақсыр ел болған соң, халықтың дауалы істері тоқтайын, сіздердің бастарыңызды қатырмай бітіре 

берейін деп, осы арадан-ақ бітіріп тұр едім, – депті. 

Мәлік патша: 

– Ондай болса, мыналарды сұрап бітірші, – деп өзі қарап отырыпты. 

Әнуәрбек бұрынғы әдетінше екі жағын көзбе-көз отырғызып сұрап, бірнешеуін бітіріп жіберген дауагер 

де, жауапкер де күлкімен риза болғандарын көріп, Мәлік патша Әнуәрбектің екі жағын бірдей ренжітпей 

отырып бітіргеніне қайран қалып, Әнуәрбекке рахмет айтып, тақтына келіп отырғаннан кейін 

Әнуәрбектің қызметін жоғарлатуға бұйрық береді. Әнуәрбек қызметке отырып, елдің дау-шатақ істерін 

бітіре бастағаннан тартып бір қаншалар Омар молдаға келіп, балаңызға айтып, ісімізді бітіртіп бер деп, 

Омарға мал дөңгелеп келе бастапты. Омар молда баласының халыққа мұншалық жағымды болғанына, 

және де малдың қиуасыз жерден үйінде жатқан өзіне төгіліп келе бастағанына сүйсініп, бір күні қатынына 

айтыпты: 

– Қатын байғұс-ау бізге мына Әнуәржанды құдай айдап, оңынан кез келтірген екен. Қазіргі кезде біздің 

Әнуәрдің абыройы патшадан да артық болды. Бүкіл халық Әнуәрға қарай беріліп кетті. Енді біздер 

бақытымызға душар болған Әнуәрдан айрылмайық. Жат жұртқа жаралған бала ақырында біреудің адамы 

болады ғой, Күләнімізді осы балаға қосып, бүтіндей өзіміздікі етіп алайық, – депті. 

Сонда қатыны тұрып: 

– Ее сен, қызыл шай мен май тоқашқа дәндеген кезде ғана есіңе түсті екен ғой, менің ойланып жүргеніме 

бес жыл болған, – депті. 

Сонда Омар молда қарқ-қарқ күліп: 

– Қатын байғұс-ау, менен гөрі сен сезімді екенсің ғой, – деп, әйелінің арқасынан қағып-қағып қойыпты. 

Омар молданың Күләнда деген жас қызы Әнуәрбекпен бір жылда туған. Әнуәрбекпен бірге оқып, бірге 

өскен. Ай десе ай емес, күн десе күн емес, сұлулықта теңдесі жоқ. Адам бір көрсе, екінші және бірнеше 

көрсем-ау деп аңсатып тұратын өлшеусіз сұлу екен. Күләнда мен Әнуәрбек бірін-бірі өте жаратып, бірін-

бірі бір сағат көрмесе аңсап тұрады екен. Бірақ та әке-шешелерінен бата алмай, соларын іштеріне сақтап, 

амалсыздан жүреді екен. Дүние, малға қарқ бола бастаған Омар молда әйелімен ақылдасып, алған соң 

тойын кейін жасаймыз деп екеуін оңаша қарсы үйіне шығарып: 

– Балам Әнуәржан, сен менің күйеу балам болдың, – деп сырын ашық көрсетіп, сонымен бірнеше күндер 

өтті. Алдарына елдің дауалы ісі бармай, парадан қағылып, қарындары аша бастаған жеті молда бір күні 

отырып, өзара кеңесіпті: 

– Япырым-ау, осы бір қу баланы құдай қалай кезіктірді, осы неме келгелі алдымызға іс келуден бүтіндей 

тоқтап, елдің бәрі сол қуға аударылып кеткен жоқ па? Өзін барған сайын патша да өте жақсы көріп барады. 

Осы немеге ақылды қалай табар екенбіз, – дескенде, араларынан біреуі отырып: 

– Оның ақылын мен таптым, – депті. 

Басқалары: 

– Е кәне, амалын қалай табасың, – десіпті. 

Сонда әлгі молда айтыпты: 
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– Осында бала оқытатын Омар деген молда бар. Сол молданың адам баласы тең келмейтін өте бір сұлу 

қызы бар. Омар молда сол сұлу қызын осы қуға некелейтін болыпты. Оның сұлулығын патша білген жоқ. 

Егер патша ол қызды бір көрсе, бұл қудың жаны шырқырап, үміт кетеді оп-оңай дегенде басқалары 

қуанып кетіп, ойбай-ау, олай болса, оны қарайтын Мәриям деген қатынға айталық. Ол көріп келіп патшаға 

осы істің оңалғаны десіп, біреуі барып Мәриямға: 

– Сіз патшаға лайықты өте сұлу бір қызды көрмей жүр екенсіз. Осында пәлен жерде бала оқытатын Омар 

деген бір молда бар. Оның теңдесі жоқ бір сұлу қызы бар. Соны алдымен өзіңіз бір көріп алып, патшаға 

айтсаңыз, сіздің мәртебеңіз көтерілгелі тұр депті. Мәриям мұны естісімен тоқталмастан, Омар молданың 

үйіне барып қызды көрсе, адамнан туды деуге болмайтын бір сұлуға таңданып, біраз қарап тұрып, асығып 

қайта жүгіріп, алқынған күйінде Мәлік патшаның алдына кіріп келіпті. Мәлік патша қайтседе бір сұлу 

тауып келген екен деп қасына отырып: 

– Е, асығыс келдіңіз, – депті. 

Сонда Мәриям: 

– Ойбай тақсыр, ауызбен айтып түр-сипатын толықтыра алмайтын бір қыз таптым, – депті. 

Патшада оның сүйсініп: 

– Е, ол қыз кімнің қызы, қай жерде, – деп сұрапты. 

Мәриям: 

– Әлгі бала оқытатын Омар молданың қызы, – депті. 

Мәлік патша: 

– Ондай болса, ол қызды өзім барып көрейін, – деп, сол сағатында тоқталмай, атқа мініп, дереу Омар 

молданың үйіне келіп көрсе, күндей балқып отырған бір қыз. Патша Күләнданың нұрына таң қалып, 

мұндайда адам баласы туылады екен-ау деп, жан-ділімен ғашық болып, қайта айналып, дереу тақтына 

отырып, Омар молдаға сол сағатында үш кісі жіберіпті. Ол жіберген елшілеріне айтқан сөзі, «Омар 

молданың қызы маған өмірлік әйел болуға лайықты екен жауабын тез алып келіңдер», – деп бұйырыпты. 

Жіберген елшілері Омар молданыкіне келсе, Омар үйінде екен. Елшілер келіп амандасып отырып: 

– Молдеке, сіздер бір бақытты адам екенсіздер. Балаңыз патшаға лайық туылыпты. Қызыңызды патша өз 

көзімен көрген екен, қызыңызды өмірлік жолдас етемін, жауабын алып келіңдер деп бізді жіберді. Қане, 

не дейсіз, – депті. 

Сонда Омар молда күлімсіреп ойланған, «Мен патшаға ата болсам, одан артық құдайдан не тілеймін. 

Дүние деген өз-өзінен төгілмеді ме? Енді сарайды алтыннан салып, бір жас тоқал алса, одан еркек балалар 

туылмай ма? Патша маған күйеу болған соң, енді маған теңдесетін кім бар? Мұнан артық құдай қайтып 

оңлайды» деп, сақалын саусағымен тарап-тарап қойып, күле сөйлеп: 

– Ойбай-ау, патшаға біздің қыз ұнаған болса, мен патшаның қасындамын ғой, – дегенде әйелі баж етіп 

түргеліп: 

– Ойбай, қызымызды Әнуәрбекке атастырып қойғанбыз, бұл кісі байқамай сөйлеп отыр, – деп, бетін 

шымшып-шымшып алып, патшаға айтыңыздар үйдегі балаға обал қылмасын, – депті. 

Омар молда: 

– Ой, боқ жеп келген дәулетті тебемін дегенің қандай ақымақшылығың? Балам үйде болмағанда қайда 

кетіпті? Оттамай отыр! Мені сен билей алмайсың, – деп қатынын ұрарманға келгенде, елшілер: 

– Молдеке, ашуланбаңыз, қатын деген не білуші еді, өз сөзіңіз сөз-ақ қой. Енді біз қайтайық, – десіпті. 

Сонда Омар молда, «мені қатын билей алмайды ғой, менің ойым патшамен бір-ақ жерде, ендігісін 

патшаның өзі білсін. Патшаға менен үш қайтара сәлем деңіздер», – деп, Омар молда қақырынып, күрбиіп 

елшілерді аттандыруға шығып кетіпті. Елшілер келіп әкесімен сөйлесіп отырғанда, Күләнда есіктің 

сыртынан тыңдап тұрған екен. Омармен елшілер үйден шығып кетісімен Күләнда шешесіне жылап келіп 

бас салып: 

– Апатай-ай, бұл не деген сұмдық болды. Менің қу әкем біреудің адамын құдайдан қорықпай, қайтып зар 

қақсатып айырмақшы болды. Бәрібір мен ол жерге барғанымша, маған бір сүйем бұйырсын. Мен 

Әнуәрдан айрылып, тірі жүре алмаспын, – депті. 

Сонда шешесі қызынан да қатты жылап: 

– Ой, сорлы балаларым-ай, құдай көздеріңді ашпайын деген екен. Әнуәрді бір жасынан жылатып, 

зарлатқан жасаған бейшара, көз жасына қарамай-ақ қойған екен. Сен сорлы қызымды өз теңіне қосылды 
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ғой деп қуаныш ішімді кернеп жүргені бекер екен. Сен әзірше сабыр ет! Әнуәр не дейді екен, ақылдасып 

көр, – депті. 

Патшаның елшілері молданыкінен шығысыменен патшаға келіп, Омар молданың жауабын түгел сөйлеп 

беріпті. Мәлік патша қуанып кетіп, қазынашыға дереу бұйырып, қазынадан ақша алып, базардағы неше 

түрлі асылдардан жартас алыңдар. Ұсталар Күләндаға лайықты алтын, гауһар тастан алқалар соқсын деп 

бұйырыпты. Бұл істердің барлығын Жабар деген патшаның хатшысы Әнуәрбекке бастан аяқ ұқтырып, 

«менің қолымнан келетін шара жоқ, іс жаманға айналды, өзің ойланып көрерсің», – депті. Әнуәрбек бұл 

сөзді естігенде қаны қашып, өңі бұзылып, жүрегі дүпілдеп, үнсіз біраз отырды. Сенерін, сенбесін білмей 

кешқұрым үйіне қайтып келсе, Күләнда әке-шешесі отыратын бөлмеде бүктүсіп жатыр екен. Әнуәрбек 

өздері жататын қарсы бөлмеге кіріп, біраз әрі-бері жүріп жүрді. Әнуәрбек келісімен бір минут өтпей 

жатпай келетін Күләнда бүктүсіп жатқан күйінше жатып алыпты. Әнуәрбек бұған сенер-сенбесін білмесе 

де, бұл ахуалды көріп, естіген сөзінің шынға айналғанына көзі жете бастады. Бір кезде енесі келіп, тамақ 

іш деп шақырған соң, Әнуәрбек ата-енесі отырған бөлмеге кіріп келсе, қабағын түсіріп, Әнуәрбекке 

шынайы бір қарамаған Күләнда бұрышта бүктелген күйі жата беріпті. Енесі қатты уайымға түсіп кетіпті. 

Үшеуі үнсіз отырып тамақ ішіп, Әнуәрбектің тамағынан тамшы да өте алмай, өзі жататын бөлмеге барып, 

қасіретпен қарайып, ұйқы келмей, түнімен сенделіп, әрі-бері жүріп, сонымен таң атқызыпты. Күләнмен 

ауызша жолығайын десе, Омар молда да ұйықтамай, қызын бағып, таң атқызыпты. Таң атқан соң, 

Әнуәрбектің көңілінде Күләннан айрылса, тірі жүре алмайтынын айта келіп, Күләнжан өзің не ойлап 

жатырсың деп хат жазып, қорасында атқа қарайтын он жастағы бір балаға беріп, сол күні өзі күндегідей 

қызметіне бармай, шет жерде бір танысының үйіне барыпты. Әнуәрбек қызметке келмеген күні жеті 

молданың біреуі Мәлік патшаға келіп: 

– Тақсыр, сіз қауіпті жүрсіз. Қадірлеп, қастерлер жүрген Әнуәрбек сіздің дәм-тұзыңызды татып жүріп, 

сізге дұшпан болып, сіздің ғашық, адал жарыңызды алып қашып кеткелі жатыр дейді. Өзі менің абыройым, 

патшадан асып кетті деп өте көлбеңдеп, кеткенін сезбей жүрмісіз, – депті. 

Патша елең етіп қарап: 

– Е, оған ондай күш қайдан біте қалды? Өзі Жапарменен бір жүреді. Анығын сол білетін шығар деп оны 

да шақырып келіп, сен мына сөзден не білесің, – деп сұрапты. 

Жапар: 

– Мен ондай сөзді естімедім. Кеше басым ауырып отыр деп отырған. Жазылса ертең келетін шығар, – 

депті. 

Әнуәрбек шетте бір танысының үйінде күн батқанша жатып, кешкісін Жапардың үйіне келіп: 

– Қане достым, біздің жағдайымыз қалай болатын болды, – деп сұрапты. Жапар естіген сөзін түгел айтып 

келіп: 

– Бұл бұзықтар Күләнді қайтседе ажыратып алатынын анықтады. Сендердің қайғы-қасіреттерің менің 

жаныма да батып барады. Амал не? Қолдан келер түк жоқ, енді өзің ойланып көрерсің, – депті. 

Сонда Әнуәрбек қасіретпен қан жұтып тұрып: 

– Достым, мен Күләннан тірідей айрылғанымнан гөрі, өліп айрылғаным жақсы. Мен Күләнға жанымды 

қидым. Қазір Күләннан хабар аламын, мүмкін Күләнда өз жанынан үміт үзгенде шығар. Күләнді осы 

жерге шығарып алып, бұдан былай жарық көре алмайтын өмірдің боласысын тезірек болдырамыз. 

Қайтейін достым, жолдастық ақың үшін маған қаншалық жаның ашығанымен лажымыз жоқ. Жолдастық 

қарызыңызды кешіңіз, – деп екеуі қол ұстасып жылап тұрып, қош айтысып ажырасып кетіпті. 

Әнуәрбек ымырт жабыла, Омар молда бала оқытатын мектептің жанына келсе, өзі хат берген он жастағы 

бала жүгіріп келіп: 

– Аға, бүгін мен сізді кешке дейін іздеп таба алмадым, Күлән тәте ағаңды қайдан болса да тауып, мына 

хатты бер деп еді. Өзі ауырған ба білмеймін, тамақ ішпей кешке дейін жылап жатыр, – деп Күләнда жазған 

хатты беріпті. 

Әнуәрбек, Күләнжан не деді екен деп асып-сасып, хатты ашып, оқып көрсе, сондағы Күләннің жазған 

хаты: 

Айналайын Әнуәр, 

Бірге өсіп едім жасымнан 

Төл қозыдай тең өстім, 
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Бір сағат кетпей қасыңнан 

Жеттім бе деп мұратқа, 

Бақытым қайсы ашылған? 

Шыбын жан кетпей кеудемнен, 

Тірідей сіздей айрылман. 

Ендігі өмір не керек? 

Не десең сонда мен тұрам 

Мен де қидым жанымды 

Әнуәр өзің шыдасаң. 

Ес білгелі бірге өсіп 

Он беске кәмәл кеп едім 

Өз жанымнан тәттірек 

Ғашығым, сәулем сен едің. 

Зұлымның түстік торына 

Келтіріп тұрған кемелін. 

Айналайын Әнуәр, 

Бір көрініп жол көрсет, 

Дегенің болсын- дегенің. 

Әнуәрбек Күләннің жазған хатын оқып, өте сүйсініп, қасындағы балаға: 

– Інім, сен үйге барып, апамды мен шақырады деп айта ғой, – депті. Бала құлдырықтай жүгіріп отырып, 

Әнуәрбектің енесіне: 

– Апа, сізді балалар оқитын жерде Әнуәр аға шақырып жатыр – дегенде, енесі естісімен жүгіріп Әнуәрға 

келіп, оны көргенде енесінің көзінен жас төгіле бастап: 

– Бақтарың жанбаған сорлы балаларым-ай, ендігі күндерің не болар екен, – деп еңіреп жылап жіберіпті. 

Әнуәрбек енесімен қосыла жылап: 

– Апатай-ай, Күләнжанның хәлі қалай болып жатыр? Бізге айтар ақылыңыз не? – деп сұрапты. 

Сонда енесі тұрып: 

– Ой, сорлы балам-ай, Күләннан қандай хәл сұрайсың? Күлән жанынан үмітін үзді. Бар арманы сені 

тірлігімде бір көрсем болғаны, одан кейін маған ендігі жарық дүниенің керегі жоқ деп қасіретпен қан 

жұтып жатыр, – депті. 

Күләннің зарын естіген Әнуәр іштей елжіреп, шыдап тұра алмай жылап жіберіп, «апатай-ай, бізге айтар 

ақылыңыз бар ма», – деп қайталап сұрай беріпті. 

Енесі тұрып: 

– Менде не ес қалды деп тұрсың, сендер қайғы-қасіреттеріңмен енді мені адам болып жүре алады деп 

тұрмысың? Менің қураған қу маңлайым симаған екеуің, енді өздерің білерсіңдер, – деп енесі жылап 

жіберіпті. 

Әнуәрбек енесіне: 

– Апатай-ай, егер өмірім болса, төбеме көтергендей бағармын-ау деуші едім, құдай ол тілегіме жеткізбеді. 

Біздегі аналық қарызыңызды кешіңіз, енді Күлән екеуіміз тірлікте сізге жоқпыз, дегеніме жете алмай бұл 

дүниеден өтетін болдым, жаны басқа адамның өліп кетуі де оңай емес, өзіңізді-өзіңіз мықты ұстаңыз, – 

деп жылап тұрып, апатай, Күләнді шығарып жіберіңіз, Күлән екеуіміз де өмірден үміт үзген адамбыз ғой, 

әзірше осы арадан бір шығып кетіп, не болса да бірақ көрелік, – депті. 

Енесі де еңіреп, жылаумен тұрып: 

– Біріңе-біріңді лайықтап қосқан екі қарағым-ай, менде кешпейтін не қарыз бар? Ажалсыз жанға айла бар 

деуші еді ғой қарақтарым жолдарың болсын. Қашан жаман аттарыңды естігенше үміт дүниесі ғой 

тілектеріңді тілеп тұрайын, Күлән әзір-ақ келеді. Қош-қош-қош қарағым, – деп үш айтып, өксіп жылап 

үйіне қарай жүріп кетіпті. 

Енесі кеткеннен кейін көп кешікпей-ақ Күләнда жүгіріп жетіп келіп, екеуі жылап тұрып амандасып алып, 

шеттегі танысының үйіне қарай жүре беріпті. Жолда келе жатып екеуі ақылдасып, сонда Әнуәр айтыпты: 

– Біздер бір жаққа ұзап қашқанмен мұнан құтыла алмаймыз. Жанды қинап қашқан ақыры ұсталуымыз 

анық. Сондықтан осы маңайға екі-үш күн айналып, бітетін өмірді тезірек бітіріп жібергеннен тиістісі жоқ 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              906 bet 

екеуіміз тірідей ажырап кетсек құса менен қатып барып ақырында өлуіміз анық. Өйтіп жанды қинап 

өлгеннен гөрі неде болса зәлімдердің өздерімен қарсыласып, халық алдында өліп кеткеніміз дұрыс па? – 

депті. 

Сонда Күләнда тұрып: 

– Менің ойымда осы еді. Мен махаббатсыз тіршілікпен-ақ өмір кеше тұрайын десем, Алланың жазған 

өміріне көндім деп, бүгін үйімнен шықпайтын едім. Маған ендігі өмірдің керегі жоқ, қалай десең, мен сол 

жердемін депті. Бұлар өзара кеңесіп алып, түнделетіп, шеттегі таныс үйіне келіп, сол жерде екі-үш күн 

болса да өмір сүре тұралық, – деп, сол жерде тоқтап жата беріпті. Әнуәрбек пен Күләнда кеткен түннің 

ертеңінде, «Әнуәрбек Күләнданы алып қашып кетіпті» деген сөз ел ішіне дүр ете түсіп, Мәлік патша 

естігенде, қаһар менен терісіне симай жарылып кете жаздап, «қайдан болса да тауып келіңдер», – деп, ел 

ішіне көптеген адам шығарып, үй-үйге кіріп, астан-кестенін шығарып, тінтіп жүргенде, барлық халық: 

– А, құдай, мына бұзықтар табылмай құтылса еді, – деп Әнуәрлардың тілегін тілеп, шуласып кетіпті. 

Тінтушілер қаншалық іздесе де, таба алмай енді ұзап іздеуге айланған уақытында үш күн өтіп, төртінші 

күні Әнуәрбек ерте тұрып, Күләндамен қол ұстасып қоштасып тұрып: 

– Сүйікті адал жарым Күләнжан, үш күннен бері ел арасын іздеп болып, енді қырға шығып іздейді. Енді 

біздің дүниеден көретін жарығымыз таусылып, бітетін уақыты болса керек. Мен қазірден бастап сол 

зәлімдер алдына барып, көңілдегі сезімімді ашық айтып, көпшіліктің алдында өлейін. Сені өздері де 

тауып алар, әзірше сабыр етіп, осы үйде отыра тұр, – депті. 

Сонда Күлән: 

– Әнуәржан, сенің бұл не дегенің? Бәрібір сен ол жерге барған соң-ақ ол зәлімнің өлтіруінде шек жоқ. 

Мен бұл жерде қалып, жеке жерде өлгенімше сенің өліміңді көріп тұрып, сол жерде өлгенім жақсы емес 

пе? – депті. 

Сонда Әнуәрбек: 

– Сен сабыр ет! Кім білсін, қалай болады? Менің жақсы-жаман ахуалымды есті, – деп, Күләнданың бірге 

бармау жағын сұрай берген соң, Күләнда амалсыздан риза болып, сол жерде қалатын болғанда, екеуі 

қоштасып, жылап тұрып, қоштасқандағы Әнуәрбектің сөзі: 

Төрт жасымнан бірге өскен, 

Айналайын Күләнжан. 

Мінсіз болып туылып, 

Сымдай белің бұралған 

Бақытымызға кез бопты, 

Бұзық бір заман қуарған. 

Тұйықсыз торға оралып, 

Шыға алмай қалдық Құмардан. 

Қылмысты ісім жоқ еді, 

Көпке ісім сыналған. 

Сен ғашық жетпей мұратқа 

Біз құсап кеткен жылап та, 

Қош Күләнжан, қош енді 

Емеспіз артық солардан. 

Күләннің жылағаны: 

Айналайын Әнуәр, 

Сүйікті, сынды бағланым. 

Мен үшін қиып жаныңды, 

Бір бағыттан танбадың. 

Бірге өлсем деп өзіңмен, 

Тіленіп мен де зарладым. 

Амалым қанша, қайтейін, 

Қызығыңа қанбадым. 

Іші-бауырым елжіреп, 

Күйсем де от боп жанбадым. 
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Жеткенде желкем қиылып, 

Тістеулі кетті бармағым. 

Жазуға амал бізде жоқ, 

Зұлымның қанды қармағын. 

Қош-қош сәулем қош енді, 

Қайырлы болсын барғаның. 

Екеуі бірін-бірі қимай көпке дейін айрылыса алмай жылап тұрып, үй иесіне Күләнді тапсырып, қайта-

қайта қоштасып, амалсыздан Әнуәр Күләнданы құшақтаған қолын босатып, Мәлік патшаға қарай жүре 

беріпті. Әнуәрбек сол бетімен тоқталмастан Мәлік патшаның алдына кіріп келгенде, Мәлік патша 

тұтанып, қап-қара болып: 

– Ей, бұзық сенің менің қатынымда нең бар еді, – деп, зіркілдей жөнелгенде, Әнуәрбек бұдан тірі 

қалмасын білген соң: 

– Мен бұзық емес, сен бұзықсың, мына отырған жеті қуменен сегізіңе құдайдың дүзі арам. Күләнда қашан 

сенің қатының болып еді? Сен бізді жылатсаң, сені құдай жылатсын, – деп қасқарып тұрып алғанында, 

Мәлік патша қаһарланып, жендеттеріне «мына бұзықтың екі қолын байлап апарып, зынданға салыңдар», 

– деп ақырыпты. 

Жендеттері Әнуәрбектің қолын байлайын деп жетіп келгенінде, Әнуәрбек жендеттерді қойып-қойып 

жіберіп, «апаратын жерлеріңе өзім-ақ барам, жүріңдер», – деп кетіп бара жатқанда жеті молдаға қарап: 

– Жерлерің енді кең, сендердің қандарыңда менің қаным сияқты шашылсын, – деп, жендеттердің алдына 

түсіп, үйіне өзі келіп, кіріп кетіпті. Жетеуі «бұл бұзықтың өлім алдында тұрып айтқан сөзін қарашы» деп, 

мұрттарынан күліп қала беріпті. Мәлік патша хатшыларын шақыртып алып: 

– Дереу хабарландыру жазып, барлық жерлерге іліңдер! Әнуәрбек бұзық ертең дарға тартылады, – деп 

бұйрық беріпті. Хатшылар дереу жазып, халық көретін жердің бәрінде бір сағат ішінде Әнуәрбек дарға 

тартылады деген хабар қаптап кетіпті. Бұл хабар Күләндаға естіліп, ол Әнуәрдің тапсырып кеткен 

адамынан жасырынып далаға шығып, қолына бір құлаштай жіп алып келіп, Әнуәрбек өлді деген хабардан 

бұрын өліп алайын деп, жіпті ілмектеп бір ағашқа тастап жіберіп буынып енді жаны шығып бара жатқан 

кезінде, үй иесі көріп қалып, жіпті кесіп жібергенде Күләнда сылқ етіп құлай кетіпті. Әлгі адам дереу 

өкпесіне қолын салып жіберсе, болымсыз жыбырлағандай болған соң, Күләннің бетіне су бүркіп, аздан 

кейін Күлән есін жиып, бас бармағын батыра шайнап алып, су бүркіп отырған адамға қарап: 

– Ағатай-ай, маған бекер обал еттіңіз-ау! Сіздің маған жаныңыз ашыса, мен Әнуәрдің өлімінен бұрын 

өлгенім жақсы еді ғой. Бәрібір мен енді тірі қалатын адам едім ғой, – деп еңіреп жылай беріпті. Күләннің 

зарына ер-әйел екеуінің іштері елжіреп, екеуі Күләндамен қосыла жылап, Әнуәрдің таныс адамы: 

– Қарағым-ай, сабыр етші, – деп, Күләнданы жұбатып, сонан кейін өзі ешқайда бармай және ұйықтамай 

Күләнданы күзете тұрыпты. 

Ендігі әңгімені Асан менен Үсеннен бастайық. Әнуәрбектің жоғалып кеткен екі ағасы намыстанып, өз 

елінен шығып кеткеннен кейін алыс бір елге келіп, малайлық іспен әлдене бастағанда сол жерде тұрып, 

сауда қылып, бұрынғы бұзықтарын тастап, әбден байып, қатын алып, балалы болып, әбден өлместей 

болған кезінде өз еліне көштерінің бетін түзеп, өздері үш жасында тастап кеткен інісін сағынып, Әнуәрбек 

тірі болса, жылдамырақ көрелік деп, көштеріне қарай Әнуәрбек қамауға алынған күні өз елінің ішіне 

жетіп келсе, қайсыбірі мал айтып сойып, қайсыбірі жеті нан таратып: 

– А, құдай, Әнуәрбекті сақтай көр, – деп, жылап-шулап жүрген елді көреді. Сонымен бірге әр жерде 

Әнуәрбек ертең дарға тартылады деген хабарландыруды көріп, бұлар: 

– Япырым-ау, мына адам көпшілікке осыншалық жағымды, қадірлі адам болғанда, патшаға неғып 

қылмысты болды екен? Өзінің жайын білейікші, – деп, бір адамды шақырып алып: 

– Бұл өлімге бұйрылған кім? Патшаға соншалық қылмысты адамның осынша көпшілік неғып тілеп жүр? 

Бұл өлімге бұйрылған адамның бұл елге қандай жақсылығы өткен адам, – деп сұрапты. 

Сонда әлгі адам тұрып: 

– Біздің елде Нұрым деген бір бай бар еді, ол адам әйелімен екеуі бір жылда қайтыс болып, оның ер жеткен 

екі баласы, бір жастағы Әнуәрбек деген баласы қалған. Ер жеткен екі баласы бұзық болып, бар малды 

тауысып қашып кетіп, сол жетім қалған Әнуәрбек оқып, ер жетіп, осы елді әбден түзеп еді, патшамыз сол 
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Әнуәрбектің әйелін тартып алып, өзін дарға тартып өлтіретін болып тұр. Мына шулап жүрген халық, сол 

жас үшін жылап жүр. 

Бұл сөзді естіген Асан мен Үсен естерінен танып, көздерінің жасы кетіп, енді қайтеміз деп бірін-бірінен 

ақыл сұрағанда, Үсен тұрып, «мен қазір Әнуәрдің жатқан жеріне барып, қайтсемде Әнуәрдің бір түн қу 

бетінен сүйіп, бүгінше Әнуәрмен бір жатып, ертең онымен бірге өлем», – депті. 

Сонда Асан тұрып: 

– Біздердің бұрынғы ақымақтығымыз жетіп жатыр. Енді біздерге Әнуәрдан айрылып, жасаған өмірдің 

керегі де жоқ. Біздер бекерден-бекер өлгенше бүгін екеуіміз екі ақ балта тауып алып, ертең дар түбінде 

Әнуәрді өлтірушілердің бір-екеуін өзіміз өлтіріп, өзіміз Әнуәр өлтірілген жерде бірге өлеміз, – депті. Бұл 

сөзді Үсен де тура көріп, екеуі екі балта сатып алып, оны ұзынырақ сапбен саптап, өткірлеп қайрап, екеуі 

де туысы үшін өз жандарын өлімге қиып, даярлық ете беріпті. 

Қаһарлы Мәлік патша ызаменен ерте тұрып, «барлығы дар майданы түбіне жиналсын», – деп бұйрық 

етіпті. Әнуәр үшін шулап, жүректері дүпілдеп, ұйықтаған көпшілік ерте менен топ-топ болып, дарға қарай 

ағытылып жүре беріпті. Әнуәрбекті қамаудан шығарып, дар майданына қарай айдағанда, екі қолын 

байлап, жендеттер алды-артынан қамап алып, қолдарына мылтық, қылыш алып айдапты. Дарға қарай 

ағылып келе жатқан көпшілік байлауменен айдалып келе жатқан Әнуәрді көргенде: 

– Қайран Әнуәр, шынымен өлгенің бе? Ақ иіліп сынбайды деген бекер екен ғой, – деп жылаған дауыстар 

жер жаңғыртса да патша әміріне қарсы тұруға шара жоқ, шулап, жылағаннан басқа шарасыз болып жүре 

беріпті. 

Сонда Әнуәрбек байлауда айдалып келе жатып, халықпен қош айтысып айтқан сөзі: 

Білесіздер ел-жұртым, 

Бір жастан жетім шерлі едім 

Екі ағам тастап кеткенмен, 

Туып-өскен жерде едім. 

Ата-ана мен туыстың, 

Тәрбиесін көрмедім. 

Риза бол ел-жұртым, 

Қаны бірге өз ұлтым. 

Дегендей қылып көбіңе, 

Қызмет етіп бермедім. 

Тірі болса ағалар, 

Бұдан кейін кеп қалар. 

Бір арман сол сәлемде, 

Тірлікте бірін көрмедім. 

Қаны қара зұлымдар, 

Ерте айырды елімнен. 

Кіндік кесіп, кір жуып, 

Туып-өскен жерімнен. 

Жемеңдер қанзұт жеті қу, 

Қу құлқынға берілген. 

Тілектерің қабыл боп, 

Ойлаған шықты жеріңнен 

Он беске жаңа жеткенде, 

Опырдың қулар белімнен. 

Ызалы халық анталап, 

Тесемен, шотпен балталап 

Уақыт кезі келгенде, 

Шұқысын көзге көрінген. 

Сендерге барып оқ болсын, 

Бір тамшы қаным төгілген. 

Соры қайнаған енеме, 
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Көз қырын сал ағайын. 

Әнуәр, Күлән деп жүріп, 

Ағартып еді самайын. 

Кеудемде жаным тұрғанда, 

Келген қысым қу жанға. 

Көрінсе енем деп едім, 

Арыздасып қалайын. 

Жоқ сияқты бұл жерде, 

Жан-жағыма қараймын. 

Сәлем де жұртым сәлем де, 

Ғарып болған енеме. 

Бағып еді төрт жастан, 

Көтергендей төбеге. 

Мені есіңе алсаңдар, 

Жүріңдер желеп-жебеп. 

Кететін болдым, 

Күләндаға сәлем де! 

Аманда бол ел-жұртым, 

Жаны бір көшеде 

Әнуәрбектің бұл зарын естігендер, одан әрі шулап, Әнуәрді айдаған жендеттер де майданға жақындап 

қалыпты. Асан-Үсен Әнуәрбектің екі ағасы екі ақ балтаны қойындарына тығып алып, олар да 

жендеттердің артында таяу жүріп, еңіреп жылап келе жатыпты. Жендеттер Әнуәрбекті қамалап, майданға 

айдап келгенде, Мәлік патша мен жеті молда бұрын келіп, майданда тұр екен. Әнуәрбек майданға айдалып 

жетісімен-ақ Мәлік патша жендеттерге: 

– Тартыңдар, – деп ақырғанда, жендеттің бірі Әнуәрдің мойнына арқан ілмектеп, тартып қалғанда, Үсен 

қарғып келіп, Әнуәрдің мойнына арқан тастағанды қақ басынан ақ балтамен періп кеп жібергенде, 

жендеттердің енді біреуін Асан періп жіберіпті. Сол кезде Әнуәрбек үшін жылап-шулап тұрған көпшілік 

ойбай, жабылыңдар жабылыңдар, – деп шу етіп басып келіп, алдымен Мәлік патшаның, содан кейін жеті 

молданың бастарын қағып-қағып жіберіпті. 

14. Ермек 

Ертеде бір кемпір болыпты, оның жалғыз баласы болыпты. Баласының аты Ермек екен. Кемпір кедей екен, 

мал дегенде жалғыз көк сиыры бар екен. 

Күндерде бір күн Ермек шешесін қалдырып, өзі оқуға кетеді. Айлардан ай, жылдардан жыл өткенде ол 

бір қалаға келіп жетеді. Сонда жүріп әлдеқалай базарға шыға қалса, бір шал сандық көтеріп жүріп: «Осы 

сандықты алған да арманда, алмаған да арманда», – депді. Ермек келе салып: 

– Бұл сандығыңа не сұрайсың? – депті. 

Шал сандығыма мың ділдә сұраймын депді. 

– Мә ақшаң! – деп, ақшасын санап беріп, сандықты алып, хат жазып, шешесіне беріп жібереді. 

Ермек сонымен оқи берсін, шешесіне келейік. 

Кемпір көк сиырдың ертеңгі, кешкі сүтін пісіріп ішіп, күнелтіп, баласын ойлап, анда-санда жылап қояды. 

Бір күні кемпірдің алдына баласы жіберген сандық келеді. Кемпір қуанып, соны жер үйіне бүкшеңдеп, 

әрең көтеріп енгізеді. Сандықтың аузы жабулы, кілті жоқ. Кемпір балталап, сандықты бұзады. Аузын 

ашып қалғанда, «ай десе аузы, күн десе көзі бар», қасы қиылған, аузы оймақтай, ерні жұп-жұқа, беті 

қандай қып-қызыл, белі құмырсқаның беліндей нәп-нәзік, саусағы тезге салғандай сүп-сүйір, орта бойлы 

бір қыз шыға келеді. Кемпір сасқанынан шалқасынан түсіп, талып қалып, әлдене уақытта есін жиып алып, 

сөзге келеді. Қыз кемпірмен сөйлесіп, мән-жайын білісті. Қыз базардан бір бояу алдырып, өзінің суретін 

салады. Бұл суретті кемпір базарға алып барып, сатып жүреді. Бір күні кемпір бір сурет алып шығып еді, 

бір жуан адам кемпірдің сұрағанын беріп, сатып алды. Екінші күні кемпір тағы да бір суретті алып, 

базарға шығып еді, кешегі жуан кісі көшеде аңдып тұрып, сұрағанын беріп, суретті тағы сатып алады. 

Осының арқасында кемпір байып, бірнеше қатар тас үй салдырып, сән-салтанаты артады. 
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Бір күні кемпір базарға суретті алып шығып еді, баяғы жуан кісі соңынан қалмай еріп жүріп, кемпірдің 

үйіне келеді. Келіп қызды көріп, талып қалады. Әлдене уақыттан кейін есін жиып, қызбен сөзге келеді, 

қызға: «Ғашықпын! – деп сөз айтты. Бірақ, қыз мұның сөзін қабыл алмайды. Онымен жуан қоймайды. 

Бірнеше күн ұдайы келіп, қызға сөз айтып жүреді. Қыз әбден көнбеген соң, жуан кісі Ермекке хат жазып, 

қызды жамандайды. «Сенің жіберген әйелің өңкей бозбалаларды қондырумен байыды. Үйің күніне 

қонақсыз болмайды», – дейді. 

Мұнан соң айлардан ай өткен соң, Ермек үйіне қайтса, жер үстінен орнын сыйпалап, таба алмайды. 

Қаланың шетінен сұрастырып отырып, төрт қабатты биік тас үйге кіріп келіп о жақ, бұ жағына қараса, 

шешесі жүр. Жылап көрісіп, амандасып болған соң, екінші бөлмеге кірсе айдай ақ, сұлу бір қыз отыр. 

Қалтасынан қанжарды суырып алып өкпесінен салып, қызды терезеден лақтырып жібереді. Бұдан 

бірнеше күн бұрын осы үйдің жанында бір дәрігер келіп жатыр еді. Шыңғырған әйелдің даусын естіп, екі 

күтуші әйелін біліп келуге жұмсайды. Екі әйел келсе, шала өліп жатқан әйелді көреді. Мұны дәрігерге 

айтып келеді. Дәрігер екі әйелді қайта жұмсап, өлген әйелді алғызып бақылап еді, әйел өлмеген екен. 

Әйелге дәрі беріп, ертеңгісін дәрігер үлкен қалаға алып барып, емдеп жазады. 

Ермектің ашуы басылған соң, шешесі жылап-еңіреп: «Не жазығы бар?» – деп баласынан сұрайды. Ермек 

шешесіне жуанның жазған хатының мазмұнын түсіндіреді. Шешесі оның өшігіп жазғанын айтады. Мұны 

естіген соң Ермек қолына темір таяқ алып, аяғына темір етік киіп: «Сол сұлуды не тірі табам, не соның 

жолында өлем, – деп қаңғырып кетеді. Жылай-жылай кемпір сорлы қалады. 

Бұл хабарды естіген соң баяғы жуан да: «Сол сұлудың жолында өлем! – деп қаңғырып, о да кетеді. 

Енді дәрігер мен қызға келейік. Дәрігер емдеп, қызды жазады. Енді ол қызға сөз айтып жүреді. Күндерде 

бір күні дәрігер: 

– Емдеп, өлім алдынан алып қалдым, маған ти, – дейді. 

Қыз: 

– Жарайды, тиейін, ойын-сауық істе, гармон, биші әкел, той қыл! – дейді. 

Дәрігер өлеңші, биші әкелуге кеткенде, қыз амалын тауып, қашып кетеді. Дәрігер өлеңші, биші алып келсе, 

қыз жоқ. «Сол қызды не табам, не жолында өлем!» – деп, бұл да қуып шығады. 

Қыз күндерде бір күн, бір топ қойшыларға жетеді. Келісімен екі қойшы төбелесе бастайды. Төбелестің 

түрі – біреуі: 

– Мына қызды мен алам! – дейді. 

Екіншісі: 

– Жоқ, мен алам! – дейді. 

Қыз: 

– Мен ерге тисем, екеуіңізге тимеймін, біріңе-ақ тиемін. Сондықтан екеуінің жарысып барып, анау көлден 

су әкеліңдер, қай бұрын келгеніңе тиемін, – дейді. 

– Жарайды, – деп, екі қойшы суға кеткенде, қыз жөніне жүріп кете барады. 

Қойшылар келсе, қыз жоқ. Сандарын бір-бір соғып: «Бұл қызды көрген де бір, жолында өлген де бір!» – 

деп, қойды тастап қуып кетеді. 

Күндерден күн өткенде, қыз жалғыз қойшыға келеді. Шөлдеп-шаршап, талып келген кісі қойшының 

қойыртпағын ішіп, есін жинайды. Есін жинаған соң, қойшының бір қойын сатып алып, сойып таз қараның 

басына бөрік қылып киіп алып, қойшының киімін сатып алып, оны киіп, қайыршы болып, қыз жөніне 

жүріп кетеді. Қыздың қарасы үзілген кезде, қойшыға ой түседі: «Осы мен жындымын ба? Әлгі оңаша 

келген сұлуды қоя бергенім не? қой! Қойы да құрысын, бүйтіп көрген тіршілік те құрысын! Әлгі қызды 

қуып жетіп, тауып алайын!» – деп, қойды тастай беріп, қыздың соңынан қуып береді. 

Ол онымен кете берсін. Әңгімені қыздан бастайық. 

Қыз қайыр сұрап жүріп, бір үлкен шаһарға келеді. Келсе жиын той. 

– Бұл не? – деп шеттен келіп біреуден сұрайды. 

– Бұл еліміздің ханы өліп, соның орнына хан сайлауға жиылыс болып жатыр. Ханның дәулет құсы бар, 

соны ұшырады. Сол кімнің басына қонса, соны хан қылмақ, – дейді. 

Көптің бәрі келіп тұрды. Тазша да тұра қалды. Ұшырған дәулет құсы келіп, Тазшаның басына қонады. 

Ханның дәмелі болып жүрген уәзірлері: 
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– Мына шіркін алжыған ба? – деп, қайта ұшырады, ол тағы да тазшаның басына қонады. Уәзірлер үшінші 

рет ұшырады, ол тағы тазшаның басына қонады. «Тазша» болып жүрген қызды амалсыздан әкеліп, хан 

етіп қойды. 

– Мені таңдайсыңдар ма? – дейді. 

Әрқайсысы өз кінәларын айтып, қыздың аяғына жығылады. Мәселенің, барлық пәленің жуаннан 

шыққанын жұрт көреді. Жуанды аттың құйрығына байлап өлтіреді. Дәрігерге қанша алтын мен ат, шапан 

айып беріп, оны жөніне жібереді. Қойшыларды да түрлі сый-сияпат беріп, елдеріне қайтарады. Қыздың 

өзі Ермекке тиіп, оны өзі хан қылып, өзі ханым болып, мұраттарына жетіпті. 

Қыз әуелде бір ханның қызы екен. Сұлу болған соң әркім сөз айтып, алам деуші, қызығушы көбейген екен. 

Хан қайсысына берерін білмей тұрғанда қызы рұқсат сұрап: 

– Мені ешкімге айтпай, сандыққа салып біреуге базарға сатқыз. Көп сұрасын, кім ерлік қылып сатып алса, 

соған тиейін, – деген екен. 

Сол сөзді әкесі қабыл алып, қыздың өміріне жететін алтынмен сандыққа салып, базарға жіберген екен. 

15. Бай мен диуана 

Баяғыда бір бай мен кедей болыпты. Кедейдің бір баласы бар екен. Ал байдың үш қатыны болса да, баласы 

жоқ екен. Жарлының үйі үнемі көңілді болады, күндіз-түні ойын, күлкісі үзілмейді... Бір күні бай да, 

жарлы да намазға барыпты. Бара жатып бай жарлыға: «сендер күнде үй-ішіңмен шулап жатасыңдар, 

өздерің тамақтарыңды таба алмай жүріп, сендерге ойын-күлкі не керек?» – депті. Сонда жарлы: «Бай, сіз 

білмеген екенсіз, біздің бір алтын сақамыз бар, соны біресе қатыным иіреді, біресе өзім иіремін, соған 

күлеміз де жатамыз!» – депті. Сонан бай үйіне келіп, алтыннан сақа соқтырып алып үш қатынымен кезек-

кезек сақа иіреді, оған ешкім де күлмейді. Ертеңіне тағы да намазға бара жатып бай: «Ақмақ жарлы, иірген 

сақаға несін күлесіңдер?» – дейді. Сонда жарлы: «Байеке-ай, сен өзің бай болсаң да, ақылың жоқ-ау, менің 

айтқаным сақа емес еді, ол әлгі балам еді, сен оған түсінбеген екенсің ғой!» – депті. 

Сонда бай «уһ!» деп, үйіне келіп жатып қалыпты. Сонан байдың бір күні үйіне диуана келіпті. Әйелдер 

диуанаға ақша берсе алмайды. «Саған не керек?» десе, «Маған бай керек, бай қайда?» депті ол. 

Сонан қатындары байды шақырып келіпті. Сонан диуана байға: «Сен жылама, саған бала беремін, бірақ, 

ортаншы қатыныңның баласын өзіме бересің», – депті. 

Бай: «Болды, берем» депті. Содан диуана екі үлкен қатынына екі алма беріп: «Осы қатынының баласын 

өзім аламын» деп кетіп қалыпты. 

Артынша көп ұзамай байдың қатындары жүкті болып, екеуі де босанады. Қатындар аман-есен босанған 

соң, диуана келіп ортаншы қатынының баласын көріп, «Жетіге келгенде алып кетемін!» деп, кетіп қалады. 

Арада жеті жыл өтіпті. Балалары үлкейіпті, әлгі ортаншы қатынының баласы өте жақсы болыпты. Оны 

әкесі диуанаға беруге көзі қимайды, диуананың келетін уақытында үш баласын да мектепке береді. Ол 

мектеп балалардың бәрінің басына таз кепеш кигізерді екен. Сонан бір күні баласын алып кету үшін 

диуана келіпті. 

Бай диуанаға: «Балаң мектепте оқып жүр, сонан барып өзің танып ал!» – депті. Диуана мектепке барып, 

балаларың бәріне ақ алма мен қызыл алманы көрсетеді де, қызыл алмаға қызыққан баланы қолынан 

жетелеп алып кетіпті. 

Бала жатырқап жылап, диуананың соңынан амалсыз еріп келе жатса, жолда бір қу бас домалап кездесе 

кетеді де, балаға: «Балам, мына шал сені барғасын үлкен бір дарбазадан кіргізеді. Дарбазаның ішінде 

үлкен бір үйде үлкен қара қазан қайнап тұр, сен сол қазаннан айналасың. Айналып келе жатқанда шал 

сені сол қазанға итеріп жіберіп, пісіріп жейді. Егер сен мұнан құтылғың келсе, барғанда қазаннан айналма 

«айнал!» дегенде «сен өзің айналып көрсет!» де. Ол айнала бергенде сен өзін қазанға итеріп жібер, ол 

өледі. Шадың қалтасында есіктің кілті бар, оны ал да үйлерді шетінен аша бер. Ол үйлерден адам мен мал 

шыға береді. Оларды сен босатып жібер. Ең соңында екі үй қалады. Ол екі үйді ашса екеуінде екі ат 

байлаулы тұрады. Аттардың біреуі ақбоз ат, біреуі көкбозат. Көкбозатқа жолама, ақбозатты «Жануар-ай» 

деп сауырынан сипап алып шық дейді. 

Бала қу бастың сөзін тыңдаймын деп, диуанадан қалып қойған екен, артынан жүгіріп келеді. 

Келсе: «Е, балам, не қып қалып қойдың?» дейді шал. Бала: «Ұйықтап қалған екенмін» дейді. «Е, олай 

болса жүре ғой» деп, алып келіп баяғы айтқан үлкен дарбазаға кіргізеді. Онан тағы бір үйге кірсе, бір 

үлкен қара қазан қайнап тұр екен. Диуана: «Балам, мына қазаннан айналшы!» – дейді. 
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Бала: «Жоқ, ата, мен қалай айналатынын білмеймін, өзің айналып көрсет!» – дейді. Диуана: «Ай, бала, 

несі бар айналмай!» – деп, айнала бергенде, бала қазанның ішіне диуананың өзін итеріп жібереді. 

Диуана өліп қалады, бала оның қалтасын қарап кілттерді алып, шетінен есікті аша береді, қамақ қойған 

адамдардың бәрін босатып жібереді. 

Ең соңғы үйді ашса, екі ат тұр. Бала: «Әй, қу бас-ай, басқа айтқандарың тура келмеді ғой, мынадай көкбоз 

ат тұрғанда, адам анандай ақбозатты алар ма?» – деп, көкбозаттың қасына бара бергенде, ат баланы бір 

тебеді. Сол сәтте бала күмп беріп, жеті қабат жердің астына түсіп кетеді. 

Сонан бала жердің астына түссе, көз ішінде бір жылтыраған тесік көрінеді. Сол тесіктен көрінген сәулеге 

қарай жүре-жүре бала жердің астында бірнеше жылдарды өткізеді. Басы таз, үсті қотыр болып, әбден 

азып-тозып жүдейді. 

Ақырында әлгі тесіктен келіп шығады. Шықса, көп адамдар қолына садақ алып кетіп бара жатыр екен. 

Бала да шығып жаңағы адамдарға келеді. Олардан: «Сіздер қайда барасыздар?» – дейді. Онда олар: «Біз 

патшаның тойына барамыз. Патша бір биік теректің басына жамбы тігіп: «Кімде-кім соны атып түсірсе, 

соған қызымды беремін!» – деп, жар салыпты, соған келеміз», – дейді. Соларға ілесіп бала да тойға барады. 

Басқа жұрт жиылып, жаңағы теректің басындағы жамбыны кезек-кезек атып жатыр екен. 

Таз бала да келіп, елдің бір шетінен тамашаға қарап тұрады. Жиылған адамдардың бәрі де жамбыны атып 

жатыр, бірақ ешқайсысы тигізе алмайды. Ақыры жамбыны атқысы келіп, бала біреудің садағын сұрайды. 

Сұраса: «Сен байғұс әуіре болып не қыласың, сен түгіл біз де тигізе алмай жатырмыз», – деп, ешкім 

садағын бермейді. 

Сонан бала патшаға (қыздың әкесіне) барып: «Мен бір жолаушымын, жамбыны атып мен де көңілімді 

көтерейін деп едім, ешкім садағын бермеді. Тақсыр, сіз маған біреудің садағын алып беріңізші, мен де 

атып көрейін!» – деп өтінеді. 

Патша баланың бас-аяғына қарап: «Осы тигізе алушы ма еді?» – деп іштей ойлайды да, «ал, ата ғой!» деп 

біреудің садағын алып береді. Бала атып теректің басындағы жамбыны қақ бөліп жерге түсіреді. Анталап 

тұрған адамдар: «Патшаның күйеу баласы таз диуана болды», – деп, баланы кілемге салып көтеріп ала 

жөнеледі. 

«Бұған бермесем, сөзімде тұрмағаным болады, берсем қызым қалай ма, қаламай ма» деп, патшаға уайым 

кіреді. Ақыры патшаға әрі ойлап, бері ойлап: «Қой, мұны қызыма айтайын, қызым не дер екен?» – деп, 

қызына болған жайды айттырса, ол: «Мен тиемін, құдайдың маған бұйырғаны сол шығар», – деп, әкесіне 

жауап береді. 

Сөйтіп патша таз балаға қызын қосады. Қыз таз күйеуін дұрыстап бағады. Неше түрлі дәрімен емдеп 

басының тазын жазып, әп-әдемі байбатша қылып шығарады. Сонымен арада бірнеше жылдар өтеді. 

Бір күні бала түс көреді, түсінде әкесі мен шешесін көреді. Ертеңіне қатынына: «Мен енді еліме кетемін», 

– дейді. Оған қатыны жауап бере қоймайды. Бала қайта-қайта айтып қоймаған соң, қатыны: «Бар, 

патшадан рұқсат сұра, егер жіберсе екеуіміз де кетеміз», – дейді. 

Бала патшадан барып рұқсат сұрайды, патша да бірден жауап бермейді. Бірақ бала рұқсат сұрап қоймаған 

соң, ақыры жібермекші болып той қылады. Патша қызы мен күйеу баласын отаулап, қырық нарға жүк 

арттырып, қырық құл жалдап беріп көшіреді. Өзі де бір айшылық жолға шығарысып салады. Бала бірнеше 

күн жол жүріп, баяғы көк ат теуіп, өзін жердің астына түсіріп жіберген жердің тұсына келеді. Бала қолына 

қылышын алып келіншегіне: «Сендер жүре тұрыңдар!» – деп, өзі баяғы өзін тепкен атқа келеді. Орнында 

екі ат әлі тұр екен. Бала қылышпен көкбоз аттың басын кесіп, ақбоз атты «жануар-ай!» деп, сауырынан 

сипап тысқа алып шығады. Ақбоза атқа мініп, көңілі жайланып көшіне келеді. Басынан өткен барлық 

оқиғаны қатынына айтады. Енді баяғы әкесінің тамына келсе, бәрі бұзылып жер болып кеткен, маңайында 

ел жоқ. 

Бала: «Бұлар бәрі өліп қалған екен ғой. Енді қалаға барып бір қора-жай салып алайын», – деп, көшіп бір 

қалаға келеді. Қаланың шетіне көшін тастай беріп, көшені аралап келе жатса, бір ағасы байдың отынын 

шауып жатыр екен, оны көреді. Білдірмей және бір көшені аралап келе жатса, бір жерде онан кіші ағасы 

бір аспаздың отын жағып жүр екен. Тағы да бір көшені аралап жүрсе, әкесі мен шешесі отын арқалап келе 

жатыр екен. Бала ешкімге сыр білдірместен көшіне қайтып келіп, қаладан бір қора-жай сатып алып, 

орнайды. Орныққаннан кейін әке-шешелеріне, ағаларына адам жіберіп алдырады. Барлығын жуындырып, 

киіндіріп бағады. Бірақ өзінің кім екенін бірден айтпайды. Бір күні шешесі отырып: 
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– Ойпырмай... менің емшегім иіп бара жатыр, – дейді. Әкесі отырып: «Менің жүрегім дүрсілдеп барады», 

– дейді. 

Сонда бала отырып: 

– Е, сіздердің жүректеріңіз дүрсілдеп, емшектеріңіз иісе, оның себебін айтайын. Сіздердің баяғы диуана 

алып кеткен балаларың мен боламын, жүректеріңіз соны сезген болар, – дейді. 

Әке-шешесі сол жерде талып қалады. Біраздан кейін баласы тұрғызып алып көрісіп, амандасып көңілдері 

жайласады. Бала екі ағасын екі жаққа сауда жасауға жіберіп, әкесі мен шешесін өз қолында балғады. 

Сөйтіп бала бақытты болып, барша мұратына жетеді. 

16. Жұмбақшыл патша қызы мен Қарақұл 

Бұрынғы өткен заманда бір үлкен патша болыпты. Оның атын Сұлтаншын дейді екен. Патшаның үлкен 

уәзірі бар, оның аты Мералі екен. Күндердің бірінде патша аң аулауға шығады. Жүріп келе жатса, патша 

қыздың шарбағына кез келіпті. Шарбақтан қарап жарсе, қызды көреді. Әйелдікке алуға қызығып, патша 

қызға елші жібереді. «Маған қыз тисін», – дейді. Оған патша қызы айтады: «Егерде патшаңыз мені өзіне 

жамағаттыққа аламын десе, менің ол патшадан сарайтын сауалым бар, – дейді. Егерде сауалыма жауап 

берсе, тиемін, болмаса тимеймін», – депті. Менің сұрайтын сауалым мынау: 

– Бір бағланым бар, сол бағланымның майы көп пе, еті көп пе? – деген екен. Сонда патша, қыздан бұл 

сауалды өзі таба алмайтын болған соң, қызға екінші рет тағы елші жіберіпті. 

– Рұқсат қылсын, бұл сауалды табатын адамды іздеп табайын, өзім таба алмадым, – деп жауап береді. Қыз 

патша патшаның табатын адамды іздеуіне рұқсат етіпті. 

Патша рұқсат алған соң, ел-жұртының барлық жақсы адамдарын жинап, қыздың сұрауын айтады: «Бір 

бағыланым бар, майы көп пе, болмаса еті көп пе», – деп. Жұрттың бар жақсысы бұған жауап бере алмады. 

Сонда патша жасауылдарына бұйырады. Адамның жаманын, шөптің жаманын, құстың жаманын тауып 

келіңдер, сонан сұраймын деп, іздетіп жіберіпті. Жасауылдар өздерінің білімінше шөптің жаманы деп, 

құс қонбас деген шөпті алыпты, құстың жаманы деп байғыз деген құсты алыпты, енді адамның жаманын 

іздеп жүріп бір ас болып жатқан, көп адамның жиналған жеріне келіпті. Малды көп сойып, қонаққа келген 

адамдардың бәрі де тойған уақытта, тамақ асқан жер ошақ басында бір Қарақұл жүр екен. Бастан құлақ, 

сирақтан тұяқ та тимей, жүрген Қарақұлды тауып жасауылдар өздерінің ойынша: «адамның жаманы осы 

болар деп» ойлап, Қарақұлды патшаға алып келе жатқанда Қарақұл жасауылдардан сұрайды: 

– Мені қайда апарасыңдар?» – депті. 

Сонда патшаның жасауылдары айтыпты: 

– Біздер сені патшаға алып барамыз, бізге патша шөптің жаманы мен құстың жаманын, адамның жаманын 

алып кел, – деп еді. «Шөптің жаманы құс қонбас, құстың жаманы деп байғызды, адамның жаманы деп 

сені апарамыз», – депті. 

Сонда Қарақұл айтады: 

– Шөптің жаманы құс қонбас емес, ебелек деген шөп, себебі ол жанғанда жалыны жоқ, сөнгенде шоғы 

жоқ. Құстың жаманы байғыз емес, сауысқан. Адамның жаманы мен емес, адам жаманы күшік күйеу. Бірақ 

бұлардың бірі де патшаның сұрауына жауап бере алмайды, ал мен жауап берер едім, мен бір байдың 

құлымын, менің бағам мың тіллә. Сол бағамды қожама беріп, сатып алса, менің баруға ықтиярым бар, – 

депті. 

Жасауылдар бұл сөзді патшаға барып айтады. Патша естісімен, жылдам Қарақұлды жалдап алған кісіге 

бір мың тіллә беріп жіберіп, сатып алып келуге бұйырады. 

Патшаның әмірін жылдам орнына келтіруге тырысып, Қарақұлдың қожасынан Қарақалды бір мың тілләға 

сатып алып, Қарақұлды патшаға алып келеді. Келгең соң патша Қарақұлдан сұрайды: 

– Бір бағылан қозым бар, еті көп пе, болмаса майы көп пе? – дейді. 

Қарақұл патшаға: 

– Қыздың барлық сұраған сауалына сол жерде жауап беремін, – депті. 

Бұдан соң патша уәзірді алып, Қарақұлды алып, қыз патшаға келеді. Қыз патша, әуелі патшадан сұрайды: 

– Бір бағыланым бар, соның еті көп пе, болмаса майы көп пе, – деп. 

Патша жауап берген: 

– Қозыңыздың еті, – депті. 

Бұдан соң патшаны бөтен бөлмеге қойып уәзірден сұраған: 
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– Бір бағыланым бар, соның еті көп пе, майы көп пе, – депті. 

– Еті көп деп жауап берген. 

Сонан соң уәзірді де бір бөлмеге қамап қойып, Қарақұлдан сұраған: 

– Бір бағлан қозым бар, еті көп пе, майы көп пе?» деп. Сонда Қарақұл айтқан екен «майы көп, – депті. Қыз 

сұрайды: «майы көп дегеніңнің себебін айт», – дейді. Сонда Қарақұл айтқан: «Семіз бағылан дегеніңіз, 

тақсыр, сіз өзіңіз, май деп сіздің бұқара халқыңызға қылған адалдығыңыз бен қылған жақсылығыңыз деп 

ойлаймын, жақсы дағдылы патшаның халқына жақсылығы көп болар деп, өзіңізді бағланға, бұқараға 

қылған жақсылығыңызды майға ұқсаттым» дейді. Сонда қыз патша бір үйге Қарақұлды кіргізіп, алдына 

поднос қойып, үстіне бір қарбыз бенен пышақты бірге қояды, Қарақұл қарбызға, пышақты шаншып, 

үйден шығып кетеді. Далаға шыққан соң патша мен уәзір, Қарақұлдан сұрайды: 

– Қыз патшаның сауалына не деп жауап таптың? – деп. 

Қарақұл айтады: 

– Мен ешнәрсені білмеймін, менен ешнәрсе сұраған жоқ, – депті. 

Өзінің тапқанын жасырған соң, патша ашуланып, Қарақұлды дарға асуға әмір қылады. Сонда да Қарақұл 

патшаға рас сөзін айтпайды. Қарақұлды асу ашін дардың табіне алып келген кезде, Қарақұлдың дарға 

асылатын хабары қыз патшаға есітілген екен. Қыз патша баяғы қарбыз бен пышақты қолына алып келіп, 

Қарақұлды асайын деп жатқан дардың табіне пышақпен қарбызды қақ бөліп, үн жоқ, түн жоқ жүре беріпті. 

Сонда Қарақұл айтыпты: 

– Мені енді патшаға алып бар, мен енді рас сөзімді айтатын уақыт жетті,– депті. Жасауылдар патшаға 

Қарақұлды алып келген соң, Қарақұл патшаға айтыпты: 

– Мен қыз патшаның сауалына былай деп жауап бердім. Бағылан қозы дегеніңіз сіздің өзіңіз, май дегеніңіз 

бұқара халқыңызға қылған жақсылығыңыз деп, әрине, патшаның бұқара халыққа қылған жақсылығы көп 

болар деп ойлаймын дедім. Сонан соң қыз патша маған бір бүтін қарбызды әкеліп берді. Оның мәнісі, осы 

қарбыз жарылмай расыңды айтпа деген сөзі еді. Мен бұған түсініп, пышақты қарбызға шаншып кеттім, 

өйт-кенім, осы пышақпен бауыздаса да айтпаймын дегенім еді, сондықтан бұл сөзді сіздерге айтпадым. 

Өлсем де айтпас едім. Қыз патша бүгін қарбызды дардың түбіне әкеліп жармаса. Қыз патшаның сауалын 

тапқанымньің бір мәнісі тағы мынау, егерде маған жақсылық қылып қарбызды жармаса, мен өлер едім, 

міне менің ойымша, майы көп деп айтқандығымның дұрыстығы осы, – депті. 

Қыз патша сауалына жауап тауып берген Қарақұлға тиіп, барша мұрадына жеткен екен. 

17. Білмес 

Өткен заманда қазақтың Бетбақ даласында ішетін суы жоқ, жейтін шөбі жоқ далада кемпір-шал бір ұл, 

бір қызымен өмір сүріпті. Қызының аты – Қадиша, ұлының аты – Жолтабар. Қадиша Жолтабардан жеті 

жас үлкен болыпты. Жолтабардың жасы жетіге келгенде, Қадиша дүниеден ғайып болыпты. Қайда 

кеткенін ешкім білмепті. Кемпір-шал әрі іздепті, бері іздепті, зорығыпты, бірақ таба алмапты. Кемпір-шал 

бас көтерген қызынан айрылып жүдепті, көзден сорасы ағыпты, Жолтабардың қайырын құдайдан сұрап 

отырыпты. Бір күні көшеді, бір жақынынан түйе сұрап алады, ел қарасына жеткісі келеді. 

Жолтабарды жүктің үстіне салады, өздері жаяу жүреді. Ерте көшеді, жас баланың ұйқысы келіп, 

Жолтабар жүктің үстінде ұйықтап қалады. Күн жаңа шығып келеді. Кемпір-шал кедейліктің әңгімесін 

соғып, қартайғанша құдайдан еш нәрсе сұрап ала алмағанын, қызынан айрылып қалғандарын мұңайысып 

келеді екен. Шағылдың жайы белгілі, ойлы-қырлы болып келеді. Қабақтары қыртыстанып жарқабақтар 

тұр, қарындары ашқан, ішерге ас болмауы себепті түйені жүгімен отқа қойып, кемпір-шал желкек теруге 

кетеді. Сары інген жарқабақтағы май қаңбақты алып жеуге ұмтылғанда, Жолтабар жүктен ығысып түседі. 

Сары түйенің қалқасында әке-шешесін көрмеген Жолтабар, шырт ұйқыдан оянып, былшықты көзімен 

беті бұрылған жаққа жылап жүгіре береді. Желкектің соңына түскен кемпір-шал оны сезбейді. Сары інген 

аяныш көзбен Жолтабардың артынан қарап-қарап қояды, бірақ әке-шешең анда деп айтуға тіл жоқ. Екі 

көзі мөлдіреп қала береді. Бір нәрседен сезіктенген бала, келген жақ күншығыс болар деп, шығыс жаққа 

жүгіре береді. 

Күннің көзі де шатынай шығып еді, бір нәрсенің боларын білген ғой, ызылдап жел де соға бастады. Әуелі 

жай басталғанмен, баланың бақытсыз кетіп бара жатқанын сезгендей, соған бір арамдық ойлағандай, 

бұлттарды бірінен соң бірін қуалай, еспе жел есе соқты. 

Баладан да айрылғанын сезбей қалған кемпір-шал, күннің көтеріліп, біраз уақыт болғанын сезбей қалады. 
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– Жаяу жүрсек қайтеді, түйенің де белі талған, қарны тойған болар, Жолтабар да оянған болар, мен 

желкектен бір қап толтырдым, – деді кемпір. 

– Е, жарайды, болса болсын, – деді шал. 

Сары інгенге келді, сары інген ыңырсып, Жолтабардың кеткен жағына қарап, кемпір-шалға сездірейін деп 

еді, Жолтабардан айрыламыз деген ойы жоқ кемпір-шал оны елемей: 

– Жолтабарды тұрғызшы, жел күшейіп барады-ау, – деді шал. Кемпір Жолтабарды жүктен қарап еді, таба 

алмады. Өз көзіне өзі нанбай, түйені шөгеріп қарады, бірақ еш нәрсе көрінбеді. Оны шалға айтуға есі кетіп, 

тілі күрмеліп қалды. Шал да бір заттың болғанын сезіп, екі көзінен сорасы ағып, кемпірге келіп 

Жолтабардың жоғын сезді. Естерінен айрылған кемпір-шал не істерін білмей, тұнжырасып тіл қатпастан 

отырып қалды. Бірақ отыра беруден пайда болмайтынын сезгендей, екеуі баланың ізін кесті, сары інген 

бала жүрген жаққа жүрді. Ықтын жерден ізін тапты, бытқыл жерден де ізін тауып жүріп келеді, бірақ 

қоқтыдан баланың ізі шағылға шығып, кемпір-шал ізден айрылды, абдырады, састы. Түйені жетелеп қара 

қоқты жерден із кезуге кетті. Бірнеше күн жүрсе де, Жолтабарды іздеп таба алмай, аштықтан, 

балаларының қайғы-қасіретінен екі қарт жол жүрістен қаза тапты, сары інген жүгін арқалап жайылып 

жүрді. Соңынан сары інгенді иесі тауып алған шығар. 

Жолтабар сол жүргеннен он күндей жол жүріпті. Бірнеше шағылдан, қоңырдан, былқылдан өтіп қарасын 

көрген ауылға қонып, құдығын көрген ауылға түстеніп жүре беріпті. Әке-шешеден айрылған бала берсе, 

біреудің қалғанын, бермесе, суын ішіп жүріп отырып, бір иесіз далада бір үйдің үстінен шықты. Ол үйдің 

кімнің үйі екенін білмесе де, бір жұтым суын ішу үшін амалсыздан кіреді. Үйде жоғалған апасы Қадиша 

және күңірең көзді, ұзын тұмсық, қу жақ, екі көзі жапалақтың көзіндей көзі бар кемпір отыр екен. Апасын 

танып, әке-шешені көптен көре алмай аңсаған бала, не істерін білмей, қуанғанынан сөйлей алмай қалды. 

Абайсызда кіріп келген балаға кемпір де не дерін білмейді. Апасы Қадиша Жолтабарды танығанымен, 

жалмауыздың тырнағынан шығып еш нәрсе айта алмайды. Қадишаның екі көзінен сағынған жалғыз 

бауырын көрген соң, жас сорғалап аға берді. Бір кезде кемпір: 

– Шырағым, жоғары шық, енді менің балам боласың. Шөлдеп келсең, мына суды іше ғой, – деп бір аяқ 

сары қымызды бере қояды. Жолтабар қымызды жұтып жібергенде, маңдайынан тері бұрқ ете түседі. 

Апасымен танысайын десе де, апасы Қадиша тіл қатпады. Сондықтан бұл апасымен оңаша сөйлесу үшін 

өз жұмысын айтып, жүрмекші болады. 

– Шеше, мен ата-анамнан, туысқан дегенде жалғыз апамнан айрылып, соларды табуға жорыққа шығып 

жүрген адаммын. Рахмет, сау болыңыз, мен кетемін, – деді Жолтабар. 

– Жоқ, шырағым, сен кете алмайсың, мен дүниеде жалмауыз атанған кемпірмін, менен қашсаң да құтыла 

алмайсың, енді сен менің баламсың, – деді жалмауыз кемпір. Не істерін білмей, кейінгі жағдайын ойлаған 

Жолтабар апасына сөйлесіп кетуді қажет деп тауып: 

– Жарайды, мен сізге бала болдым, байқамай қақпаныңа түскен екенмін, – деді. Біраз күн өтті, апасымен 

бір де сөйлесе алмады. Бір күні жалмауыз кемпір сыртқа шығып келіп, әлде жалмауыздық істейін деді ме, 

әйтеуір, бір жаққа жүрмекші болып, Жолтабарға мынаны айтты: 

– Балам, мен бір айдан соң келемін. Менің келер қарсыма бір қойдың етін пісіріп қой, сонда менің жақсы 

ұлым боласың, – деп, киініп шығып кетті. 

Жалмауыз кетісімен апасы Қадишамен шешіле әңгімелесіп, қуаныштың шегі болмады. Жолтабар 

Қадишаның жалмауыз кемпірдің қолына қалай түскенін сұрап түгел білді. Енді қашып кету, не жалмауыз 

кемпірді өлтіру жағдайын ойлады. Бір кезде апасы: 

– Жолтабаржан-ау, ол жалмауыз кемпірдің бір айда келем дегені, кешке келем дегені. Беріп кеткен 

кілтімен сарайын ашып, ас асалық, егер келгенде ас әзір болмаса, сені жеп қояды, – деді Қадиша. Екеуі 

біраз кеңесіп асты әзірледі, ата-анадан айрылғанға екі жас оқтын-оқтын жылап та алады. Бір кезде 

жалмауыз кемпір келіп, асын ішіп, балаға риза болды. Қадишаның оны Жолтабарға айтқанын сезбеді. 

Екінші күні тағы кетпекші болып: 

– Балам, мен енді жеті күнде келем, маған деп бір жылқының етін асып әзірлеп қой, сарайдың кілті мынау, 

– деп, кілтін беріп үйден шығып кетті, 

Үйде апасымен қалған Жолтабар Қадишамен кеңесін, барлық жай-күйін біледі. Сонда апасына: 
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– Мен осы кемпірді өлтірем, оның зорлығына шыдай алмаймын, алтын сандығындағы тұқымды уатамын, 

қолыма алмасты ұстап, жанталасып кіргенде, есіктен аңдып тұрып өлтіремін, кескілеп, – деді Жолтабар 

ашулы дауыспен. 

– Жоқ, Жолтабар, жалмауызды өлтіргенмен оның бір ала биесі бар, ол келеді де екеуімізді де өлтіреді, – 

деді Қадиша. 

– Жоқ, апа, онан қорқуға болмайды, оның айласын өзім табамын, – деді Жолтабар. 

Жолтабар алтын сандықты бұзып, тұқымды алып уатып, қолына алтын алмасты ұстап, жалмауыз кемпірді 

күтті, есік алдына қылыштан тұзақ құрды. Тұқымның уатылғанын сезіп, жанды жеріне тигесін ебін тауып 

жалмауыз кемпір үйіне жүгіріп келіп кіре бергенде, екі көзінен от жарқ ете түсті. Ар жағында не болғанын 

кемпірдің өзі де білмей қалды. Бұл Жолтабардың алмасы еді. Қанішер жалмауызды ер Жолтабар осылай 

өлтіреді. Отардағы ала бие бұл оқиғаны сезіп, Жолтабарды жоқ қылмақшы болып жорыққа шықты. 

Ертемен ата-анасынан айрылғаннан бүгін ғана тыныш ұйықтап ер Жолтабар тұрды. Ертеңгі асын ішіп 

болғаннан кейін Жолтабардың өмірінен қорыққан Қадиша: 

– Енді не істейміз, қазір ала бие келеді, бізді жоқ қылады, тапайды, – деді ол, 

– Онан саспалық, қорықпалық, оның айласын өзім табам, – деді Жолтабар. Біраздан кейін Жолтабар 

мынадай айла тапты, «бие келе ауыз үйге килігер, сол кезде ауыз үйдің үстінде көрінбей жатып оның 

үстіне мініп алайын, апамның өмірін сақтайын, өзім биенің үстінен түспейін» деп ойлады. 

Бір кезде далаға шықса, күнбатыс жақтан қара бұлттай түнеріп, боранды дауылдай шаңдатып келе жатқан 

ала биенің айбарын сезді. Апасын үйде отырғызып, өзі жаңағы айтылған орынға жата кетті. Бұрқырап, 

сарқырап, қара бурадай күркілдеп, аузынан ақ көбігі төгіліп ала бие келді. Келді де ауыз үйге килікті. Сол 

ала биенің үстіне ер Жолтабар ырғып мініп алды. Бие әрі тулады, бері тулады, аунады, басын кері соғып 

Жолтабарды тістегісі келді, бірақ шоқтықтан Жолтабар айрылмады. Енді беті ауған жаққа шапты, көзі еш 

нәрсе көрмеді, бірақ Жолтабар жалдан айрылмады, қағылған темірдей қадалып қалды. Бір кезде бие: 

– Е, енді мен шаршадым, сен маған енді қожа бол, мен саған бағындым, алмаспен соғып бетімді 

жараладың. Енді саған істер менің амалым жоқ, – деді Жолтабарға. Екеуі келісімге келіп, ала бие 

Жолтабардың амалсыздан аты болды. 

– Енді маған рұқсат ет, мына менің он бес тал қылымды ал, егер мен керек болсам, осының біреуін отқа 

салып күйдірсең, мен дереу келемін, – деді ала бие. 

Ала бие өз бағытына кетті де, ер Жолтабар өз бағытына кетті. Бірнеше күн жүріп бәйшешек атқан бақшаға 

келді де, алма ағашының көлеңкесіне жата кетті. Жолтабардың мандайында бір тал алтын шашы бар еді. 

Бас киімін басына жастанған күйінде шаршап келген Жолтабар қатты ұйқыға кетті, күннің атқанын да, 

батқанын да білмеді. Қаннен-қаперсіз жата берді. Бұл бақша сол елді билеп отырған ханның бақшасы еді. 

Оның үш қызы бар. Үлкені – Сара, ортаншысы – Қаным, кішісі – Шара еді. Ішіндегі сұлуы да, көркемі де 

Шара еді. Мөлдіреген қарақаттай қара көзді, қара касты, ақша бет, бетінен қаны тамған, алма мойын, нәзік 

белді, жіңішке келген Шара сұлу еді. Осы үшеуі бақшаны аралап жүріп, Шараны үйге жіберіп, ыдыс 

алдырып, үш қызы әкесіне үш алма беріп жібереді. Әкесі қыздарының ержеткенін біліп, еліне жарлық 

салып, елдің жігіттерін жинап, қыздарын сүйгеніне бермекші болды. Шара Жолтабардың қасына барып, 

елеусіз бұл кім деп сезіктенсе де, шашының алтын жалын көріп, Жолтабардың қасында бірталай отырып, 

«күйеуге тисем, осыған тиемін, бір ерекшелігі бар адам, онысы болмаса да, жарлы да болса менің теңім» 

деп ойлады да, «әкем жарлық салды ғой, сонда менің іздеп табатын теңім осы» деп ойлады. Екі апасынан 

соң қайтқан Шара терең ойға кетіп, төмен қарап, үйіне қарай аяндай берді. 

У-шу болған қала. Біреу келіп, біреу кетіп жатыр. Жібек пен мақпалға оралған ханның үш қызы тұр. Екі 

төренің баласына ханның қыздары тиді Шара әлі үнсіз тұр. Қайғыға батқан адамдай тұнжырап Шара үйіне 

қайтты. Жолтабардың келмесіне көзі жеткен Шара бақшаға барып, «не болса да көрермін, сүйген теңім 

сен» деп Жолтабарға тиеді. Жолтабар жарлы, сөйлемейді, ешбір адамға тіл қатпайды. Шараның 

Жолтабарға «тілі жоқ» қаңғыған балаға тигені туралы хан хабар алып, өзінен-өзі күйініп, Шараны 

көрмеймін деп ант етеді. Шара Жолтабардың қасында, бірнеше күн өтті, екеуі үй болды, бірақ Жолтабар 

ешкімге де тіл қатпады. Шара да жүдейді, ата-анасының түрлі сөзін есітеді. Еншісіне бір бұзаулы сиыр 

мен бір жыртық-жыртық қараша үй алады. Қалай да тұрмыс етеді. Бір күні хан ауырып еміне құланның 

өкпе-бауырын іздетеді. Құланның өкпе-бауырын әкелуге екі күйеуі кетеді. Жолтабарды халық «Білмес» 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              917 bet 

деп атады, Білмес; Шараға ханнан ат сұрап әкелуге, өзінің құланның өкпе-бауырын тауып әкелетінін 

ыммен түсіндірді. Шара ата-анасына барып айтады. Шараға ата-анасы: 

– Сол сұмырайдың соны тауып әкелу қолынан келе ме, оның тауып әкелгені ем болмас, – деді. 

Шара жылап қоймаған соң, хан бір қотыр тайды береді. Білмес қотыр тайға мінін алып, жүрмеген соң, 

кері қарап отырып, бөксесіне біз тығып жүргізеді. Төбе астына түсіп, қылды жағып, ала бие келіп, жаңа 

киімді киіп алып, екінші түрлі кісі болып алып, құлан суға келетін жерге келеді. 

Құланды көргенде ала бие: 

– Ана су ішіп жатқан құландар. Оны былай ұста: мен қамыстың арасына барып тұрайын, сен менің екі 

аяғымның арасында тұрып біреуін ат, онда түсіре алмасаң, онда енді ұстай алмайсың, – деді. 

Іс осылайша болды, атып түсірді, сойып өкпе-бауырын алып жатқанда, екі күйеу келеді, бірақ Білместі 

танымайды. Бір кесек етін беруді сұрайды, өйткені олар өкпе-бауырын әкелуді ұмытып кеткен. Білмес 

былай дейді: 

– Сұрасаңдар, әншейін берейін, тек сендердің жауырындарыңа темірден таңба басамын, соған риза 

болсандар, – дейді. 

Бұлар риза болады. Білмес таңбасын басып, құланның санынан екі кесім ет береді. Білмес ала биені қыр 

астынан қоя беріп, баяғы қотыр тайға мініп келеді. 

Хан Білместің әкелген өкпе-бауырын баста жемесе де соңынан жеп ауруынан жазылады, бірақ Білместі 

бұрынғыша кем ұстады. 

Бір күні бір елде той болып, хан күйеулерімен кетпекші болады. Шара Білмеске қотыр тайды сұрап алып 

береді. Білмес қотыр таймен қыр астына түсіп, ала биені шақырып алып, жаңа киімдерін киіп, тойға кетеді. 

Оны ешкім сезбейді. Білмес жолда хандарға жолығып, жолдағы өзектен олар асып жүгіріп шыққанда, 

Білмес ала биемен алақтатып шығады. Тойда ат шабыс болып, ала бие бірінші бәйгені алады. Хан 

Білмеске, оның ала биесіне назары түсіп, баласының тойына Білместі шақырады, ханға Білмес бір елдің 

батыры, мырзасы болып көрінеді. Білмес келуге уәдесін беріп кетеді. Кешке үйіне қотыр таймен келіп, 

ертең той болады деген күні түнде Шараға саудырап сөйлеп қоя береді. «Білмес» деп ат қойылып, енді ол 

шын білмес болды деп жүрген Шара Білмес сөйлеп, жай-күйін айтқанда, жүрегі жарылып не істерін 

білмеді. Сөзінің қорытындысында мынаны айтады: 

– Ертең ханның тойы болады, соған сен де бар. Екі апаңнан жоғары отыр. Сонда мен өзім туралы мәселені 

хан алдында шешемін, – деді. 

Той болды. Шара айтқан уәдені орындады. Білмес ала биемен келгенде, хан өзі шығып аттан түсіріп алады. 

Тойда ел-жұртты сұраса келгенде, өзінің «Білмес» дейтін күйеуі екенін айтады. Хан шалқасынан түсіп: 

«Олай болса, менің тағымды ал, мен білмедім», – деді. Сонда Жолтабар айтады: 

– Жоқ, маған хандық керек емес. Менің тілегім мынау: есіктегі құлдарыңды босат, менің таңба басқан екі 

кісім бар, соларды маған құл етуге рұқсат бер, – дейді. Ханның екі күйеуінде құлан басында басқан таңба 

кетпеген екен. Сол екеуін құл етіп, малдарын ел-жұртқа бөліп беріпті, апасын іздеп тауып, мұрат-

мақсатына жетті. 

18. Мархума 

Ерте заманда Араб елінде бір Жүніс деген кісінің Мархума деген өте сұлу әйелі болыпты. Әйелі ері Жүніс 

сияқты шыншыл, сопы, ғайбәт сөйлемейтін, намаз, оразасын тастамайтын өзінің ұстаған дініне мықты 

адам болыпты. Ері әйелінің жалған сөйлемейтініне, өз ерінен басқа адамға тура қарамайтынына әбден 

сенімді екен. Мархуманы бір көрген жігіттер ғашық болып, өзін әуре, сарсаңға салса да, Мархума бірінің 

бетіне қарап жауап бермеген соқ, ғашық болған жігіттер лажсыздан үмітсіз болып қойған екен. Бір 

күндерде ері Жүніс кажыға бармақшы болып, жолға ұстайтын ақшаларын дайындап алып, өзінің бір 

туысқан інісіне: 

– Сен мына жеңгеңнің ақылынан шықпа, Мархума өте ақылды адам, қылдай қиянат, жалған сөзді білмейді. 

Осы жеңгеңнің ақылымен жүрсең мал шаруаларың шашылмайды, барлық істі әуелі аллаға, екінші 

Мархумаға тапсырдым, мен келгенше аман болыңыздар, – деп, Жүніс елімен қош айтысып, өздерінің мал, 

басқа шаруаларын Мархумаға тапсырып, қажыға жүріп кетеді. 

Ағасы қажы сапарына шығып кеткеннен кейін бірнеше күн өтісімен Жүністің бірге туған інісі жеңгесі 

Мархумаға ғашық болып, көңілдегі мақсатын айтуға бата алмай екі-үш күн жүріпті. Ақыры шыдай алмай 

бір күні өзінің ғашықтығын айтып, жеңгесіне жалынып, көптеген сөздерді айтыпты. Сонда Мархума: 
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– Бұл сөзіңді мен ғана бір жолы естиін, осы сөзің осы арада қалсын, бұл не деген сұмдық, енді мұнан 

былай аузыңды жауып жүр, бір жолға қаталығыңды мен де кешірейін, – депті. 

Қайнысы ғашықтыққа шыдай алмай бір күн өткеннен құшақтап алып: 

– Мақсатымды орындап беріңіз, – деп жалына бастағанда Мархума қатты ашуланып: 

– Құдайдан қорқпаған қара бет, бұзық, енді мұнан былай менің көзіме көрінбе, жоғал, шық үйден! – деп, 

үйінен айдап қуып, айдап жіберіпті. 

Қайнысы ағасының үйінен қуаланып шығысымен жеңгесіне өшігіп, Мархумаға бір өтірік пәле жабу үшін 

өзі сияқты Мархумадан үмітсіз болған төрт жігітті тауып, оларды куәға тартып, сол қаланың қазысына 

келіп, арыз қылып, төмендегі айтыпты. 

– Менің жеңгем Мархума, ері қажыға кетісімен бұзықшылыққа қатты айналды. Осы шәрінің барлық 

бұзықтары менің ағамның үйінде опыр-топыр, бірін шығарып, бірін кіргізіп, халық бетіне қарай алмайтын 

болған соң, жеңгеме мына қылығыңды қой, мұның ұятты іс деп едім, мен өзімді өзім білем, менде сенің 

жұмысың болмасын, кет үйімнен деп, мені үйінен ұрып, қуалап шықты. Үйінен күндіз-түні адам 

кетпейтінін менімен бірге көріп жүргендер мына кісілер, – деп, өзі ілестіріп келген төрт жігіт куәға 

тартылыпты. 

Қазы шариғат үкімі бойынша куәлардан бір-бірлеп сұраған екен, куәлар үйретінді бойынша бәрі де бір 

түрлі сөзбен: 

– Мархуманың үйі бұзықтардың ойнағы болды. Мұныңды қой деген қайнысын үйінен ұрып айдап 

шыққаны да рас, – деп куәлік өткізіпті. 

Жүністің інісі мен куәлардың сөзі бірдей шыққан сон, қазы Мархуманы шәрінің сыртына шығарып 

кесекпенен атып өлтіру үкімін шығарып, Мархуманы өлтіруге бірнеше жендеттермен бірге өзінің 

қайнысын қосыпты. Мархуманын қайнысы жендеттерді ертіп алып Мархуманың үйіне келіп, Мархуманы 

байлап алып шығып, шәрінің сыртына қарай сүйреп ала жөнелгенде, Мархума жылап, қайнысының бетіне 

түкіріп, «алла сазайыңды берсін, басқа айтарым жоқ», – деп мойнын аққа ұсынып, сүйреліп жүре беріпті. 

Жендеттер шәрінің сыртына шығарып тас кесекпен атқылап ұра бастаған екен. Мархума жанымды 

қинамай тездетіп, бірақ өлтірсеңіздерші деп жылап тұрып сұранғанында өлтірушілер әмір осылай деп, тас 

кесекпен мыжғылап ұрып-ұрып, өлігі осы арада жатып, ит пен құсқа жем болып құрысын деп бір шұқырға 

тастап кетіпті. 

Аяусыз, мыжғылап ұрған тас кесектің салдарынан есі ауып, әлсіреп қалған Мархуманың есі кіріп бір кезде 

болымсыз ыңырсып жата беріпті. Бірсыпыра уақыт өткен кезде түйе мінген бір ағраби жолмен кетіп бара 

жатса, әлсіз ыңырсыған бір дауысты естіпті. Ағраби дауыстың қайдан шыққанын білмей біраз тұрып, 

дауыс шыққан жаққа қарай келсе, өне бойы қан болып, бүтін денесінде сау тамтығы жоқ Мархуманы 

көреді. Ағрабидің өлім алдында жатқан әйелге жаны ашып, түйесін шөгеріп, әлсіз Мархуманы алдына 

өңгеріп, үйіне алып келеді. 

Ағраби үйіне әкелген соң денесіндегі қанын, қанмен боялған киімдерін жуып, жараланған денелеріне дәрі 

жағыптьі. Біраздан соң Мархума есіне келіпті. Мархуманың есі кіргеннен кейін, ағраби Мархумадан не 

болды деп сұрап, мәселенің анығына жетеді. Ағраби Жүніс қажыны да, Мархуманы да әбден біледі екен. 

Мархумаға «қарағым ерің қажыдан келгенше біздің үйде тұра бер, ерің келген соң өз қолымнан тапсырып 

берейін», – депті. Мархуманы дәрілеп, өзі бір үйде тағат-ғибадат қылып жата беріпті. Мархума әбден 

жазылып, өзінің бұрынғы түр-сипатына келгенде ағрабидің бір құлы Мархумаға ғашық болып, мені өлтір, 

болмаса мақсатыма жеткіз деп, Мархуманың мазасын кетіре бастапты. 

Мархума бірнеше күнге дейін мен ондай істі істемеймін, бұл сөзіңді қойыңыз деп айтып көрген екен, 

ақыры болмаған соң, бір күні құлды қасынан қуалап жіберіп, енді менің жаныма келуші болма деп айдап 

жіберіпті. Құл Мархуманың болмасына кезі жеткен соң, Мархумаға өшігіп, қожайынның жалғыз еркек 

баласы бар екен, сол баланы Мархума жатқан үйге алып кіріп, Мархума ұйықтап жатқанда жас баланы 

бауыздап, баланы бауыздаған пышағын Мархуманың жастығының астына тығып, өлген баланы төсегінің 

алдына тастап кетіпті. Ағраби ертемен оянса, орнында баласы жоқ. Мархума қасына алып жатқан болар 

деп Мархуманың белмесіне кірсе, баласының басы кесіліп бас бір бөлек, дене бір бөлек жатыр. 

Мархуманың киімі де қан-қан. Ұйықтап жатқан Мархуманы оятып мұның қалай дегенде Мархума 

дірілдеп, есі шығып кетіп, жастықтың астындағы қанға боялған пышақты суырып алған Мархума онан 

жаман қалтырап, алла қақы, бұл істі мен істемедім, маған дұшпан болып жүрген адамдардан болған іс деп 
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зарлағанда, Ағраби Мархуманың жазықсыз баланы мұндай етіп өлтірмейтінін ақылмен ойлап біліпті. 

Сонда Ағраби: 

– Мархума, сен бұл баланы өлтірген жоқсың, оған мен сенемін, сенің өлтірмегеніңе мен сенгенмен, менің 

әйелім сенбейді. Ол сізге баланың ашуымен қас қылуы мүмкін. Соның үшін сіз енді басқа бір жаққа кете 

тұрмасаңыз болмайды. Менің әйелім тұрғанша сіз мына дәрһәмді алыңыз да осы шәріден басқа жерге 

барып тұрыңыз, – деп, Мархумаға 400 дәрһәм беріп, Мархуманы үйінен шығарып жіберіпті. 

Мархума 400 дәрһәмді алып, ол шәріден шығып, бірнеше күн жол жүріп, шәріге келсе, көп адам жиылған 

жерге кезігіп қалады. Жиналған көпшілік бір жігітті дарға тартқалы жатыр екен. Мархума: «Бұл жігіттің 

не жазығы бар», – деп сұрапты. Сонда көпшілік: «Бұл жігіттің қылмысы патшаның (400) дәрһәм қарызын 

төлей алмаған соң, патша дарға тартуға бұйырды, жазығы сол», – депті. 

Мархума, бұл сорлы үшін патшаны (400) дәрһәмін мен төлесем, бұл бишара өлімнен аман қалама деп 

сұрапты. Дарға тартқалы тұрған жендеттер, (400) дәрһәм төленсе әрине өлімнен аман қалады дегенде 

Мархума бұл сорлы үшін қарызын мен төлейін деп, (400) дәрһәмін беріп, жігітті дардан босаттырып, өзі 

сол бетімен кете беріпті. Дардан босанған жігіт Мархумаға ғашық болып, мен сізге жан-тәніммен ғашық 

болдым, мені не өлтір, болмаса мақсатымды орындаңыз деп Мархумаға жабысып алыпты. Мархума менің 

жазығым сені өлімнен айырып алғаным ба, менен әрі жүр десе, жігіт зорлық етбекші болыпты. Мархума 

жігіттің үстаған қолын жұлып тастап, қаша жөнеліпті. Сонымен Мархума қашып отырады, жігіт жете 

алмай артынан қуып отырады. 

Мархума қаша беріп, сол қашқан бетімен бір дарияға келеді. Дарияға келсе, бір қанша сәудегер кемемен 

дариядан өткелі тұр екен. Мархума олардың үстіне келеді. Артынан қуған жігіт те келіп жетеді. 

Керуеншілер қараса, өздері өмірінде көрмеген бір сұлуды көреді. Бір жігіт қуып келгесін жігіттен 

керуеншілер: 

– Бұл қалай? – деп сұрайды. 

Сонда жігіт: 

– Бұл менің сатып алған кәнизегім еді, екеуміз сөзге келісіп ұрсып, сонымен қашып келеді, – депті. 

Сонда керуеншілер: 

– Ендеше бұл кәнизегіңізді біздерге сатыңыз, – деп, керуен басы көп діллә бермекші болады. Мархума 

«неде болса мына бұзықтан құтылайын» деп үндемепті. Керуен басы бір қанша діллә беріп Мархуманы 

сатып алып, кемемен су үстінде келе жатыпты. Керуеншілер бұл кәнизекке берген ділләні мен төлеп, мен 

алам деп өзді-өзі таласып, ақырында керуен басы ділләні төлеп өзі алып, Мархумаға жан-тәнімен ғашық 

болып, су үстінде мұрадын хасыл етуге айналғанда Мархума шынын айтып: 

– Менің ерім бар, – депті. Мархума жалынса да керуен басы: 

– Мен сатып алдым, өзім білем, – деп зорлық қылуға айналыпты. 

Мархума: 

– Маған біраз уақыт рұқсат беріңіз, мен дәрет алып, намазымды оқып алайын, сонан кейін сіздің 

ықтиярыңыз болсын, – дегенде керуен басы: 

– Ендеше тезірек оқып ал, – деп рұқсат етіпті. Мархума дәретін алып, екі рәкәғат намаз оқып болған соң, 

алла тағалаға жалынып: 

– Ей, алла, мына бұзықтар менің еркіме қоятын болмады, мені алла қияметте қара жүзді кыла көрме, 

соның үшін бұл зәлімдерден құтылатын бір керемет көрсеткейсің алла, – деп дұға қылыпты. Сол сағатта 

аспан бұлттанып, күн жауып, қатты дауыл шығып, дарияға қатты толқындар пайда болып, кемелер 

шетінен суға бата бастап, әркім өз жанымен қайғы болып, біреуді біреу білмей кеткен екен. Мархума 

мойнын аққа ұсынып, иманын айтып, бір кемеде жалғыз өзі ғана отыра беріпті. Біраздан соң қараса, 

Мархума отырған кеменін шынжыры үзіліп, басқа кемелерден ажырап бөлек кеткен екен. Байқап караса, 

басқа кемелер түгелімен суға батып, қаран болып кетіпті. Мархума отырған кеме суға батпай судың 

ағымына қарай жүре беріп, дауыл тоқтаған кезінде дарияның бір жақ шетіне келіп шығады. Мархума кеме 

келіп шыққан жерге кемені мықтап байлап, кеменің ішіне қараса, кеменің іші алтын, күміске лық толы 

екен. Өзінін аман шыққаны үшін құдайға тәубә қылып, құрғаққа шығып қараса, сол дарияның жағасында 

бір үлкен шәрі көрінеді. 

Мархума шәріні көргеннен кейін, өзінің әйел киімін тастап, кемедегі еркек киімін киіп, шәріге келіпті. 

Байқаса, ол шәрі мұсылман шәрісі екен де патшасы өте әділ екен. Патшасының әділдігін есіткен соң, 
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Мархума патшаға келіп, өзінің, әйел екендігін, ерінің қажыға кетіп өз басынан қандай ауыршылық халдар 

өткенін түгелімен айтып шыққанда патша жаны ашып, жылап жіберіп: 

– Қарағым-ай, өз қолымда тұра түр, ерің қажыдан келген соң, өз қолыммен еріңе тапсырайын, – депті. 

Сонда Мархума: 

– Тақсыр, ондай болса кемеде дүние жетеді, кемедегі заттардың барлығын қазынаға алып, менің өзіме бір 

жеке сарай жасатып берсеңіз, мен жеке жатып, тағат-ғибадат қылсам, – депті. 

Патша тездетіп Мархумаға дария бойынан келістіріп сарай жасатып, Мархуманы сол сарайға жеке 

жатқызып, бірнеше күзетшілер қойыпты. Мархума оңаша сарайда жатып, тағат-ғибадат қылып жата 

беріпті. Мархума тағат-ғибадат қылумен бірге не түрлі ауруларға үшкіріп дем салса, сол ауру 

Мархуманың бір демінен қалмай жазылатын болыпты. Мархуманың атағы бүтін елге шығып, дария 

бойындағы әулие әйел деген дақпырт елден-елге таралыпты. Сөйтіп, Мархума дұғакөйлікпен алдына 

келген ауруларды жазып жата берсін, енді Мархуманың ері Жүніс қажының әңгімесіне келелік. 

Жүніс бір қанша жол жүріп Меке, Мәдинеге барып, қажылық міндеттерін өтеп, қажы болып, еліне 

қайтарында да арада бір қанша жол жүріп, өзінің шәрісіне келіп, үйіне келсе, үйінде адам жоқ. Үйі 

бүзылған, үй шаруа мүліктері де жоқ. Жүніс қажы інісінің үйіне келіп, інісімен көрісіп, амандасып, 

Мархума қайда, біздің үйге не болған деп сұрағанда інісі: 

– Ойбай, аға, сіз кеткен соң Мархума өте қатты бұзылып, осы шәрінің жас жігіттерін үйіне жинап алып, 

зинақорлыққа айналды. Мархуманың ол ісіне менің намысым келіп, бұл ісіңді қой деп, бірнеше рет 

ақылымды айтып едім тіпті болмай күннен-күнге насай-топыр арта берді, ақыры Мархуманың бұл 

қылықтарын қазы естіп осында бірнеше адамдарды шақырып сұрап, Мархуманың қылығын көзімен 

көрген төрт халыс адам қазының алдында куәлік беріп, ақыры қазының шариғат үкімі бойынша Мархума 

кесекпен атып өлтірілді. Сүйтіп Мархуманың қылығы туралы менде де елге қарар бет қалмай, мен де 

үлкен қайғы-уайымда жүрмін, – дейді. 

Жүніс қажы болған істі толық түсінген соң: 

– Япырмай, шайтан аздырса шара жоқ екен-ау, Мархума ондай етпесе керек еді, бұл қалай? – деп, ішінен 

көп уайымдап, ақыры бара-бара уайымын қояды. 

Бір күндерде інісі бір түрлі жаман аурумен ауырып, бұған ағасы Жүніс құлақ естіген жердегі бақсы-

бәлгерді түгел әкеліп емдетсе де бірінен шипа болмайды. Жүніс інісінің ауруынан жаман қорқады. Сол 

қорқу үстінде, бір күндерде пәлен жерде, дария бойында бір әулие әйел бар екен, ол кісінің дұғасынан 

қандай ауру болса да қалмайды екен деген ұзын хабарды естіп, Жүніс қажы інісін сол әулиеге алып 

бармақшы болып, үйінен шығыпты. Қонаға өлгелі жатқан Мархуманы тауып алып, үйіне апарып жазып, 

ақыры жалғыз баладан айрылған Ағрабидің үйіне келіп қонады. Ағраби қонып отырған қонағының қайда 

бара жатқанын сұрағанда, Жүніс қажы: 

– Осындай дария бойында бір әулие бар екен, ол кісіден ауру қалмайды екен, інімнің ауруына ешбір ем 

болмағасын сол әулиеге алып бара жатырмын, – дейді. 

Сонда Ағраби: 

– Япырмай, ондай болса менің бір құлымның үстіне бір түрлі жара шығып, қанша бақсы, бәлгерге қаратса 

да ем қонбай, дауа болмай қойды, – депті. Жүністің сөзін есіткен соң Ағраби де құлын алып, Жүніспен 

бірге жүріп кетіпті. Бұлар бір күндерде бір шәріге келіп, бір үйге қонып отырса қонған үйлерінде зарлаған 

бір ауру жігіт жатыр екен. 

Ағраби мен Жүністің бұл қонған үйі Мархума (400) дәрһәм беріп дардан босатып алған жігіттің үйі болып 

шығады. Әлгі ауырып жатқан адам, өлімнен кұтылған соң Мархумаға ғашық болып, ақыры «Мархуманы 

керуеншілерге кәнизегім» деп сатып жіберген жігіт екен. Оны Жүніс пен Ағраби білмейді, ауру жігіттің 

ағасы жолаушылардың дария жағасындағы дұғакөй әулиеге кетіп бара жатқанын есіткесін бұлармен бірге 

інісін әулиеге алып жүрмекші болыпты. Ертесімен алты адам болып, сапар жүріп, ақыры бір қанша 

уақыттарда дария бойындағы шәріге келсе, жан-жақтан келген аурулар өте көп екен. Алыстан ауру 

әкелушілер алдымен елшіге арыз беріп, ауруын пәлен күні қаратуға күн белгілеп алады екен. Сол тәртіп 

бойынша бұлар да келіп, өздері рұқсатпен емші әулиенің алдына арызға кірсе, бетінде пердесі бар адам. 

Мархума әрдайым бетіне перде ұстап, жүзін бір адамға көрсетпейді екен, пердемен тұрған Мархуманы 

ері Жүніс пен Ағраби танымаған мен Мархума ері мен Ағрабиді көргенде жылап жібере жаздап, өзіне-өзі 
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сабыр беріп, бұл кісілердің арызын алып, сіздер ауруларыңызды әзір осы араға алып келіңіздер деп 

бұйырады. 

Бұлар тез қарайтын болды деп, қатты қуанып, тездетіп барып, ауруларын алып келсе, Мархуманың өзінің 

қайнысы, Ағрабидің құлы, өзін керуеншілерге сатқан жігіт болып шығады. Мархума бұларды көргенде 

құдайға шүкір қылып: 

– Сіздердің, ауруларыңызды ертең қараймын, бүгін бара тұрыңыздар, – дейді. 

Бұлар ол жерден шығып кеткен соң, Мархума патшаға хабар қылып, ертең патшаның өзі шәрі халқы түгел 

жиналсын деп хабар беріпті. Патша шәрі халқына хабарландырып, ертемен барлық шәрі халқы 

Мархуманың ауру қарайтын сарайының алдына жиналыпты. 

Ауруларын алып Жүніс, Ағраби, Мархуманы сатқан жігіттің ағасы да келеді. Мархума бұларға: 

– Ауруларыңызды әкеліңіздер! – деп бұйырыпты. Бұлар ауруларын алып келгесін, Мархума: 
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– Халық, сіздер тыңлап тұрыңыздар, мына аурулар осы ауруынан жазылсақ десе, өздері не қылмыс істеді, 

соны өз ауыздарымен айтып өтсін. Бұлар шындығын айтса, мен дұға қыламын, бұлар ауруынан жазылады. 

Егерде шындығын айтпаса мен дұға қылмаймын, бұлар осы аурудан өледі, – депті. Сонда аурулар 

қылмыстарын айтайын десе ұяты өлімнен күшті, айтпайын десе жан онан да тәтті болып, ақыры аурулар 

шынына келіп бірінші сөз Жүністін інісіне беріліпті. Жүністің інісі «жеңгесі Мархумға ғашық болып, 

ақыры қазыға жалған куәлік беріп, Мархуманы кесекпен атқызып өлтірткенін» айтып шығады. Екінші, 

Ағрабидің құлына кезек келгенде, құл: «Мархумаға ғашық болып, ақыры қожайынының жас баласын 

бауыздап өлтіргенін» түгел айтып шығады. 

Үшінші кезек Мархуманы сатқан жігітке келеді. Ол да «бір әйелдің қарызды төлеп, өлімнен өзін аман 

алып қалғандығын айтады. Оған ғашық болып, ақыры сол әйелді керуеншілерге сатып жібергендігіне» 

шейін түгел баяндап береді. Тұрған халық бұлардың қылығын түсінген соң, бұлардың бетіне түкіріп, осы 

ауру өздеріңнің жазаларың екен дескенде Мархума бетінің пердесін ашып жіберіп «мені танимысыңдар» 

депті. Ері Жүніспен құшақтасып амандасқанда, Жүніс бұл менің өңім бе, түсім бе деп қайран қалып, 

тұрып қалыпты. 

Сонда Мархума тұрған халыққа: 

– Осы адамдардың бәрінің де зұлымдық істеп жүрген әйелі мына мен едім, алла тағала бәрінен де аман 

сақтап бұл мәртәбаға жеткізді, мына түрған менің ерім Жүніс, – депті. Тұрған халық қайран қалып, 

Мархумаға мың сандаған рахмет айтысыпты. Халық өткен іске толық түсінген соң, Мархума тұрып 

ауруларға: 

– Сендердің маған істеген зұлымдықтарыңа қарағанда сендерге обал жоқ еді, енді алла тағала өзі әділетіне 

келтірген соң, мен де күнәларыңды кештім, өліп кетпеңдер деп, ауруларға дүға қылыпты. Бұлардың ауруы 

сол сағатында-ақ қайтып, жазыла бастапты. Патша Мархумаға көптеген алтын, діллә мен асыл, бағалы 

заттардан сыйлық беріпті. Жүніс қажы мен Ағраби және Мархуманы сатқан жігіттің ағасын ауруларымен 

бірнеше күн қонақ қылып, ақыры еліне шығарып салыпты. Бәрі де шаттықпен өмір өткізіпті. 

19. Бала патша Алдияр 

Бұрынғы әділетті Мұхтар деген патшаның заманында бір шәрінің жас балалары жиналып ойнайды екен. 

Көп балалардың ішінде Алдияр деген бала патша болып, енді біреулері уәзір және бірнешеуі патшаның 

жендеттері, қазы, сұрақшы болып, тас жинап, патшаға сарай жасап, оны Алдияр патшаның шәрісі деп 

атапты. Балалардың ішінде тәртіпсіз немесе қылмыс істегендерін жауапқа тартып, түрліше жазаларға 

бұйыратын болыпты. Барлық балалар Алдияр патшаның әмір-пәрменіне риза болып, бас иіп тұрады екен. 

Сөйтіп балалар күн сайын Алдияр патшаның шәрісі, өздері ойнайтын жеріне жиналып, патшаның 

тапсырмаларын орындап, кешінде үйлеріне барып қонып, күндізін өздерінің шәрісінде болады екен. Бір 

күні балалар топырлап, өздерінің шәрісінде жүргенінде сол шәрінің әділ патшасы Мұхтар патша 

балалардың ойнап жүрген жеріне кезігіп қалып, балалардың ойындарына және олардың патшалық үкім-

сұрақтарына таңданып қарап тұрыпты да, бір кезде бір баладан: 
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– Балам, бұларың қандай ойын, – деп сұрапты. 

Сонда патшаның жауап сұраған баласы айтады: 

– Мынау біздің Алдияр патшаның шәрісі, ал енді анау тақта отырған біздің патшамыз Алдияр. Біз бәріміз 

де Алдияр патшаның бұйрығы бойынша істейміз, – депті. Сонда хан бұлардың істеп жүрген істеріне және 

де салған шәрілеріне ішінен қатты риза болып: 

– Патшаларыңа айтыңдар, осы шәрісін маған сатсын, бір ділдә берейін, – депті. Мұхтар патшаның 

жауабын әлгі бала өзінің патшасына келіп айтса, Алдияр патша: 

– Бұл шәрі сатылсын, басқа жерден шәрі жасап аламыз, – деп, бір ділдәні алып, өздерінің қазынасына 

тапсырып, Мұхтар патшаға: 

– Мына шәрі қазірден бастап сіздікі, – депті. Мұхтар патша: 

– Бұл шәрі менікі болды, сендер енді басқа жерге орналасыңдар, – деп өз бетімен кетіп қалыпты. Балалар 

ертесіне ол жерден кетіп, басқа жерге барып, бұрынғысынан да артық етіп сарай салып, ойнап жүре берген. 

Мұхтар патша бір түні ұйықтап жатып түс көріп, түсінде гүл иісті бақтар, өніп тұрған бақша өте зинатты 

алтын, гауһармен безендірілген алтын сарайлар, бейіш, хор қыздарын көріпті. Мұхтар патша сол 

сарайларды аралап жүргенде, бір ақ шалмалы адам кезігіп, Мұхтар патша бұл өзіңнің бала патша 

Алдиярдан сатып алған сарайларың, арала депті. Мұхтар патша ояна кетсе, түсі екен. Патша бұл көрген 

түсіне сүйсініп, кедейлерге садақа беріп және сейілге шығып, әдейі бала патша Алдиярдың шәрі салған 

жеріне келіпті. Алдияр патшамен сөйлесіпті. 

– Мына сарайларыңды сатыңдар, жүз ділдә берейін, – депті де баланың сарайларына жүз ділдә беріп, 

«енді менікі» деп кетіп қалыпты. 

Балалар өз сарайларын жүз ділдәға сатып, енді басқа бір жерге барып, сарай, шәрі салып, сонда орналасып, 

бұрынғыларындай жүріп-тұрыпты. Мұхтар патша бір түні тағы бір түс көріп, түсінде бұрынғы көрген 

сарайынан бірнеше есе артық зинатты сарай, бақтарды аралап жүріпті. Баяғы ақ сәлделі адам кезігіп, 

патша бұл аралап жүргенің Алдияр патшадан екінші рет сатып алған шәрі, сарайларыңызды әбден 

аралаңыз депті. Мұхтар патша оянған соң, бұл түсіне тағы да қуанып, кембағал мүсәпірлерге садақа беріп, 

сейілге аңға шығып, қайтарында Алдияр патшаға келіп, бұлардың бұл шәрі сарайларын бір мың ділдә 

беріп сатып алып, «мына сарай шәрілер тағы да менікі болды» деп кетіп қалыпты. Алдияр патша төртінші 

жерге көшіп барып, орналасып алыпты. 

Күндердің күнінде Мұхтар патшаның алдына екі адам дауласып келеді. Сондағы даулары екеуінің 

жетелеген екі биесі бар, екеуінің арасында құлыны бар. Биенің екеуі де қара түсті екен де, арасындағы бір 

құлыны ала құлын болып туылыпты. Ол құлын екі биені емеді, екі бие бір құлынға де иеді екен. Дауласып 

келген екі адамның екеуі де менің биемнен туған, менің құлыным дейді. Патша сұрап қараса, екі биеде 

өткен туған, биелер туғанда биелерінің туғанын екеуіде көрмеген. Күндізінде екі бие бір құлынды тең 

емізіп жүргенінде бірақ көріпті. Дау осыдан әділ патша екеуінің қайсысына бұйырып берерін біле алмай, 

қайран болып отырғанда, бір жас бала отырып: 

– Ой, құдай-ай осынша адам осы құлынның қайсы биеден туғанын айырып бере алмай отырғанын қарашы. 

Егерде біздің Алдияр патша болса, бұл іс бағана-ақ шешіп берер еді, – депті. Сонда патшамен бірге 

отырған уәзірлер: 

– Ой, енеңді... былжыраған бала, елдің басы қатып отырғанда былжырамай отыр әрі, – деп ұрысып 

тастапты. Бала: 

– Ұрыссаңыз ұрыса беріңіз, бірақ та біздің Алдияр патша болса, бұл бүйтіп бөгеліп отырмас еді, – деген 

сөзін айтыпты. Бұл сөзді естіген Мұхтар патша: 

– Ей, бала осы істі сендердің патшаларың шеше ала ма, – деп сұрапты. Сонда бала айтады: 

– Тақсыр, біздің Алдияр патшамыз болса, бұл істі бағана-ақ шешіп тастар еді, – депті. 

Сонда хан: 

– Не деп болмас, – деп бір адам жіберіп, жеті жастағы бала патша Алдиярды шақыртып алып, болған 

жағдайды түсіндіріп: 

– Балам, бұл туралы сен не дер едің, – депті. 

Сонда балалар патшасы: 

– Бұл іс көп ойланарлық іс емес қой, – депті де, бір шыны су алғызып, құлынды ұстап тұрып, құлағының 

ұшынан кесіп, шыныдағы суға үш тамшы қанды тамдырып жіберіп, биенің бірінің құлағынан үш тамшы 
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қанды шыныдағы суға тағы да тамызып жіберіп, суға қарап, «мына құлын мына биеден тумаған» депті. 

Содан кейін тағы да бір шыны су алдырып, құлынның құлағынан үш тамшы қан тамызып, енді ана бір 

биенің құлағынан үш тамшы қанды шыныға тамызып, шыныдағы суға қарай салысымен-ақ «мына 

құлынды тапқан осы бие екен», – депті. 

Сонда жиналған халық: 

– Балам-ау, мұны қайдан ажыраттың деп сұраған екен. 

Бала тұрып: 

– Өз енесінің қаны су ішінде өзі құлынын қанымен бірге қосылып кетеді, өзі таппаса екеуінің қаны су 

ішінде қосылмай, екі бөлек жүреді депті. Содан кейін көпшілік болып, екі шыны суға қараса, Алдиярдың 

айтқанындай болып шығыпты. Құлынды өз иесі алып қайтыпты. 

Сонымен енді бір күндерде Мұхтар патшаның алдына екі адам дауласып келеді. Сондағы даулы істері бес 

жасар атан түйеге екі адам таласып келген екен. Екеуі де өз қолынан боталатқан, менің пәлендей 

інгенімнен туған, аузын үріп аяғын, сыпырған түйем деп екі адам бір бесті атанды жетелеп келіпті. 

Мұхтар патша әрі-бері сұрап көрсе, екеуі де өз түйесінен туғаны үшін бірнеше адамдарды куәға тартып, 

өз сөздерін жөн қылып болмаған соң, патша шариғат айырсын деп қазыға жіберген екен. Қазы әрі-бері 

сұрап көріп, екі жағында жанға келтірген өз түйемнен туғаны үшін жанымды берем. Екеуі де 

тоқталмастан жанын беріпті. Бірақ мұны Қазы да ажырата алмай, ақыры патшаның алдына келіпті. Патша 

даулы түйені қайсысына бұйырып берерін білмей, таң-тамаша болып отырғанда, тағы да бір жас бала 

тұрып: 

– Мұны біздің Алдияр патшамыздан басқа кім ажыратады дейсіздер, – депті. Сонда патша тұрып: 

– Балам, сен Алдияр патшаңды шақырып келші, сендердің патшаларыңды да көрелік, – депті. Сонда әлгі 

жас бала жүгіріп барып, өзінің Алдияр патшасын ертіп келіпті. Алдияр екі жағын сұрап көріп, бұл 

атанның тапқан енесі бар ма деп сұрағанда, екеуі де «енесі бар-бар» депті. Алдияр «екеуіңіз де енесін 

алып келіңіздер» деп бұйырыпты. Жиналған ел бұл бала қайтер екен деп қарап отырғанда, екеуі екі інгенді 

жетелеп келіпті. Алдияр екі түйені арқан бойы жерге ұстатып тұрып, бесті атанды жықтырып, төрт аяғын 

мықтап байлатып алып, атанның санын қылшылбырмен бұратыпты. Шылбыр атанның санын қиып, атан 

түйе бақырып, боздап кеп ышқынғанда жерде ұстап тұрған екі түйені қоя беріңдер деп бұйырыпты. Сонда 

екі түйенің бірі боздап келіп, күндегі дауысымен боздап жатқан атанның үстіне түсе қалыпты. Сонда 

Алдияр «атан мына түйеден туған» депті. Отырған ел бала патшаның қазылығына қайран қалыпты. 

Тағы да бір күндері патшаның алдына 10-11 жастағы екі қара баланы ертіп, бір кісі келіпті. Тақсыр, мына 

баланың бірі менің өз балам, бірі менікі емес. Бүгін таңертең балам жататын төсекте екі бала жатыр, 

қарасам, түрлері, киімдері, мінез-құлқы, сөздері, бәрі бірдей. Менің өз балам қайсың десем «екеуі де сіздің 

балаңыз менмін» дейді. Сонымен, өз баламның қайсысы екенін біле алмай, сіздің алдыңызға келіп тұрмын, 

– депті. Патша екі баланы жекелеп алып, өткен уақыттағы істерін сұрап көрсе, екеуінің сөзі бір жерден 

шығыпты. Патша әрі-бері сұрап-сұрап, ешқандай сезік таба алмай, ақыры лажсыз болып, осыған «бала 

патша Алдияр не дер екен», деп оны шақыртып алып, мән-жайды түсіндіріп беріпті. Алдияр сонда: 

– Бұл іс бас қатырарлық іс емес қой, – деп, бір бос бөтелкені алғызыпты да, бөтелкені өзі ұстап тұрып, екі 

балаға айтыпты: 

– Балалар сендердің қайсыларың мына кісіден туған болсаңдар, соның осы мен ұстап тұрған бөтелкеге 

кіріп кетесіңдер, – депті. Екі қара баланың бірі секіріп келіп, бөтелкенің ішіне кіріп кеткенде, бала патша 

бөтелкенің аузын бас бармағымен баса қойыпты да, әлгі кісіге: 

– Әне, қасыңызда тұрған сіздің балаңыз, мына бөтелкедегі сізді алдап жүрген шайтан, – депті. Сонымен 

жиналған халық қайран қалыпты. Мұхтар патша халықты жинап алып: 

– О, халайық, жеті жасар Алдиярдың ақылы менен әлдеқайда артық екен. Сол үшін бүгіннен бастап бар 

патшалығымды осы балаға өткіземін. Бұдан былай сіздердің патшаларыңыз мына жеті жастағы Алдияр, 

– депті. Сонымен Алдияр бала жеті жасында таққа отырыпты. 

20. Жас баланың сапары 

Әңгіменің басы баяғыда бай бопты дейді. Сол байдың жалғыз баласы болыпты, бір қызы болыпты. Сол 

бай соншалық бай бола тұрса да шығынсынып бірде-бір қолына жұмысшы ұстамайды. Бар малды сол 

жалғыз баласы бағады екен. Басқа байдың баласы мінгені жорға, кигені торқа, көргені ойын-сауық 

серуендеп жүреді екен. Соларды көріп іші күйген бай баласы ашуланып бір күиі өріске бір қойдың аяғын 
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байлап тастап кетіпті. Кешіне қойды айдап келгеннен кейін барлық қойды бай екі бұтының арасынан 

санап өткізіпті. Содан бір қойы кем болған бай ашуланып, баласын түні бойы ұрыпты. Ертесіне малға 

барғанда екі қойдың аяғын буып тастап кетіпті. Кешіне бай малын санаса, тағы екі қой жоқ болып шығады. 

Содан бай ашуланып баласын қуып жіберіпті, Қойдан кұтылған баласы қуана-қуана кете береді. Бала осы 

бетінде келе жатса, жолда керуендер кездесіп, керуен басшысы баланы «бізге жұмысшы бол», – деп 

азғырады. Оған бала: 

– Ағатайлар, маған жандарың ашыса, жол көрсетіңдер. Мен өзім де құлдықтан қашып келемін, – деді. 

Сонда керуендер: 

– Мына жолмсн жүрсең елді-күнді жерге барасың, – деп оң жолды көрсетеді. Ал мына жолмен жүрсең, 

елсіз-күнсіз жерге кетесің, – деп ортаңғы жолды көрсетеді. Ал, – дейді керуен, енді мына жолмен жүрсең 

ит тұмсығы батпайтын қалың орман тоғайға барасың, – деп сол жолды көрсетті. 

Міне бала енді қалың ойға түсті, «Елді-күнді жерге барғандағы көргенім құлдық па», – деді. «Ал елсіз-

күнсіз жерге барсам кұр босқа өліп қалармын», – деп, қалың орман жағымен жүріп кетеді. Сөйтіп жүре-

жүре бұл бала орманға да жетті. Қабырғасы қатпаған жас бала орманды аралап көп уақыт жүрді. Бір күні 

қалың ағаш ішінде тұрған үлкен сарайды көреді. Аяңдап осы сарайға келсе, бір сарайда арғымақ аттарды 

көреді, байлаулы тұрған, оны ұстауға алдына барса тістеп, артына барса теуіп маңайына жуытпайды. 

Екінші бір үйіне кірсе, бір қазан аң еті асулы тұр екен. Төрде семсер ілулі тұр екен және киім-кешек ілулі 

тұр екен. Міне, бұл бала етке тойды. Сөйтіп отырғанда даладан дүбір дауыс естіледі де бір-біріне: «Кірші 

үйге, адамзат иісі шығып барады», – дейді. Бала төрдегі семсерді жазып алып бұлар кіретін босағаға 

тығылып тұра қалды. Сөйтсе бұл келгендер жезтырнақ деген жалмауыз екен. Сөйтіп жезтырнақтың біреуі 

кіре бергенде оны семсермен бала басын шауып тастайды. Біраз кідірген соң екіншісі кіреді. Бала көп 

ойланбастан оның да басын алып тастайды. Сөйтіп бір уақытта бір дәу жерді дірілдетіп, «әлгілер өздері 

жеп қарық болып жатыр-ау, а» деп, аттан түсіп есіктен кіре бергенде бала да түрінен қорқып жүрексініп, 

семсерді сілтеп қалғанда, семсер тура тимей бір шекесін ғана алып түсіпті. Сөйтіп қайта оралып балаға 

тап бергенде бала семсермен тағы бір ұрып жығып, шала өлтіріп, бір кілеттің ішінде зындан бар екен, сол 

зынданға бәрін тастап төбесін жауып тастайды. Сөйтіп, бала жезтырнақтың тұқымын құртып, енді өзі 

емін-еркін жезтырнақтың киімін киіп, семсерін алып арғымақтардың қасына келсе, еш арғымақ тимейді. 

Міне, сөйтіп осы жерде бірнеше жылдар аң аулап тұрады. Бұл сарайдың төңірегіне аңның етіп толтырады. 

Енді баланың өзі жалғыз жүріп жалығады да оған бір ой түседІ. Ол еліне барып қайтпақшы болып бір 

арғымақты ерттеп, бір қоржынға етті толтырып еліне қарай жүріп кетеді. Сөйтіп бұл бала еліне 

жақындаған сайын еш адам немесе мал көзіне түспейді. Ол әкесінін жеріне келгенде үйілген ақ сүйектен 

басқа еш нәрсе көзіне түспейді. Өзінің қыстауына келсе, қыстауын сүйек басып жатыр екен. Еш адам 

көзге түспепті. Сөйтіп дел-дал болып тұрғанда қасындағы өзеннен бір-екі әйелдің шаңқылдап ұрысқан 

дауысын естіп сол өзенге қарай арғымағын жетелеп келсе, шөптен жасаған жаман күркенің ішінде шешесі 

мен қарындасы бір кішкене ішекке таласып отыр екен. Қастарына келгенде шешесі танып баласын 

құшақтап: 

– Құлыным, сен жүрген құт екенсің, сен кеттің, басымыздағы құт кетті. Ашаршылық туды. Малдың бәрін 

бітірдік. Енді түк таба алмай сасқан соң, ішекке таласып отырмыз, – деді. Сол жерде бала етке тойғызып, 

арғымаққа мінгізіп орман ішіне алып кетті. Орманда өзі мекендеп жүрген жерге келіп ғұмыр сүріп тұра 

береді. Күндерде бір күні бала бар сарайдың кілтін беріп: 

– Мына сарайдың бәріп ашып көре беріңдер, біраң мына сарайды ашпа, – деп жезтырнақ жатқан сарайды 

көрсетті. Жарайды, ашпаймыз, – деп, қарындасы мен шешесі қала береді. Баласы аң аулауға кетті. Сөйтіп 

кемпір қызымен екеуі бар сарайды аралап көреді. Неше түрлі қызықты заттар, алтын, ділдә көп екен. 

Соның бәрін көріп болған соң бір күндері ерігіп отырып бір-біріне «бұл бізге мына сарайды неге ашпа 

деп кетті, кел осыны ашып ішінде не бар көрейік» – деп, ақыл қорытып алды да, келіп ашса, сарайдың 

ішінде зындан бар екен. Сол зынданнан бір ыңырсыған дауыс шығады. Тыңдап тұрса «баласы жоққа бала 

болам» – деді. Сол арада кемпір: 

– Аулақ әрі, өзімнің де балам бар, – деді. 

– Ендеше, байы жоққа бай болам, – деді. Сол кезде кемпір арқан тастап жезтырнақты суырып алады, 

төбесінде жалғыз көзі бар екен. Міне, осыны үлкен кебеже сандық бар екен, соған салып асырады. 

Жезтырнақ семірді. Кемпір жезтырнақтан екіқабат болып бала көтерді. 
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Күндердің бір күні кемпір ішін білдірмей жүріп босанатыи күні жақындап қалды. Енді кемпір 

жезтырнақпен ақылдасты. Жезтырнақ оған мынандай ақыл береді: 

– Сен босанғаннан кейін апарып балаңның келетін жолына таста. Ол саған әкеп асыратады, – деді. Сөйтіп 

бір күндер өткенде кемпір босанып ұл тауыпты. Оны бір нәрсеге орап баланың келетін жолына апарып 

тастапты. Сөйтіп бала аңнан қайтса, жолда жатқан баланы көреді. Қасына атымен жақындап келіп, 

«шайтан ба, алдене» деп күдіктеніп келсе, адамзаттың баласы екен. Және өзі еркек бала екен. Сол арада 

бала ол жатқан кішкене баланы аттан түсіп, көтеріп алдына алып үйіне әкеп, есік алдында тұрып 

айқайлайды: 

– Апа, апа, бері келші. Мен өзіме бір іні тауып әкелдім, – дейді. Сол кезде шешесі: 

– Тарт ары, айдаладағы не еткен бала, шайтан шығар әкеп тұрғаның, – депті. 

Баласы: 

– Жоқ, апатай, адамзаттың баласы, өзіңіз шығыңызшы, көріңізші, – деді. Сол кезде шешесі шығып көріп, 

түк білмеген кісідей: 

– Япырай, шын адамзаттың баласы екен, – деп қолына алып үйге кіріп жуындырып, сол баланы асырай 

береді. Міне осымен талай жылдар өтті. Жас бала ер жетті. Бұл бала екі-екі жарым жасқа келгенде, жөнді 

сөйлей алмай жүрген кезінде, ағасы аңға кеткенде жезтырнақ шығады екен. Бір күні соны көріп қалыпты. 

Ағасы аңнан келген кезде, ағасының алдында отырып: 

– Аға, ай-ой, деп төбесін көрсетті. Оны ағасы елеп ескермейді. Ал баланың төбесін көрсету себебі, 

жезтырнақтың төбесінде жалғыз көзі бар екен, міне, бала «ай» деп төбесін көрсету себебі осы екен. 

Баланың ол айтып отырғанын залым кемпір бәрін түсініп отырыпты. Міне бұл жолы баласы аңға кеткенде 

кемпір жезтырнақты шығарып алып, жас бала қасында отырғанда жезтырнаққа: 

– Мына балаң бәрін білетін болды. Енді біраз уақытта ана қуға бәрін айтатын түрі бар», – депті. Сол кезде 

жезтырнақ ол кемпірге ақыл айтыпты: 

– Сен, бала аңнан келерде сусын орнына у езіп бер. Содан ол улап өледі. Сонан кейін өзіміз емін-еркін 

өмір сүреміз, – депті. Міне осы айтқан ақыл кемпірге едәуір жігер береді. Ол баласының келуіне қарсы у 

езіп дайындап отырады. Ал енді бұл баланың әдеті аңнан келгеннен кейін інісін алдына алып бетінен 

сүйіп, төсіне шығарып, сонан кейін барып сусын ішеді. Міне сүйтіп күтініп отырған жерге қарсы бала да 

аңнан келіп жетеді. Атын байлап жайланып, үйге кіріп, шешініп отырып, інісін шақырып алдына алып, 

бетінен сүйіп төсіне шығарып отырып: 

– Апа, сусын берші, – депті. Сол арада шешесі езіп қойған уды әкеп береді. Алдында отырған жас бала 

быж-быж етіп бірдеңе-бірдеңе дейді. Оның сөзіне түсінбеген ағасы оның не деп отырғанын елемей 

қолына тиген уды сусын деп ауызға жақындата бергенде алдында отырған інісі у құйған аяқты қағып 

жіберіп, төгіп тастайды. Сол арада шешесі: 

– Ей, антұрған, шөлдеп келген ағаңның сусынын ішкізбей неғып құтырып отырсың? – деп, қалған уды 

езіп, жуып-шәйіп қайтадан әкеп беріпті. Жас бала мұны да ішкізбепті. Сөйтіп үшке дейін ішкізбей 

төртінші рет ішкізіпті. Міне, сүйтіп ағасын бір ажалдан алып қалыпты. Сөйтіп аңшы бала ертесіне аңға 

кетіп, сары уайымға түсіп, ой ойлайды. Өйткені сарай төңірегі толған аң еті азайып қалды. Бір жезтырнақ 

бір жегенде қырық аңның етін бір-ақ жейді екен. Баланың күні-түні ойлайтыны «жалғыз шешем мен 

қарындасым мұншалық ет жеуге мүмкін емес, бұл ет қайда кетіп жатыр» деген уайым, оны жүдетіп 

барады. 

Сөйтіп енді үйде қалғандарға келейін. Бала аңға кетті. Шешесі жезтырнақты шығарып алды да: 

– Мына бала бәрін білді. Уды ішкізбей қойды. Енді не істейміз, – дейді. Сонда жезтырнақ: 

– Ендеше, мен тығылмай-ақ қояйын. Өзім онымен айқасып көрейін, – деп балаиың келуін күтіп отырды. 

Сөйтін бір уақытта аңшы бала да аңнан келіп жетеді. Байқаусызда дайындалып отырған жауыз бала кірген 

жерден-ақ айқаса түседі. Сөйтсе де баланың да күші басым екен, еркіне көнбей жүр, аңшы бала жаумеи 

алыса жүріп шешесіне өтініш айтады: 

– Ардақты ана, – деді ол, он ай омыртқаңды үзіп тапқан балаң едім ғой, не көмегің бар көрсететін дегенде, 

шешесі: 

– Бірің өл де, бірің қал, жұмысым аз, – деп жауап беріпті. 

Содан бала қарындасына арыз айтады: 
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– Затың әйел болса да бір анадан туған туыс емес пе едің. Не жәрдемің бар көрсететін? – дегенде, 

қарындасы: 

– Бірің өл де, бірің қал, жұмысым аз, – деп жауап беріпті. Ал ендігі қалған жас інісі шырылдап жылап 

аяғына оралып жүр. Қолынан келер қайрат жоқ. Ол кезде аңшы ағасы: 

– Көкешім, менің қалтамда алтып кездік бар. Соны ал да аяғын ұр, – дейді. Сонда інісі қалтасындағы 

алтын кездікті алып, жезтырнақтың тірсегін тапса, екі аяғын қиын түсіпті. Міне, осы інісінің арқасында 

жезтырнақты өлтіріп, шешесі мен қарындасын екі көзін ойып алып орманға тірідей қаңғыртып жіберіп, 

інісімен екеуі ғұмыр сүріп тұра беріпті. Бірақ та інісінің түбі жезтырнақтың тұқымы екенін сезді. Бірақ 

сыр бермей інісін асырап жүре береді. Сөйтіп бірнеше жыл өтіпті. Жас інісі де ер жетіп күндердің бір күні 

ағасы күдіктеніп, ойына қорқыныш кіріп, інісінің күшін сынамақ болады. Сөйтіп бір күндер өткенде ағасы 

тұрып інісіне: 

– Көкешім, айдалада қалың орман арасында екеуміз ғана, әбден ішіміз пысты ғой. Келіп екеуміз атысып 

ат үстінен тартысып ойнайық, – деді. 

Інісі: 

– Ұят болады, аға, сізбен алысып ойнағаным, – депті. 

Сол кезде ағасы: 

– Еш нәрсе етпейді. Ұят болатын бұл арада ешкім жоқ екеуміз-ақ қой. Кел! – деп болмапты. Ағасы 

болмаған соң інісі өзіне арналған киімді киіп, өзіне арналған арғымақты мініп, ағасымен екеуі тартыса 

түседі. Міне, сол-ақ екен көпке жібермей-ақ ағасын көтеріп алып өз артына мінгізіп алыпты. Сөйтіп ағасы 

інісінің күшінің асқанын білді. Міне, осы уақыттан бастап бала да ағасына еріп аң аулай бастады. Әрине, 

аңнан келген кезде аулаған аңдарды қарасаң бала ағасынан екі есе көп аулап әкелетін болды. Сөйтіп әр 

уақытта ағасы бұл бала жезтыриақтың тұқымы. Менен мұның күші асып түсті. Бұл мені бір күні бір 

қатерге ұшыратар. Онан да мен осындайда бұл пәледен құтылайын» деп, қалың ойға түсті. Сөйтіп бір күні 

інісін шақырын алды да оған былай деді: 

– Қарағым, айдалада екеуден-екеу болып босқа өмір өткізгенше мен ел жаққа барайын, сөйтіп саған жеңге 

тауып келейін, – депті. 

– Оның жақсы, аға, жеңге әкелсең жаман болмас. Аға, қарсылығым жоқ, әкеліңіз, – депті інісі. Міне. 

сөйтіп ағасы дайындалып азық-түлігін алып, атқа мініп інісімен қоштасып жүріп кетті. Ағасы анадай 

жерге кеткенде інісі айқайлап ағасын шақырады. Міне, сол кезде ағасы өте қатты қорықты «қатерге 

ұшыратайын деп шақырды-ау» деп, – аяндап қасына келгенде інісі: 

– Аға, сен болсаң кетіп барасың, мен болсам қалып барам, ал сен онда барып бір қатерге ұшырасаң мен 

қайдан білем. Мен мұнда бір қатерге ұшырасам сен қайдан білесің, ол үшін келіңіз, семсер айырбастаймыз. 

Онда барып сіз бір қатерге ұшырасаңыз менің колымдағы сіздің семсеріңізді тат басады. Сіздің бір 

қатерге ұшырағаныңызды мен содан білем. Ал мұнда қалып мен бір қатерге ұшырасам сіздің 

қолыңыздағы менің семсерімді тат басады. Менің бір қатерге ұшырағанымды сіз содан біліңіз, – деп, екеуі 

семсер айырбастап жүріп кетті. Ал енді бұл екеуі бір-біріне өте ұқсас екен, екеуінің бойы да, киімі де, аты 

да, сөйлеген сөзі де бірдей екен. 

Міне, сонымен ағасы ұзақ сапарда келе жатыр. Арғымағының ізі жер ошақтай болып ойылып қалады екен. 

Сөйтіп ол келе жатып айдалада бір ақ отауды көреді. «Бұл неткен отау айдалада тұрған» деп, оған 

бұрылып келіп аттан түсіп, атты белдеуге байлап үйге кірсе, үй ішінде ай мен күндей болып бір қыз отыр 

екен. Онымеи амандасып, жөн сұрасып болғаннан кейін тамақтанып, сусындап жайланып отырғаннан 

кейін ол жігітке: 

– Ой, сорлы, сен мұнда неге келдің? – десе, жігіт: 

– Несі бар, – депті. 

Сол кезде қыз: 

– Менің ағайым бар, ол келіп қалып сені көрсе, тірі тастамас, – депті. 

Жігіт маңғазданған пішінмен: 

– Е, не де болса уақытында көрерміз, – деп отыра беріпті. Әрине, бұл екеуі бір-біріне өте ғашық болып 

қалды. Жігіт әлгідей дегеннен кейін қыз тұрып: 

– Ал тәуекел, олай болса менің бауырым келген кезде сен далаға шықпа. Сен үшін өзім шығып жазасын 

берейін, – депті. 
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– Жарайды, – деп жігіт жата береді. Әрине, бұлар бауыры келгенше жайласып, сөйлесіп, сөздің түйінін 

әбден пісіріп алады. Бұрынғыдай емес ғашықтық оты қосылып та қалды, сөйтіп отырғанда үйдің төңірегі 

сілкінгендей болды. 

Жігіт: 

– Бұл не? – дегенде, қыз: 

– Бұл менің бауырым келе жатыр, – депті. Өйтіп-бүйткенше бауыры да келіп жетті. Үйдің сыртына келіп: 

– Мұнда кім бар, шық! – деп айқай салғанда, үйдегі жігіт дауысына шыдай алмай орнынан көтеріліп түсті. 

Сол арада қыз өзі шығып: 

– Өзіңізге серік бар, – депті. 

Сонда бауыры: 

– Шын серік болса шықсын, – депті. Жігіт сол кезде жүгіріп шығыпты. Міне осы арада екеуі танысып, 

құшақтасып амандасып жайбарақат үшеуі тұра береді. Бір күні таңертең ерте тұрса, үйдің ішіндс бір 

айдың сәулесі түсіп тұр екен, жігіт қызды оятып: 

– Мынау айдың сәулесі не? – деп сұраса қыз оған: 

– Бұл осы арадан бірсыпыра жерде тұрады. Жалмауыз кемпір бар, оның бір қызы бар, ол екеуміз доспыз. 

Сондықтан менің сәулем оған, оның сәулесі маған түсіп түрады, – депті. Міне, сонан кейін ол жігіт тұрып 

атын ерттеп сол жалмауызды іздеп жүріп кетеді. Ол жалмауыздың мекеніне жақындаған кезде 

жалмауыздың қызы ағаш басында қарауылдап тұрады екен. Келе жатқан кісіні көріп: 

– Апа! Апа! – деп айқай сапты. 

Сонда кемпір: 

– Әй не, неге айқайлайсың? – десе, қыз: 

– Қара бөрікті, қара арғымақты бір кісі келеді. Қайтсе де сені өлтіреді. Мені алады, – депті. Сонда кемпір: 

– Сандалма, тыныш отыр. Мені жезтырнақгың тұқымы болмаса ешкім ала алмайды, – депті. Сөйтіп 

арғымақты кісі жетіп келген жерден сиқырмен оқып, қол-аяғын байлап көгенге көгендеп тастапты. 

Мыңдаған адам жатыр бәрі бір соның қызы үшін. Ал енді бұл осы көгенде жата тұрсын, енді орманда 

қалған інісіне келейік. Ағасының семсерін інісінің қолында қалған тат басыпты. Міне осы кезден-ақ 

ағасының бір қатерге ұшырағатнын білді де, інісінің ұйқысы қашып, асы бойына тарамайды. Сөйтіп ол 

дайындалып ағасын іздеп жолға шықты. Әрине ол іздегенде тура арғымақтың ізіне түсті. Сол арғымақтың 

ізі алған күйінде алып баяғы ақ отауға әкелді. Ақ отауға жетіп келсе, ай мен күндей сұлу қыз бауырымен 

екеуі аттан көтеріп үйге кіргізіпті. Әрине, бұл қыз баланың ағасын да өстіп сыйлаушы еді. Енді бұл баланы 

сол өзім тнген күйеуім деп ойласа керек. Ал бала еш сыр бермей отыра береді. Бірақ бұның ойы «менің 

ағайымды осылар бір қатерге ұшыратса керек» деп отырады. Сөйтіп отырғанда қыз тұрып: 

– Сен бұл жолы неге сонша кешіктің? – депті. Сол кезде сыр бермеген бала: 

– Көп жер араладым, – деп жауап берді де, ішінен: «Менің ағайым басқа жаққа барып бір мәлеге ұшыраған 

екен», – деп ойлады. Сөйтіп кеш болды, төсек салып жатуға келгенде екеуіне бір-ақ төсек салды. Сонда 

да бала сыр бермей жата берді. Таң ата бала оянса бір айдың сәулесін көреді. Сонда бала тұрып: 

– Мына сәуле не? – десе, қыз: 

– Әнеугүні айтып едім ғой, – депті. Сонда бала: 

– Ой, онда бір ой ойлап отырып түсінбеппін, – депті. 

– Ендеше, осы арадан бірсыпыра жерде жалмауыз кемпір бар. Оның жалғыз қызы бар. Ол екеуміз доспыз. 

Оның сәулесі маған, менің сәулем оған түсіп тұрады, – депті қыз. Сол кезде бала ішінен: 

– Иә, менің ағайым сонда болып бір қатерге ұшыраған екен, – деп, атын ерттеп мініп, арғымақтың ізімен 

тағы жүріп кетеді. Сөйтіп жалмауыздың мекеніне жете бергенде қыз тағы да: 

– Апа, апа! – деп айқай салады. 

– О не? – депті шешесі. Қызы сонда: 

– Қара бөрікті, қара арғымағы бар біреу келеді. Арыны нашар, кайтсе де сені өлтіреді. Мен алады, – депті. 

Сонда кемпір: 

– Сандалма, мені жезтырнақтың тұқымынан басқа адам ала алмайды! – депті. Сөйтіп бала да жетті. Кемпір 

де сиқырын оқып тұра жүгіреді. Бірақ та сиқыры бұл баланы алмайды. Сөйтіп бала келіп төбе шашынан 

ұстап алып, ұрып-соғып ағасын таптырып, ол ағасын қалпына түсіртіп, көгенде жатқан елдің бәрін 

босатып, кемпірді өлтіріп, дүниесі мен қызды алып ағасы екеуі қайтыпты. Міне содан кейін баяғы ақ 
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отауға келеді. Ағасы мен екеуі қатар келіп тұра қалса, баяғы қыз бен ағасы екеуі шығып қайсысын түсіріп 

аларын білмей аң-таң болып тұрады. Сонан соң екі жігіт күліп өздері түседі. Сөйтіп жайланып отырғаннан 

кейін баяғы ағалы жігіттің інісі, кішкене шынтақ саусағын шүберекпен түбінен байлап ағасына: 

– Аға, мына шынтағымды шауып тасташы, – дейді. 

Сонда ағасы: 

– Қой әке, жазым болады, – депті. 

Сонда інісі: 

– Осыны шаппасаң сізге риза емеспін, – дейді. Тіпті болмаған соң ағасы шынтағын шауып тастапты. 

Сонда інісі: 

– Міне, енді мен күнәдан бек болдым, ана кезде мен келіп қонғанда, мені сіз екен деп жеңгем қасына алып 

еді. Сонда осы шынтағыммен ғана тіреп жатып едім, денем тиген жоқ еді. Міне, кінәлі осы шынтақ еді. 

Енді күнәдан аулақ болдым, – депті. Сөйтіп жалмауыз кемпірдің қызын өзі алып, ағасы ана қызды алып 

неше күн ойын, неше күн тойын жасап жақсы өмір сүріп тұра беріпті. 

21. Самархан хан 

Ерте замандардағы өткен ғасырларда дүниеде өмір сүрген аңшылықпен күн көрген ауқаты жақсы бір 

кемпір мен шал болыпты. Олардың жасы қырық пен елуден асқан. Қолы қандай жақсы болса да олар 

ешқандай жас нәресте көрмепті. Күндерде бір күн өткеннен кейін кемпір жүкті болып қыз тауыпты. 

Арасына бір жыл аралатып тағы жүкті болыпты, бұл жолды еркек бала тапты. Сүйтіп кемпір-шал 

баласының атын Самарқан қойыпты. 

Міне, Самарқан осымен өсіп, ержетіп келеді. Әке шешесі оны өте жанындай көреді, ол бала өскен сайын 

ақылды болады. Неше түрлі өнер шығарады, жасы толғаннан кейін оқуға береді, ол оқуды өте жақсы 

оқитын болады. 

Күндерде бір күн өткеннен кейін Самарқанның әкесі аңға кетеді. Ол ұйықтап жатып тәңертең ерте тұрып 

тамақ жасап жүрген анасын шақырып, «апа мен бір түс көрдім», – деді. Анасы: 

– Я, қарағым айтып жібер, мен жорып берейін, – деді. Анасының бетіне тесіле қарап Самарқан 

жақтырмаған дауыспен: 

– Түсімді ендеше саған айтпаймын, – деп тұрып киіне бастайды. Бұрын мұндай сөз баласынан естімеген 

анасы қатты ашуланды да баласын ұрып тастады. Ата анасынан мұндай соққы тұрмақ қатаң сөз естіп 

көрмеген Самарқан анасының ұрғанын қатты кек көреді де тамақ ішпестен қағаз қаламын алып үткеліне 

жөнелді. Дәл осы күні Самарқанның әкесі де аңнан қайтқан екен. Жылап келе жатқан баласы Самарқанға 

қарсы жолығады, жанындай жақсы көретін әкесі баласының жылағанын көріп жаны шығып кете жаздады, 

аттан қарғып түсіп құшақтап алады: 

– Қарағым кім тиді саған, неге жыладың сен?, – деп сұрады. Сонда баласы өксіп жылап тұрып: 

– Мен апама түс көрдім деп едім, я маған айт жориын деді. Мен ендеше айтпаймын деп едім, мені ұрып 

жіберді, – деді. Баласы сөзін айтып болысымен әкесі жұлып алғандай: 

– Я қарағым ендеше маған айтшы, түсіңді мен жорып жіерейін, – деді әкесі. Жақтырмаған көзімен ақырая 

бетіне қарады да, Самарқан әкесіне: 

– Ендеше саған да айтпаймын түсімді, – деді. Әкесі көп ойланбастан-ақ: 

– Саған бір әдет бітейін деген екен, жоқ менімен ойнағың келді ме, – деп баласын қамшымен шықпыртып 

соғып қуып жібереді. Одан жаман жылаған баласы оқу оқитын жеріне жақындап, өксігін тиып оқуына 

келеді. Сабақта отырғанда көңілсіз отырған Самарқанға қарап басқа балалар да көңілсіз отырады. Сол 

кезде сабақ беріп отырған Молдасы байқап отырып Самарқанды тұрғызып: 

– Сен неге бүгін көңілсіз отырсың, күнде мұндай емес едің, бүгін саған не болды, айтшы шыныңды, – деп 

Молда жанын қоймаған соң бала баяғы көрген түс туралы бар сырын айтады. Сол кезде Молдасы: 

– Ондай болса маған айтшы, мен жориын, – деді. Самарқан адырайып оның да бетіне қарады да: 

– Ендеше саған да айтпаймын, – деді. 

Сонда молдасы: 

– Ә, сен мені мазақтап отыр екенсің ғой, – деп, шығарып алып құйрығынан шыбықпен 25 дүре алып далаға 

қуып жіберіпті. 

Сонымен далаға шығып алып, көше бойлап зар қағып келе жатса алдынан патшаның уәзірі шығады. Ол 

жылап келе жатқан баланы көріп, ұстап алып: 
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– Сен неге жылайсың? Кім саған тиген, – деп баладан сұрап еді, бала бар әңгімесін бастан аяқ айтып берді. 

Сонан кейін уәзір: 

– Бір түс үшін сонша қорлық көріпсің, сонша неткен түс соның, мен жорып берейін, – депті уәзір. Сонда 

уәзірдің бетіне адырая қарап: 

– Ендеше саған да айтпаймын түсімді, – деді бала. Уәзір ашуланып баланы ұрып-ұрып апарып зынданға 

тастап, жауып тастапты. Күндерде бір күн өткенде патшаның жалғыз қызы ойнап жүріп зынданның 

төбесінде кеседей тесігі бар екен, содан қарап тұрған баланың көзіне көзі түсіп кетеді де жүгіріп келіп 

қараса, өзі құрбы жас бала екен. 

– Сен не істеп жатырсың мұнда? – деді қыз. 

– Мені мұнда патшаның уәзірі әкеп жауып қойды, – деді бала. Ал сен кімсің деді бала? Сонда қыз: 

– Мен осы патшаның жалғыз қызы едім, – деді. Міне осы күннен бастап екеуі бір-біріне ғашық болады. 

Ол қыз күнделікті тамақ әкеліп беріп тұрады. Міне сүйтіп бала осы зынданда жеті жыл жатады да, қыз 

оған күн сайын үш рет келіп тұрады. Ол бала туралы ешкім білмейді, баланы тастаған уәзір ауысып кеткен. 

Күндерде күн бір күні қыз келмей қалады да ертесіне келеді. Сонда бала қызға: 

– Кеше сен неге келмедің? – деп сұрақ қояды. Сонда қыз қатты күрсініп төмен қарап: 

– Несін сұрайсың, менің әкемнің басына ауыр жағдай туды, – деді қыз. Бала: 

– Е не ауыр апат екен, айтшы маған, – деді. Сонда қыз тұрып: 

– Баяғы сені зынданға салған уәзір барып орналасқан патша қабар жіберіпті, және бір таяқ беріп жіберіпті. 

Таяқтың бас-аяғы бірдей, осы таяқ алғаш ағаш болып шыққанда басы қай жақ, түбі қай жақ, соны тапсын, 

соны таппаса елін шабам, – деп жатыр деді қыз. Бала сонда: 

– Уайымдап жүргенің сол ма, ол таяқты тау басынан домалат. Таудың етек жағына қарап түскен жағын 

түбі деп беріп жіберсін, – деді бала. Ол ақылды қыз әкесіне айтыпты, әкесі қызы айтқандай етіп таудан 

домалатып етекке қараған жағын белгілеп беріп жіберіпті. Оны ол патша «дұрыс» деп тауыпты. Содан 

бір күндер өткенде қыз тағы келмей қалып ертесіне келеді. Самарқан қызға: 

– Неге кеше келмедің, – дегенде, қыз: 

– Ой несін айтасың, әнеу күнгіден де жаман жағыдай болды, – деді. 

– Я, тағы не болып қалды, – деді Самарқан. 

– Не болды дейсің, баяғы сол патша екі сарала сиыр беріп жіберіпті. Сол екеуінің де бойы да, түрі де 

бірдей, соның анасы қайсы, баласы қайсы? Соны тапсын депті патшасы, елін шауып аламын, – деп жатыр 

деді. Сонда Самарқан мұртынан күлді де: 

– Сол ма, ол да оңай іс, – деді. Ол екі сиырды шөлдетіп алсын, сонан кейін суға қарай айдасын. Ең алдымен 

суға тұмсығын тигізгенін анасы десін, – деді Самарқан. 

Оны естіген қыз әкесіне осылай істе деп айтып берді, әкесі қызының айтқанын істеді. Алдымен тұмсығын 

суға тигізген сиырды анасы деп белгілеп беріпті. Ол патша оны тура тапты деп тауыпты. Бір неше 

уақыттар өткеннен кейін қыз тағы да келмей қалады, ертесіне тағы келеді. Самарқан: 

– Оған кеше неге келмедің? – дегенде. 

– Ой не қыласың, басымызға айтылмастай күн туды, – деді қыз. 

– Айтыңыз нендей жағыдай, – деді Самарқан. Сол кезде қыз: 

– Баяғы патша елімізді шабамыз, – деп жариялапты деді. 

– Не үшін шаппақшы екен, – деді бала. Қыз сонда: 

– Менің әкемнің бір айғыры кісінесе, ол патшаның жүз биесі құлын тастапты. Міне бар амалы осы, – депті 

қыз. Самарқан ойланып отырып: 

– Бұл жағыдайға мен шықпасам табар айла жоқ, – деді. Көп ойланбай әкесіне келді де аяғына жығылып 

жылап жатып алды: 

– Алдағы өткен ақылды мен тапқан жоқ едім. Бәрін тауып жүрген осында зынданда жатқан бір жігіт тауып 

еді. Ол енді мына жағыдайға мен шықпасам істер айлам жоқ, – деді дегенде, патша: 

– Ол қайдан түскен адам, – деп уәзірлерінен сұраса еш адам білмейді. Сонсоң патша «шығарып әкел» деп 

бұйрық берді. Самарқанды шығарып алып келді. Аты жөнін сұрап алғаннан кейін: 

– Бұл зынданға қашан түстің, – деді. 

– Мен түскенге жеті жылдан асты, – деді. 
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– Ал қалай келіп, қалай түскеніңді кейін білерміз, мындай жағдайға істейтін амалың бар ма? Осыдан 

құтқарсаң тағыма отырып, қызымды аласың, – деп уәде берді патша. 

– Олай болса, – деді Самарқан, маған бір-бір атқа мінгізіп жүз жігіт бер, бір серкеш, бір атан түйе бер, 

сонымен ол патшаны қаратып әкелем, – деді. Самарқанның айтқанын патша түгел берді, ол патшаға 

Самарқан аттанып жүріп кетті. Бірнеше уақыттар жүріп патшаның жеріне жетіп, үй тігіп орналасып, 

қасындағы жүз жігітке бұйрық берді: 

– Талдан барып бір-бір солқылдаған шыбық кесіп алып келіңдер, – деді. Жігіттер шыбықты кесіп алып 

келді. 

– Ал енді, – деді Самарқан мына шарге кіріңдер, көздеріңе көрінген итті қырыңдар, басқа адам, малға 

тимеңдер, – деді. Жігіттер Самарқанның айтқанын істеп шардің итін түгел қыра бастады. Бұл уақиға 

шәрінің патшасына да жетті. Шәрінің патшасы 

– Ішіндегі ақсақалын алып келіңдер, – деп бұйрық беріпті. Уәзірі келіп Самарқанға: 

– Іштеріңіздегі ақсақалды біздің патша сұрайды, – десе, Самарқан: 

– Ішіміздегі сақалды осы, – деп серкешті өңгертіп жібереді. Манағы уәзір серкешті бақыртып қораға кірсе, 

патша «бұл не» дегенде, «ішіміздегі ақсақал осы» деді тақсыр. Патша: 

– Құрт көзіңді, ішіңдегі үлкенін алып кел, – деді. Уәзір қайта келіп, Самарқанға: 

– Ішіңіздегі үлкендеріңізді сұрайды біздің патша, – деді. 

– Ішіміздегі үлкен осы, – деп атан түйені беріп жібереді. Уәзір атан түйені бақыртып қораға кіргенде, 

патша: 

– Бұл не? – дейді. 

– Ішіміздегі үлкен осы деді тақсыр, – деп жауап береді. 

– Құрт ұятсыз көздеріңді, ішіндегі қолбасшысын әкел, – деді патша. Манағы уәзір қайта келіп Самарқанға: 

– Іштеріңіздегі қолбасшыларыңызды сұрап жатыр, – деді. Сонда Самарқан: 

– Ә, ондай болса қолбасшысы мен, – деп атқа мініп патшаға келеді. Патша келген жерде-ақ оған 

сәлемдескеннен кейін: 

– жүгірмек екенсің», – деді. Самарқан: 

– Өзің жүгірмек екенсің, – деп жауап берді. 

– Мен неге жүгірмекпін, – деді патша. 

Самарқан: 

– Ал мен неге жүгірмекпін? – деді. 

Патша: 

– Сен жүгірмек болмасаң менің шәрімнің иті не істеді саған? – деді патша. 

Самарқан сонда: 

– Сен жүгірмек болмасаң, сенің шәріңнің иті не істемеді, сендердің бір итіңнің ұлығанына менің 

патшамның жүз қойы қырылып қалды, – деді. 

Сонда патша: 

– О ақымақ неме, – деді. 

Сонда Самарқан: 

– Мен емес, сенсің, – деді. 

– Ал айтшы мен неден ақымақ болыппын, – деді. 

– Ақымақ болмасаң неше мың шақырмым жердегі сенің патшаңның қойы менің бір итімнің ұлығанына 

қырыла ма екен? – деді. 

Сонда Самарқан: 

– Ол сенің ақымақтығың мынау неше мың шақырым жерден менің патшамның бір айғырының 

кісінегеніне сенің биең не ғып құлын тастап жүр, – деді. 

Сол кезде патша: 

– Я, қарақ жеңілдім, тоқтат еліңді, – депті. Самарқан әмір беріп жігіттерін сонда тоқтатыпты. 

Міне осы уақыттан бастап ол патша тағынан түсіп, тағын Самарқанға беріп, қызын әйелдікке береді. 

Сөйтіп өзінің патшасы да қызын беріп, тағын қоса береді. Сөйтіп Самарқан екі патшаның басын қосып, 

өзі патша болып, екі әйелді алып, өзінің ата-анасын, әкпесін тауып алып, ғұмыр сүріп бір неше жылдар 

тұрады. 
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22. Мұңлық-Зарлық 

Баяғы бір заманда бір Шаншар деген хан болыпты. Қырық әйел алса да не ұлы, не де қызы болмапты. Хан 

бір күні өзі ойланады: «Жасым болса кәрі қойдың жасындай-ақ қалды, әлі қырық әйел алсам да не ұл, не 

қыз көрмедім. Енді былай деп елге хабарлайын, кімде кім қызым бір ұл, бір қыз табады деп мойына алып, 

кепіл болса соған қанша мал, алтын, күміс сұраса тоқтаусыз берем деп хабарлайын», – деді. Сонымен 

ертеңінде елді түгел жинап алып, айтты. Сонымен кедей, жар басында шөптен жасаған тіккен үйде, өзі 

жасынан ау салып, балық алып күн көрумен келген екен, өзінің жаңғыз қызы бар екен, сонда Жәудір қарт 

үйіне келе жатып ойлайды: «әттең дүние-ай осы жасым кәрі болып, күшім кетіп тұрғанда қызым көнсе 

біраз күн кішкене қызық көріп қалар едім-ау, – деп ойлап келе жатып, қой үйге барайында өтірік 

ыңқылдап ауырып сандырақтап қызыма айтып көрейін», – деп, үйіне келіп, терін сипап ыңқылдап, 

сандырақтап әрбір нәрсені өзі айта бастады. Сонда қызы: 

– Әй әке-ау, сіздің тегін өтірік айтпауыңыз керек жүгір ханға бар, – деп, қызы екі елі дорба беріп, барып 

ханға айт «қызым бір ұл, бір қыз табады» деп дорба толғанша алтын күміс бер деп ханнан сұра деді. Әкесі 

жәудір қарт тұра салып ханның үйіне баруға тұра жүгірді. Келе жатып Жәудір ойлайды: «ой пәлі-ай, менің 

қызым өзі тиетін байына әлден ақ барып, мына екі-үш ділдә ғана сиятын екі елі дорбаны беруін қарашы», 

– деп ойлап келеді. Ең болмаса бір қап берсе неғылады, – деп, о қой, не де болсада осыны ақ алайында – 

деп жүріп ханға келеді. 

– Ә Жәудір шал, неге келдің, – деп хан сұрады. 

– Мен сізге келдім, менің қызым бір ұл, бір қыз тауып табады, өзім кепіл боламын, – деді. 

– Жарайды, не сұрайсың, – деді хан. 

– Мына дорбамды толтырып берсең болғаны, – дейді шал. 

Хан дорбаны көріп: 

– Оу, сенің үйіңде қап жоқ па еді, мынау не болады, – деп хан қарады. 

– Ой хан иеміз-ай, осыны толтырып берсең де болады, – деді ханға қарап. 

Сонда хан айтты: 

– Мына шалдың дорбасына бір екі үш ділдә салып бер, – деді.келіп қазынаның ауызын ашып, бір екі ділдә 

салып еді, көрінбеді. Күректеп салып еді сол кілеттегі түгелдей кетті. Қазынашы ханға келіп айтты, хан 

естіп қайран қалды. Сонымен жеті кілетті түгелдей салды, сонда да толмады дорба. Онан соң елді жинап 

төбел тазға төр ділдә, қырма тазға қырық ділдә, ойма тазға он ділдә, сыйсада бер бес ділдә, сыймаса да 

бер бес ділдә, – деп елге салық салады. Сонда да толмады, енді не істеу керек деп отырғанда бір мәстек 

кемпір келді «мен толтырып берсем не бересіз» деді. Өз бойыңмен бірдей дорба алтынды берейін деді. 

Сонда кемпір барып, тоғыз жолдың торабынан шым-шым топырақты әкеліп дорбаға салып еді, асып 

төгілді. Елден, таздан алған алтын, күміс бәрін қайырып берді. өзінің қазынасы қайта толды. Сонда 

дорбада қалған алтын, күміс жеті атан түйеге жүк болды. Сонымен қызын берді. Қызы барсымен-ақ 

екіқабат болды. Тоғыз ай тоғыз күн дегенде хан: 

– Мен баланың дауысын естіген жоқпын ғой, сол үшін мен тауда болайын, сен бас көз болып мұнда қал, 

– деп бірінші уәзірін тастап кетті. 

Әйелі толғатып жатқанда қырық әйел «не істейміз, бұл бір ұл, бір қыз тапса бұдан жақсы болмайды, бізге 

енді қарамайды» десті. Сонда біреуі: 

– Бұған амалды тапса әлгі мәстек кемпір табады, – десті. Олай болса сол кемпірді келтірейік деп кемпірді 

келтірді. 

– Әй ана қырық әйел сізге қырық табақ алтын ділдә берейік, мынаған ақылын тапшы, – деді. 

– Жарайды, қырқың қырық табақ алтын ділдә берсең мен ақылын табам, – деді. «Береміз» деп шу ете 

қалды. Сонан соң кемпір жүгіріп барып жаңа туған иттің бір еркек, бір ұрғашы екі күшігін әкелді де 

толғатып тұрған әйелге келіп бір дем салып еді, есін танып жығылып қалды. Сонда бір ұл, бір қыз тапты. 

Оны алып орнына иттің бір еркек, бір ұрғашы күшігін салды да, ұл мен қызды жасырып алып кетіп, суға 

лақтырайын дегенде балаға тіл бітіп: 

– Әй ана, мені осы суға тастамай бақсаң, өскен соң өлгенше сізді күтеміз, – деп жылады. Оған болмай 

келіп, кемпір суға қарай атты. Сонда періште қағып, жел көтеріп таудың басына шықты. Бір киік жаңа 

ғана балалапты, соның бауырына салыпты. Соны еміп күн көре берді. 
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Уәзір енді ханға хат жазды: «Әйеліңіз иттің бір еркек, бір ұрғашы күшігін тапты», – деп, оны Шаншар хан 

естіп былай деп хат жазды: «Екі күшігі мен қатынды да жеті аралға апар, сонда жатсын», – деді. Сонымен 

қатынды жеті аралға апарып тастады. Местек қырық әйелден қырық табақ ділдә алды. Сонымен бірнеше 

күн өтті, қанша жылдар өтті. Бала мен қыз он алты он жеті жасқа жетті. Бала киікті, құланды садақпен 

қоймайды. Бір күні Шаншар хан биік тауға шығып келе жатса жар тастың түбінде бір бала ұйықтап жатыр 

екен. Баланы көріп Шаншар хан аттан түсіп, бас салды. Сонда бала атып тұрып ханды анадай жерге 

лақтырып жіберді. Хан жылап ауылына келді. 

– Құдай-ау, баланы тауға да, тасқа да бердің, – деп жылады. Сонда әлгі қырық әйелі мәстек кемпірге 

хабарлады. Оны естіп мәстек кемпір өзі тауға барды. Өздері тастан жасаған үйде қыз отыр екен. Мұңлық 

киік аулап кетіпті. Келе жатқан кемпірді көріп қыз есікті ішінен бекітіп қойыпты. Кеміпр келіп, «Зарлық 

қызым, аш есікті» дейді. Сонда қыз ашбай қойды. Онан кейін кемпір айтыпты: 

– Сендерді баққан қожаң мен едім, есік ашбадың. Енді Мұңлық келген соң айт, Күн батыс жақта Күлмес 

ханның Күлсара атты күлгін қызы бар соны барып алсын деп айт, – деп Мәстек кетті. Ол кеткен соң қараса 

қыз жақын жерде кемпір жоқ. «О бізді баққан қожа екен ғой», – деп ойлады. Кешке Мұңлық та келді. 

Айтты: 

– Қожа да келіп кетті, Күлмес ханның Күлара атты қызы, құлагер аты деген аты бар, соны барып алсын 

деді, – депті. 

– Ой, ол әлгі бізді суға тастаған мәстек шығар, – деді. 

– Жоқ, жоқ ол емес, – деді. Сен соған бар енді, алып кел деді. 

Онан соң бір неше жылға жарайтын азық жинап берді де, өзі жол тартты. Арада неше күндей жол жүрді. 

Бір үлкен биік таудың етегіне жеткен кезде әбден шаршап аяғы ұйылып келіп, бір бастауға кез келіп жата 

кетті. Сонда жатып ұйықтап кеткен кезде бір түс көрді. Ақ шалмалы қожа келіп айтты: «Келдің балам, 

мына таудың астында», – деді. Ояна келсе түсі екен. Аяғыда жазылып, өзі де тынығып қалыпты. Тұра 

салып таудан асып келе жатса алдынан қырық уәзірі мен хан шықты: 

– Әй балам, жолың болсын, қайда барасың?, – деді. 

Сонда бала айтты: 

– Күлмес ханның Күлсара қызын, Құлагер атын алайын деп келемін, – деді. Хан күліп жібереді де жүріп 

кетеді. Сонда уәзірлері сұрады: 

– Тақсыр, сіз өмірі күлген жоқ едіңіз. Мына түгі жоқ тақыр, өзі күйген, өзі жалаң пұт, жалаң аяқ бала 

аузынан келгенін оттып еді сонша қатты күлгеніңіз не, – деп сұрады. Сонда хан айтты: 

– Мен неге күлгенімді ертең түсте айтайын, – деді хан. Сонымен бала жүріп отырып шәәрге кірді, аралап 

келіп бір дүкенге кірді. Айнаға қарап тұрып неше түрлі киімді киді. «О, бұл маған жарасбайды екен, ана 

үйге барып сабын мен әбден жуынайын», – деп айнаны да, қанша киімді жіпке буып алып арқалап 

дүкеннен шыға берді. Дүкенші айғай салып еді, ел жиылды. Дүкенші барып ұстап еді, ол бір ұрып еді өлді 

де қалды. Кім жақын барса соны бір-бірлеп өлтіре берген соң, ел болып жабылды. Арқалаған киімді жерге 

қоя салып айқас жасап еді, он-он бес адамнан өлтіріп үйе бастады. Онан соң ел қашып кетіп, өзі ақ қалды. 

Онан кейін киімін арқалап үйге келді. Суға түсті. Қашқан ел ханға келді. 

– Әй тақсыр хан, бір қырғын ажал келді, талай талай адамды қырып төбе төбе қып үйіп үйіп кетті, – деді. 

Сонда дәл түс кезі еді. 

– Әй уәзірлер, ол кешегі бала ғой. Қырқың да барып хан қызын да, атын да береді деп шақырып келіңдер, 

– депті. «Жарайды» деп қырық уәзір келсе, үйде шомылып жатыр екен дейді. 

– Әй жүр, хан шақырып жатыр, қызын да, атын да саған беретін болды, – деді. 

Сонда Мұңлық: 

– Әй бері келіңіздер, аттан түс, – деді. Келді, аттан түсті. Бәрін де шап етіп ұстай алып, қырқын да жерге 

үйді дейді. Сонда шулады, жылап «бізді қоя беріңіз» деп жалынды. Сонда бәрінің қолын артына байлап, 

өздерін жаяу айдап, бір атқа өзі мініп қалған атпен қосып ханның ордасына айдап келді. Хан оны көріп 

қарсы алды. Бір жақсы үйге кіргізді. Уәзірлерін босатып шақырды: 

– Ал, уәзірлер. Кеше осы уақытта маған неге күлесіз деп шу ете қалып едіңдер, кәні қандай екен? 

Сездіңдер ме, – деп сұрады хан. 

Сонда уәзірлері: 

– Ой тақсыр, мынау баланың сұрағанын түгелдей беріңіз, – десті. Сонда хан тұрып айтты: 
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– Бұл бала оңай бала емес, қасиетті бала. Шаншар ханның баласы. Бір мәстек кемпірдің зияны тиіп 

осындай қалге ұшырағын бала еді. Мен соған күлдім, – деді. Сонымен қызын да, атын да бермек болды. 

Күн батқан соң жеңгелері қыздың отырған үйіне келсе қыз жоқ, іштаны терезенің көзіне сыпырылып 

қалыпты. Қыз өзі жоқ. Ханға хабарланды «қыз жоқ» деп. Сөйтсе ол қызға бір дәу ғашық екен. Арасында 

бір мәстек кемпір жүреді екен. Сол кемпір хабарлап, сол дәу өзі келіп терезеден суырып алып кетіпті, 

қолын тығып алып. Ол қызды дәудің алғанын білген уәзірлер айтты: 

– Ал не істейміз, – деп, ал енді әскерлерді алып барып алып келейік, дегенде уәзірлері шу ете қалды. 

– Тақсыр хан, өзі барсын, өзі барсын, – депті. Сонда хан айтыпты: 

– Қой күйеуді өлтіріп қойса обал ғой, – деді. 

Уәзірлер шу шу етіп: 

– Өлсе өлсін, – депті. 

– Ал ендеше әкел құлагерді, – деп, ерттеп, шақырап алып жағдайын айтып, бәлен жерде, – деп жаңғыз 

өзін-ақ жіберді. Сонда уәзірлер де «бір денесінде мың жаны болса да енді өлді деп есептей бер» деп қатты 

қуанды. 

Сонымен жүріп келе жатса алдында үлкен су бар екен, құлагерді қатты қатты орып жіберіп «шу» деген 

кезде шауып келіп, бір-ақ қарғып түсті. Сонан кейін ары қарай кетіп бара жатса бір төбе аспанға ұшып 

қайтадан орнына түсіп тұр екен дейді. «О сұмдық-ау, мына жақтың төбесі ұшып көкке қайтып орнына 

түсіп тұрады екен-ау» деп ойланып келеді. Сонымен әлгі төбеге келсе бір қыз шыға келді. Төбенің 

астынан келіп амандасты. Сөйтсе әлгі ханның қызы екен дейді. 

– Әй қыз-ау, мына аспанға ұшып тұрған төбең не?, – деп сұрады. 

– Бұл ұйықтап жатқан дәудің мұрнынан шыққан лебі, сол үшін ұшып қонып тұр, – деді. 

– Ә, сен ханның қызы екенсің ғой, – деді. Мына дәулік пісің, мендік пісің шынын айтшы?, – деді. Сонымен 

үйге түсті, қараса дәу ұйықтап жатыр. Бір ат басындай дәудің шоқпары тұр екен, соны алып жатқан дәуді 

басқа бір періп қалды. Ол: 

– Е, мынау не деген шыбын, – деп маңдайын бір сипап жата берді. 

Онан соң далаға шығып құлагерді мініп дәудің аяғынан байлап алып, сүйретіп ала жөнелді. Сүйреп тауға 

да, тасқа да, шеңгелге де, оташқа да соқты. әрбір жерде еті қалпақтай қалпақтай болып жұлынып қала 

берді. Құр сүйегі ғана қалды. Сонда дәу: 

– Әй, – деп айқай салды, ең болмаса басымды бір көрет, армансыз өлейін, – деді. 

– Әй болмас, – деп тоқтап, аяғын шешіп босатыпты. Құр сүйек біраз отырып, тұра келіп алыса кетіпті. 

Сонда үш күн, үш түн алысты. Баланың қабырғасы қайысып, омыртқасы майысып жығылыр кезі болғанда 

Құлагер аты келіп дәуді теуіп-теуіп жібереді. Дәудің екі аяғы сынып, қабатынан барып құлады. Сонда 

келіп дәудің басын кесіп алды да, шауып отырып қызға келді. Қызды артына міңгестіріп ап ауылға қарай 

соқты. Алдынан жаңағы су кездеседі. Шу деп келіп суға жақындағанда атты орып-орып жібереді. Ат 

шауып келіп қарғып, ар жағына түсті. Сонда артқы екі аяғын суға тығып алды. 

Сонымен үйге келді. Хан аман есен келгенін көріп, қызына қосу үшін отыз күн ойын жасады. Сөйтіп 

қызын қосып, қаншама мал, құл, күң беріп көшірді. Бір неше жыл, күн көшіп келеді. Сонда келе жатса бір 

жақсы бастауға кез келді. Жеріне адам баспаған екен. Әлгі жерде сонда қонып жатып ұйықтап кеткенде, 

түсінде ақ шалмалы қожа келді: 

– Әй шырағым, мынау жер, сенің әкең Шаншар ханның қорық жері еді. Сен келіп қонып жатырсың. Ертең 

әкең көріп ашуланып кісі шаптырады. Сонда келген кісіге айт «Нең бар, кет ары, бұл жер әкем 

Шаншардың жері» де, – депті. 

Сонымен таң атқан соң хан көріп «ана қорық жерге қонып жатқан кім, жылдам барып айдап кел, басын 

алам» деді ашуланып. Сонда шапқыншы шауып келді: 

– Жүр жүр, хан шақырып жатыр, қорық жерге қалай қонып отыр деп, – деді. 

Сонда Мұңлық: 

– Бұл жер өз жерім, әкем Шаншар ханның жері, кет ары, – деді. Шабарман не айтарын білмей, ізінше 

қайтып келді. Хан: 

– Әй неге ертіп келмедің?, – деп ашуланды. 

Сонда: 
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– Тақсыр хан, ол бала дәл сізден айнымайды екен. Бұл жер өзімнің жерім, Шаншар өз әкем, кет ары деді. 

Сонан соң келдік, – депті. 

– Өзім барайын, – деп қасына қырық уәзірлері мен өзі де келді. 

Сол уақытта таудан барып қарындасы Зарлықты әкеп те қойған екен. Ал әкем Шаншар келеді дегенде 

Зарлық қыз: 

– Әке сенікі, шеше менікі. Шешемді әкелмесе алдымен әке керек емес, – деп тығылып қалды. Сөйтіп 

тұрғанда хан да келіп, әкесінің алдынан шығып қолынан ұстап амандасты. Сонда Шаншар сұрады: 

– Әй бала, әкең кім? – деді. 

– Әкем сіз Шаншар, – деді. 

– Сонда қалай, жасыңнан менің қасымда болмайсың, – деп сұрады. 

– Қайдан болам жаныңда, туған күні-ақ жерге тигізбей таскемпір суға атып жіберді. Қайдан жаныңда 

болам әке-ау, – деді. 

Сонда Шаншар хан аттан түсіп, бетінен сүйіп, иіскеп, кел кел қызым деп шақырды. Сонда қызы айтты: 

– Алдымен шешем керек, – деді. 

Онан соң хан ауылға уәзірлерін шаптырды. 

– Қырық қатыннан барып, «Қырық қыпқырақ керек пе, әлде қырық қысырақ керек пе?» деп сұра, – деді. 

Сонымен шауып келіп қырық қатыннан сұрады: 

– Қырық қыпқырақ керек пе, қырық қысырақ керек пе, – деп сұрады. 

Олар: 

– Қырық қыпқырақ не керек, қырық қысырақ керек, сауып ішеміз, – деді. Сонда қырық қатынды қырық 

қысырақтың құйрығына байлап өлтірді. Мәстек кемпірді алдырып, мұрнын кесіп құнтыйтты, құлағын 

кесіп шонтұйтты. Онан соң хан да, Мұңлық-Зарлық та, қырық уәзір де түгелдей жеті аралға кепті. Сонда 

екі күшігі төбет ит болып, қоян, қырғауыл ұстап әкеп асырайды екен. Әлгі иттер келе жатқан адамдарды 

сезіп, қуанып сүйінші сұрағандай болып әйелдің жуып қойған орамалын келіп ала қашыпты. Сонда әйел 

ойлады: 

– Ә, бір сұмдық болған екен. Бұл жерде қоян да, қырғауыл да біткен екен, енді түк таппай маған кезек 

келген екен, – деп ойлап жүгіріп келе жатса, итті қуып алдынан бір топ кісі келді. Ұлы да, қызы да келіп 

көрісті. Шаншар да келіп көрісті. Сонымен үйіне әкеп отыз күн ойын, қырық күн тойын жасады. Сөйтіп 

қайтадан алды. 

23. Шәкірат пен Шәкір 

Бұдан қанша жыл бұрын, қанша ғасыр бұрын болғаны белгісіз, бір халықта ата-тегінен бері ел билеген 

бір хан болыпты. Оның отыз жыл отасқан бәйбішесі өліп, артында Шәкірат және Шәкір деген екі ұлы 

қалыпты. Әйелі өлген соң хан ел аралап жүріп, бір байға құда түсіп, қызын алады. Бірақ үйіне келгеннен 

кейін ол ханды емес, оның үлкен ұлы Шәкіраттың қараңғы үйді жарық қылып жататын сұлулығы болады. 

Күндерде бір күні хан көрші бір байдың ауылына тойға кеткенде өгей шешесі ретін тауып Шәкіратқа 

өзінің оған ғашық екенін жеткізіпті. Қуанышты хабар күтіп отырған оған жіберген күтуші әйел 

баласының өзінің өгей шешесіне ешбір көңіл қоса алмайтынын, оны өз теңім деп те танымайтынын айтты. 

Бұған ашуланып, кектенген өгей шешесі баласының көзін жоғалтпақ болып бекінеді. 

Сөйтіп, хан тойдан қайтқанда ханша шашын төгіп, өз бетін өзі тырнап, еңіреп отырады. Мұның себебін 

сұраған ханға: 

– Сенің мына балаң маған ғашық болғансып жүрген көрінеді. Не масқара бұд! Не менің, не де балаңның, 

анау Шәкіраттың көзін жой! – деп ханша одан бетер бетін жұлады. 

Ханшасының сөзіне иланған хан уәзірлерін жіберіп, Шәкіратқа қаңғып кетуге бұйырады. Хан айтса қатал 

айтқан екен деп жалғыз інісі Шәкірмен қоштасып, бетінің ауған жағына қарай жүре беріпті. Ағасын 

жалғыз қаңғыртуға шыдай алмаған Шәкір де оның соңынан еріп кетеді. Сөйтіп екеуі бірнеше ай, апталап 

жол жүріп, арып-ашып шаршайды. Ішерге ас таба алмай далада шөптің сабақтарын жұлып жеп, кездескен 

көлшіктерден балық аулап күндерін көріп жүреді. Мұндай күтпеген қырсыққа, бақытсыздыққа душар 

болған балалардың мойындары ырғыйдай, биттері торғайдай, киімдері өрім-өрім болып, азып-тозыпты. 

Күндерде бір күні олар далада бақташысы жоқ, қаптап жайылып жүрген бір отар қойға кез болады. Бұған 

әрі қуанған, әрі қарны ашқан Шәкірат бір қойды ұстап алып, сойып жемекші болады. Сонда інісі тұрып: 
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– Жоқ, біздер бүйтіп ұрлық жасап, байдың жалшысын да азапқа салмайық. Ол да өзіміз сияқты кемтар 

адам болар. Одан да осы маңда ел бар шығар, су бар шығар. Соны тауып алалық. Мүмкін бір жұмыстың 

да жөні келіп кетіп, күн көрерміз, – деп ақыл айтыпты. 

Осы тоқтамға келген екеуі ілгері қарай жүріп бір төбеден асқанда алдарында айдын көл көрініпті. Олар 

енді осы көлдің жиегіне келгенде қазулы тұрған тастан: «бұл көлден су ішпеңіздер, ауру табасыздар» 

деген жазуды оқиды. Мұндай жазу көлдің жиегінде, әр жерде де бар екен. Әбден шөлдеген соң Шәкірат: 

– Бұл байдың қарамағындағы не бір ханның жеке меншік жеріндегі көл болған шығар. Ал олар даладағы 

суын да қара халықтан қызғанастын әдеті ғой, – дейді де, інісінің тоқтатқанына болмай, барып су ішеді. 

Әбден шөлі қанып алған соң інісінің жанына келіп, үнін шығара алмай, есінен айырылып құлап түседі. 

Шәкір ағасының есін жнауын күтіп отырып-отырып, күдер үзген соң, өзінің қалай қарай кеткенін көрсетіп 

бір тасқа хат жазып қалдырады да, өзі жүріп кетеді. 

Сол күні талып жатқан Шәкіратты көл маңында қой жазып жүрген сол жердің ханының жалшылары 

тауып алып, оны өздері асырап алуға тырысады. Бірақ олардың қайсысы асырап алуға келгенде келісе 

алмай, ханға келіп төре сұрайды. Сонда баланың сұлулығын көрген, баласы жоқ хан жалшыларына: 

– Осындай баланы сендердің біреуіңе беріп, жалшы ғып мал соңына салғанымыз келіссіз болар. Мен де 

бір перзентке зар болып жүрмін ғой, менің үлесіме-ақ тисін, – депті. 

Хан сұраған соң баланы ханға қалдырыпты жалшылар. Арада аз жыл өткен соң жасы ұлғайған хан ел 

жинап, отыз күн ойын, қырық күн тойын жасап, Шәкіратты таққа отырғызады. Хан тағын алған Шәкірат 

енді өзінің хабарсыз кеткен інісін есінен шығарып, өз бақытына риза болып жүре беріпті, сауық-сайранын 

құра беріпті. Осы кезде әлі қаңғырып жүрген Шәкір далада отырған, қасында ақ сандығы бар бір қызға 

кез болады. Өзі сияқты сұлу қызға кездескен бала оның да панасыз екенін біліп, оған көңіл қосады. Сөйтіп 

тапқандарын бөліп жеп, қызды сандыққа салып алып арқалап жүріп: 

Ақ сандығым ішінде ештеме жоқ, 

Ештеме болмаса да көңіліме тоқ, 

– деп өлең айтады. Бірнеше күн өткен соң оның даусын естіген ағасының жалшылары оны ұстап алады 

да, әйелін тартып алып, өзін азғана азығымен сандыққа салып, ауызын бастырып кетеді. Ал әйелді ханға 

әкеп береді. Өзіне пар сұлу әйелді көрген хан жалшыларына біраз сыйлық беріп, молда шақырып неке 

қидыртады. Бірақ ханның байлығына, дәулерімен сәулеріне, сый-құрметіне алданбайды, ойлағаны Шәкір 

ғана болады. Бар істері оңаша отырып жылау ғана. Мұны сезген Шәкірат әйелін шақырып алып, неге 

мұңайып жүргенін сұрайды. Бірнеше күнге дейін әйел оған жауап бермейді. Ақырында ол өзін қайдан 

тауып алғанын, өзінің бұдан бұрын біреудің әйелі екенін, күйеуінің аты Шәкір екеніне дейін айтады. 

Інісінің атын естіген хан Шәкір туралы, оның белгілері туралы сұрайды. Сонда әйел отырып: «Оң 

аяғының іші-сыртында тыртығы бар болатын. Бірақ ол тыртық неден болғанын ол айтқан жоқ, мен де 

сұрағаным жоқ», – дейді. Шәкіраттың есіне екеуі қаңғырып жүргенде інісінің далада құрулы жатқан 

қақпанға аяғыны түсіріп алғаны түседі. Азғана ойланып отырып: 

– Басының сол жақ шекесінде тыртық дағы жоқ па еді, – дейді. Өйткені оның ойына бала күнде ойнап 

жүріп, інісінің басына бір кесек тас лықтырып жібергенде, содан жара болғаны, оның орны тыртық болып 

біткені түседі. Әйел қуанғаннан жылап жіберіп: 

– Иә, дәл сондай белгісі бар, – дейді. 

Енді хан жалшыларын, уәзірлерін жинап алып, әйелді алып келген жалшыға: 

– Мына менің уәзірлерімді ертіп, өзіңнің тастап кеткен мына әйелдің күйеуі жатқан жерге апар. Ал сіздер, 

уәзірлер, сол кісіні маған әкеліңіздер, – деп бұйырады. Олар жалшының бастауымен сандықтың ішінде 

өлім халінде жатқан Шәкірді алып ханға келеді. Сөйтіп ағасы мен інісі бір-біріне қуана табысады. Ағасы 

үлкен той жасап, әйелді інісіне қосып, неке қидырады. 

Біраз күн сағыныштарын басып алған соң, өзін қаңғыртып жібергенде әділін тексермегенін, өздерінің 

бейнеттерін айтып кісі жібереді. Әйелінің сайқалдығынан болғанын сонда ғана білген әкесі ол әйелді 

жалшылардың біріне қосады да, өзі үйімен балаларының хандығына көшіп келеді. Ал Шәкірат пен Шәкір 

екі хандықты қосып билеп, бай болып, барша мұрадына жетеді. Ол екеуі өле-өлегнше өздерінің басынан 

кешкендеріне көз жіберіп, жалшылардың, қарамағындағы халқының еңбегінде соның негізінде бағалап 

отырыпты. 

24. Жетім Қаппас 
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Ерте заманда Абдол деген бір кедей болыпты, кәсібі етікшілік екен. Өзінің жалғыз баласы болыпты 

Қаппас деген. Сол күнде жеті жаста екен. Әкесі Абдол әйелімен өліпті. Жеті жасар Қапбас жетім қалыпты. 

Әкеден қалған үйінен айырылып, қайыр сұрап көшеде жалғыз қалыпты. Сүйенер жақын жандар жоқ. 

Жардың қуысын үй қылып жүреді. Күндердің күнінде Қаппас ойға қалады. Қайыр сұрап жүргенше ұрлық 

қылып тегін мал табайын, – деді. Бұл да дұрыс болмайды екен, мұнан да байға жалданайын. Жоқ қабырғам 

қатқан жоқ, бұғанам өскен жоқ. Мұнан да қайыр сұрап тапқанымды жеп, артылғанын молдаға беріп, сабақ 

оқиын.тапқан табысының ақшадай тапқанын молдаға беріп, сабақ оқыды. Я, күндердің күнінде Қаппас 

ой ойлайды жалғыз жүргенше өзім сияқты панасыз болса, жинап алып құралып, ел болсақ екен деп көшеге 

шығады. Көшеде панасыз қайыр сұрап жүрген қырық баланы жинап алып жардың қуысындағы үйіне 

алып келіп отырып кеңес құрады: 

– Ал, балалар, бірігіп ел болалық. Біздің жан ашыр туған туысқанымыз жоқ. Барлығымыз бірігіп қайыр 

сұралық. Мен қазаншы болайын. Сендер тапқандарыңды бүлдірмей алып келетін болыңдар. Балалар 

қайыр сұрауға шықты. Тапқанын жемей Қаппастың қолына әкеп беретін болды. Тапқан табыстарын 

қорытып төртке бөлді. Біріншісін тамаққа, екіншісін киімге, үшіншісін қағаз, қарындашқа, шамға, 

төртіншісін молданың ақысына бөлді. Күндіз қырық бала қайыр сұрайды, түнде өзі оқып келіп жетім 

Қаппас қырық баланы оқытады. Күндердің күнінде жар үйінің алдында балалармен кеңес құрып 

отырғанда жолмен бір есек мінген шал кетіп бара жатады. Жетім Қаппас балаларға бұйырады: 

– Анау шалға барыңдар. Қайда барады, қандай жұмысы бар, біліп келіңдер. Келмесе мұнда алып келіңдер, 

– деді. Үш бала шалға барып, сәлем берді: 

– Ата жолың болсын, қайда барасың, қайдан келесіз, қандай жұмысыңыз бар, – деп сұрап еді шал жөнін 

айтпады. Жөнін айтпаған соң, есегімен шалды жетелеп жар үйдің алдындағы жетім Қаппастың алдына 

алып келді. Жетім Қаппас: 

– Ата жолың болсын, қайда барасың, жөніңді жұмысыңды айт. Айтпасаң жібермейміз. Шал амалсыздан 

жөнін айтты: 

– Айтпайын деп едім болмадың, патшаның уәзірі Қасымға барамын. Мен кемпірмен екеуіміздің баламыз 

жоқ. Бүгін түнде ұйықтап жатсам түсімде оң иығымда күн тұр, сол иығымда ай тұр, маңылайымда шолпан 

жұлдызы тұр. Осы түсімді патшаның уәзірі Қасымға жорытқалы барамын. Жетім Қаппас: 

– Қасымға бармай-ақ қой, – деді. Осы жерден қайт, мен жорып берейін деді. Күн дегенің өзің, ай дегенің 

әйелің, шолпан жұлдыз дегенің маңлайыңда жалғыз бала болады. Өзі патша болады екен, – деп жорып 

берді жетім Қаппас. Шал басқа жолмен қашып патшаның уәзірі Қасымға барады. Көрген түсін айтады. 

Қасым жетім Қаппастың жорығанындай жориды. 

– Ой, – деді шал. Сен, – деді жетім Қаппастан артық емес екенсің. Қасым шалды шақырып алды: 

– Сен олай десең, сенің көрген түсіңді жетім Қаппасқа аудардым, – деді. Шал жылап, өкініп үйіне қайтты. 

Күндердің күнінде Қасым қайғыланды «жетім Қаппас патша болса, бізге күн болмас, бұғанасы қатпай, 

бойы өспей тұрғанда өлтіріп тастатайын, – деп Әмір деген патшаның кісі өлтіргіш жендетін шақырып 

алып: 

– Жетім Қаппасты өлтіріп кел. Өлтіріп келсең жалғыз қызым Қанышаны саған беремін, – деп уәде жасады. 

Әмір кісі өлтіргіш құралын қолына алып жетім Қаппасты іздеді. Шуылдап жар астында жатқан жетім 

балаларға келіп: 

– Жетім Қаппас қайсысың, – деп айғай салды. 

– Мен, – деп қырық баланың ортасынан шыға келді. 

– Сен болсаң, – деп жотасынан қысып алып, қапқа салып арқалап ала жөнелді. Қалған жетім балалар 

шуылдап, жылап қала берді. Сонда жетім Қаппас: 

– Бытырамай жата беріңдер, қайтып келемін, – деді. 

Әмір арқалап патшаның кісі өлтіретін алаңына апарып, қаптан жерге тастап, қылышын қолына алып 

басын шапқалы Қаппастың қасына барады. Қаппас: 

– Әй Әмір, жазықсыз қайыр сұрап күн көріп жүргенмін. Бекер қанымды жүктеме. Мені өлтіргенмен 

Қасым қызы Қанышаны саған бермейді. Онан да мені өлтірдім деп Қасымға бар, қызы Қанышаны берсе 

қайтып келіп мені өлтір. Мен қашпаймын, осы жерде отырамын, – деді. 

– Мұның да жөн, – деп Әмір Қасымға барып «тақсыр жетім Қаппасты өлтірдім, енді қызыңды қашан 

бересің» деді. 
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Сонда Қасым: 

– А, зәлім. Қайыр сұрап күн көріп, қаңғып жүрген жетімді өлтіріп, қыз алғысы кеп жүргенін көрдің бе? 

Өзін ұста мұндай зәлімді дарға тарту керек, – деп ашуланды. Әмір қашып жаңағы Қаппастың қасына 

барды. 

– Сен бала болсаң да ақылды данышпан екенсің. Қасым қыз бермек тұрмақ, өзімді жауапқа тарта жаздады. 

Енді сені босаттым, – деді. 

Сонда жетім Қаппас: 

– Сен Әмір екеуіміз дос болалық, маған алтын бер, сенде алтын көп. Кейінде берген алтыныңды үш есе 

қайтарамын, – деді. Әмір көп алтын берді. Екеуі дос болды. Жетім Қаппас алтынды алған соң қырық 

баланы қайыршылықтан босатып, жаппай оқуға берді. Бұл жетім Қаппаспен қырық бала оқи берсін, ендігі 

әңгімені балықшы шалдан басталады. 

Осы қаланың қасында үлкен дария бар екен. Сол дарияның жағасында бір балықшы шал мекендепті. 

Күнде суға ау салып, балық алып ауқат қылып жүреді екен. Бір күні суға ау салса бір алтын балық ілігіпті. 

Бұл алтын балықты жегенмен ешнәрсе шықпас. Мұнан да патшаға апарып тартайын, – деп балықты 

патшаға алып барады. 

– Тақсыр, мынау алтын балық біз жеуге лайық емес. Сіз жеуге лайық, сондықтан сізге алып келіп тұрмын, 

– деп шал отырды. Патша балықты алып көріп, қалтасынан екі жүз ділдә алып беріп: 

– Мына балықты әйеліме апарып бер, ол қанша алтын берсе алып қайтарсың, – деп балықты үйіне 

жібереді. Үйіне алып барып балықшы шал патшаның әйелінің алдына қойды. Балықты көріп, алай-бұлай 

аударып балықты салып қойды да: 

– Сен де менің алдыма келеді екенсің-ау, – деп қатты ашуланды. Шал қорқып балықты қолына алып 

патшаның отырған сарайына қайта барды. Патша, «бұл қалай», – деді? Шал қалбырақтап, сасып зорға 

айтты: 

– Әйелің қатты ашуланып, балықты ұрды, – деп айтты. 

Патша таңданып қайран қалып, шалға қалтасынан екі жүз алтын беріп үйіне қайтарды. Патша балықты 

алдына қойып, неше күн, неше түн ешнәрсе таба алмай қайран қалып патша уәзірлерін шақырды: 

– Мынау алтын балықтың мәнісін табыңдар, – деп бас уәзірі Қасымға тапсырды. Қырық күн уақыт бердім, 

таба алмасаң басыңды аламын, – дейді. 

Қасым барлық жұмыстан босанып үйіне барып, жылап жатып алды. Әш мәнісін таба алмай ағайын 

туғандар, ел жұрты жиналып «тақсыр қандай қайғың бар?», – деп сұрады. 

Қасым: 

– Патшаның бір алтын балдығы бар, соның мәнісін тап деп қырық күнге сүрег берді. Таппасаң басыңды 

алам деді. Сол балықтың жағдайын білмедім, сол үшін маған ажал дайындалып тұр, – деп жылады. 

Сонда елі жұрты былай деді: 

– Бекерге қарап өлуге болмайды. Бақсы-балгерді жина, амалын тапса солар табар, – деді. 

Қасым сол қаладағы бақсы-балгерлерді түгел жинады. Балгер бал ашып: 

– Тапса, – деді, осы қалада жетім Қаппас деген бала бар, тапса сол табады, – деді. Сонда Қасым: 

– Алда қашан жетім Қаппасты өлтіртіп тастағанмын, – деді. Сонда балгер айтты: 

– Өлген болса сүйегін тауып алып өртеп күлін тамаққа қосып ішіп, ойланса да табады, – дейді. Енді Қасым 

ойланды «мен енді жетім Қаппасты өлтірген Әмірді іздеп табайын» деді. Әмірді іздеп тауып алады. 

– Әй Әмір, өлтірсең жетім Қаппастың сүйегін тауып бер, өлмесе өзін тауып бер, жалғыз қызым Қанышаны 

берейін, – дейді. Әмір: 

– Жетім Қаппас алда қашан өліп қалған, оның сүйегін қайдан тауып берейін, – деп жүріп кетті. Қасым 

бұрынғыдан да қатты қайғыға батты. Әмір іздеп жетім Қаппасты табады, барлық болған жағдайды түгел 

жетім Қаппасқа айтады. Ол «қиын емес, табу оңай, сен Қасымға бар, жетім Қаппасты тірі тауып беремін 

де, әуелі қызың Қанышаны маған қос де», – дейді. 

Әмір қайта Қасымға барып, «мен жетім Қаппасты тірі тауып берейін, қызың Қанышаны маған бүгіннен 

бастап қос деді. 

– Сен жетім Қаппасты қолыма әкеп бергеннен кейін қызымды қосамын, – дейді Қасым. Әмір: 

– Өткен уақытта қызыңды беремін деп алдағансың, – деп жүріп кетіпті. Қасымның елі жиналып «бұл 

дұрыс емес, қызыңды бер, ажалдан құтыл» деді. Қасым Әмірді шақырып алып, амалсыздан қызы 
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Қанышаны Әмірге қосады. Қызын алған соң Әмір жетім Қаппасқа барып, Қасымның қызын алғанын 

айтты. Ал ендеше, мені Қасымға апарып бер, – деді. Әмір жетім Қаппасты Қасымның үйіне алып келді. 

Қасым көріп қатты қуанды. Ол мына балықтың мәнісін айт деді. Қаппас: 

– Тақсыр, мен өзім қаңғып жүрген жетім баламын. Біраз күн тойынып, дем алайын, – деді. Амалсыздан 

Қасым ұлықсат етті. Бірнеше күннен кейін қырық күн срогі бітті. «Мен патшаға не деп барам, балықтың 

мәнісін айт» деді. Қаппас айтты: 

– Сен патшаға бар, патша қаһарланып отырады. Таптың ба дейді, сен айт тақсыр-ай қиын болып па, 

қырқынан шықпаған бала да таппай ма, мені бала дедіңіз бе де. Сонда патша «ой, жасың жетпей жүр екен-

аа, тағы қырық күн срок бердім» дер. 

– Қасым патшаға барады, жаңағы жетім Қаппастың айтқанын бұлжытпай айтады. Сонда патша «әлі жасың 

жетпей жүр екен, қырық күн срок бердім» деді. Қасым қуанып үйіне келіп жатады. Күндердің күнінде 

қырық күн тағы бітеді. Жетім Қаппасқа балам айт деді. Алтын балықтың қандай жағдайы бар. Осы 

барғанда таппай барсам, ажалымның жеткені деп қайғырып жылай берді. Сонда жетім Қаппас «сен 

жылама, қайғырма, мені апарып бер» деді. Міні таптым деп, сонда ажалдан құтыласың. Қасым жетім 

Қаппасты жетелеп, келіп патшаға «міні таптым» деп бере салды. Тапсаң саған лұқсат бердім деді де, 

Қасым қуанып үйіне қайтты. 

Енді сөз патшадан. 

– Балам, – деді, мына балықтың мәнісін тап, – деді. 

– Йә, тақсыр, – деді. Мен өзім қаңғып жүрген жетім баламын, біраз күн тойынайын ұлықсат бер. Патша 

амалсыз ұлықсат берді. Күндерде күн өткенде балам дем алдың ғой, мына балықтың жәйін айт деді. Жетім 

Қаппас сонда балықтың жағдайын айтамын ғой. Бір ауыз әңгіме айтайын ұлықсат етіңіз. 

– Өткен заманда бір патша болыпты. Өзі әзілетті, халқы көп, елі бай екен. Сол патшаның екі құсы бар 

екен. Құстың сарайы патша сарайының қасында екен. Құсы кеуілденіп отырса халқы жақсы тұрмысты 

болады екен, құсы қайғырып отырса халқы күйзеледі екен. Бір күні патша құсының сарайына келсе, құсы 

үрпиіп отыр. Патша көріп, қорқып құсына барады: 

– Әй құсым, қалай қайғырып отырсыңдар, қандай жағдай бар? Сонда құстар айтады: 

– Тақсыр жаманшылық жоқ, халқың да аман, өзің де аман. Біздің қайғырып отырғанымыз Қап тауында 

дүние жүзінің құстарының үлкен тойы болғалы жатыр екен. Соған бара алмай қаламыз деп қайғырып 

отырмыз. 

Сонда патша: 

– Қайғырмаңдар, барып тойлап келіңдер, рұқсат еттім, – деп құстарды босатты. Құстар қуанып Қап 

тауындағы құстардың тойына ұшып кетті. Құстар тойын тойлап, қайтатын болды. Екі құс ақылдасты: 

– Патшаға қандай сарқыт алып барамыз. Алтын, күміс мол өзінде. Бұған мына дән бидайды әйелімен екеуі 

бөліп жесе жиырма беспен отыз жастағыдай болып жасаңғырайды, өмірі ұзақ болады, – деп патшаға алып 

келген сізге сарқытымыз осы бір бидай. Бұл бидайдың қасиеті сіз әйеліңізбен екеуіңіз бөліп жесеңіз 

жасыңыз ұзақ және өздеріңіз жиырма беспен отыз жастағы қалыптырңызға келесіз деді. 

Патша қолына алып: 

– Өзіміз жегенмен халқымыз қартайып, өліп қалса бізде қанша қасиет болды, – деп, бұл бидайды ектіріп, 

халқына түгел жететін болғанда бірақ жейін деп бір шал менен кемпірге ектіреді. Сол бидайдан патша 

алдындағы құтыға бір дән бидайды егіп жата берсін, бір күні патша халқын жинап алып: 

– Менім патшалығымды сақтап жүрген және мені қасиетті қылып жүрген құсым, – деді. Мынау қырық 

уәзірімнен пайда шамалы, – деді, сонда уәзірлер өзара сөйлесті: 

– Мынау алжыған қасқыр, халықтың алдында біздің беделімізді төкті-ай. Мынау екі құсты құртпасақ 

болмас, – деп құтыдағы бидайды у менен былғап салып қойды. 

– Йә тақсыр, сіз құсты бізден артық көрдіңіз. Бұл құс сізге қас шығар, әуелі осы бидайды күзетші кемпірге 

жегізіп көрейік, – депті. Хан «бұ да мақұл екен» деп, патша бидайды күзетші кемпірге жегізді. Кемпір у 

жаққан бидайды жеген соң өліп қалды. Бұл құс маған қас екен, сендердің айтқаның рас болды, – деп 

ашуланып екі құсының мойынын жұлып тастады. Енді бидай еккен шал мен кемпірді алып кел, басын 

шауып тастайын деп бір адамды жіберді, тез алып кел деп. Жаңағы барған адам шал мен кемпірге сендер 

у бидай егіпсіңдер, дереу патшаға жүріңдер, патша басыңды шапқалы жатыр дейді. Кемпір мен шал 

патшаға барып қанымызды судай шашқанша у бидай жеп өлелік деп екеуі екі бидай жеп қойды. Өлген 
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жоқ, шал отыз жастағы жігіт, кеміпр де жиырма бестегі қыз болды. Екеуін қуып патшаға алып келді. 

Патша ашуланып «менің әкел дегенімқызбен жігіт емес, бидай еккен шал мен кемпір, қызбен жігітті неге 

алып келдің» дейді. Сонда шал мен кемпір айтты: 

– Патшаның алдына барып қанымызды судай шашқанша у бидай жеп өлелік деп, екі дән бидайды жеп 

едік, біз өлгеніміз жоқ, осындай келіп жасаңғырадық, – деді. Патша ашуланып, қайғырып «құсым-құсым», 

– деп өлген екен тақсыр, алтын балықтың жәйін айтсам өлесің-ау депті жетім Қаппас. Патша: 

– Жоқ балам, өлмеймін. Тезірек алтын балықтың жәйін айт, – деді. 

– Тақсыр шаршап қалдым, біраз күн дем алайын, – деді. Патша амалсыздан ұлықсат берді. Жетім Қаппас 

біраз күн дем алып, тағы да: 

– Ұлықсат етіңіз тақсыр патшам, өткен замандағы бір патшаның алтын балық сияқты оқиғаға кездесіп, 

құса болып өлген әңгімесін айтайын. 

– Балам, айт, – деді патша. 

Өткен заманда бір патша болыпты. Оның қасиетті бір бүркіті болыпты. Патшаның қасында бүркіттің 

тұғыры болыпты, патшаның қандай зиянды жауы болса да бүркіті қиратып жеңіп келеді екен. Күндердің 

күнінде патша ерігіп отырып бүркітін қолына қондырып сейілге шығыпты. Бүркіті тілеп ұшып болмаған 

соң «бар, жануар» деп томағасын сыпырып қоя беріпті. Бүркіті шыр айналып тік аспанға ұшып кетіпті, 

ол бүркіттің артынын шаба берді. Бір жерге барғанда аты болдырып өліпті, аты өлген соң жаяу жүгіріпті, 

патша әбден шаршап шөлден өлер қалге жетіпті. Алдында үлкен бәйтерек көрінді. Сол ағаштың түбіне, 

көлеңкесіне жатады. Ішерге су таба алмай өлер қалге жеткенде ағаштың басына қараса анда-санда су 

тамып тұр. Мұны көрген патша қолындағы томағасын тосты, томаға толуға жақындағанда ішейін деп 

ұмтылып отырса аспаннан айналып бүркіті ұшып келді де қолындағы томағадағы суды қанатымен қағып 

жібереді. 

– Әй менің жануарым-ай, менің шөлдеп өлгелі отырғанымды білмедің-ау, – деп құсының жотасынан 

сипап қойды да, қолындағы томағаны қайта тосты. Тағы да су толып, ішуге жақындады, бүркіт қанатымен 

тағы да қағып жіберіп төгіп тастады. Патша ашуланып: 

– Сен үшін өлу қаліне жетіп отырғанымда суды төгіп тастадың. Сен маған қас екенсің, өлгенімді қатты 

ұнатады екенсің, – деп бүркіттің мойнын жұлып алып ағаштың басына қараса, құсы үлкен бір айдаһарды 

өлтіріп келген екен. Сонан аққан суы айдаһардың зәрі екен, оны ішсе патша сол жерде өледі екен, бүркіт 

ішкізбей қағып отыр екен. Оны білмей патша бүркіттің мойнын жұлып алыпты. Айдаһарды көрген соң 

«бүркітім-бүркітім» деп патша өлген екен. Тақсыр алтын балықтың жәйін айтсам өлесің-ау деді жетім 

Қаппас. 

– Айт балам тезірек, өлмеймін, – деді патша. Жетім Қаппас: 

– Біраз дем алайын, – деді. Патша амалсыз ұлықсат берді, біраз күн жетім Қаппас дем алып болды. 

– Тақсыр, алтын балықтың жағдайын қалың ағаштың ішіде, тауға барғанда айтайын. Екі ат дайындап 

мініп, екеуі тауға қарай жүрді. Жетім Қаппас айтты: 

– Мен өмірімде атқа мініп көргенім жоқ, тауға жеткенше жарыссақ қайтеді. Патша «мақұл» деп, екеуі 

аттың басын қоя берді. Жетім Қаппас озып, патшаны адастырып қалың ағаштың ішімен айналып 

патшаның сарайына қайтып келді. Қайтып келсе патшаның әйелі бақтың ішіне алтын тақты құрып, екі 

жағына екі сұлу баланы отырғызып, кезек-кезек бетінен сүйіп отыр екен. Алдында патшаның есікші қара 

құлы арақ-шарап құйып беріп, қызмет істеп жүр екен. Мұны көріп жетім Қаппас бұрынғы оқып жүрген 

жерінен алған сурет басатын афораты бар екен, көрінбей жасырынып тұрып әйелі мен алтын тақта 

отырған баланы бір басып алады, екінші қызмет істеп жүрген қара құлды басып алады да бағанағы патша 

шыққан тауға қайта барады. Патша баладан адасып қайтады. Артынан жетім Қаппас келіп: 

– Тақсыр мені адастырып кеткеніңіздің жәйі қалай, сізді іздеп бұрын атқа мінбеген шаршап өлермен 

болдым, – деп патшамен бірге сарайына келді. Патша айтты: 

– Балықтың жағдайын қашан айтасың, – деп жетім Қаппастан сұрады. 

– Бүгін таң атқан соң, алтын балықтың жағдайы түгел шешіледі, сол шешілген соң өлесің-ау тақсыр, – 

деді жетім Қаппас. 

Патша: 

– Өлмеймін, – деді. Таң атты. 

Бұл: 
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– Алтын балықтың жағдайын өзіңнің әйелің шешеді, – деді. Әйеліңді алдыр алдыңа, – деді жетім Қаппас. 

Патша әйелін шақыртып алды, алдына балықты қойды: 

– Мына балықтың жағдайын шеш, – деді. Патшаның әйелі: 

– Бұл алтын балықтың жағдайын мен білмеймін, – деді. 

– Білмесең осы жерде отыр, білесің, көресің, – деді жетім Қаппас. Қолындағы суретті қара құлдың суретін 

басып тұрып, әйелдің баламен отырған суретін көрсетті «танимысың» деді де, екінші қара құлдың суретін 

көрсетті. Сонда патшаның әйелі мойыны төмен түсіп, неғыларын білмей қатты сасып, отыра берді. Енді 

жетім Қаппас суретті патшаға көрсетті. Патша суретті көргенде қаһарына мініп қылышын қолына алып, 

әйелін өлтіруге ұмтылды. Сонда жетім Қаппас патшаға: 

– Тоқта тақсыр, алтын балықтың тағдыры шешілмей жатып, мұның жарамайды. Егер балықтың жайы 

шешілсе өлесің, – деді жетім Қаппас, шешілмей жатып қолыңа қылыш алғаның сабырсыздық, – деді. Сен 

шешбесең, мен шешіп берейін. Бұл әйелің Сарықұл деген патшаның қызы еді, қыз күнінде Мәлік деген 

диюдың патшасының баласы Сағыр деген мына жатқан алтын балық. Осыған қыз күнінде ғашық болып 

жүргенде Сағыр алмайтын болды. Ал енді мынау әйелің бір сиқыршы кемпірді тауып алып, көп алтын 

беріп қолына ұстатады. Егерде Сағыр алмаса оны сиқырлап қор қылайын деп ойлап жүрді. Күндердің 

күнінде Сағыр шеттегі бір патшаның екі баласын ұрлап алып келе жатып сенің әйеліңе кездеседі. Сенің 

әйелің айтады «Сағыр мені қашан аласың, ғашықтығым саған күннен күнге ауырлап барады» дейді. Сағыр 

айтты «мен адамзаттың қызына үйленбеймін, мен әйелді дию патшаларының қызыннан аламын» деді. 

Әйелің «алмасаң, саған сыбаға мынау» деп балық қылып суға тастап жіберді. Содан Сағыр балық болып 

суда жүрді. Мына екі бала сенің әйеліңнің қасында қалды. Бұл баланы саған көрсетпей, сиқыршы кемпірге 

оң қолтығының астында сақтап жүр, анда-санда шығарып қасына алып отырып, қайтадан қолтығының 

астына тығып қояды. Күні бүгінге дейін Сағырдан күдер үзген жоқ, күнде судың басына барып, балық 

болған Сағырды шақырып алып, «мені қашан аласың, қалпыңа келтіремін» дейді. Оған Сағыр «балық 

болмақ түгіл ит болсам да алмаймын» дейді. Міне осымен маған нанбасаңыз оң қолтығының астындағы 

екі бала және Сағырды балық қылып байлаған қара тасты алыңыз, – деді. 

Сонда патша әмір етті уәзірі Қасымға: 

– Мынау әйелдің қолтығындағы екі бала мен қара тасты ал, – деді. Сонда Қасым әйелдің қолтығынан екі 

бала мен қара тасты алып, патшаның алдына қойды. Патша көріп қайран қалып жетім Қаппасқа қарады: 

– Балам, – деді. Мынау алтын балықты қалпына келтір, – деді. Сонда жетім Қаппас қара тасты үш бөліп 

аяқтағы суға салды, сонда дию болып алтын балық шаңғытып айқайлап, патшаның отырған сарайы бу 

болып кетті. Аздан соң бу болған дию адам суретіне келіп отырған патшаға сәлем берді: 

– Тақсыр патша, – деді дию. Мені ұлықсат етіп еліме жібер, мені әуре қылып сиқырлап ұстаған мына сенің 

әйелің, – деді. Мына екі баланы сұлу болған соң алып келе жатқанымда осындай қалге ұшырадым, – деді 

дию. Сонда патша жетім Қаппасқа қарады. Сонда жетім Қаппас патшаға былай деді: 

– Тақсыр, – деді, алтын балықтың дағдыры осындай, аяқтағанша сабырлық жасай тұр. Мынау диюдың 

еліне азат етіп жіберетін болсаңыз, мынау екі баланы атасымен анасына тапсырып келсін, – деді Қаппас. 

Сағыр бұған «құлдық-ақ» деді де, екі баланы ата-анасына тапсырып қайтып келді патшаның алдына. 

Патша ұлықсат етті диюға. Дию рахмет айтып еліне ұшып кетті. Қаппас патшадан: 

– Алтын балықтың шешілуіне риза болдыңыз ба? – деп сұрады. 

Патша: 

– Риза болдым, данышпан екенсің, – деді. Мынау залым әйелді дарға тартыңдар, – деп дарға тартты. Жетім 

Қаппас патшадан ұлықсат сұрады: 

– Мен жасымнан жетім қалған едім. Менің қарауымда қырық жетім бар еді. Менің мұнда келгеніме көп 

күн болды. Олардың қалі қандай болып тұр және оларды сағындым, – деді жетім Қаппас. Сонда патша: 

– Сен жетім болсаң да данышпан екенсің, сен менің орныма патша бол, – деді. Жетім Қаппас: 

– Тақсыр, мен патша болуым үшін ақылым жеткен жоқ, сол үшін өзіңіз орныңызда тұра бер. 

Патша жетім Қаппасқа ұлықсат бермеді. Патша елін жинап, Қаппастың білгірлігін, данышпандығын 

халқына айтты. Халқы қайран қалды. Жетім Қаппасты елі патшалыққа сайлады, таққа отырғызды. Жетім 

Қаппас патша болды. Өзінің қырық досы уәзір болды. Досы Әмірді бір қалаға әкімге қойды, патша той 

жасады. Өзі Қаппастың әкесі болды. Қаппас патша болып алғаннан кейін жетім, жесірлерге, кедейлерге, 

халыққа мейірімді, әзілетті боды. Сол жерге мектеп салдырды, жетімдер, кедейдің балаларын оқытты. 
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Міне жетім болып, жардың қуысын үй қылып, қырық панасыз жетімдер жиналып, бірлесіп, ел болып 

құралып, ақырында мұратына жетті. 

25. Көрген түстің орындалуы 

Сан ғасыр тарихты шолғалы, ертеерте ертеде, ешкі құйрығы келтеде қуарған шағында, бір бай өмір 

сүріпті. Бұл бай дүниеге көзі тоймайтын, ешкімге ешнәрсе қимайтын қаштаң адам болыпты. Сондықтан 

жұрт кессе қаны шықпас, ұрса жаны шықпас, сараңдығынан «қайырымсыз» атапты. Ел қойған есіммен 

бұдан былай Қаштаңбай атаныпты. Бір күні Қаштаңбай жолға шығуға түйесін қомдап, ассуын молдап 

болып түйемен жолға шығады. Бірнеше күн жүріп, талай асу, бел жүріп, өзі шаршап, түйесі болдырып, 

бір көлге тап болады. Сонан түйесін отқа жіберіп, өзі демалып, жуынып, қарны қампиғанша, іші кепкен 

бақадай болғанша тойып су ішеді. Содан кейін іші ауырып тыншымай жатуға кіріседі, сөйтіп ұйқыға 

кетеді. Ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде мынаны көреді: 

Оң жағынан ай туады, сол жағынан күн туады, ортасынан бұлт тұрады, бұлт астынан қақ тұрады. Қақты 

көргенде іші ауырған Қаштаңбай «қақ» деп шошынды, бақалар «бақ» деп шашырап, орнынан атып тұрады, 

қорыққан бойы демеуге келмей, қайтадан сылқ құлайды. Сонан қайта есін жиып орнынан тұрып есін 

жиып, жүруге түйесін қарайды, қараса түйесі жоқ. Көл жағасына көзін салып қараса, түйесі құлап іші 

кеуіп өліп қалыпты. Барар жер басар тау жоқ, жығылғанға жұдырық деп, өзіне-өзі өкініп қоржынын 

арқасына асып, қолына қамшысын алып, түйесін қимай артына қарайқарай жаяу жүріп кетеді. Сонан 

бірнеше белестен құлазыған елестен асып қой баққан бір жас балаға келеді. Бұл жас бала тазша еді. Қараң 

деген байдың қойын бағып жүрген. Қаштаңбай балаға келіп, жолығып, мынаны айтады: «Жолға шығып 

жолым болмады, түйем өліп оңым болмады», – дейді. Сонан тазшаға көргенбаққанын айтып, түсін 

жортпақ болады. 

– Әй, тазша, мен бір бүгін ұйықтап жатып түс көрдім, түсімді жорышы, – дейді. Тазша тұрып: «Қандай 

түс, айт», – дейді. Қаштаңбай сөзін бастайды. 

– Үйімнен жолға шықтым. Бірнеше күн жүріп шаршап болдырып бір көлдің басына келіп қондым, қонып 

ұйқыға кеттім, ұйықтап жатып түс көрдім. Түсім мынау деп, көрген түсін айтады. «Оң жағымнан ай туды, 

сол жағыман күн туды, ортасынан бұлт тұрады, бұлт астынан қақ тұрады, сөйтіп жатып шулаған бақаның 

даусынан шошып ояндым» деп, бай сөзін аяқтайды. Тереңнен ойлаған тазша түстің жақсы түс екенін біліп 

байға айтады: 

– Байеке, түсің өте жаман екен, сен маған мына мың қойға сат түсіңді, – дейді. Сөзге келмей бай «мақұл» 

деп, мың қойға бақташы болып, Тазшаның орнына қалады. Қойды айдап бай өз бетімен кетеді. Түсті алып 

бала кетеді. 

Енді, соңын тыңдаңдар. Қаштаңбайды Қарабайға жалшы етіп Тазша өз мұратына жетеді. Сонымен енді 

Тазша бірнеше күн жүріп, бір елге келеді, елге келіп, жұрттың кеңес сөздерін естиді. Құлақ салып 

сұрастырып, осы елдің ханының шығарған жарлығын естеді. Бұл ханның аты Қайраң болады. Қайраң 

ханның жарлығы мынау еді, «бір күнде елу бас биені сойып, жұртқа таратып кешке дейін үлгерген кісіге, 

кім де болса қызымды берем» деп, уәде еткен екен. Талай шоралар, палуан, сарбаздар қыз алам деп, 

қыршынынан қиылып, бастарын алдырыпты. Сонан бері ешкімнің тәуекелі тұрмайды екен. Бұл жарлықты, 

халық көрген қорлықты естіген Тазша «мен солардан артықпын ба» деп, хан жарлығын орындамақ 

болады. Сонымен дана Тазша ханға келеді, келіп жүгініп, иіліп сәлем береді. Хан «құп» деп хош алады. 

Хан балаға «арызыңды айт» дейді. Тазша тұрып «арызым мынау, сіздің жарлығыңызды орындап, 

қызыңызды қатын етіп алғалы келдім», – дейді. Хан баланы қомсынбай «өте жас екенсің, қыршыныңнан 

қиыласың», деп миығынан күледі. Тазша ханға табан тіреп тайсалмай жауап береді. «Сарайыңыз адамнан 

қан сасиды. Мен солардан артықпын ба, өлсем соның бірі болармын», – дейді. Хан «хош» деп, 

нөкерлеріне елу бас бие алдыртып, Тазшаға союға ұлықсат береді. Тазша іске кіріседі, аспастан-саспастан, 

жаман жерді баспастан елу бас биені ұлы бесінге дейін дайын қылады. Күн қауысқанша қазанға салып, 

пісіртіп үлгеріп, ханның қарауындағы тайпа ел халқына асты таратады. Барлық жұрт Тазшаға «не қылған 

алып» деп қайран қалады. Қайраң хан сасып, етек жеңін басып, жарлық еткен сөзін орындап, күйеуге 

арнап алта қанат ақ отау тіктіреді. Тазша отауға кірмей сыртында жатады. Жеңгелері қызды қолтықтап 

ұстап күйеуге отауға әкеліп салады. Сонан қыз жігітті күтеді, бірақ Тазша кірмейді. Дана Тазша қыздың 

жүрістұрысын білу үшін ұйықтамай аңдып жатады. Сонан түн ортасы ауа бір жігіт келеді. Бұл жігіт атын 

байлап отауға кіреді. Отауға кіргеннен кейін қызбен амандасып, сөзін бастайды. Бұл жігіт Сарсаңбай 
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деген байдың Күңкіл деген баласы еді. Бұл ертеден Қайраңханның Күнсұлу қызын алмақ болған адамның 

біреуі еді. Күнсұлуды ұзатпақ болып ақ отауға кіргізгенін естіп, күндіз келуге Тазшадан қорқып, 

жасырынып түнде келгені екен. Тазша отау сыртында жатып айтқан әңгімелерін құлақ салып тыңдайды. 

Күнсұлу тұрып Күңкілге былай дейді: 

– Сен мені бүгін түнде алып қаш, одан басқа мен саған жоқпын, – дейді. Күңкіл тұрып мынаны айтады: 

– Мен сені алып қашам, сен әзір бол, – дейді. – Мен қанатты қара ат, қалжың атпен бірін мініп, бірін 

жетегіме алып келермін, – деп уәде береді. Сонан Күңкіл жүріп кетеді. Артынан Тазша жаяу қуып 

Күңкілдің барған жеріне бұ да жетеді. Күңкіл өз жылқысына келіп қанатты қара атпен қалжың торы атты 

құрық салып ұстап, жүген салып құрықтап, аяғына байлап бір ұйықтап оянып барармын деп, ұйқыға 

кетеді. Ұйықтаған Күңкілдің үстіне келіп Тазша да жетеді. Жатқан жерде Күңкілдің аяқ-қолын байлап 

атқа өңгеріп алдына алып, екінші атты жетегіне алып Сарсаңбайдың елі қайдасың деп жүріп кетеді. Бірер 

мезгіл жүрген соң Сарсаңбайдың үйіне келіп жетеді. Сарсаңбайды шақырып алып байлаулы баласын 

тапсырады. «Мына балаң менің алған қалыңдығыма қолын салды, сондықтан өлтірмей, өзіңе тірі алып 

келдім», – деді. Бай разы болып екі атты, ер тұрманымен Күңкілдің сырт киімін, бешпент-шалбарын, бөрік 

қамшысын Тазшаға сый етіп тартады. Тазша берген сыйды құп алып аумаған манағы жігіт болып қызға 

келеді. Келсе қыз әзір екен, отауды жығып, отқа өңгеріп, жүріп кетеді. Келе жатып қыз аттан түседі. Сол 

жерде Тазшаны таниды. Қыз жүріп мынаны айтады: «Құдайымның қосқаны болмаса адамның таңдағаны 

болмайды екен», – депті. Содан кейін жүріп отырып сәскеде бір көл жағасына келіп түседі. Сонан отауды 

тігіп, Күнсұлу шай қайнатады. Тазша аттарды суарып тұсауға кетеді. Сонан Күнсұлу шай қайнатып қойып, 

сыртқа шығып Тазшаны күтеді. Күнсұлудың сұлулығы мынадай болыпты. Өзі күнмен шағылысқан қиғаш 

қасты, сүмбіл шашты, оймақ ауыз, қысаң бел, көрген адам көзі тоймай өзі келетін болыпты. Сонан көлден 

аз ғана қашық ел болыпты, осы елдің ханы сыртқа шықса, күнмен шағылысқан сұлу қызды көріп «неткен 

жан» деп, білмек болып тігілген отау сыртындағы Күнсұлуға келеді. Келіп амандысып жөн сұрайды. 

«Неткен жансың осындай жерге қоныс еткендей» деп, мұнадарсып аяғандық әдет, әдеп білдіреді. Сонан 

Күнсұлу тұрып жауап береді: «Әкем мені ұзатты, ана жүрген менің күйеуім болады», – дейді. Хан: 

«Күйеуің келген соң айт, маған қос бала болсын, сан дәулет, енші, бөлек үй берем», – дейді. Күнсұлу: 

«Жарайды, айтайын», – деп хош алады. Сонан Тазша келеді, келіп шай ішуге кіріседі. Екеуі шай ішіп 

отырып Күнсұлу Тазшаға ханның сөзін айтады. Тазша «олай болса баралық, қамқорлығын қаралық» деп, 

атты алып келіп отауды артып сүйгені Күнсұлумен манағы ханның еліне келеді. Ханның ақ мұнарлы үйін 

көріп ешқайда бұрылмастан сонда келіп түседі. Хан Тазшаны қарсы алып бөлек үй, дүниемүлік береді. 

Тазша ханға қол бала болып, Күнсұлумен ойнап жүріп бірнеше күн өткізеді. Ханның бұлай құрметтеуі 

Тазшадан қызды алудың тәсілі еді. Сонымен хан мынадай ақыл табады. Бір күні өтірік ауырады. Сонан 

уәзірлерінің бірін жіберіп, Тазшаны шақыртып алып мынаны айтады: 

– Сен менің балам болсаң, мені тәуір болсын десең, маған «Барса келмес» деген жер бар, сонан екі қасық 

бал әкелсең мен ауруымнан айығамын, – дейді. Сонан Тазша Күнсұлуға келіп ақылдасады. Күнсұлу 

Тазшаны шын сүйгенім деп санап, білгенін аямай мынадай қысқа кеңес береді. «Ол «Барса келмес» деген 

жер рас бар дейді. Шылан дала құбылада бір құдық бар дейді, онда ешкім бармайды, барса қайтып келе 

алмайды дейді. Сол құдықтың ішінде орта белінен бал, аузында екі түрлі жібек арқан, бірі – қызыл, 

екіншісі – көк. Содан ұстап түссең, үзіліп балға батып жоқ боласың дейді. Сен мына шылбыр арқанды ал, 

беліңе байлап және атыңның мойнына байлап түс, бір қасық бал же, екі қасық балды ал, артық алма, артық 

жеме», – деп ақылын айтып жолға аттандырады. Тазша бірнеше күн жүріп құлазыған далада тұрған бір 

құдыққа келеді, келсе Күнсұлудың айтқанының бәрі рас екен. Сонан беліне арқанын байлап, бір жағын, 

атының мойнына байлап құдыққа түседі, түсіп бір қасық бал жеп, екі қасық бал алып кейін шығады. Сонан 

Тазша кеткен соң Күнсұлуды хан шақырады. Күнсұлу бармайды. Уәзірлер мынаны айтады: 

– Сенің күйеуің «Барса келмеске» кетті, ол енді саған жоқ, бәрібір хан сені алады, – деп кеңес қылады. 

Күнсұлу «бармаймын» деп, мынаны айтады: 

– Тірі кетті күтемін, құдай жолын оңғарса, келеді, – деп бармайды. Сонан екінші уәзір Күнсұлуды 

шақыруға келсе, Тазша қасында екеуі ойнап-күліп отыр екен, есінен танып ілгері басқан қадамы кейін 

кетіп, жүгірумен ханға келеді, келіп ентіккен бойымен: «Тақсыр хан», «Барса келмеске» жіберген 

Тазшамыз келіп қалыпты, Күнсұлудың қасында», – деп сөзін аяқтайды. «Былшылдаған неме», «Барса 

келмеске» кеткен Тазша келетін бе еді, жоғал көзге көрінбей», – деп хан зекіріп, осыны айтқан уәзірдің 
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басын алады. «Міне, саған Тазша», – деп. Сонан тағы бір уәзірін жібереді. О да көп кешікпей кейін ханға 

келіп: «Тақсыр хан, рас», – деп жауап беріпті, «болса болсын» деп, өтірік күркілдеп хан Тазшаны күтіп 

жата берді. Сонан келген болып балды алып өгей әкесінің халін білуге Тазша келеді. Келсе, хан төсекте 

шалқасынан түсіп, сұлап жатыр екен. «Ә, балам, келдің бе, сені күтекүте жүдеп біттім», – деп хан басын 

көтеріп, Тазшаның қолын алады. Тазша ештеңе сезбеген болып: «Өте жүдегенсің», – дейді. Сонан балды 

беріп, бір қырмызы шапан киеді. Тазшаны екінші жолға аттандыру үшін хан сонан тағы амал табады. 

Тазшаға мынадай жұмыс тапсырады. «Күн батыс жақта қалқан тау деген тау бар, сол таудың етегінде 

көлшік су бар. Сол суда аждаһа жылан бар. Сол жыланнан өлтіріп бір кесе түкірік әкелсең сонымен сылап 

мені бақса жазады», – деп хан сөзін аяқтады. Тазша: «Жарайды, барайын», – деп үйден шығып үйіне 

келеді. Күнсұлу Тазшаның алдынан шығып, қарсы алып, «тағы қандай іс тапсырды» деп сұрапты. Тазша 

тұрып «қиын іс берді» деп, ханның айтқан тапсырмасын Күнсұлуға түгел айтып берді. Күнсұлу: 

– Саспа, сені отқа салғызбаспын, – деп ақылын кеңес етіп айтты. «Мен жас күнімде кім сүйгенім болса, 

соған қару болсын деп арнап мына алмасты қақтырып алаған едім, ұзындығы алты қарыс. Бұл саған қару 

болар, жолың алыс», – деп, киімінің арасынан алты қарыс ақ алмасты суырып беріп, осылай етіп, мынаны 

айтты: «Сен үйден шығасың үш күндік жерден аждаһаның өзіне тартқан лебі дауыл болып бетіңе соғады, 

одан тайсалма, қаһарланып қарсы жүр. Бір күншілік жерден жұтады, ат-матыңмен аузына кіресің, тауда 

қара жылан жатқан шығар, бірақ қорықпа, сол жерде кесең өзі түкірікке толады, аждаһаның ішіне 

атыңмен кіріп бара жатып, қылышыңды оң қолыңа ұстап, құлашыңды кере серме. Сонда жыланды екі 

жарып өзің бүйіріңнен шығасың. Сосын бір ұртынан бір қыз шығады. Оны тастамай ала кел», – деп 

Тазшаның ассуын беріп жолға салып, қолын алып, хош айтысып қалады. Тазша батысқа бет алып 

бірнеше күннен кейін бір керемет дауылға ұшырасады. Күнсұлудың айтқанын есіне алып айбаттанып 

қарсы шабады. Енді екі күннен соң, еріксіз жетектеп алға сүйрейді, Тазша алмасты оң қолына ұстап сол 

бетімен құлдырап бір үңгірге кіріп бара жатып ақ алмасын кере сермеп жоқ болды. Сонан біраздан кейін 

атымен аман жыланның бүйірін жарып жарыққа шығады. Шығып айналаға көзін салса, қасында аймен 

шағылысқан бір сұлу қызды көреді. Күнсұлудың айтқаны осы ғой деп, қызды қолынан жетектеп түкірік 

толы кесесін жерден алып атына мініп, қызды алдына мінгестіріп «қайран ел қайдасың» деп, жолсыз 

даламен келген жағын шамамен жорытып шауып, жөнін тауып еліне бет алды. 

Күнсұлуды Тазша жоқта хан тағы шақырып маза бермеді. Күнсұлу: 

– Тірі болса Тазша өзі келеді, – деп хан сөзіне көңіл бөлмеді. Сонан күндер өтіп, түндер өтіп дана Тазша 

салып соғып еліне келеді. Келсе, үйінде Күнсұлу аңсап күтіп отыр екен. Тазшаны құшақтап сүйіп шай 

қайнатып әкелуге сыртқа шықты. Біраздан кейін шай да әзір болды. Тазшаның Күнсұлуға көңілі толды. 

Екі сұлу екі жағында, өзі ортасында, шайды бұрқыратып ішіп отырғанда, ханның бір уәзірі кіріп келді. 

Өзінен-өзі шошынып Тазшаны көргенде көзі қарайып сүрініп құлап кейін шыға жөнелді. Сол бойымен 

жүгіріп ханға келіп: 

– Тақсыр хан, Тазшаға бір сұлуды көпсінсең енді қос сұлу қылып қойыпты, екі сұлу екі жағында, үйіне 

келіп шай ішіп отыр, – деді. Хан отырып: «мынаның жоғалтыңдар қарасын, жын қаққан көзіне жын Тазша 

болып көрініп, міне, сандырақтап тұрғанын, кес басын, көрсетпе көзіме», – деп бұйырды. 

Сорлы уәзір: 

– Ойбай, тақсыр, рас, – деп басын алдырды. Сонан тағы бір уәзірін жіберді, о да осы сөзбен келіп, 

мойнымен басын қылышқа кескізіп, кеудесі бассыз қалып, өзі дүниеден жоқ болды. 

Сонан Тазша ханға келді. Келіп сәлемін алып, саламатын ханның қолына ұстатты. Хан разы болып, 

айтқанын келтіргені үшін Тазшаға тағы бір қырмызы шапан кигізді. Сонан Тазшаға хан айтты: 

– Бұл аурудан айығудан қалдым, енді саған ақтық жұмыс тапсырам, – деп хан сөзін бастады: «Осы арадан 

он күндік жер, Қособа деген жерде Мардан деген пері бар сол перінің өзінің қойы бар, содан маған бір ақ 

қой, бір қара қой әкелсең ақ жабаға, қара жабағамен қақтырып, етін асып, садақаға етін жұртқа таратса, 

менің тәуір болуым мүмкін», – деді. Тазша: 

– Айтқаныңды орындайын шамам келсе, – деп сол бойымен үйіне келді. 

Үйге келіп Күнсұлуға: 

– Хан мынадай ақтық тапсырма берді, соны орындауға ақыл қос, – деді. 

Күнсұлу тұрып: 

– Қане, айтып көр, қолымнан келсе аянбайын, – деді. 
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Тазша тұрып: 

– Қособа деген жерде Мардан деген пері бар дейді, сол перінің қойынан екі қой: біреуі – ақ, біреуі – қара 

қой әкелуге қосты, – дейді. 

Күнсұлу бұған: 

– Менен ақыл сұрама, енді мына соңғы алған тоқалың Айсұлудан сұра, – деп кеңес етті. Сонан Айсұлу 

сөзін бастады. 

– Ол пері менің әкем, оның қазір төрт жарым мың қойы бар, бес мыңға толтырып Мардұқа деген құдайы 

бар соған тапсырады, көптен жинап толтыра алмай жүр, қолына түссең оңды қылмайды, – деді. – Мен 

саған бару тәсілі мен қойды алу тәсілін түсіндіремін, тек орында, – деп мынаны тапсырды: «Қособаға 

жақын қалғанда бір күндік жерден әкемнің құс болып қиқулап, мысық болып мияулап, ит болып үріп, 

түрлі дауыспен көресің. Ыссы да, түс мезгілде Қособаның жанына қойын иіріп өзі демалуға жатады. Сол 

уақытта екі қойды бөліп айдап қаш. Егер артыңнан қуса «құдайың Мардұқамын!» деп айқай сал. Егер бұл 

сөзді ұмытсаң сен бізге жоқсың!» – деп Айсұлу сөзін аяқтады. 

Тазша атына мініп хан тапсырмасын орындауға үшінші рет жолға шықты. Күн жүріп, түн жүріп қой 

баққан Мардан перінің шуын естіді. Жарты күндік жерден бұлдыраған Қособаны көріп көңілі толды. 

Сонан шаңқай түстің шамасында бір ақ қой, бір қара қой бөліп алып, айдап қашты. Біраздан кейін артынан 

құс болып қиқулап, мысық болып мияулап, ит болып үріп келе жатқан Мардан періні көріп айқайлайын 

десе құдайының аты есіне түспей, «Құдайың мына мен» деп айқай салды. 

Пері сөзіне құлақ аспай тауып қуып жетуге азақ қалғанда, Тазша жаман сасып, қыздың айтқанын әрең 

есіне алып, «құдайың Мардұқамын» – деп айқай салды. Мардан жын шулапулап, ыңырсып кейін кетті. 

Періден құтылып Тазша еліне беттеді. 

Тазша кеткен соң хан Айсұлу мен Күнсұлуды шақыртты. 

– Күйеуіңіз бәрібір енді келмейді, сендерге жоқ, – деп. Тазшаның екі әйелі де хан сөзіне құлақ салмай, 

бармай, Тазшаны күтіп отыра беріпті. Бірнеше күн жүріп үйіне Тазша келеді. Айсұлу мен Күнсұлу 

Тазшаны қаусыра құшақтап, мейірлері қанғанша сүйіседі. Айсұлу мен Күнсұлуды ханға шақыруға тағы 

бір уәзірі Тазшаның үйіне кіріп келеді. Келсе, Тазша екі жары қасында, барымен асыр салып-күліп ойнап 

отырады. Әкелген қойы шоланда қамаулы бармын дегендей, «маа!» – деп маңырап дауысын шығарады. 

Сонан уәзір асып-сасып, етегімен жеңін басып, жүрегін қолына аларалмас ұрып ханға келеді. 

– Ойбай, тақсыр, қайда жіберсең де еш амал таба алмайсың. Тазша тағы келіп қалыпты. Екі сұлу екі 

жағында асыр салып ойнап отыр, – деп Тазшаның келгенін баян етті. Хан нанбай өзі ақымақтығына 

қарамай, уәзірді ақымақ деп, дарға асуға бұйрық береді. 

Сонан бұл уәзірді дарға асады, қанын судай шашады. Бұл уәзірден кейін Тазшаны білмекке үш хабаршы 

барып үшеуі де басын алғызыпты. Сонан Тазша ханның үйіне өзі келіп иіліп сәлем беріп: «жұмысыңызды 

орындадым, тақсыр хан!» – деп әкелген қойларын баян етті. Хан алты ай кезік болғандай жәдігөйсіп, 

мүсәпірсіп, «жүдеп біттім деп, тапсырманы орындағаның үшін сыйлығым» деп, бір қырмызы шапан 

береді. Тазша ханның берген сыйлығын алып үйіне келеді. Үш қайтара берген тапсырмасын бұлжытпай 

орындап, демін бір алып үйінде жатады. Хан енді өтірік ауруынан тәуір болып тұрады. Сонан Тазшаны 

шақыртып мұндай бұйрық береді: 

– Бір күнде қырық арба қара май, қырық арба көмір қазып шығар, – депті. Тазша ханның берген бұйрығын 

бір күнде орындап, қырық арба қара май мен қырық арба көмірді қазып шығарып, тау етіп үйіп тастапты. 

Сонан хан халқын жинап төрт балуан адамымен төрт түйе әкелтіп, мынадай бұйрық береді: 

– Тазшаны ұстап әкеліп екі қолын екі түйенің мойнына, екі аяғын екі түйенің мойнына байлап өлтіруге, – 

деп. Ханның сөзін шабармандары екі етпей орындап, Тазшаны ұстап әкеліп екі қолын екі түйенің 

мойнына, екі аяғын екі түйенің мойнына байлап төрт жаққа жетектеп қолын қол, бұтын бұт қылып 

айырып өлтірмек болып ұйғарады. Тазшаны байлап болып төрт түйені төрт жаққа жетектепті. Тазша 

аспай-саспай күшін жиып шіреніп талпынып тебінгенде, төрт түйе төрт адаммен төрт жаққа қаңбақтай 

қалбалаң етіп ұшып кетеді. Бар халық таң қалып Тазшаның күшіне сүйсініп, «ұл тусаң осындай ту» деп, 

шулап қоя беріпті. Хан қандай амал істесе де Тазшадан құтыла алмайтын болды. Сонан Тазшаның қазып 

шығарған қырық арба қара майын, қырық арба көмірін бұйрық беріп өртетіпті. Тазшаның аяғы мен қолын 

қосып байлап қаулаған қызыл жалын өрттің ортасына тастапты. Бұл ханның зорлығын көріп тұрған 

Айсұлу мен Күнсұлу жанын сол Тазша жолында беруге бейім болғандықтан, қанша айтса да сұмдығы 
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асқан пері қызы Айсұлу, күйеуі Тазшаның өрттің екінші жағынан кіріп суырып алып шығыпты. Сонан 

кейін Тазша ханды ұстап алып шешіндіріп, өзі хан киімін киіп, ханды қызыл өрттің ортасына лақтырып 

жіберіпті. Сонымен үш күннен соң өрт сөніпті. Ханның уәзірлері «Тазшадан құтылдық, Тазша өлді, енді 

жесір жас келіншек ханға қалды» деп қуанысып шуласыпты. 

Сонан Тазша тұрып барып: 

– Қараңдар, адамның қанына тоймаған, жауызды ойлаған, қара ниет ханыңыз өліп пе, әлде Тазша хан 

орнына хан болып тіріліп келіп пе? – депті. 

Тексеріп қараса өлген ханның өзі болып шығыпты. 

Сөйтіп біреуге өлім ойлаған жауыз ханның өзі өртеніп сүйегі күл болып көмірмен қара майға араласып 

аласұрып, дүниеден өтіпті. Дана Тазша ханның ордасын ойран қылып, байлығын әділдікпен тең етіп, сол 

жоқ, жұқа халқына бөліп беріпті. Тазшаның даналығына сенген жұрты осы елдің басы деп танып, барлық 

халқы Тазшаның соңынан еріпті. Сөйтіп бірнеше жылдар өтіп Күнсұлу жүкті болып, тоғыз ай тоғыз күн 

болып ай десе аузы, күн десе көзі сұлу бір ұл тауыпты. Тазша бұл ұлының атын Мұрат қойыпты. Тазша 

Қаштаң байдан сатып алған түсін өңде шын етіп орындапты. Түс болған уақиға өңде аумай келіпті. Енді 

түсінің аумай шешілуі: оң жағынан туған ай – Айсұлу атты сүйгені, сол жағынан туған күн – Күнсұлу 

атта сүйгені, ортасында тұрған бұлт Күнсұлу тапқан Мұрат – ұлы, бұлт астында тұрған қақ Тазша төсіне 

алып, Мұратты еркелетіп жатқанда дәрет етіп қойыпты. Сол ұлының кіші дәреті Тазшаның кіндігінің 

шұқырына күн жауғандағы қақтай дөңгеленіп тұрыпты. Көрген түс өңде орындалып осылай шешіліп 

жорылып болыпты. Көп айтып, аз айтып созғанда Айсұлу оңында, Күнсұлуы солында, Мұрат ұлы 

қолында, Тазша сөйтіп мұратына жетіпті. Елін билеп, әділдікпен бұл дүниеден өтіпті, ол дүние есігіне 

өмірлікке кетіпті. 

26. Опасыз молда 

Бір кедей адамның жалғыз баласы болыпты. Осы сорлы кедей бір күні баласын өйтіп-бүйтіп жүріп бір 

молдаға оқуға беріпті. Ал молда баланы оқуға алғанда былай депті: 

– Балаңды берсең жеті жылға келісіп маған тастайсың, осы жеті жыл ішінде оқытып шығарам, сонан кейін 

келіп балаңды аласың, – депті. Кедей байқұс қайтсін, келіседі де баласын тастап кетеді.. міне сөйтіп ол 

бала жеті жыл оқыды. Әке-шешесі әбден сағынды, оқуды бітірмей барып көріп қайтуға ұлықсат етпейді 

екен. Міне сөйтіп жеті жылда жетті. Кемпір байқұс шалының мазасын алыпты: «бар баланы әкел» дей 

берді. Сөйтіп шал жалғыз торшолағына мініп, баласы оқып жүрген молданың үйіне жақындаған кезде, 

бір өзенде балалар суға түсіп, ойнап жүр екен. Шал сол балаларға келсе өзінің баласы да осында екен. 

Баласы әкесін танып, жүгіріп келіпті. Міне осе жерде баласы мен екеуі танысып, қуанысып қалады. Әкесі 

әкелген сарқытын баласына және оның жолдастарына беріп, тамақтандырып отырғанда баласы былай 

депті: 

– Әке, сен осыдан молдаға бар. Амандас, ол молда сізді қонақ етеді, содан ертесіне тұрғаннан кейін сізге 

жүр балаңды тауып ал өзің дейді. Ал тауып балаңды танып алмасаңсаған бала жоқ деп, сізді бір сарайға 

әкеп, ол сарайдың есігін ашады да бір уыс жем шашады. Сонда біз көгершін болып ұшып шығып, жемді 

теріп жей бастаймыз. Сол кезде сізге «ал таны балаңды» деп асықтырады. Сонда сіз асықпай оны сөзге 

жұбата бер «сабыр молдеке, сабыр түбі сары алтын деген» деп алдандыра бер. Сол кезде жем таусылар 

шағында мен барып басқа көгершіннің ауызындағы жемге таласам. Міне сонда «менің балам мынау» деп 

ұста. Ал бірақ осыдан молдаға барғанда маған жолықтым, болмаса көрдім деп айтпа. Түк білмеген кісі 

құсап отыра бер, – деп баласы жөнін айтыпты. Сөйтіп кедей байқұс қорқа қорқа молдаға келіп, амандасып 

өзінің баласын алуға келгенін айтып, әңгімелесіп отырыпты. Әрине оны молда да жақсы қарсы алып, 

күтеді. Сонда кедей: 

– Менің балам қайда, баламды сағындым, көрейін, – депті. Сонда молда: 

– Балаңызды ертең көресіз, асықпа. Жатып демалыңыз, – деп қойыпты. Міне сөйтіп кедей қонақ болып 

қонады. Ертесіне ерте тұрып молда: 

– Ал қонақ, жүр енді балаңды көрсетем. Танысаң сенік, танымасаң менікі бала, – деп кедейді бір сарайға 

алып келіп, сарайдың есігін ашып, бір уыс жем шашып жіберсе, сарайдан бір топ көгершін шығып жемді 

жей бастапты. Сонда молда: 

– Ал танып ал, балаңды бол, – депті. Сонда кедей: 
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– Сабыр молдеке, сабыр. Сабыр түбі сары алтын деген. Сабыр түбі сары алтын деген молдеке, – деп 

тұрғанда жем бітіп бір көгершін бір көгершіннің аузына таласа кетіпті. Сонда кедей: 

– Менің балам осы еді, – деп ұстай алыпты. Сол кезде баласы кісі болып, түрегеліпті. Міне енді молда 

ашуланып: 

– Ал енді барыңдар, шамаң жетсе мені сен қой етіп жерсің, әйтпесе бір жерде сені мен қой етіп жермін, – 

деп баланы босатыпты. Әрине бұл баланың оқуы молданың өз оқуынан асқан екен. Бұл молда сол себепті 

күдіктеніп, әкесі танымағанда оны алып қалып, көзін құртпақ екен. Сөйтіп, бала әкесі екеуі торшолаққам 

мінгесіп келе жатып: 

– Әке үй ішіңде не бар? Недей мал бар үйде? – депті. Сонда әкесі: 

– Не болады, балам. Малдан өзің көрген тор шолақ, одан басқа еш нәрсе жоқ, – депті. Баласы: 

– Ал, ондай болса, біз үйге құр бармайық. Мен Қазір әдемі қара жорға арғымақ боламын. Ал сіз маған мін 

де мына шәріге апарып сат. Бірақ жүгенді берме. Содан қайтып келіп, мені осы арада тос, өзім қайтып 

келем, – деп бала жерге бір аунап әдемі қара жорға арғымақ болып тұрыпты. Әкесі торшолақты тұсап 

қойып, қара жорғаға міне салып, шәрінің көшесіне жетіп келсе, бір кісі арғымағыңды сатасың ба депті. 

Шал: 

– Сатам екі жүз ділдә, – депті. Ол кісі үш жүз ділдә беріп, арғымақты алады. Шал арғымақтың басындағы 

жүгенді сыпырып алды да, қайтып жүре берді. Ол атының қасына келіп, баласын тосып отырды, баласы 

да кещіккен жоқ, жүгіріп келді де: 

– Ал әке, жүр кетейік, – деп торшолаққа мінгесіп жүріп кетті. Сөйтіп тағы бір шәрінің тұсына келгенде 

баласы: 

– Әке, мына шәріге тағы да апарып сат, – деп тағы да қара арғымақ болып шыға келді. Әкесі торшолақты 

тұсап, қара жорғаға мініп аып, шәріге кетті. Сөйтіп шәріні бойлап «арғымақ сатам» деп хабарлап келе 

жатқанда бір шал келіп арғымақтың жүгенінен ұстай алды да: 

– Арғымағың қанша тұрады, – деді. 

– Арғымағым екі жұүз ділдә, – деді. Ол саудаласпай үш жүз ділдә берді де, арғымақты алды. Сол арада 

арғымақтың иесі жүгенді сыпырып алайын деп еді, арғымақты алып тұрған кісі жүгенге таласып, жұгенді 

бермей жіберді. Міне сөйтіп шал байқұс жылай-жылай қайтып торшолақтың қасына келіп, баласын бір 

сөтке тосады. Әрине бала қайтып оралмады. Баласының келмесіне көзі жеткен шал, жылаумен үйіне 

қайтып жүр берді. Міне енді арғымаққа ие болған шал арғымақтың жүгенін алып, өзінің төсегінің астына 

тығып сақтайтын болады. Сөйтіп бір күні баласы арғымаққа мініп, көшеге шықса, арғымақ жөнді 

жүрмейді. Сол кезде арғымақты ұрса, арғымаққа тіл бітіп былай дейді: 

– Ей бала, сен мені ұрма. Сен әкеңнің төсегінің астында менің жүгенім бар, соны сен көрсетпей ұрдап 

әкеп, мені жүгенде. Сонда ғана мен әйбәттәп жүрем, – депті. 

Сөйтіп бала арғымақтың бұл сөзіне келіседі де, жүгіріп үйіне келсе, әкесі далаға шығып кеткен екен. Бала 

төсек астындағы жүгенді ала салып, жүгіріп арғымаққа келіп, арғымақты жүгендеп, жіберіп мініп алып 

көшені ары бері бойлап жорғалатып, үйіне келіп арғымақтан түсіп, арғымақты байлай бергенде арғымақ 

қашып жөнеледі. Міне сол арада бала әкесіне келіп айтады. Әкесі жүгіріп келіп, төсек астындағы жүгенді 

қараса жүген жоқ. Сол арада шал қалдің нашарға айналғанын білді де, арғымақты қуа бастады. Ол 

арғымаққа жетіп қалғанда, арғымақ қоян болып қашады, сол арада шал тазы ит болып қуады, ал енді 

жетуге айналған кезде бір аунап түлкі болып қашады, шал бір аунап бүркіт болып қуады. Сөйтіп келе 

жатқанда алдында бір өзен жағасында бір қыз су алып тұр екен, міне қашқан түлкі қысылғаннан сол 

қыздың шелегіне келіп сақина болып шолп етіп түсіп кетіпті. Ал бүркіт сол кезде жерге түсіп кісі болып 

келіп қыздан сақинаны даулайды. Сол кезде қыз тұрып: 

– Мен сізден сақина алғаным жоқ. Ал менен сақина алмақ болсаң үйге барайық, менің әкем осы жердің 

ханы еді сол кісі елін жинасын, міне сол халықтың алдында ал менен алатыныңды, – деп шалды үйіне 

ертіп алып келеді. Сөйтіп әкесіне: 

– Әке еліңді жина, еліңіздің алдында айтайын деген сөзім бар, – деп елін жинатады. Сөйтіп елі жиылған 

соң ел алдына шығып қыз: 

– Халқым тыңлаңдар, мына тұрған адам менен сақина даулап жүр. Оның мәні мынадай. Мен өзеннен су 

алып тұр едім, бір түлкі келе жатыр екен. Ал ол түлкіні бір бүркіт қуып келе ді екен. Міне соның қызығына 

қарап тұрғанда жаны қысылған түлкі қашқан бетінде келіп, менің шелегіме сақина болып түсіп кетті. Ал 
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енді бүркіт жерге түсті де кісі болып, маған келіп менен сақина даулап жүр. Ол мына тұрған адам. Ал енді 

шамасы жетсе сіздерге алдарыңызда алсын, – деп қолындағы сақинаны жерге тастап жіберді. Сол кезде 

сақина быт-шыт тары болып шашырап кетті. Сол кезде баяғы шал тауық болып тарыны теріп жей 

бастапты, тарының ақырғы түйірі қалғанда, сол қалған ақырғы түйір тары мысық болып тауықты бас 

салып мойынын бұрап өлтіріп, кісі болып түрегеліпті. Сөйтіп ол бала осы арада тұрып, өзінің молдадан 

құтылуына көмектескен қызды алып, бөлек үй болып әке-шешесін тауып алып, осы шәріде молда болып, 

молдалық дәуірін жүргізіп тұра береді. Сөйтіп күндерде бір күні бұл молдаға бір адам жалғыз қызы бар 

екен, соны оқуға әкеп өткізіп кетіпті. Бұл қыз бірнеше жыл оқиды, сөйтіп бір күндер өткенде молдаға 

«асслаумағалайкум» деп сәлем беріп кірсе, оған молда «уағаләикім асслам, байы өлген дүзіқара» деп 

жауап беретін болыпты. Ол сөзге жылай жылай қайғырған қыз әбден жүдеп болады. Бұл қыз өстіп күнде 

сәлем берсе, ол молда сол сөзін қайталап отыра береді. Сөйтіп, бір күндер өткенен кейін қыздың әкесі 

келеді. Қыз жылап әкесіне айтса, әкесі молдаға келіп «Сен менің жалғыз қызыма неге олай деп айттың» 

дегенде молда: 

– Айтқаным рас, өйткені сенің қызың өлген адамға тиіп соынмен ғұмыр сүреді, – депті. Оған қатты 

ашуланған байқұс шал қызын оқытпай үйіне алып жөнеледі. Сөйтіп үйіне келе жатып, бір өзен бойына ат 

дамылдатып дем алып отырыпты. Әрине сол кезде бұлардың қарсы алдында төбешікте тұрған бейітті 

көреді. Сол арада екеуі сол бейітке құран оқып кетуге келіпті. Бейіттің есігі ашық екен, қыз бұрынырақ 

келіп кірсе керек, есік сарт етіп жабылып қалыпты. Әкесі сырттан қызы ішіненжұлқылап аша алмайды. 

Сөйтіп еш нәрсе істей алмайтын болғаннан кейін екеуі айқайласып, қоштасып айырылады. Баяғы байқұс 

шал жылай жылай қызынан айырылып үйіне қайтады. 

Зиратта қалған қыз енді еш нәрседен көмек болмағаннан кейін зират ішін аралап танысса, неше түрлі 

тамақ бар екен және бір бөлмесіне кіріп қараса салулы тұрған төсекті көреді. Ол төсек үстінде бір жас 

жігіт өліп жатыр екен. Басында жастық, сол жастық астын көтеріп қараса бір қағазды көреді. Ол қағаз 

жанында бір дұғалық кітапты көреді. Ал жаңағы қағазды былай деп жазылған: 

– Осы кітапты оқып, дем салып бітірсе осы адам тірілмек – деп жазылған. Ал енді бұл кітапты оқып шығу 

үшін қырық күн керек. Әрине бұл қыз қырық күнді қиынсынбай-ақ сол дұғалық кітапты оқып шығып, сол 

жігітті тірілтуге кірісті. Сөйтіп қыз осы кітапты 39 күн, 39 түн оқығаннан кейін зираттың есігі ашылады. 

Сол кезде қыз дем алуға таза ауаға далаға шығады. Сол кезде ол қыз келе жатқан бір керуенді көреді. Сол 

керуенді тосып тұрып керуендер келгеннен соң олардан бір күң сатып алады. Сол күнді сатып алған соң 

онымен танысып болған соң, өзінің басынан өткен барлық уақиғаны айтып, енді оған былай дейді: 

– Міне мен осы кітапты отыз тоғыз сөтке оқыдым. Енді мен шаршап отырмын. Қалған жерін сен оқи отыр. 

Енді мұның тірілуіне бірақ сөтке қалды, – деп жатып ұйықтайды. Әрине отыз тоғыз күн дем алмай оқыған 

оған жеңіл тиген жоқ. Ол өте қатты ұйықтап қалды. Ал сатып алған күңі қалған дұғаны оқып бітіргенше 

оянбайды. Күң дұғаның ақырын оқып болып дем салғанда жігітте орнынан тұрады. Ол күң екеуі танысып, 

әңгімелесіп болғаннан кейін жігіт «мына жатқан кім» деп сұрағанда, күң оған «менің сатып алған күңім» 

деп жауап береді. Міне сөйтіп отырғанда қыз ояна келсе күңмен жігіттің құшақтасып отырғанын көріп, 

үндемей жүре береді. Міне сөйтіп еңбексіз күң ол жігітке әйел болып, ал еңбек еткен қыз күң орнында 

жүре береді. Сөйтіп бір неше уақыттар өтеді. Жігіт шәріге бернеше рет барып келеді. Қызда еш үн жоқ, 

жүре береді. Бір күндер өткенде жігіт шәріге жүрмек болады. Сонда ол қызға: 

– Сен маған неге тапсырма айтпайсың, не керек саған айт, ала келем, - дейді. 

Сонда қыз: 

– Маған бір жанды қуыршақ әкел және күлжаһан деген шөп бар соны әкеп бер, одан басқа еш нәрсе керегі 

жоқ, – депті. 

Сөйтіп жігіт шәріге кетеді. Бір шәріге келіп «күлжаһан деген шөп бар ма, жанды қуыршақ бар ма» деп әр 

кімнен бір сұрайды. Оған елдің бәрі күліп, оны мазақ етіп, сенің айтып жүргенің не, жанды қуыршақ бола 

ма екен дейді. Сөйтіп ол сол сөзін айтып сандалып жүре береді. Бір уақытта бір адам отырып: 

– Әй жігіт, бері келші, – деп шақырып алады. Сенің іздегенің не, – деп сұрайды. 

– Менің іздегенім жанды қуыршақ және күлжаһан деген шөп, – депті. 

Сонда ол адам: 

– Міне саған күлжаһан деген шөп, – деп күлжаһан шөпті береді. Ал, – деді, жанды қуыршақ сенің үйіңде 

отыр. Оны сен білмей жүрсің. Саған еңбек сіңірген адамды сен күң орнына ұстап жүрсің, міне сол жанды 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              948 bet 

қуыршақ, - деді ол. Ал енді мына шөпті апарып бер де, жанды қуыршағыңды таба ламадым де. Сонан 

кейін өзің оны аңлып отыр, ол бұл шөпті алады да тезек теріп әкелемін деп, бір жаман қап алып, бір пышақ 

алып кетеді. Содан ол бір жарға барып осы шөпті отырғызып қойып, осы шөпке бар сырын айтады. Сол 

кезде шөп бір бозарып, бір қызарып тұрып осы шөптен қан тамады. Сол кезде пышақты алады да, жарық 

дүниемен қоштасып, өзіне өзі сала берген кезде аңлып тұр да ұстай ал. Міне сонан кейін саған бәр 

жағдайың түсінікті болады, – деп ол адам бәрін айтып береді. 

Сөйтіп ол шөпті алып келіп береді де «енді жанды қуыршағыңды таба алмадым» дейді. Оған ол қыз 

«жәрәйді, рахмет» деп шөпті алып, бір қапты алып, қапқа пышақ салып жібереді де «мен тезек теріп 

келейін» деп кетеді. Содан жігіт оны аңлып көрінбей артынан келіп тыңлап отырады. Сол кезде қыз өз 

басынан кешкен уақиғаның бәрін айтып, зарлап жылап отырғанда гүл бір қызарып, бір бозарып құлпырып 

тұрып одан қызыл қан тамады. Сол кезде қыз пышақты алып, жарық дүниемен қоштаса бергенде жігіт 

артынан келіп «жаздым, жаңылдым, қателігімді кеш» деп үйіне алып келіп, бар болған уақиғаны анықтап, 

ол қызды әйелдікке алып, баяғы күңді қайта күңдікке ұстап екеуі әке-шешелерін тауып алып, сөйтіп 

жақсы ғұмыр сүріп тұра беріпті. 

27. Екі дүниелік әйел 

Бұрынғы кезде бір бай болыпты. Оның жалғыз баласы болыпты. Баласына қалың бермепті. Көрші байдың 

балалары ер жеткен соң: 

– Ей, сен жүр, бәленше байдың қызын көндіріп қойдық, – дейді. Бұл «бармаймын» дейді. Жолдастары 

«бармаймын» деген соң күдер үзеді. Қызтеке, белі жоқ бала деп атайды. Бір күні осы өсекті әке-шешесі 

естиді. Елде өсекке қосады, дүниеқор бай, жалғыз баласына әйел әпермепті, – дейді. Баласын шақырып 

алып: 

– Өзің сүйіп, таңдап ал, дәулетім жетеді, – дейді. Төрт түлік малдан мал сайлап ал, мал айдап сауда істе, 

босқа жүрме, төңіректі төрт айналу керек, – дейді. Баласы: 

– Жарайды, – дейді. Мал алады, жылпың жігіттерді де қоса алады. Бәрі сапарға шығып, қыз таба алмай 

қайтып оралады. Күн батысына да барады, ештеңе таба алмайды. Дүниені төрт айналады, сұлу қыз таба 

алмайды. Әкесі айтады: 

– Ей қарағым, неге осылай болды, – дейді. 

– Әке мен әйел алмаймын, – дейді. Сонда әкесі: 

– Онда еншіңді ал да кет, – дейді. Ол «жарайды» деп, есіктің алдындағы жаңа бұзаулаған сиырды сұрайды. 

Төрдегі алтын жаннат ішікті бер, – дейді. Қалағандарын алып сапар шегеді. Адам аяғы баспас бір жерге 

барып тұрақтайды. Бір күндерде ақ шалмалы шал жолаушы келеді. Үш рет келеді. Үшінші ретінде: 

– Үлкенге неге кішілік жасамайсың, – дейді. 

– Олай болса ақсақал, жол болсын, қайда барасың, – дейді бала. Шал: 

– Жекжат аралап жүрмін, – деп сиырдың сүтін ішіп, неге айдалада отырсың, – дейді шал. 

Бала айтады: 

– Әке-шешем қуып жіберді, – дейді. 

– Неге, – деп сұрады шал. 

– Әйел алмайсың деп қуды. 

– Неге әйел алмайсың? 

– Екі дүниелік әйел кездеспеді, бір дүниелік әйел алғым келмейді, – дейді бала. 

Шал айтады: 

– Онда сенің мәселең ауырлау екен. Екі дүниелік әйел бұл дүниеде үшеу ғана. Оның екеуі туды, біреуі 

туған жоқ. Оның біреуі кемпір, оны сен алмайсың, бала-шағасы бар. Екіншісі біреуге тигелі жатыр, 

сүйгені бар, саған тимейді, – дейді. Үшіншісі туған жоқ, оған сен қарай алмассың, дейді қарт. 

– Ендеше отыра берем, – дейді бала. 

Шал ақылын айтты: 

– Күйеуге тигелі жатқан қызға қайыршы болып бар, – дейді. Сен барғанда оңаша отауда қыз-келіншекпен 

жатқан болар, – дейді. Барғанда сен бауырсақты, берген етін татпай, «енеме бер» деп бере сал, – дейді. 

Қыз бен жігіт отауда оңаша қалғанда саған «кет» деп айтады, ұрып соғады, сонда да сен кетпе, қыз бен 

жігіт ұйықтағанда қыздың арт жағынан барып кір, – дейді, қызды құшақта, «мұның қалай» деп қыз айтады, 
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сонда сен «сенің мұның қалай, екі дүниелік ер болмаса, бір дүниелік ерге тимеймін деген сертің қайда, 

екі дүниелік ерің мен емес пе едім, бір дүниелік ол емес пе еді де, сонда қыз «солай ма еді» дер. 

Жігіт жолаушы қарттың айтқанын істейді. Бұрылып келіп қыз жігіттің мойнынан құшақтайды. Жігітте 

құшақтайды. Екі құшақ жабысып қалады. Ірге жақтағы күйеу оянады. «Мұның қалай», – дейді күйеуі. Ел 

жиналады. Екеуін ажырата алмайды. Жиылған ел әртүрліге бұйырады. Кейбіреуі жұртқа тастамақ болады. 

Сөйтіп екеуін жұртқа тастап кетеді. Үш күн өткен соң құшақтары ажыратылып, баяғы сиыр арқандалған 

жерге келеді. Отыра береді. Бір күндерде керуенші сәудегерлер келеді. Бірі от алуға келеді. Ол керуен 

басшысына айтты: 

– Еркегі онша емес, әйелі сұлу екен, – дейді. Бәрі осы екеуіне келеді. Әйелдің сұлулығына тамсанып, 

ештеңе демей қайтып кетеді. Ертеңіне әйел күйеуіне айтады: 

– Әй, ішікті төрге қыстырып қайтеміз, сен керуеншілермен барып, базарға сатып кел, – дейді. Бала ішікті 

керуеншілерге еріп сатуға кетеді. Жаяу жүреді. Жолда бір бай мырзасын жолықтырады. 

– Ішікті сатасың ба? – дейді ол. 

– Сатамын, – дейді жігіт. 

– Не сұрайсыз? 

– Астыңыздағы атыңды берсең болады. Мырза атын береді. 

Керуеншілер: 

– Құдай атсын, бәлен шәріге барғанда бұл ішіктің құны үш ат болатын еді, мұның не, – дейді. 

– Оның керегі жоқ, – дейді жігіт. 

– Әйелің сені бізге аманат етіп еді, бұлдап сата алмағаның не? – дейді керуеншілер. 

– Жоқ, әйелім ештеңе демейді, – депті жігіт. Екі жағы бір жатып тұрып ерегеседі. Ары кетіп бара жатса, 

бір пақыр кез болады. 

– Атыңды сатасың ба? – дейді пақыр. Сүйтіп сиырға айырбастайды. Керуеншілер: 

– Атың қайда? – деп сұрайды. 

– Құдай ұрды, сен әйеліңнен айрылдың, – дейді олар. Бұлар тағы ерегесіп қалады: 

– Әйелім ештеңе демейді. Десе барлығы сенікі болсын, – дейді жігіт. Жолда қайыршыны кездестіреді. 

Сиырды соның тымағына айырбастайды. Тағы ерегес болады. Жолда дауыл болып, тымағын теңіз желі 

алып кетеді. Керуеншілер базардан қайтып оралады. Сұлу әйелдің күйеуі құралақан қайтады. Әйелі 

айтады: 

– Жігітім, малың базарлы болды ма? – дейді. 

Жігіт: 

– Болды, – дейді. Не болғанын айтып береді. 

Сонда әйелі іренжімепті: 

– Ішікті атқа сатқаның дұрыс, ат адамның қанаты. Сиырға айырбастағаның да жөн екен, сүтке сүт 

қосылады, елге ел қосылады. Тымаққа айырбастағаның, тіпті жақсы болыпты, жігіттің басы түзелмей, ісі 

түзелмейді деуші еді, басыңды түзегенің орынды екен. Тымағың кеткені басыңа төнген бәленің кеткені 

екен, енді оңаларсың, – дейді. 

Керуеншілер жеңіліпті, артынып, тартынып келе жатқан дүниелерінің барлығын соларға тастапты. 

28. Сүлеймен мен диханшы 

Баяғыда жер бетіндегі жан-жануар, өсімдік, өзен, тау – барлығы да әлем патшасы тақ Сүлейменге 

бағынады екен. Сүлейменнің алдына келіп басын имеген бірде-бір жан болмаған. Сол Сүлейменнің 

уақтысында бір керемет диханшы болған екен. Оның жыл сайынғы еккен егіні соншалық бітік шығып, 

әлемді қызықтырып, барша жанды еріксіз өзіне тартыпты. Сол диханшының еккен егінін көруге жыл 

сайын періштелер жиналып тұрады екен. Оңтүстіктен Сүлеймен пайғамбарға келе жатқан құс патшалары 

жаңағы періштелердің арасынан әрең етіп, жылда жиыннан екі-үш күн кешігіп келеді екен. 

Бір жылдары бұрыңғыдай он шақты күнге созылған үлкен жиын болыпты. Жиында әр патша өзінің шаруа 

жайын әңгімелеп беріпті. Сонда құс патшаларының бірі тұрып Сүлеймен пайғамбарға былай деп сұрақ 

қойыпты: 

– Тақсыр, әлемнің патшасы, рұқсат етсеңіз сізден бір сұрақ сұрағалы отырмыз, – депті. 

Бұған Сүлеймен пайғамбар: 

– Айта ғой, сұңқарым. Сұра сұрағыңды, – депті. 
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Сонда сұңқар тұрып: 

– Тақсыр, осы жолда бір диханшы бар. Оның еккен егінін көруге бұл дүниенің түкпір-түкпірінен 

келмейтін періштелер жоқ. Жиналған періштенің көптігі соншалық біз тіпті солардың арасынан екі-үш 

күнде әрең өтіп, жиыннан ылғи кешігіп келеміз. Ал сол диханшы егін еккенде сізді бір рет те болса аузына 

ала ма екен? Менің білгімнің келгені осы еді, тақсыр, – депті. 

– Сұңқарым, бұл сұрағыңның анықтығын біліп, келесі жылғы жиында айтып берейін, – деп, пайғамбар 

барлық патшаларды таратып жіберіп, өзі диханшыны іздеуге шығады. Былай шыға беріп желге: «Мені 

сол диханшыға апарып таста», – деп бұйырады. Жел айтқанын екі етпей көзді ашып-жұмғанша 

пайғамбарды диханшыға алып жетіп келеді. 

Диханшы Сүлейменді танып, сәлем береді. Пайғамбар сәлемін алып, өзінің неге келген жайын айтады. 

Бұған диханшы қуанып, әлі орылып бітпеген егінін көрсетеді. 

Сүлеймен пайғамбар диханшының бұл еңбегіне разы болып: 

– Сіз өте еңбекшіл, өнерпаз адам екенсіз. Еккен егініңіз де ете бітік шығыпты. Мұны көруге әлемдегі 

жанды-жансыз мақлұқтың бәрі де жиналады деп есіттім. Менің білгімнің келетіні: сіз диханды алғанда не 

деп аласыз? – дейді. 
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– Бисмилда деп себемін. Қара қазан, сары баланың қамы үшін бере көр, табиғат деп, еңбегіммен аламын, 

– дейді. Диханшы Сүлейменді аузына да алмайды. Бұған ашуланған Сүлеймен бидай, жер, суға келіп: 

– Бидай, сен ендігі жылы өнбе, Жер, сен қанша бидай сепсе де өндірме, Ал, су, сен қырық кез төмен түс, 

– деп, әмір береді. 

Диханшы мұны біліп, күш-көлігі мен құрал-саймандарын сайлап, көктемге дейін сайдың тасындай ғып 

қояды. 

Күткен көктем де туады. Диханшы жиған-терген бидайын жеті күн бойы судан шығармай бөктіріп қояды. 

Бір айдаған жерін жеті рет тырмалап, бидайын себеді. Егінді суаратын кез келеді. Суға келсе, су өз 

деңгейінен қырық кез төмен түсіп кеткен екен. Диханшы жүгіріп үйіне келіп ара мен балтасын алып, 

қалың ағашты кескілей бастайды. Ақыры ағашты кесіп болып, жаяу арқалап, зорға дегенде құдықтың 

басына жеткізеді. Сөйтіп шығыр орнатып, оған қырық қауғаны қатарынан салып, айналдыра бастайды. 

Бұған шыдай алмаған су аспанға шапшып, сол аймаққа тарайды. Суға қанған егін бас жарып, көктей 

жөнеледі. Мұны есітіп, таң-тамаша қалған періштелер былтырғыдан да көп жиналады. Ал, қүс патшалары 

бұрынғы әдетінше Сүлеймен патшаға кешігіп келеді. Жиын біткен соң құс патшасының бірі тұрып тағы 

да: 

– Тақсыр, осы біздің былтырғы айтқан диханшымыз сізді аузына ала ма екен өзі. Биылғы еккен егінін 

көрсеңіз, қайран каласыз. Оған жиналған періштеде де қисап жоқ. Солардың көптігінен әрең өтіп, міне 

тағы да кешігіп келіп отырмыз, – деп сұрады. 

Бұл сөзге іштей ашуланған Сүлеймен желге мініп, қаһарын тігіп, тұқымға келді: 

– Сен неге менің айтқан бұйрығымды орындамадың. Мен шықпа дегенім қайда? – деп ақырды. 

– Тақсыр, мен орындамайын дедім бе, жеті күн суға салып, тұншықтырып, есімді тандырды, – деді тұқым. 

– Ал, сен неге өндіріп шығарасың, – деп Сүлеймен пайғамбар жерге ақырды. 

– Тақсыр, менің өндірмесіме қойды ма?! Жеті рет жыртып, жеті рет тырмалап, әбден есімді тандырды. Су 

ішіп, қәзір ғана есімді жиып тұрмын, – деді жер. 

Сол-ақ екен Сүлеймен пайғамбар суға келіп: 

– Мен саған жер бетіне шықпай қырық кез төмен түсіп кет дегенім қайда? Бұйрығымды неге 

орындамайсың? – деп тіксінді. 

– Тақсыр, мен сіздің айтқаныңызды орындадым. Қырық кез төмен түсіп те кеттім. Бірақ, оған диханшы 

қойды ма, еріксіз аспанға шығарды, – деді. 

Бұдан ешнәрсе шықпайтынын көріп, Сүлеймен пайғамбар әрі ойланып, бері ойланып: 

– Еңбек қылған алсын, – деп, жүріп кетіпті. 
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29. Қарахан ертегісі 

Қарахан деген қадірлі хан болыпты. Қырық уәзірімен бір жерге сейілге шығыпты. Әлгі сейілге шыққанда 

қырық уәзірдің қасында қырық кісі бар екен. Сейілге шығып жолда келе жатқанда Қараханның қамшысы 

қолынан түсіп кетеді. Сол арада көп кісі – қырық уәзір, қырық кісі тегісімен атынан түсе қалып ханның 

қамшысын әпермекші болады. Тигені қамшыны ұстап, тимегені тек ұмтылып, бәрі де ханға құрмет 

қылады. Сол кезде Қарахан ат үстінде тұрып ойлап: «Япырау, бір қамшы үшін қырық уәзірім мен қырық 

кісі бірдей түсіп қүрмет істегендей мен сонша қадірлімін бе? Халық жақсы құрметтейді екен ғой», – дейді. 

«Мен бұған шүкіршілік қылайын, халықтың маған істеген сол құрметіне мен оларға көңіл бөліп, қаріп-

қасырларға болысайын, жұрт айта қалғандай бір жомарттық істейін» деген ой көңіліне кірді. 

Содан хан қырық уәзір, қырық жігітпен күні бойы аңда болып кешке жақын аман-есен үйіне келді, Үйіне 

келіп, жайласып отырған соң, ханның үйіне үстіне жаман киім киген бір қайыршы адам кіріп келеді. 

Күндіз аңда жүргенде «зор жомарттық істеймін» деп хан өзіне уәде қылған. Орнынан тұрды да 

қайыршыға бір үлкен сый тартпақшы болды. Сонда қайыршы айтты: 

– Сен маған шын ниетіңменен сый беретін болсаң, менің көңілім не тілесе сен соны бер, – деді. Хан айтты: 

«Төрт түлігімнен, мүлкімнен не тілесең соны бердім, қалағаныңды ал», – деді. «Жоқ, сенің төрт түлігіңнің 

маған керегі жоқ. Сен берсең, патшалық орныңды бер. Менің көңілім осыны сүйеді», – деді қайыршы. 

Хан айтты: «Орнымды да бердім», – деді. Қайыршы айтты: «Берсең түс, орныңа мен отырайын», – деді. 

Хан мұны да жақсылық көріп орнынан түсті. Бақсы айтты: «Сен мұнда тұрма, төрт түліктен таңдаған атың 

мен дүние ал да жайыңа бар», – деді. Хан қайыршының айтқанын істеп, жылқыдан таңдап ат алып, керекті 

бұйым алып, үйінің ішін арбаға мінгізді де шаһардан шығып, екінші бір шаһарға жөнелді. Келе-келе 

жатып ханның үй іші бір өзен суға кездесті. Өзен су терең екен, түгел өтейін десе, тегісімен суға кетеміз 

бе деп, жарымдап өтуді ойлады. Ең алдымен екі баласы мен қатынды өткізді. Одан кейін қайыра қалған 

жүкке жөнелді. Қарахан жүкке қарай өтіп келе жатқанда, қатын, балаларын орнына тастап, жарды жағалап 

ұзаңқырап кетті. Сол кезде екі қасқыр шауып келіп екі баланы көтеріп алып кетті. Балаларды қасқырдың 

көтеріп алып бара жатқанын хан да, қатын да көріп тұр. Бірақ олардың бірі ар жақта, жаяу не істесін, 

өздерін-өздері жұбатты. Содан кейін хан мен қатын өзенді жағалап келіп бір жерге келіп жатты. Сол 

уақытта олардың үстіне бір топ керуен көшіп келді. Керуен келіп қонған соң олардың ішіндегі 

кейбіреулері хан мен қатынға келіп жолықты. Ханның қатыны көркем сұлу кісі еді. Керуеннің сал-сері 

жігіттері оны керуен басы Ханзадаға айтып келді. Олардың айтуы бойынша керуен басы оған ғашық 

болды. Содан кейін керуен басшысын бір қиял билеп, қатынды көру үшін екі жігітті жұмсады. 

«Бізде бір адам сырқат еді, «қырықтың бірі – қыдыр» деген сөз бар еді. Жолаушы әйел соны келіп көріп 

берсе екен деп айтындар», – деді. 

Жігіттер ханның арбасына келіп керуен басының сөзін қатынға айтқанда, қатын «бармаймын» деді. 

Жігіттер өтініп үш рет сұрады. Қатын үшеуінде де «бармаймын» деп жауап қайырды. Қарахан айтты: 

«Бұлар да жолаушы адам ғой, барып келе ғой», – деді. 

Қатын керуеннің шатырына келген соң, бағанағы көрмей ғашық болған керуен басы қатынды көріп, оның 

көркем сұлулығына таң қалады. Қатынды күйеуіне қайтармай бауыр басып, шатырын жиып көше 

жөнеледі. Хан бұған да ішінен сабырлық қылды. Содан кейін қатынды алып керуен басы жөнеліп, 

Қарахан өз жайына кетті. Қарахан жүре-жүре тағы бір өзенге кез келді. Бұл су да терең екен. Өтіп келе 

жатқанда аты суға кетіп, өзі ғана жүзіп шықты. Содан киейін десе киім жоқ, ішейін десе асы жоқ, келе-

келе жатып шаршап, бір салындының арасына кіріп жатты. Бұл жерге шаһар таяу екен. Бұл шаһардың 

ханы өліп иесіз тұр екен. Бұрынғы заманда хан өлгенде дәулет құсын ұшыру елдің салты екен. Бұл 

шаһардың халқы жиналып дәулет құсын ұшырыпты. Ұшырған дәулет құсы ұшып келіп бағанағы 

салындыға қонады. Ол жерде Караханнан басқа ешкім жоқ. Осы салындыға келіп қонғанда, артынан үш 

жігіт құсты алып кетті. Жігіттердің қолындағы құсы талпынып салындыға қарай береді. Құс талпына 

берген соң, қоя беріп қараса, құс қайтадан барып салындыға қонады. Ол жерде жігіттердің дыбысымен 

Қарахан оянады. Жігіттер оған таң қалып, құсты алып, Қараханды ертіп топ басына барады. Барған жерде 

жиналған топ Қараханның жайын, неғып жүрген адам екенін сұрап таныған соң, оны ақ киізге орап хан 

көтеріп, шаһарға хан сайлайды. Қарахан бұл шаһардың ханы болып тұрды. Дәулет құсы басына қонып, 

бақтың сарайыңа кірсе де, ойынан қатын мен бала шықпады. Оларды көп ойлады. Ақырында ханым мен 

баласын іздеуге көп кісі ертіп жолға шықты. Айдан ай, жылдан жыл өтті. Ел-елден сұрап ханым мен 
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балаларды іздеді. Неше заман жол жүріп келе жатқан адам бір елде қайыр сұрап жүрген әйеліне кездесті. 

Ханым үстінде киім, ішерге ас жоқ, тек елден сұрап күнелтіл жүр екен. Ханын көріп қайтадан жасағандай 

болды. Екеуі бірін-бірі құшып, мауқын басты. Хан ханымынан балаларынан хабар білер ме деп сұрады. 

Ханым бұрынғы есіткен бойынша балаларынын қай жерде тұрғанын айтты. Хан мен ханым көп нөкермен 

балаларын іздеді. Айдан ай өтіп, келе-келе жатып бір өзен бойында қой бағып жүрген қойшыға жолықты. 

Қойшыдан жөн сұрады. Қойшы бағып жүрген қой қай елдің қойы екенін айтты. Қойшы жай қойшыдай 

емес, еті тірі болғандықтан оның кім екенін сұрады. Қойшы: 

– Мен Қарахан деген кісінің баласымын, – деді. Оны жас күнінде бөрі алып қашқан екен. Бөріден бұл 

елдің бір байы құтқарып алып, асырап енді қой бақтырып қойыпты. Оның қасында інісі бар екен. Інісі – 

ол да қозы бағып жүр екен. Балалардың етін бит жеп, аяғын тас қырқып әбден жүдеген екен. Оларды іздеп 

тауып иіскеп бір жасады. Содан балаларыи жанына ертіп еліне қайтып, бұрынғы хандығына отырып, 

барша мұрат басына жетті. 

30. Хан қызы 

Бұрынғы заманда бір хан болыпты. Ханның бір қызы болыпты. Төрт уәзірі болыпты. Хан сейілге 

шығыпты, қасында бір уәзірі болыпты. Ханның алдынан екі қоңыр қаз ұшып барады екен. Хан уәзіріне 

айтты: «Осы екі қоңыр қаздың тілін маған айт! Не деп кетіп барады?», – деді. Уәзірі айтты; «Тақсыр, мен 

білмеймін». Хан айтты: «Айт! Айтпасаң басыңды аламын». Уәзір айтты: «Тақсыр, үш күн мұрсат бер», – 

деді. Хан: «Жарайды», – деді. 

Ханның өзі қаздың тілін біледі екен, үндемей үйге келді, атынан түсті, отырды. Уәзірі өз үйіне келді. «А, 

қатын! Сен маған, мен саған жоқ», – деді. Қатыны айтты: «Неден қорықтың?» – деді. «Хан маған қаздың 

тілін тауып айт, айта алмасаң басынды аламын», – деді. Үш күн мұрсат сұрадым. Үш күн мұрсат берді. 

Уәзір таза суға шомылды, ақыретін қойнына салды, күннің батыс жағына кетті. Ханның қызы жүр екен, 

қырық қыз нөкері бар екен. Кетіп бара жатқан уәзірді ханның қызы көрді. Бір қызға айтты: «Анау кетіп 

бара жатқан кімнің уәзірі екен, шақыршы», – деді. Қыз жүгіріп кетті. Уәзірге жетті, айтты: «Сені ханның 

қызы шақырады», – деді. Уәзір ханның қызына келді. Ханның қызы айтты: 

– Е, уәзірім, қайда бара жатырсың жаяу? – деді. 

– Солай, солай! Кеше ханмен сейілге шықтық, алдыңыздан екі қоңыр қаз ұшты. Хан айтты, «сол ұшып 

бара жатқан қоңыр қаздың тілін маған айт! Айта алмасаң басынды аламын», – деді. Сонан қорыққан соң 

үш күн мұрсат сұрадым, мұрсатымды берді. Үш күнде тауып айтсам, басымды алмайды. Сонан 

қорыққаннан кетіп барамын, қаздың тілін білмеймін. Әкеңіздің қылған жарлығы сол, – деді. 

Қыз айтты: 

– Е, уәзір, мен саған жақсылық қылар едім, қорыққан соң, әкеме айтасың ғой, – деді. 

– Жоқ, ханша, айтпаймын. Өлсем өліп кетермін, жақсылық қылған кісіні неге айтайын?. 

– Жарайды, уәзірім, мен сені аядым. Мен айтайын, сен тыңда! Қаздың тілін кім айтты деп сұрар. Сонда 

мені айтпа, айтсаң менің обалым сенде болар. Онан соң қыз айтты: «Алдыңғы ұшқан еркегі, соңғы ұшқан 

ұрғашысы екен. Еркегі айтты: «Жылда екеуіміз құстың соңынан ұшушы едік, биыл неге құстың алдында 

ұшып барамыз?» – деді. Ұрғашысы айтты: «Жылда соңында қалатынымыз сен ақсақ болған соң», – деді. 

«Мен сені асырадым, күттім, жаман еркекті жақсы ұрғашысы асырайды екен», – деді. Ұқтың ба, уәзірім? 

– деді қыз. 

– Ұқтым! – деді. 

– Ертең барып айт. Әкем менің айтқанымды білер, білсе де айтпағайсыз, – деді қыз. 

Уәзір қуанды, үйіне келді. Қатыны сұрады: 

– А, қарағым, неге қуандың? – деді. 

– Е, бір жақсылық бар, енді қорықпаймын, – деп уәзір айтты. 

Ертеңіне уәзір ерте тұрып, беті-қолын жуып, ханға келіп: 

– Ассалаумағалейкүм, алдияр! – деді. Хан: 

– Уағалейкум уәссәләм, уәзірім, – деді. 

– Хан, кешегі тауып айт деген сөзіңізді айтқалы келдім, – деді. 

– Жарайды, уәзірім, айт! – деді. 

– Айтайын, құлағыңызды салып тыңдаңыз. Алдыңғы ұшқан қаз еркек екен, соңғы ұшқан қаз ұрғашысы 

екен. Еркегі айтты: «Біз жылда құстың соңында қалатын едік, биыл неге құстың алдында кетіп барамыз?». 
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Ұрғашысы айтты: «Жылда біз құстың соңында қалсақ, сенің аяғың ақсақ еді, сондықтан бұрын ұша 

алмадық, сені мен сақтадым, күттім, сені тастап кетпедім, жаман еркекті жақсы ұрғашы асырайды екен», 

– деп кетіп барады екен. Осы сөзді айтқан екен, осы тақсыр, білгеніміз дейді уәзір. 

– Білдің, уәзірім! Бұл сөзді саған кім үйретті, айт, шыныңды айтпасаң, басыңды аламын, – деді. Уәзір 

айтты: 

– Адам үйреткен жоқ, менің аузыма құдай өзі салды, – деді. 

– Өлтіремін, айтпасаң, – деді. Уәзір қорыққан соң: 

– Айтайын, – деді. Мұны айтқан қызың, – деді. Хан айтты: 

– Өзім де біліп едім, – деп хан елін, жұртын жиды, жоғарғы елін шақырды, жорға бие сойды, той жасады. 

«Қызымды кімде-кім жаман болса, соған беремін», – деді. «Жаман еркекті қайтып жақсы қылар екен?» – 

деді. Жаман балаларды жинады. Бір жаманға бермек болды. Басынан қотырдың қаны аққан, мұрнынан 

боғы аққан, аяғының шуашы бар жаман тазшаға хан қызын берді. Ханның қызы орнынан көшті. Ханның 

қызы тазшаға қатын болды, өзі шебер екен, бау өріп, үйінің қасынан құдық қазып алды. Құдықтың суы 

алтын болды. Тазша байы қатынының тілін алды, қатыны күнде бау өріп, киім тігіп апарғызып сатқызады. 

Байы кешке келіпті, ділдә әкеліпті, өздері бай болыпты. Астары өзі пісіріліп, өзі түсіріледі, дастарқаны 

өзі жайылады екен. Төрт шамшырағы жағылады екен, сөйтіп жүріпті. 

Қатыны ертеңіне тұрып беті-қолын жуьшты, байына айтыпты: 

– Сен бүгін шаһарға бар, онда бір адам қаракөк ат сатады, соны сен сатып алып кел! – деп ақ орамалға 

ділдә түйіп береді. Байы орамалды алып қойнына салып, жаяу кетіпті. Базардың басында жүрсе, бір адам 

қаракөк ат жетектеп жүр екен. Тазша тұрып айтты: 

– Ағеке, атыңды сатамысың? – деді. 

– Сатамын, не бересің? – деді. 

– Екі ділдә берейін. 

– Үш ділдә бер. Орамалыңмен бер, – деді. Тазша берді, қаракөк атты алды қолына. Қаракөк атты жетектеп 

үйіне келді. Атты байлады, үйіне енді. Қатын сұрады: 

– Келдің бе? 

– Келдім. 

– Атты әкелдің бе? 

– Әкелдім. 

– Мықтап байладың ба? 

– Байладым. 

Қатын айтты: «Жат бүгін!». Қатынымен екеуі жатты, ұйықтады, ерте тұрды, беті-қолын жуды, намазын 

оқыды. «Е, тазшам, қаракөк атты ертте, алдыңғы айылын бос тарт, артқы айылын берік тарт. Бүгін менің 

әкем бір киікті қуып келе жатады. Киіктің басы алтын, арты күміс. Екі күн, екі түн қуып еді, жете алмады. 

Сен көк атқа мін, құрықты қарыңа іл. Сен барып жетерсің, құрықпен ұстарсың, бауыздайын деп атыңнан 

түсе қал. Әкем келер: «Е, жігітім, осы киікті маған бер, дүниеде тілеген тілегіңді берейін», – деп айтар. 

Сонда сен киікті бер де үйге қайтып кел», – деді. 

Тазша көк атқа мінді. Құрықты қарына ілді, бір таудың басына шықты, шығып қараса, бір адам бір киікті 

қуып келе жатыр екен, жете алмай келеді екен. Алдынан тазша шығып киікті қуып жетті. Құрықты 

мойнына салды, аттан түсе қалды, бауыздайын деп пышағын қынынан суырды. Артынан хан шауып келді: 

– Е, жігітім, осы киігіңді маған бер, – деді. 

– Бермеймін! – деді. 

– Дүниеде тілеген тілегінді берейін. 

– Жарайды, ал, – деді. 

Хан киікті алып үйіне кетті. Тазша үйіне барған соң, қатыны алдынан шықты. 

– Келдің бе, тазшам? 

– Келдім. 

– Ұстадың ба? 

– Ұстадым, ханға бердім. 

– Бәрекелді! – деді. 

Олар жатты, ұйықтады. Ертеңіне тұрды. Қатыны айтты: 
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– Е, тазшам, ханнан не тілек сүрайсың? 

Тазша айтты: 

– Не тілек сұрайын, мал сұраймын, бас сұраймын. 

Қатыны айтты: 

– Е, тазшам, ақылың жоқ, мал не керек, жан не керек? Мал да бар, жан да бар. Сен хандікіне барсаң: «Не 

сұрай келдің?» – деп хан айтар. Сонда сен айт: «Әнеукүні берем деген тілегіңізге келдім», – деп, сонда: 

«Не тілейсің?» – дер. Сен айт: «Өзіңізге қараған жандар үш күн үш түн от жақпасын, бір өзімнен басқа 

адам шықпасын», – деп. «Жарайды, қатын!» – деді. 

Қатын байына құрымнан шапан тікті, құрымнан тымақ тікті, көзіне шиден түйреуіш салды, көзін 

қызартты. Тазша хандікіне келді. Тазша үйге енді. «Ассалаумағалейкүм, хан!» – деді. Хан алтын тағында 

отыр екен. Хан шошып төсегінің үстіне барып отырды, тазша ханның тағына отырды. 

– Е, жаным, қайда барасың? – деді. 

– Алдияр, сізге келдім. 

– Не жұмысың бар? 

Тазша айтты: 

– Жұмысым бар, беремін деген тілегіңізге келдім, – деді. 

Патша айтты: 

– Берейін, жігітім, не тілейсің? – деді. 

– Алдияр, мен не тілейін, маған берсеңіз үш күн, үш түн тірі жан от жақпасын!. Өз үйім от жақсын, 

берсеңіз осы тілекті тілеймін, – деді. 

Патша: 

– Жарайды, болсын, бола қалсын, – деді. 

Уәзірін қара атқа мінгізді, жұртына хабар берді. «Үш күн, үш түн ішінде от жаққанның басын аламын», – 

деді. Уәзір кетті, жұртына хабар берді, қайтып үйіне келді. Хан тазшаны үйіне қайтарды. 

Тазша үйіне келді, қатыны сұрады: «Айттың ба, тазша?» – деді. «Айттым. Үш күн, үш түн тірі жан от 

жақпайды. Өз үйім үш күн, үш түн от сөндірмейді, – деді. 

Бақ келді, Ырыс келді, Қыдыр келді, жарыққа жиылды. Ертеңіне жігіт тұрып қараса, төңірегі малға толып 

қалыпты, өзі бай болыпты. Бай енді маңғаз болды. Қатыны айтты: 

– Бүгін көк атқа мін. Сейілге шық, хан жолығар, ол да сейілде жүрер аң аулап. Соған сен бар, мына азықты 

қанжығаңа байла, түс болғанда ас ішеміз, – деп атыңнан түс, хан да түсер атынан. Ас жейік деп хан сені 

шақырар. Сен барма, хан асынан берсе, сен жеме, сен берсең асыңнан ол жер, енді бар!» – деді. 

Тазша көк атты ерттеді, мінді, сейілге кетті. Алдынан хан жолықты, амандасты-есендесті. Аң аулап жүр 

екен. Түс болды. Хан аттан түсті. 

– Ас жейік, – деді тазша. 

– Жарайды, – деп, аттан түсіп хан асын жеді. 

Тазшаны шақырды, тазша жақын келмеді, асынан беріп еді, жемеді. Тазша асынан беріп еді, хан жеді. 

– Япырмай, тәттісін-ай! – деді. Менің бір қатыным болған, сол осындай пісіруші еді, сонан туған қызым 

осылай пісіруші еді. Сол қызым кеткен соң, көрген тәтті дәмім осы! – деді. Астарын жесті, аттарына мінді. 

Тазша айтты: 

– Алдияр! Біздікіне қонаққа жүріңіз. 

– Жарайды! – деді. 

Хан тазшаның үйіне келді. Үйіне келсе, ханның өзінің үйінен артық екен. Хан сенерін де, сенбесін де 

білмеді. 

Қызы айтты: 

– Жоғары шығыңыз!. Хан жоғары шықты, отырды. Қыз дастарқанды жайды, алып келіп алдына ас қойды. 

Хан жеді, айтты: 

– Апырымай! Астың тәттісін-ай! Менің кеткен қызым осылай пісіруші еді. 

Қыз айтты: 

– Қызыңызды кімге беріп едіңіз? 

Хан айтты: 

– Қызымды бір жаман тазшаға беріп едім. 
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Қызы айтты: 

– Сол қызың мен емес пе, күйеуің мынау емес пе? – деп, өзінің байын көрсетті. Көзіңе қалай көрінеді? – 

деді. 

Әкесі айтты: 

– Жақсы көрінеді. 

Қыз айтты: 

– Жаманды жақсы қылдым, жаман еркекті жақсы қатын асырайды деген осы ма, әкем? Сен мені жаманға 

беріп едің. Сен басы алтын, бөксесі күміс киікті қудың. Сен ұстай алмадың, менің куйеуім ұстады. Оның 

сізден артық болғаны емес пе? Үйіңе барды байым, сонда сіз алтын тағыңыздан түрегеліп төсегіңізге 

барып отырдыңыз. Ол таққа барып отырды. Оның артық болғаны емес пе? 

Хан айтты: 

– Рас, менің тағымды күйеуім алсын! 

Хан құса болып айтты: 

– Е, қызым, сен ақылды екенсің, мен ақымақ екенмін, менің еліме кел, менің шаһарымды биле. Хан үйіне 

келіп өлді. Күйеуі хан болды, қызы ханша болды. 

31. Күлше қыз 

Ерте уақытта Махмұт деген хан болыпты. Күндердің бір күнінде хан қол астындағы халқына тегіс хабар 

салыпты. «Үш ауыз сөз сұраймын, соны шешкен адамға ат басындай алтын беремін. Қарт болса, ақылшы 

қылып өз қасыма аламын. Жас болса, орнымды беріп соңына еремін!», – дейді. 

Сонымен бар халқы жиналғаннан кейін хан өзінің айтайын деген мақсұтты сұрағын халыққа айтады. Хан: 

«бірінші – тәттіде не тәтті? Екінші – қаттыда не қаты? Үшінші – ауырда не ауыр?», – дейді. 

Жиылған көпшілік қанша ойласа да таба алмайды. Сол кезде босағадан бір қыз тұрып сқйлеуге рұқсат 

алады. 

– Жасым онда, атым Күлше, балықшы шалдың қызымын. Бала деп сертіңізден таймасаңыз мен бұл үш 

сөзіңіздің мәнісін шешіп берейін, – дейді қыз. Хан рұқсат береді, сонда қыз: 

– Балдан тәтті – жігіттің адал жары, тастан қатты – жоқтықтың өткен зары. Шын уағдадан ауырды көре 

алмады, уағдаға байланысты ердің ары, – деп жауап берді. Сонда хан: 

Күлше қыз ал алтынды таптың рас, 

Сонда да сөз қисынын айтпай болмас. 

Арасын ерлі-зайып қайдан білдің? 

Көрмеген махаббатты өрімсің жас. 

Жоқтықтың жас балаға зары өте ме? 

Баладан ауыр уағда дәмете ме? 

Неліктен жас жүрекке түскен сана? 

Іс екен таңғаларлық ретіне. 

Сонда қыз айтады: 

– Мен теңіздің жиегіндегі балықшы шалдың жалғыз қызымын. Шалдың менен басқа баласы жоқ. Шалдың 

күнделік балықтан басқа тапқан малы да жоқ. Мен әкеммен бірге қармақ, ау салып теңіз жағасында балық 

ұстап күнелтемін. Кешке жатқанда әке-шешем «жаным-күнім, жалғызым» деп ортасына алып жатушы еді. 

Таңертең ұйқымды ашып тұрғанымда шетте жатам. Сонда ойлаушы едім: «Қандай жақсы болса дағы өзі 

сүйген жарынан тәтті жақын болмайды екен!» – деп. 

– Екінші – тастан жоқшылық қатты дегенім, қайсы күні жалғыз шабақ та ала алмай қайтатын уақыт та 

болатын. Сол кезде кәрі әкем тең-құрбысы келгенде, дәм тауып бере алмай: «Қайран, жоқшылық!», – деп 

қайғырып отырғанын көп көрдім. Сонда: «Жоқшылық тастан да қатты-ау!», – деп ойлаушы едім. 

Үшінші – уағда ауыр дегенім, осы үш сөзге уағда жеңіл болса ат басындай алтынды неге бердіңіз? Осыдан 

уағда ауыр деп есептедім, – дейді Күлше қыз. Сонан соң хан қызға: 

– Үш күннен қалдырмай әкеңді маған жібер. Уағда жайын білетін боласың ғой, сөзімді аяқсыз қалдырма! 

– дейді. 

Сонан соң қыз ханнан алған ат басындай алтынды үйіне алып келіп, әке-шешесін қуантты. Үш күннен 

кейін қыз ханға берген уағдасы бойынша әкесін ханға жібереді. Ханға жіберу алдында әкесіне: «Осыдан 

сіз ханға барыңыз, егер сұрақ болса өзіңіз жауап айтарсыз. Қиын соғатын сұрақ болса, үш күнге рұқсат 
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алып қайтыңыз! – дейді. Шал ханға барғаннан кейін хан шалды ордасына шақырып алып: Кеше қызыңа 

ат басындай алтын бердім, өзіңе тағы да дүние-мал беремін, жоқшылықпен өмір өткізген адам екенсің, 

өмірлік байлыққа жеткізем. Бұрын алты қатыным бар еді, осыдан бір перзент көрмедім. Енді кешегі 

қызыңды тоқалдыққа бер, сөзім осы! – дейді. Сонда шал: 

Жас шыбық қу терекке тең бола ма, 

Теңізге телмірткенің жөн бола ма? 

Жібекпен жөке жолдас болған емес, 

Бекерге мен қрсқаным ем бола ма? 

– Саған қызымды тоқалдыққа сатып көп алтын мал алғанымнан өзімнің еңбекпен алған күнделікті 

шабағым артық, – дейді. Хан бұл сөзге қатты ашуланып, шалды дарға асуға жендеттеріне жарлық етеді. 

Сонда шал сасқалақтап үш күнге ханнан рұқсат сұрауға тілі әзер келеді. Хан айтады: 

– Шал, саған үш күнге рұқсат, егер айтқанымды орындамай келсең, осы құрылған дар осылай сен 

келгенше құрылған қалпында тұрады. Бәрібір дарға асыласың! – дейді. Сонда қыз: 

– Бұл үшін сіз жыламаңыз, мың күн өлік болғаннан бір күн тірлік артық. Сіз ханға қайта барыңыз, көп 

берді деп алтынын алма, менің өзім айтқан қалың малды берсе ризалық етіңіз. 

Бірінші, киіктің он құлағын берсін, жиырма тірі түлкі, отыз қасқыр, қырық арыстан, елу ат, алпыс шідер, 

жетпіс арқан, сексен қаны жоқ кепкен жүрек берсін. Мұңсыз-қайғысыз қарт адамға некемді қисын, 

осының бәрін орындап берсе, риза болыңыз! – дейді. Бұл сөзге шал аң-таң болып, амалсыздан ханға 

барады. Шал ханға қыздың айтқан сәлемін айтады. Бұл сөзге хан қуанып шалға көп алтын сый беріп: 

– Осы айтқан қалың малын тауып берем, – деп шалды риза қып үйіне қайтарады. 

Содан кейін хан уәзірлері мен ақылшы қарияларды шақырып жинап, қыз айтқан аңдарды қалай ұстаудың 

әдісі жөнінде сұрайды. Сонда қариялардың біреуі тұрып: 

– Қасыр, түлкіні ұстау оңай. Ал арыстанды қалай ұстауға болады? – дейді. Көпшілік қайран болып 

отырады. Сонда екінші бір қарт: 

– Осының айтуын білген қыз, ұстауын да біледі. Сондықтан қыздың өзін алғызып сұрау керек, – дейді. 

Содан кейін хан қызға кісі жіберіп, қызды шақыртып алдырады. Қызды орталарына алдырып хан: 

– Саған осы арыстан, қасқыр, аңдардың крегі қанша, оның орнына алтын алсаң болмай ма? Осы аңдарды 

алдырғанда сенде не мақсат бар? – дейді. Қыз азырақ үндемей отырып: 

– Отырған аталар, ағалар! Мен аң сұраған жоқ едім, өзімнің қатарлас құрбыма бару үшін ханнан басыма 

бостандық сұраған едім: 

Он жаста қыз киіктің лағы рас, 

Елуде ат болмай ма қамал бұзбас? 

Жиырмада әйел түлкі бұлаңдаған, 

Алпыста шідерлеулі болмай ма бас? 

Осыдан нәпсі қасқыр жалмайтұғын, 

Жетпісте арқан атты байлайтұғын. 

Қасқырға қайрат қылмас арқандаулы ат, 

Жатықпен жерім осы ойлайтұғын. 

Қызықта нәпсі арыстан болар толып, 

Сексенде жүректегі қаны соғып. 

Аржағында тірліктің не сәні бар, 

Санда бар, сапада жоқ болмай ма өлік. 

– Енді, некемді мұңсыз адамға қидыр дегенім! – жер шарында мұңсыз адам болмайды. Мұңсызды сен 

таба алмайсың. Соның үшін «некемді саған мен қимаймын!» дегенім еді. Енді хан, ақсақал, қариялар 

сіздерден менің бас бостандығыма ерік беріп, босатуларыңызды сұрамын. Және осы отырған хан, 

қариялар өздеріңіздің он жастағы қыздарыңызды бір елудегі шал аламын десе, қандай төрелік берер 

едіңіздер? Мені де сол өз балаларыңыздай есептеңіздер! – дейді. Сонда қарттардың біреуі отырып: – Хан, 

сіз сабыр етіңіз! Балам, сен бақытты бол, жолың болсын! – деп, қызға рұқсат береді. Сонда хан дағдарып, 

ешбір жауап айта алмай отырып қала береді. 

32. Өнеге 
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Бұрынғы заманда бір шәһәр бар екен. Бұл шәһәрдің ханы болыпты. Ол күнде жаман киініп, жабайы кісі 

болып, шәһәрді, базарды аралап жүреді екен. Күндерде бір күн хан базарды аралап келе жатып, басына 

бір кесек алтын, аяғына бір кесек алтын қойып жатқан бір адамды көреді. Мұны көріп, хан таң қалып, 

неше күндей мұны сыртынан бағып жүреді. Бұл адам ерте де, кеш те бір қалыпта басына, аяғына бір-бір 

кесек алтын қойып жатады. Ақырында, бір күні хан: 

– Сен не қылған адамсың? – деп, сұрайды. 

Ол адам басын көтеріп: 

– Мен ақыл сатушымын, – дейді. 

– Олай болса, маған бір ақыл сатшы, – дейді патша. 

Онда ол адам: 

– Құп болады, бірақ әр ақылымның бағасы мың алтын, – дейді. 

Хан санап, мың алтын береді. 

– Не істесең де ойлап істе, ойламай қылсаң, қор боласың, – дейді. 

Мұнан соң хан ордасына келіп, баяғы сөзді әрбір көзге түсетін жерлерге, орамал-дастарханға дейін жазып 

қояды. Күндерде бір күн хан шашын алғызатын болып: «Шаштараз алып кел», – деп, бас уәзірге әмір 

қылады. Уәзір дереу бір шаштаразға барып: «Ертең кел, ханның шашын ал», – деп бұйырады. Ертең ерте 

шаштараз ханның ордасына келе жатса, алдынан уәзір шығады. Уәзір: 

– Ей, шаштараз, ханның шашын қандай ұстарамен алмақшы боласың? – дейді. 

Шаштараз: 

– Ай, тақсыр, күндегі ұстап жүрген жабайы ұстарамен аламындағы. Жақсы ұстараны мен байғұс қайдан 

аламын? – дейді. 

Сонда уәзір: 

– Ей, ақымақ! Ханның шашын жабайы ұстарамен алуға болмайды. Мә, мынау ұстарамен ал, – деп, 

қалтасынан шығарып, бір алтын сапты ұстара береді. 

Шаштараз қуанып, ханның құзырына келіп, шашын жібіте бастайды. Сол уақытта шаштараз: «Не істесең 

де ойлап істе, ойламай іс қылсаң, қор боларсың!» – деп, әр жерге жазылған сөздерді көреді де, ішінен: 

«Қой, уәзірдің ұстарасын қояйын, өзімнің үйренген жаман ұстараммен-ақ ханның шашын алайын» – деп, 

уәзірдің алтын сапты ұстарасын былай қойып, өзінің ағаш сапты ұстарасымен ала бастайды. Мұны көріп, 

хан ішінен: «Бұл ақымақ алтын сапты ұстарасын менің шашымды алуға аяды ғой! Онымен менен артық 

кімнің шашын алады. Тоқтай тұр, мен саған көрсетейін!» – деп шашын алғызып болған соң хан: 

– Дереу жендетті шақырып келіңдер, мен бұл шаштараздың басын аламын! – деп, кісілеріне әмір қылады. 

Шаштараз мұны естіп, не қылмысты болғанын білмей, қайран қалып тұр еді; жендет келген соң, бишара 

шаштараз ханның аяғына жығылып: 

– Ей, тақсыр, менің басымды алсаңыз да ықтияр, бірақ менің кінамды айтып алсаңыз екен! – дейді. 

Хан: 

– Сен басында менің шашымды алтын сапты ұстарамен алмақшы болып, ақырында, оны менен аяп, ағаш 

сапты жабайы ұстарамен алып, мені қорладың. Сенің кінаң осы, – дейді. 

Сонда шаштараз: 

– Жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанымда, алдымнан бас уәзірің шығып: «ханның шашын 

алуға мына ұстара лайық», – деп, осы алтын сапты ұстараны беріп еді. Мен сіздің шашыңызды жібітіп 

жатып, әр жерде жазылған «Не істесең де ойлап істе, ойламай істесең, қор боларсың», – деген сөздерді 

көріп: «Бұл уәзір берген ұстараның қандай да болса, үйренген өзімнің ұстараммен алайын», – деп, 

ойладым. Шашыңызды ағаш ұстарамен алған себебім осы еді, – дейді. 

Сонан соң хан жасауылдарын жіберіп бас уәзірін шақыртып алдырып: 

– Мынау ұстараны шаштаразға сен бердің бе? – деп сұрайды. 

Уәзір: 

– Мен бердім, – дейді. 

– Олай болса, бұл ұстарамен уәзірдің шашын ал, – деп, хан шаштаразға бұйырады. 

Шаштараз уәзірдің шашын жібітіп, алтын ұстарамен бір сыйпап еді, уәзірдің жаны да шығып кетті. 

Сөйтсе, бұл уәзір ханға қас екен, соны өлтірмекші болып, ұстарасын зәрге суарған екен. Мұны көріп, хан 

шаштаразға көп риза болады, көп алтын, күміс сыйлық беріп, үйіне қайтарады. 
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Мұнан соң хан бұрынғыдай жабайы киініп, шәһәрді, базарды аралап жүреді. Күндерде бір күн базарда 

баяғы ақыл сатушыны тауып, ордасына алып келіп, бас уәзір етеді. Екеуі бек тату болып, күні-түні бірге 

болып, не істесе де ақылдаспай істемейтін болады. Және хан өзі бір жаққа кетсе, орнында уәзір қалып, 

ханның үйде бар-жоғы да білінбейді. Күндерде бір күн хан жабайы кимімен базарға келсе, қанша халық 

бір наубайшының нанын таласып алып жатқанын көреді. Жұрт таласып алып жатқан бұл қандай нан? – 

деп, хан да азырақ на алып қараса, дәмі дүниеде жоқ тәтті көрінеді. «Бұл нан тәтті екен. Күнде осындай 

нан алып жесе болады екен», – деген оймен, хан наубайшыға: 

– Ай, науайшы, наның артықша дәмді екен! Сен маған үйіңді көрсетіп қойшы, мен сенен күнде нан алып 

тұрайын, – дейді. 

Наубайшы қуанып: «Құп болады!» – деп, ханды үйіне ертіп апарады, үйден үйге, бөлмеден бөлмеге ертіп, 

аралап келіп, ақырында, ханды жер астындағы бір үлкен үйге алып кіреді. Қараса, ол үйдің ішінде 

қаншама адам темір көгенде көгенделіп жатыр. Наубайшы бұл ханды да көгендейді. «Сен кімсің?» – деп, 

сұрайды. Хан «Мен ханмын», – деп, айтпайды. Бұл наубайшы күнде көгендегі адамдардың бірін сойып, 

майына нан пісіріп, базарға сатады екен. Сөйтіп, хан көгенге түсіп қалып, неше күнге шейін ордасына 

қайтпайды. Бұған уәзір қайран қалады, бірақ ханның жоғалғанын халыққа жария қылмай, бұрынғыдай 

хан орнына әмір, жарлық қылып тұра береді. 

Күндерде бір күн кезек ханға келеді. Наубайшы мұны соймақшы болып, жетектеп алып шығады. Сонда 

хан: 

– Ай, наубайшы! Сен мені сойма, мен саған менің майыма піскен нанды сатып алатын ақшадан артық 

ақша тауып беремін. Мен неше түрлі қымбат кілем тоқуды білемін, – деді. 

Наубайшы: 

– Жарайды, – деп ханды бір бөлмеге қамап, дереу базардан барып кілемге керек жабдық әкеліп береді. 

Хан күнде бір кілем тоқып шығаратын болады. Бір күні бір қырмызы кілем тоқып наубайшыға: 

– Бұл кілемді ханға апарып сатыңыз, бірақ мың алтыннан кемге бермеңіз, – дейді. 

Бұл кілемді наубайшы ханға мың алтынға сатады. Ертеңіне тағы бір кілем тоқып шығарады. 

– Мұны екі мың алтыннан кем сатпаңыз, – дейді. 

Айтқанындай, хан бұл кілемді екі мың алтынға алады. 

Үшінші күні хан тағы бір кілем тоқып шығарады, кілемге неше түрлі гүл салып, ортасына: «Не істесең де 

ойлап істе, ойламай іс қылсаң, жазым боларсың», – деп жазу түсіреді. Бұл кілемді наубайшы тағы ханға 

алып келеді. Хан – баяғы ақыл сатушы – бұл кілемді көріп, ортасындағы жазуды оқып ішінен: «Ханымыз 

табылды», – деп ойлайды да, наубайшыға: 

– Бұл кілеміңе үш мың алтын берейін және мұнан былай кілем керек болса, сенен басқа кісіден алмаймын. 

Сен мына менің жасауылдарыма үйіңді көрсет, ақшаңды қайтып келіп аларсың, – деді. 

Наубайшы қуанып: 

– Құп, тақсыр! – деп, ханның үш жасауылын үйін көрсетуге ертіп кетеді. 

Бұл екі арада уәзір әскерін жиып, даяр болып тұрады. Біраздан соң жасауылдар мен наубайшы ақшаны 

алуға қайтып келеді. Уәзір бұл жасауылдарды ертіп, әскерімен наубайшының үйіне келіп, есіктерін 

сындырып кірсе, темір көгенде жатқан адамдарды көреді. Уәзір мен хан жыласып көріседі. Сонан соң 

көгендегі адамдарды босатып, наубайшының мойнына шынжыр тағып, ордаға алып келіп, дарға асып 

өлтіреді. 

33. Балықшы шал 

Бұрынғы өткен заманда, теңіздің жағасынба бір кәрі шал өмірінше балық аулап күн көріпті. Ауына күніне 

үш шабақтан артық түспейтін болыпты. Кей күні о да түспей, аш жататын күндері де болған екен. Шал 

мен кемпірдің он үш жасар Мергүл деген жалғыз қызы бар екен. Қыз он үшке келгенше көзге де түспепті, 

құлаққа да ілікпепті. 

Сүйтіп жүргенде бір күні елінің ханы: 

– Менің халықтан сұрайтын үш сұрауым бар, соны шешкен адамға үлкен сыйлық беремін. Соны шешемін 

деген талапкер жиналсын! – деп халқына жар шақыртыпты. Халық айтылған күні қалаға жиналыпты. 

Сонда хан тұрып: 
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– Менің сендерге қоятын сұрауларым бар. Ойланып келіп, шешулеріңе он күн ерік беремін. Содан кейін 

шешемін деген адамдар келсін. Шешкен адамға қазынамның жетіден бірін беремін. Шеше алмаса басын 

аламын! – депті хан. 

Ханның жарлық шақырғанында балықшы шал да болыпты. Сұрауды естіп қайтқан шал үйіне келіп, 

кемпірі мен қызына есіткендерін айтыпты: – Бұл ханның сұрауын шешкен адам үлкен бақытты болады. 

Бізге бұл сұрауды шешіп, патшаның қазынасының жеті бөлігінің бірін алу қайда! – деп шал ауыр 

күрсініпті. 

Сонда жалғыз қызы Мергүл: 

– Ата ол қандай сұрау? – депті. Шал ханның халыққа қойған: «Осы дүниеде не тәтті, не қатты, не ауыр?» 

– деген үш сұрауын айтып беріпті. 

Сонда Мергүл атасынан: 

– Осы сұрауды шешу үшін хан халыққа неше күн ерік берді? – деп сұрапты. 

– Хан мұны ойлап шешемін деушілерге он күн ерік берді, – депті шал. 

Сонда Мергүл ойланып тұрып: 

– Ата, бұл сұрауларды мен шешемін. Соны сіз үйреніп алып, халық алдында ханға айтып беріңіз, хан 

қазынасының бір бөлігін берсе, ең болмаса бір рет есімізді жинап, әлденейік, – депті. 

«Бұл дүниеде не тәтті?» деген сұрауға: «Бұл дүниедегі ең тәтті – арасына арамдық араласпаған, бірін-бірі 

сүйіп қосылған ерлі-зайыпты адамның махаббаты тәтті» деңіз. 

«Дүниеде не қатты?» деген сұрауына: «Бұл дүниеде ең қатты нәрсе – жоқтық, себебі өз қолыңда болмаса, 

кісіден сұрап ала алмайсың, соның үшін жоқтықтан қатты нәрсе жоқ» деңіз. 

«Дүниеде не ауыр?» деген сұрауға: «Дүниеде жылқы малы ауыр. Себебі ауылдың сыртынан бір топ атты 

шауып өтсе, оның тұяғы тиген дүбірінен жер дүрсілдеп, үйде отырған адамның құлағына естіледі» – деп 

жауып беріңіз, – дейді қыз. 

Бұл сұрауларды шеше алмаған адамды хан дарға асамын деген болса, сұрауды шешемін деген талапкер 

аз болар. Болмаса ешкім шешемін деп айтпас. Ата, сен мен үйреткен сұраудың шешімін айтарсыз. Сонда 

сізге хан сенбес те. «Бұл сұрауды шешу сенің қолыңнан келмейді, осыны шешкен адамды айт» деп сізді 

сабар, бірақ сіз айтушы болмаңыз. Егер айтсаңыз, сендерге мен жоқпын, – дейді. Нағыз өлтіретін болып, 

дар астына апарып, майныңа арқан салғанша айтпа! Сонда жиналған халық ханға айтар: 

– Тақсыр, сұрауды шешкен де өлсе, шешпеген де өлсе, хан әмірі екі болып, ата жолын бұзған болмай ма 

дер! – депті. 

Арада үш күн өткен соң, хан: 

– Сұрауды шешемін деген адам болса, шешкенді көремін деушілер болса, қалмай келсін! – деп, қол астына 

тағы да жар шақырыпты. Сұрауды шешемін деп шеше алмағанды дарға асамын деген соң, халық аз келіпті. 

Хан майданға алтын тағын орнатып, өзі үстінде отырып, жендеттерін екі жағына қойып, қырық уәзірін 

қоршалатып, би-бектерін қасына алып: «Енді сұрауды шешем деушілер рұқсат депті. Сонда шешемін деп 

келген адамдардың бірі «жан тәтті», енді бірі «бал тәтті», кейбіреуі «ас тәтті», енді біреулері «бас тәтті» 

деп өзара «күңкілдеп», келістіре алмапты. Сүйтіп ешкім мен шешемін деп шықпапты. 

Сонда баяғы балықшы шал Мергүлдің айтуы бойынша: 

– Мен шешемін, – депті. Сол уақытта сыртта тұрған халық: 

– Бұл жаман шал қалай шешемін? – дейді. Сияғы анау, тізесіне тоны жетпейді. Ішер асы жоқ, мінер аты 

жоқ, күні-күні аулағаны балық, құдайы қалаған күні ауына үш шабақ түседі, қаламаған күні о да жоқ. 

Кемпір екеуінің ортасындағы жалғыз қызына тамақ тауып бере алмай, екі күннің бірінде аш жатады. 

Ханның сұрауын шешемін деп, өзіне күндегі үш шабағын көпсініп, дүние үшін өлейін деп отырған шал 

ғой, – десіпті. 

Ханның тәртібі бойынша шал ортаға шығыпты. 

– Бірінші сұрау бойынша: «Тәтті де – ерлі-зайыпты адамдардың адал махаббаты тәтті болады», – депті. 

Екінші сұрау бойынша: «Қаттыда – жоқтық қатты болады», – депті. Үшінші сұрау бойынша: «Ауырда – 

жылқы малы ауыр болады», – депті. 

Хан балықшы шалдың шешуіне риза болыпты. Бірақ «шал бұны өзі шешіп тұрған жоқ, біреудің 

үйретуімен шешіп тұр», – деп, шалдың сырт пішін, тұлғасына қанағат етпепті. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              960 bet 

– Мұны шешу сенің өз қолыңнан келмейді. Осыны шешкен адамды айт, айтпасаң өлесің, – деп бұйрық 

береді хан. Шал шынын айтпапты. Оған хан одан әрі ашуланып шалды дарға асуға бұйырыпты. 

Шалды дар астына әкелгенде, жиналған халық: – Тақсыр хан, сұрауды шешкен де өлсе, шеше алмаған да 

өлсе, бұл бұйрықтың әділдігі қайсы жерінде, сондықтан шалды дарға аспаңыз! – депті. 

Сонда хан айтыпты: 

– Құдайда екілік болмайды, хан әмірінде екілік болмайды. Шал шынын айтпаса, дарға асылады, – депті. 

Сонда жиналған халық дар астында тұрған шалға: 

– Сорлы-ау, шыныңды айта бер, босқа өлгенше! – депті. Сонда нағыз өлеріне көзі жеткен соң, шал 

айтыпты: Менің үйімде он үш жасар Мергүл деген жалғыз қызым бар, бұны шешкен сол еді, мен соның 

үйретуі бойынша айтып едім, – дейді. 

Сонда хан балықшы шалдың қызын шақырып алыпты. Хан қыздан: Өзің болсаң он үш жасқа жаңа 

келіпсің, ерлі-зайыпты адамның арасындағы махаббаттың тәтті екенін, жоқтықтың қатты екенін және 

жылқының ауыр екенін қайдан білдің? – деп сұрапты. 

Сонда қыз айтыпты: 

– Мен кемпір-шалдың ортасындағы көзінің ағы мен қарасындай жалғыз перзентімін. Түнде екеуінің 

ортасында жатам, мен қашан ұйықтап қалғанша кемпір-шалым маған қарап жат деп, екеуі екі жағымнан 

тартып, маған таласып бір-біріне өкпелесіп қалады. Немесе жетпейтін кемтаршылық дүние ауға шабақ 

түспей қалса да, екеуі бір-біріне сенің несібең жоқ деп іренжісіп бет көргісіз болып қалады. Сонда мен 

ойлаймын: Әкем мен шешем енді бірін-бірі қалай көрер екен деп. Түнде ұйықтап қалам. Оянсам баяғы 

мен үшін талас та жоқ «дүние үшін ұрыс та жоқ, мен бір шетте жалғыз қалып қоямын, кемпір-шалым 

екеуі бірігіп кетеді. Мен соған қарап, дүниедегі шын қосылған ерлі-зайыпты арасындағы сүйіспеншілік 

махабатты тәтті деп білемін, – дейді. 

– Менің әкем өмірінше балық аулайды. Бірақ біздің несібемізге күніне үш шабақтан артық жазбаған, о да 

кей күні түспей қалады. Болмай қалған күні ішуге тамақ жоқ, бірімізден біріміз көріп, сол күні аш жатамыз. 

Алатын жер жоқ, кісіден сұрағанымен бермейді. Міне осыған қарап, дүниеде жоқтықтан қатты нәрсе жоқ 

деп білемін, – дейді одан кейін. 

– Жылқы малы ауыр дейтінім, – ауылдың сыртынан бір топ атты шауып өтсе, аттың дүрсілдеп шапқан 

жүрісінен біз отырған жаман лашықтың асты солқылдап, денеміз дір-дір етеді, соған қарағанда, мен 

жылқы малы ауыр деп білемін, – депті қыз ақырында. 

Сонда хан қыздың шешуіне, соған берген дәлеліне қатты разы болып, шалды өлімнен құтқарыпты. 

Кемпір-шалға дүние-мүлік беріп, хан өзінің қызда ойы бар екенін білдіріпті. 

Арада бірнеше күн өткесін хан шалды шақыртып алып: 

– Қызыңды маған әйелдікке бересің, соның үшін қызыңның қалың малын айт? – дейді. 

Сонда шал: 

– Онда, маған үш күн мәулет бер, содан кейін жауабын берейін, – депті. 

Шал үш күн рұқсат алып үйіне келіп: 

– Ой, кемпір, біз екеуіміз ортаға алып, ермек етіп жүрген жалғыз Мергүлжанды хан отыз әйелдің үстіне 

әйелдікке бересің, соның қалың малын айт! – деп мені шақыртып алды. Мен оған сенсіз жауап бере алмай 

және алпыстағы шалға Мергүлжанды көзім қимай ханнан үш күн ерік алып саған келдім. Ханнан қалың 

малды көп сұрасам көп сұрадың деп жазықтаса, аз сұрасам екеуіміздің өл-өлгенше ішіп-жерімізге жетпесе 

қайтеміз, – депті. 

Қайғымен шал басын көтерместен екі күн жылаумен жатқанда кемпірі жатқан шалының қасына келіп, 

төмендегі өлеңді айтып, бұ да жылапты. 

Әй, алла, біз сорлыға мал бермедің, 

Болмаса бағып-қағар ұл бермедің, 

Жалғыз қыз ортамызда ермек қылған, 

Басына салып шырмау әуреледің! 

Теңім бе менің патша қыз бергендей 

Қысымы етіп жүрген шермендемін, 

Сұрауға қалың малын аузы бармай, 

Сорлы шал, болып қапа, еңіредің. 
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Әй, алла, бір пендеңе бақты бердің, 

Арылмас өмірінше тақты бердің. 

Болса да асау, жылпос көндіреді, 

Ісіне не қылса да ерік бердің. 

Шал сорлы жылап жатыр үйден шықпай, 

Болмайды деп айталмай айтқан сөзін. 

Алагөр кешіктірмей біз сорлыны, 

Қу құдай, артық болса, берген демің! 

Сорлы шал басың көтер жылай бермей, 

Сенде жоқ жұбатқандай келіп елің. 

Үш-ақ күн берген ерік ханың саған, 

Жылаумен өтіп кетті екі күнің. 

Шал кемпірінің сөзін естіп, жатқан орнынан басын көтеріп, не де болса бұл пәледен құтылмасақ болмас 

деп отырғанда, қыз айтады: 

– Әке, мен үшін сендер уайым жемеңдер, менің қалың малымды өзім айтамын. Сен ханға бар, ойласатын 

би-бектерін тегіс жинасын, солардың алдында қызым қалың малымды өзім айтамын деп айтты де, – депті. 

Шал ханға келіп, қызының айтқанын айтыпты. 

Хан бұл қыз не сұрар екен, көрейін деп ойласатын бектерін, билерін жинап алып, қызды алдырыпты. 

Хан айтады: 

– Ата тұрғанда ата жолын бұзып, қалың малын өзі айтқан қызды қайдан көрдің? – деп қыздан сұрапты. 

Сонда қыз айтыпты: 

– Менің әкем сізден қорқып қалыпты. Қалың малды көп сұрасам, хан көпсінер, аз сұрасам, қолымнан 

жалғыз перзентім кеткен соң, алған қалың малым кемпіріміз бен екеуімізге өлгенше напақа болмас, қалай 

күн көремін деп, әкем үйге барған соң орнынан тұрмай екі күн жатты. Сонсын әкемнің көңілін тауып, көз 

жасын тияйын деп әкеме қалың маклымды өзім айтамын, – дедім. Және қалың малды өзім айтсам, 

түсінгенге өте қымбат болсын, түсінбегенге сөкет болсын, – дедім, тақсыр! – депті қыз. 

Сонда хан: – Не де болса, айт өзің! – депті. 

– Тақсыр ханымыз, маған рұқсат берсеңіз қалың малым қиын емес. Менің қалың малым үшін он үш жүген, 

қырық ноқта, алпыс арқан, жетпіс шідер бересіз! – депті. Сол жерге жиналған адамдар, «бұл қыз ақылды 

емес, барып тұрған жынды екен. Есігінде үрерге иті жоқ, жүгенді, ноқтаны, шідерді не қылады. Қартайған 

ата-анасына өле-өлгенше жететін алтын сұрамай ма», – десіпті. 

Содан кейін басын шайқап, қызды сарайға апарып, қымбатты сый беріп қайтарыпты. Қыз кеткен соң хан 

өзінің ақылгөй уәзірлерін жинап алып: 

– Сендер қыздың сұраған қалың малын түсіндіңдер ме? – деп сұрайды. Бәрі де: «түсінбедік» депті. Сонда 

хан айтқан екен: 

– Қыз дүниядағы ең ақылды адам екен. Ол жанды ауыртпай, менің өзіне өмір серік бола алмайтынымды 

айтты, – депті. Мал басы етіп он үш жүген бер дегені: Мен он үштемін. Маған он үш жерден жүген 

салғаныңмен қатын болмаймын деген сөзі еді, – депті. – Қырық ноқта дегені – жігіт қырықта толығып 

болады дегені. Алпыс арқан бер дегені бұл күнде арқандаулы ат болдың деген сөзі, – депті. – Жетпіс шідер 

бер дегені – енді он жылда жетпіске шығасың, сонда шідерлеген аттай боласың, деген сөзі еді. Соның 

үшін мен қыздан жеңіліп, оған айып-анжы, сый беріп жөнелттім. Енді балама әперіп, келін етемін, – деген 

екен хан. 

Мұны есіткен ханның баласы: 

– Менің теңім хан болмасада бектің қызы болуы керек. Қайдағы тамағын таппай жүрген балықшының 

қызын алмаймын, – депті. Хан баласының айтқанын істемей өзінің қазынасының бірін беріп, балықшы 

шалдың қызын келін етіп түсіреді. 

Ханның баласы әкесінен қорыққанынан келіншегіне келіп-кетіп жүреді. Бір күні ол келіншегінің қасына 

келіп: 

– Мен саған үш түрлі шарт қоямын, – дейді. Бірінші шартым – қолымдағы жүзіктен айнымайтын сексен 

жүзікті жеті жылда соқтырып қоясың, – дейді. Екінші шартым – қолыңа бір боз жорға беремін, мен 

келгенше сол боз жорғадан айнымайтын жеті боз жорға туғызып бересің, – дейді. Үшінші шартым – осы 
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жеті жылдың ішінде өзімнен айнымайтын бір ұл туып қоясың. Еген осы қойған шарттарымды 

орындамасаң, маған әйел болмайсың, – деп қасына қырық жігіт алып. Жалпақтау деген таудың күншығыс 

арқасына жеті жылға аң аулауға жүріп кетеді. 

Ханның баласы қарамай кеткен соң, Мергүл қайын атасы ханның алдына барып: 

– Ата, балаңыз маған үш түрлі шарт қойды, сол шартты жеті жылда орынап қоясың, орындай алмасаң, 

меніменен өмір серік бола алмайсың деп кетті, – деп атасына баласының қойған шарттарын бастан-аяқ 

айтып берді. 

Сонда хан келініне: 

– Енді сен не істемексің? – деп сұрапты. 

Келіні айтыпты: 

– Балаңыздың қолындағы жүзікті соққан зергерге үш айдың ішінде сол жүзіктен айнытпай 81 жүзік 

соқтырып беріңіз. Бұл сырды сіз бен бізден басқа бір адамның аузынан шықса, өзі өлімдар, малы талауға 

түсетінін зергерге қатты ескертіңіз! – дейді. Екінші, қасыма қырық қыз, қырық отау және үш боз жорға 

бие беріп, мені Жалпақтаудың арқа шығысына апарып қондырыңыз, содан соңғы міндет өзімде, – депті. 

Ханның баласының қолындағы жүзікті соққан зергер өлген екен, сол үшін оған ұсатып жүзікті ешкім 

соққан емес екен. Соның үшін жүзікті шарттың біріне қойған себебі сол екен. Сол жүзікті соққан 

зергердің шәкірті үш айдың ішінде сексен бір жүзікті бір-бірінен айырғысыз етіп, соғып беріпті. 

Содан кейін ханның келіні қасына қырық қызын, қырық отауын алып, Жалпақтаудың арқа шығысына 

барып қоныпты. 

Арадан бір жыл өткен соң, ханның баласының қасындағы бір топ жігіттер аң аулап жүріп, қыздардың 

тіккен қырық ақ отауының үстінен шығыпты. Жігіттер қыздармен сөйлесіп отырып, өздерінің ішкі 

сырларын айтыпты. 

Содан кейін жігіттер: 

– Сендер нағып жүрген қыздарсыңдар? – деп сұрапты. 

Сонда қыздар: 

– Біз де осы таудың арасындағы бір хандықтан боламыз, ішімізде ханымыздың асқан сұлу қызы бар, сол 

қыз ханымыздың жалғыз перзенті еді, әкесіне айтып үш жылға осы таудың арасын серуендеу үшін 

тамашаға шықты. Біз сол қыздың қасындағы күтуші қыздарымыз, – депті. 

Келген жігіттер қыздарға бір күн қонақ болып, азанда елдеріне, өздерінің жатқан жерленріне қайтыпты. 

Бірақ ол келгенінде ханның қызын көре алмапты. Жолдастарына келген жігіттер өзара ойласып: «Біз де 

хан баласымен қырық бір адамбыз, қыздар да хан қызымен қырық бір екен, жеті жылға дейін далада босқа 

жүре бергенше, осы қыздармен ойнап-күліп, уақыт өткізейік», – деп ойласып, ханның баласына өздерінің 

көргендерін айтады. Сонда жігіттердің бұл сөзі хан баласына да мақұл көрініпті. 

Содан кейін ханның баласы қырық жігітімен, хандық салтанатпен қыздардың аулына келіпті. Қыздар 

келген қонақтарды үлкен құрметпен күтіп алып, сый-сыяпаттар беріп, әр түрлі ойын-тамашалар көрсетіп, 

келген жігіттердің ақыл-есін алыпты. 

Ақырында қыздар бір жақ, жігіттер бір жақ болып карта ойнайды. Сол ойында хан баласының қырық 

жігіті астындағы аттарын, үстіндегі киімдерін картаға ұттырыпты. Сонда ханның баласы қасындағы 

жігіттеріне: 

– Сендер қыздардың ықпалына жығылып, астарыңдағы аттарыңды, үстеріңдегі киімдеріңді ұттырдыңдар! 

– деп кейіп, нөкер қыздармен және хан қызымен өзі жеке карта ойнайды. Сол ойында хан баласы бірінші 

жолында қолындағы жүзікті ұттырады. Екіншіде астындағы боз жорға айғырды ұттырады және 

«бермеймін» деп айта алмайды. Боз жорға атты ұтып алған соң қыз оны өзінің ауылдан алып шыққан үш 

боз жорға биесіне үйірге қосып жібереді. 

Үш айдан соң қыздар ханның баласын қасындағы жігіттерімен қонаққа шақырып отырып айтады: 

– Сіздер біздің үстімізге келген қонақ едіңдер, сендердің ат-тондарыңды алып қалғанымыз ұят болар, – 

деп, жігіттердің ат-тонын өздеріне қайырып беріпті. 

Сол жерде хан баласы «хан қызымен» үш ай бойы көңіл қосып жүріпті. Сөйтіп жүргенде «ханның қызы» 

жүкті болыпты. Туатын баланың ұл екені, қыз екені белгісіз болғандығы үшін «ханның қызы» 

Жалпақтаудың арқа шығысын бір жыл мекен етіп отырыпты. Уақыты біткен соң ханның баласынан 

айнымайтын бір ұл бала туыпты. 
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Содан соң Мергүл қыздармен еліне қайтып келіпті. «Хан әулетінің сөзі бір болады дейтін еді. Соның үшін 

күйеуім жеті жылын бітірмей келмес, не де болса бес жыл күтейін», – деп қыз отыра беріпті. Үш боз жорға 

биеден туған құлындардың бірінші туғаны бес жасар, соңғы туғандары үш-төрт жасар ат болыпты. 

Қыздың хан баласынан туған ұлының атын Тауданхан қойпты, ол да беске толыпты. 

Алтыншы жылы хан баласы өзінің істеген қателігін білер. Хан қызының атағы мен Жалпақтаудың арқа 

шығысында өзінің алмаймын деген балықшының қызымен карта ойнап, қолындағы алтын жүзікті, 

астындағы боз жорға атты картаға ұттырып, өзі сол қызбен көңілдес болғаны, жүзікті, айғырды қонақсың 

деп қыздың қайтып бергені есіне түссе, елге қайтар деп хан баласының қойған шартын өткен күндерді 

көзалдына елестетіп, хан баласына хат жазыпты: 

Сексеннен сексен бірге жетті жүзік, 

Жаным-ау, кеткенің бе күдер үзіп. 

Атанып ханның қызы жүргенімде, 

Келуші-ең сағатына көзің сүзіп. 

Қызына хан мен бектің үйленем деп, 

Кетіп ең жеті жылға елден безіп. 

Үш шартың бізге қойған орындалды, 

Көріп кет сенбесеңіз елге келіп. 

Арадан бес жыл өтті содан бері, 

Еш пайда таба алмайсыз сыртта жүріп. 

Жастық шақ шешектеген гүл сияқты, 

Соңынан өкінерсің өзің біліп. 

Серт еттім шартыңды өзіңізден, 

Барыңды қолыңдағы өзің беріп. 

Ризамын қайын атама мен өмірлік, 

Жеткерген керегімді бөліп беріп. 

Қыз осы хатты жазып, ханның баласына бер деп үш жігіт жіберіпті. Ханның баласы хатты оқып көрсе, 

жазуы таныс. Бала баяғы Жалпақтаудың арқа шығысында қырық отау тіктіріп, қырық қызбен хан 

қызымын деп салтанат құрып жатқан қыз балықшының қызы деп, кемсініп алмай кеткен өзінің әкесі 

әперген келіншегі Мергүл екенін сонда біліпті. «Мен ақымақ екенмін, ол қыз әкем айтқандай дүниядағы 

ең ақылды адам екен. Мен енді жындылықты қойдым», – деп, хан баласы ата-анасынан, өмірлік 

жұбайынан елге қайтуға рұқсат сұрап, төмендегі сөзді жазыпты. 

Баста бақ, астымда тақ аңдамадым, 

Ақыл деп ата сөзін тыңдамадым. 

Қызы деп балықшының көңілім толмай, 

Атамды ұлық біліп сыйламадым. 

Мергүл қыз үшінші рет тапты ақыл, 

Бұл ақыл табылар деп ойламадым. 

Жарлыдан жақсы туар деген нақыл, 

Ісінен Мергүл қыздың көріп нандым. 

Адасқан ақылынан мен бір балаң, 

Шет жүріп ақыл-ойға жарымаған. 

Ата-анам, кешірім бер жалғызыңа, 

Қамқорш сізден артық таба алмадым. 

Алды жөн адасқанның деген осы, 

Алты жыл өтті өмір болып жарым. 

Қайтуға балаңызға рұқсат бер, 

Мергүл қыз бетке баспас, сүйген жарым! – 

деп Мергүлдің хатына жауап қайтарыпты. Хан баласының хатын оқып өзінің бас уәзірін жіберіп, баласын 

алдырыпты. Хан баласы мен балықшы қызы қайта қосылып, барша мұратына жетіпті. 

34. Мафрузаның уақиғасы 
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Ертеде сауық-сайранмен жүретін Мәлік деген патша болыпты. Патшаның Шаһизат деген адамнан асқан 

керемет сұлу жалғыз қызы болыпты. Қызық ержеткен кезде патша өзім сынап бір өнерлі адамға берсем 

деп ойлайды екен. сол шаһарда Мафруза деген асқан сұлу, өнерлі қыз патшаны сүйеді екен де, ал Хайдар 

деген кедей шаруаның Баязит деген жалғыз ұлы Мәлік патшаның қызына ғашық екен. 

Бір күні Баязит сол қаланың көшелерін аралап, салы суға кетіп, ғашықтық арманмен қатты уайымдап, 

арып-жүдеп кетіп бара жатса, сәулетті бір үйдің терезесін қағып, біреу шақырады: Біле кетейін деп 

терезенің тұсына жақындаса, бір тамаша бой жеткен қыз, терезенің қақпағын азырақ ашып жіберіп: 

– Немене, байғұс, мендей қыздан шошып тұрсың ба, жасы жастың тілеуі бір деген, сені арманыңа 

жеткізуге кірісейін, үйге кіре кет! – дейді. 

Баязиттің бір арманы Шаһизат еді, не айтар екен деп үйге кірсе: 

– Мен Мафруза деген замандасыңмын, сен патшаның Шаһизатына ғашық болып, жылдан артық уайым-

қайғы басып, қор болып жүрсің ғой. Мен ондай жайды жақсы білемін, қандай қиының болсын ақылын да, 

айтасын да табамын, сен қазір үйіңе қайт, Шаһизат саған ынтық болып тұрса да, әкесі Мәлік патшаның 

рұқсатынсыз саған бара алмайды. Ертең әкеңді патшаға жібер, қорықпай бойын бекітіп барсын, жұмысың 

не дегенде, ешбір амалым болмағандықтан келіп тұрмын, жалғыз ұлым сіздің балаңызға ғашық болғанына 

екі жылға таяу уақыт өтті, содан ауруға айналды, енді жалғыз ұлымның өміріне әйтеуір бір өлім ғой деп 

алдыңызға келдім, тақсыр, – десін. Содан кейін патшаның айтқан жауабын маған айтып кел. Оның да 

ақылын өзім тауып беремін. Бірақ та мен айтты деп патшаға да, басқа адамға да аузыңнан шығарма деп 

уәделесіп, қайтарып жібереді. 

Баязит енді қуана түсіп, аяғын ширақ басып, үйіне келіп, ертеңінде әкесін Мәлік патшаға жібереді. Әкесі 

патшаға келіп қыздың үйреткен сөздерін бұлжытпай айтты. Бұл сөзді естіген соң, Мәлік патша екі көзін 

Хайдарға қадап отырып: 

Күндіз келме, кешке кел, 

Кешке келме, күндіз кел, 

Жаяу келме, атпен кел, 

Атпен келсең, екі атпен кел! 

Бірінің басы күнбатысқа қарап тұрсын, 

Бірінің басы күншығысқа қарап тұрсын! 

Саған айтар сөзім сол, енді барып тұр! – деді. Хайдар сорлы патшаның не айтқанын түсінбей, аң-таң 

болып біраз аңырып тұрып, кейін шегініп шығып кетті. Қатты ренжіп, үйіне келіп, баласы Баязитке айтты: 

– Ей, балам, патша бізге қайдан дұрыс жауап берсін, адам ұқпайтын сөз айтып, өзімді мазақтап жіберді. 

Қайта патшаның басымды алмай, не зынданына салмай жібергеніне шүкір етіп қайттым, – дейді. 

– Патша сонда не деп мазақ етті, – деп сұрады баласы. Хайдар патшаның жоғарғы айтқан сөздерін айтып 

берді. 

Баязит сөзді ести сала манағы Мафруза деген қызға келіп баяндады. 

Мафруза ойланып: 

– Е, Баязит, сен қазір түңілме, патша сендерге бір жұмбақ сөз айтқан екен, соны тауып, айтқандай 

істесеңдер, қызымды берем деген екен. Ешкімнің бай-кедейі емес, ойға жүйрік, өнерлі адамға беруді 

мақсат еткен екен. Енді сен қазір тез үйіңе қайт, ертең тағы да әкеңді таң атып келе жатқан мезгілде, буаз 

биеге мінгізіп патшаның үйіне жібер, қорықпай терезесін қағып былай десін: 

– Патша, өз уәдеңіз бойынша, әміріңізді екі етпей айтқан уақытыңызда келіп тұрмын, атым Хайдар! – 

десін. Патша қалай келдің? – дер. Сонда әкең: 

– Түн түріліп бара жатыр, күндіз емес. Таң атып келе жатыр, түн емес. Жаяу келгенім жоқ, екі атпен 

келдім. Биемнің бас күнбатыс жаққа қарап тұр, ішіндегі құлынның басы күншығысқа қарап тұр, – десін. 

Сонан кейін патша бір жауабын айтар дейді. 

Хайдар қыздың айтқанын істеп патшаға тағы барады, айт дегенін айтты. Сонда патша: 

– Қазір қайта бер, ертең бір жауабын айтармын, – деді. 

Патша ертеңіне Хайдардан жауап алып тергей бастады: 

– Менің алғашқы айтқан сөзімнің мағнасын сендер өз ойларыңмен тапқан жоқсыңдар, кімге 

ақылдастыңдар! Сол адамды маған айт, айтпасаң қазір басыңды алғызамын! – деп қорқытты. Патшаның 

кәрінен зәресі ұшып, амалсыздың күнінен, осы шаһарда тұратын Мафруза деген қыз айтып еді. Мені 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              965 bet 

жазалай көрмеңіз деп жалынды Хайдар. Сол сағатта патша Мафруза қызды менің құзырыма тез алып кел 

деп, орындаушы кісілерін жібереді. Олар барып Мафрузаны алып келіп, Мәлік патшаның құзырына 

тапсырды. Патша қызды өз алдына тұрғызып қойып: 

– Сен менің жарлығымнан тыс іске араласқан екенсің, енді өз басыңа, маған жауап беретін, үш түрлі 

аманат жүктеледі. Мен бүгіннен бастап, сахара уалаятына саяхат-сейілге шығып, бір жыл мөлшерінде 

қайтып оралам. Келгенімде осы сарайдан табылатын боласың. Сондықтан оған дейін өз басыңа қоятын 

шарттарым мынау: 

– Мына сарайдың қорасында тұрған қырық қара арғымақ биенің айғырын өзім алып кетем. Мен келгенше 

сол қырық биеге қырық құлын туғызып құлындатып қоясың. Бәрінің де түсі енесіне, не мендегі атасына 

тартатын болсын. 

Мына тұрған үлкен сандыққа қазір өз көзіңе көрсетіп, мына масаты кілемді салып, аузын жауып, 

сыртынан сорғыштап бекітіп, мына қолымдағы аты-жөнім жазылған алтын балдағымның мөрін түсіріп 

таңба соғамын. Мен келгенше сандықты бұзып сындырмай, аузындағы жүзік мөрі басылған тәубені 

бұзбай ішіндегі кілемді алып, өзің жатқан тұсыңа іліп қойғаныңды келгенде көзім көретін болсын. Мен 

келгенше, дәл өзіме тартқан бір бала тауып қоясың. Егер осы айтқандар менің айтқанымдай болып 

орындалмаса, өлдім деп санай бер! – дейді патша. 

Сонымен патшаның сөзі тұжырымды болды. 

Мафрузаның жалғыз-ақ айтқаны: 

– Құрметті билеуші патшамыз! Менің басыма сондайлық қиын жұмыстарды тапсырып отырсың, егер 

айтқаныңды орындайтын болсам, маған қандай баға беріп, нендей сыйлық жасар едіңіз, – деді. 

Мәлік патша аз ойланып тұрып: 

– Егер өз айтқанымдай орындасаң, сені осы қаладағы әйел заттарының ең ақылдысы екен деп бағалаймын 

және менің басыма қояр нендей тілектерің болса да орындаймын, – деді. 

Соны айтып патша өзінің нөкерлерімен, кернейлетіп, сырнайлатып саяхат-сейіл сапарына жүріп кетті. 

Бұдан соң Мафруза Баязитті шақырып алып. 

– Мен сен үшін, саған көмек етем деп ақыры Мәлік патшаның қармағына өзім түсіп қалдым, мені 

айтпаңдар деп ескертіп едім, аңқау, сорлы әкең, Хайдар айтып қойыпты. Өткен іске енді өкінбейік, бір 

мәнісі болар. Сен қазір үйіңе барып атыңды мін-дағы, қала маңында жол көп қой, сен патшаның көзіне 

түспей, қалай бет алып кеткенін байқап қал, одан арғысын мен өзім білермін, – деді қыз. 

Баязит атына мініп, алыстан қараларын әбден байқап, патшаның кеткен жолдарын бұлжытпай, жаңылмай, 

Мафрузаға айтып келді. Сөйтіп, өзі үйіне барып, бұрынғысынан да жаман сары уайымға түсіп, жата берді. 

Патша кеткеннен жиырма шақты күннен соң, Мафруза қаладан өзіне сенімді нөкер жинап алып, неше 

түсті киімдер киіп, қырық көкала түсті шатыр алып, қырық арғымақ айдатып, патшаның кеткен жолымен, 

сейілге шықты. Қаладан шыққан соң өз серіктеріне айтты: 

– Егер менсіз жерде біреулер жолығып жөн сұраса, жөндеріңді айтпаңдар, басқа бір алыс жердегі пәлен 

шаһардағы патшаның жалғыз қызы саяхат, сауыққа шығып бара жатыр деңдер, – деді. 

Жердің, жолдың бәрін Мафруза өзі біледі, бір ай шамасында көкорай-шалғын бәйшешек, құстары, аңдары 

көп бір тамаша жерге келіп, шатырларын тігеді. Патша да осы маңның бір жеріне келген шығар деп, жер 

жайын білетін адамдардан жасырын бақылау жүргізді. 

Бақылаушы адамдар іздеп, іздеріне дейін байқап, ақырында пашаның қосы бір жемісті, тоғайлы, таулы 

жерде, бір өзен бойында тұрғанын біліп келеді. 

Мафруза оны естіген соң өздерінің түстерін өзгертіп, киініп, беттерін бояп, шаштарын тарап, адам 

қызыққандай әдеміленіп алады. 

Жатқан жерлерінен көшіп, ымырт жабылып, көз байлана патша жатқан өзеннің бойына, бір көк майса 

белеңнің үстіне келіп қонады. Қаз-қатар қырық көк шатырды тігіп тастайды. Өзі жататын шатырын 

меруерттеп, маржандап, күнге шағылысқандай әдемілеп, ортаға құрып жатып қалады. 

Өздерімен айдатып келген қырық арғымақ биелерін сол түні елге көрсетпей, түстік жердегі бір оңаша таса 

жерге қойғызып, сол жерден жайылып, су ішетін етіп бөлек бақтырып қояды. Тәңертең Мәлік патша 

нөкерлерімен далаға шықса, төрт-бес шақырым жерде тізілген әдемі шатырлар тұр. Патша таңқалады. 

– Апыр-ау, мынау шатырлар кеше тіпті күн батарға дейін жоқ еді, мынау бір керемет қой. Не де болса 

мәнісін біліп кел, – деп екі-үш нөкерін жібереді. Бұлар барып жолығып, көрген-білгендерін патшаға 
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айтып келеді. Пәлен шаһардағы атақты бір патшаның саяхат-сейілге шыққан жалғыз қызы екен. 

Шіркіннің маңдайынан күн, тамағынан ішкен асы көрінеді, адам талып жығылатандай сұлу екен, – дейді. 

Мұны естіген соң Мәлік патша асығып елеңдей бастайды. Қасына бес нөкерін ертіп, қызды бір көруге 

құмартып алты кісі атқа мінеді. Қырық шатырдың ішінде күнге шағылып алтындай жарқырап тұрған 

қыздың шатырларына келіп түседі. Рұқсат болса патшаның қызына жолығып, амандасамыз деген соң, 

алдынан қыз нөкерлері шығып, кісілерді Мафрузаның шатырына кіргізеді. Шолпан жұлдыздай «хан 

қызының» нөкерлері жиылып, шатырдың іші-тысы әдемілене түседі. Патша мен қыздар сыпайы 

амандасып, әзілдесіп отырады. Әсіресе, патша көңілденіп, масаттанып Мафрузадан көз алмайды. 

Қыздар қонақтарға алуан түрлі жемістер мен шай беріп енді түскі тамақ дайындауға шығады. Мәлік патша 

мен Мафруза шатыраш ойнауға кіріседі. Қыз патшаны ұта бастайды. Ақырында патшаның қара айғырын 

ұтып алады. Ертеңінде тағы да ойнаймын деп патша нөкерлерімен өзінің шатырына қайтып кетеді. Олар 

кетісімен қыз қара арғымақ айғырты қырық арғымақ биеге өзінің үйіріне қосып қойғызады. 

Екінші күн қыз патшаның алтын балдағын ұтып алады. Қызға құмартып отырған патша ұтылғанына 

рендімейді, қайта қуана түседі. Қайтсем қыз көңіліне жағам деп жетекшіл бозтайлақтай қыздың ыңғайына 

ере береді. 

Кешке таман патша өз қосына қайтарда: 

– Ертең нөкеріңізбен біздің қосқа келіп қонақ болып, дәм татыңыздар! – деп, қызды қонаққа шақырады. 

Қыздар қабыл алады. 

Хан қыздарды қарсы алып, құрметпен қостарына кіргізеді. Неше түрлі тағам, жемістермен сыйлап, адам 

айтқысыз салтанатпен күтті. Тағамнан кейін тағы да мәжіліс болып, бәстесіп шатыраш ойнамақ болды. 

Патша бұл ойынға не тігеміз дегенде, Мафруза айтты: 

– Мен екі рет айттым ғой, ендігіні сіз айтыңыз, – деді. 

Өз арманына жете алмай, көзі тұнып отырған патша: 

– Маған айт десеңіз екеуміз де өз бастарымызды тігейік, мен ұтсам, сіз менің билігімде болыңыз, сіз 

ұтсаңыз, мен сіздің билігіңізде болайын, махаббатымыз жарасса, өмірлік жолдас болып кетерміз. Оны 

ауырлайтын болсаңыз, ешнәрсе аямайтын бұл жалғандық дос болып кетерміз, мұнымыз да 

ұмытылмайтын өмір болар, – деді. Осыған екеуі келісіп, үшінші рет шатыраш ойнады. 

Бұл жолы Мафруза ұтылып қалды. Сол түннен бастап, келісім-уағыдалары бойынша қыз бен патша көңіл 

қосып, ерлі-зайыпты кісілер сияқты араласып кетті. Бір-біріне кезек барысып, сұрасқандарын алысып, 

айнымастай сүйісті. Осылайша үш айдай бірге саяхатта болып сайрандап жүріп жатты. Бұл кездерде 

қырық арғымақ бие айғырдан бөлінді. Сіздің астыңыздағы атыңызды алып, жаяу қалдырып қайтем, – деп 

қыз қара арғымақ айғырын патшаның өзіне қайтарып берді. Мафрузаның өзі жүкті болып қалды. Бұл 

уақытқа дейін патша Мафрузаның анық кім екенін білмеді. Әйтеуір бір патшаның саяхатта жүріп кез 

болған, іздеп табылмайтын абзал қызы деп жүрді. Содан Мафруза үйден шыққалы төрт айға жақындаған 

кезде, бір күні түнде өз нөкерлеріне патшаға білгізбей елге қайтамыз деп әмір берді. Түстік жерде бағулы 

жатқан қырық биені сол жерден елге айдатты. Қырық шатырды жығып, бір түнде ұрланып көшіп кетті. 

Ел ұйқыда жатқанда қалаға келіп Мәлік патшаның сарайына орналасты. Қырық арғымақ биені сарайдағы 

сол орнына, бұрынғыдай күтімге қойды. 

Бұл ауқыттарда патша күндегідей орнынан тұрса бұрынғы жерінде қыздар да жоқ, қызық та жоқ, із де 

жоқ, шатыр да жоқ. Көрген түстей көзден ғайып болды. Патша таң-тамаша қайран болып қала беріпті. 

Мафруза мекеніне келіп, әбден жайғасқан соң, айы-күні жетіп, қырық арғымақ бие құлындады, 

құлындарының барлығы да өзінің атасы мен енесіне тартыпды. 

Өзінің де уақыты толып босанып, ұл туды. Мафруза енді патшаның айтқан үлкен сандығының аузын 

ашып, ішіндегі кілемді алып, өзінің тұсына құрды. Сандықтың аузын бұрынғыдай сорғыштап, патшадан 

ұтып алған алтын балдақтың мөрін басып, бұрынғыдай тәуеттеп қойды. 

Мәлік патша сол бетінде жылдан астам сейілде жүріп, өлінің қаласына қайтып келді. Келіп сарайына кірсе, 

Мафрузаның жанында өзіне тартқан бір бала ойнап жүр. Патша сүйкімді баланы көргенде мейірі түсіп, 

баланың бетінен бір сүйіп алады. 

Өзі көрсетіп кеткен үлкен сандықты көрсе, аузы бұзылмаған, өзінің алтын балдақты мөрін басқан таңбасы 

тұр. Сандықтың ішіндегі масаты кілем, Мафрузаның тұсында ілулі тұр. Арғымақтары тұратын сарайға 
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кірсе, қырық қара арғымақ бие тегіс құлындапты, құлындары атасы мен енелерінен аумайды. Сонда патша 

ғажаптанып Мафрузаға қарайды. 

– Уағдам бойынша сенің сұраған тілегіңді берейін, шарттарымды қалай орындадың, мәнісін айтшы! – 

дейді. 

Мафруза жымиып күліп: 

– Сіз көргеніңізді ұмытып, жолдасыңыздан жеңіліп қалады екенсіз, – деп қалжыңдап болған оқиғаны 

бастан-аяқ айта бастағанда, Мәлік аяғына дейін айтқызбай Мафрузаны құшақтай алды... 

Мафрузаның тілегі бойынша Мәлік патша жалғыз қызы Шаһизатты отыз күн ойын, қырық күн тойын 

жасап, Баязитке қосты. 

Сөйтіп Мафруза, Мәлік, Шаһизат пен Баязит өмірлік жолдас болып, арманына жеткен екен, – дейді. 

35. Хан мен уәзір 

Ертеде бір хан және оның ақылды бір уәзірі болыпты. Хан мен уәзір үнемі ел аралауға шығып тұрады 

екен. Бір күні уәзірмен ел аралауға шығыпты. Шыққанда, жаман киім киіп: «Елде кім ханды жақсы көреді 

екен?» – деп, жасырын жүріп, тың тыңдайды. Сол аралаумен жүріп, бір кедейдің үйіне келіп, қонуға 

рұқсат сұрайды. Ол кедейдің қатыны толғатып жатыр екен. Үй иесі: 

– Әйелім босанғалы жатыр, – деп, қондырмайды. 

Толғатып жатқан әйел: 

– «Қырықтың бірі қыдыр» деген, қондыр, – дейді күйеуіне. 

Үй иесі қонақтарды қондыруға рұқсат береді. Сөйтіп, екі қонақ отырады. Әлде не уақытта толғатып 

тұрған әйел босанып, еркек бала табады. Бала шырылдап жерге түскенде ханның уәзірі мырс етіп күліп 

жібереді. 

Бұрын орынсыз күлмейтін, күлгенде бірдеменің мәнін болжап күлетін уәзірінің бұл күлкісі ханға оғаш 

көрінеді. 

Хан: 

– Неге күлдің? – деп, сұрайды. 

Уәзір: 

– Жай күлдім, – дейді. 

Хан: 

– Жай күлген жоқсың, айт, – деді. 

Уәзір: 

– Жай күлдім, – деп, болмайды. 

Хан сұрап қоймаған соң, уәзір: 

– Осы бала сізге күйеу болады, – дейді. 

Хан жұлып алғандай: 

– Қойшы! Мен осы бір кедейдің баласына қызымды беремін бе? – дейді. 

– Ол арасын өзіңіз білесіз, әйтеуір осы бала сізге күйеу болады, – дейді. 

Хан: 

– Ендеше мұны сатып алып, өлтірейік! – дейді. 

Ертең таң атқан соң хан отырып үй иесіне: 

– Сен, мына балаңды бізге сат, өзінің үлкендігіндей алтын берейін, – дейді. 

Бірақ, үй иесі жұлып алғандай: 

– Сатпаймын! – дейді. 

Әйелі: 

– Қой, өзіңнің үлкендігіндей алтын берсе, сатып-ақ жіберейік. Бұл бала өсіп, бізді асырағанша, талай 

уақыт бар. Құдай берейін десе, сәтімен тағы берер, – деп, сатқызады. 

Хан баланы алады да, бір жәшікке салып, суға ағызып жібереді. Хәшік сумен ағып келіп, бір шалдың 

диірменінің кіндігіне оралып, диірмен жүрмей қалады. Шал диірменін аралап келіп қараса, бір жәшік 

ілініп тұр. Жәшікті алып ашып жіберсе, ішінде бір аппақ, сазандай ұл бала жатыр. 

Диірменші шалдың сегіз ұлы бар еді. Сегізі де жас еді. Шал судан алған баланы кемпіріне алып келіп: 

– Мына баланы өлтірейік! Бала өзімізде жетеді ғой! – дейді. Кемпір: 

– Қой, өлтірмейік! – дейді. 
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Шал: 

– Мұны қалай асыраймыз. Өзіңнің сегіз балаңды асырасаң да жетер, – дейді. 

Кемпір: 

– Құдайдың өзі асырайды. Көзін қиып қалай өлтіресің? Балалармен бірге жүрсін. Сенің ырысыңды ішіп 

бара ма? – деп көнбейді. 

Шал да бұл сөзден аса алмай: 

– Мейлі, жүрсе жүрсін, – дейді. 

Сонымен, шал асырап, бала жүре береді. Енді олардың балалары тоғыз болды. Оның ішіндегі ең кішісі 

тауып алған бала, қалғандары онан үлкенірек, бәрі де үйелмелі-сүйелмелі, үйректің балапанындай 

жарасып тұратын болды. 

Күндерде бір күн хан бас уәзірін ертіп, ел аралауға шығады. Елді аралап жүріп, шалдың есігінің алдынан 

өте бергенде, уәзір тағы да мырс етіп, күліп жібереді. 

Хан: 

– Неге күлдің? – деп сұрайды. 

Ойнап жүрген балалардың ініндегі әне бір кішкентай сізге күйеу болады, – дейді. 

Хан жұлып алғандай: 

– Қойшы! Ханға күйеу болуға кедейдің баласын жазып қойып па? – дейді. 

– Көрерсіз! – дейді уәзір. 

– Олай болса өлтіру керек, – дейді хан. 

Оны қалай өлтіру керек? Хан мен уәзір амалсыз шалдың үйіне бұрылып келіп: 

– Анау кішкентай бала сенікі ме? – дейді. 

– Менікі, тауып алған балам, қалғаны өзімнің балам! – дейді шал. 

– Ана тауып алған кішкентай балаңды сатшы, өзінің үлкендігіндей алтын берейін, – дейді хан. 

Шал қуанып кетіп, баланың үлкендігіндей алтын алып, оны ханға беріп қоя береді. Хан баланы әкеліп: 

«Осыны өлтір!» – деп бір уәзіріне береді. Уәзір баланы жазықсыз өлтіруге қимайды да асырай береді. 

Осымен жүргенде бала өсіп қалады. Хан келіп қараса, бала өлмепті: 

– Мұны неге өлтірмедің? – деді хан. 

– Тіпті өлтіруге қиятын бала емес. Өзі ақылды, өзі әдемі, еш кінасы жоқ. Қалай етіп өлтіруді білмедім, – 

дейді. 

Сол уақытта ханның еліне жау тиеді. Хан әскерін жинап, соғысқа кетерде еліндегі бас уәзірлеріне хат 

жазып: «Мына баланы барысымен өлтірсін!», – деп үкім етіп, хатты баланың өзінен беріп жібереді де, 

өздері соғысқа кетіп қалады. Бала хатта не барын білмейді. Оған: «Хатты тез алып бар!» – деген. «Осы 

хат бойынша онан бізге әскер жібереді. Ертең ертеден қалма», – деген. 

Бала хатты алып, жүгіріп келе жатып, әбден шаршайды, содан ханның үйіне жетпей шаһарға 

жақындағанда ханның бау-бақшасының ішіне келіп ұйықтап қалады. Ханның қызы бақшаны аралап 

жүрсе, ұйықтап жатқан бір сұлу баланы көреді. Қыз оған ғашық болады. Жанындағы нөкерлеріне: 

– Сендер жүре беріңдер, мен мына баланың кім екенін білейін, – дейді. 

Баланы оятып, құшақтап, сүйіп, баланың қолына қараса, хат бар екен, оны ашып, оқып жіберсе: «Мына 

баланы мен барғанша өлтір!» – деп жазған. Қыз хатты алып, жыртып тастап, оның орнына: «Мен 

барғанша мына балаға қызымды некелеп қой» – деп, жазады да кетіп қалады. Бала оянып тұра келсе, 

ханның бар деген уақыт өтіп кетіпті, бала сасып: «Хан ұрсар ма екен?» – деп, уәзірге жүгіріп барып, хатты 

береді. Ханның жарлығы екі бола ма? Қазір ат шаптырып, той істеп, ханның қызын балаға некелейді. 

Бала ханның қызын алып, жата береді. Хан жауды жеңе алмай, төрт-бес жыл соғыста болады. Бұл уақытта 

ханның қызы екі балалы болып қалады. Ханның қызы бұл айланы өзі ғана біледі. Бір күні: «Хан соғыстан 

қайтып келе жатыр», – деген хабар естіледі. Ханның қызы күйеуіне: 

– Сен мына екі баланың бірін жетектеп, екіншісін көтеріп, ханның алдынан шық. Әкемнің мінезі жаман 

еді. Ашуын қалдырса, мүмкін, сонда қалдырар, – дейді. 

Екі жиенін алдынан шығарып, жігіт ханға сәлем беріп еді, ханның ішіне мұз құйылды, суық қана 

амандасты да қойды. Бірақ, ренжігенін білдірмейді. «Жарайды», – деп, хан үйіне келді. «Мына ханның 

қызын қаңғырған кедейдің баласы алыпты», – деген ат ханның сүйегіне таңба болатын болды. Әркімнің 
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күңкілі күшейді: «Ханға бір ханның баласы табылмады ма? Осы қаңғырған баланың несіне қызықты?» – 

деген сөздер желдей есті. 

Әркімнің өсегіне қалмау үшін хан нан пісіретін жерге уәзірінен қағаз беріп: «Ертемен келген адамды кім 

де болса, ең ақыр аяғы, мен болсам да отқа жағып жіберіңдер!» – дейді. Уәзір ханның сөзін бұлжытпастан 

жеткізеді. Хан күйеу баласын тәңертең нан пісіретін жерге баруға қосады. 

Тәңертең пәлен сағатта барсын дегенмен бала үйден шығып келе жатса, бір жерде сырнай-кернейлер 

жартып жатыр екен, ол сол үнді тыңдап кідіріп қалды. Баланы жағып жібер деген уақыт та болды. 

«Баланың жанып жатқанын көзіммен көрейінші!» – деп, хан келді. Нан пісіретін жігіттер нанды ала салып, 

сөзге келтірген жоқ, кешегі ханның уәзірінің тапсыруы бойынша, көтеріп алды да, пешке тығып жіберді. 

Бұл жана берсін. 

Әлде не уақытта: «уақытым болып қалды-ау!» – деп, асығып бала келді. Барса, наншылар: «Біз бұл 

адамды ханның кешегі тапсыруымен бағана өртеп жібергенбіз», – дейді. 

Бала қағазын береді де, қайтып келеді. Сол күні ұзамай-ақ ханды жоқтайды. «Хан қайда?» – дегенде, 

ханның өртеніп кеткендігі айқындалады. Енді жаңадан хан сайлау керек болады. Халықтың барлығы 

шақырылып: «Ханға кімді ұсынамыз?» – деген сөз көтеріледі. Сонда ханның бас уәзірі, сыншы уәзір, 

ханның күйеуінің басынан өткізген түрлі-түрлі қиыншылықтарын айта келіп, хандыққа сол ханның 

күйеуін ұсынады. 

Бұрын хан жоқта ханның орнына хан болып жүрген бас уәзір, хандыққа таласпай-ақ, өзі ұсынып тұрған 

соң, қалған уәзірдің көмейіне құм құйылады да, жас бала хан болады. Сөйтіп, мұратына жетеді. 

36. Ақылды әйел 

Бұрынғы өткен заманда Қожанай деген бай болыпты. Оның жалғыз ұлы бар екен, өзі қалжақбас, мылжың 

екен. Бай осы баласы туғанда бір молданы әкеліп атын қойдырыпты. Молдасы құрғыр жақсырақ ат 

таппаған ба, яки бай орамалды жақсы бермесіне көзі жеткен бе, әйтеуір баланың атын Тесікбай дей 

салыпты. Тесікбай ержетіпті, өсіпті, айтқанды ұқпайтын ақпа құлақ болыпты. Ел аузына қақпақ қойған 

бар ма: «Балысының басы тесік болғандықтан, миы да ағып түсіп қалған-ау» дейтін болыпты. 

Қожанай мұны естіп намыстанады, осының басын түзейтін ақылды келін іздеп табуды ойлайды. 

Осымен күндерден күн өте береді. Тесікбай хандардың, байлардың, мырзалардың арасында сауық құрып 

жүреді. Бір отырған сауықта Бекеханның баласы Тесікбайды балағаттайды. Әкең Қожанайдың аты әлемге 

жайылды. Байлығы жұрттан асты, сөйте тұра сені үйлендірген жоқ. Өзің де езсің, сұлу таңдап сүюді 

білмейсің, – деп азғырды. 

Бұған ызаланған Тесікбай күнде әкесінің мазасын кетіре беріпті, кетіре беріпті. Сондағы атары бір сөз-ау: 

«сұлу қатын алып бер» дейді екен. Қожанай ханның да, молданың да қызын көреді. Баласына бас-көз 

болар ақылды қызды таба алмайды. Енді өз елінен табылмаған соң, Темірхан ханның елінде жақсы қыз 

көп шығады дегенді есітіп, солай қарай аттанады. Атағы жұрттан асқан бай келді дегенді есітіп, Темірхан 

Қожанайды үйіне шақырады, қызын да көрсетеді. 

Ал, сөйтіп, басы ханның қызы болып, бұл елден де ақылды қызды көре алмайды, кері жүріп еліне қайтады. 

Неше күн жол жүріп, үлкен өзеннің бойына келеді. Күн кеш болады, байға қонарға орын табылмайды. 

Өңкей ғана қара лашықты балықшыдан басқа онда кім болсын. 

Байдың өз дүниесі өзіне жетеді ғой, неше нарға жүк артып келе жатқанда, далаға болса да, түнеуге 

ұйғарады. Жігіттеріне жайлы орынға жүкті түсір дегенше, екі жолдың айырығында бір он төрт жасар қыз 

кез келе кетеді. Қожанай бай қызға «кімнің баласысың?» – дейді. 

Қамысты жарып қала еткен, 

Балықты жарып бал еткен, 

Табылғанын нар еткен, 

Осында талай жан өткен. 

Төсеніп құрақ зар еткен, 

Кеңімей дүние тар еткен, 

Панасы қамыс әкем бар, 

Мен осындай ер жеткем, – дейді қыз тайынбастан. Қожанай ойланыпты да, қыздың өзін балықшының 

баласы екенін түсіндіргеніне сүйініпті. 

– Балам үйіңе баста, қамыс күркеңнен дәм таталық, – депті бай. 
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Қыз тағы да іркілмей: 

– Қоныңыз, ата, – дейді де үйіне ертіп барады. Расында қамыстан қалаған үйі бар, құрақтан тоқыған 

көрпесі бар шал әкесі күркеде отыр екен. Бай амандық айтысып, сәлемдеседі де, қыздың әрекетіне қарап 

отырады. Жүгіріп еңбек еткен жас қыз бір табақтағы шортанның сорпасын келтіріп: 

– Мынау, ата, шортан, сорпасын ұрттауға өзім де қорқам, – дейді. Екінші табақты көрсетіп: Мынау, ата 

сазан, осы үшін әбден кетті мазам. Мынау, ата, бекіре, жайын балық, жей беріңіз кекіре, – дейді. 

Қожанай қызда зеректік барын байқап, баласына айттыруға құдалық сөйлесіпті. Балықшы шал тез көніпті. 

Бай малды айдап беріпті де, қызды Тесікбайға алып беріпті. Ел: «Малын көзіне сүрткен Қожанай қу кедей 

балықшының қызын баласына әперді» дейді. Қожекең, амал не, балам тең болмады-ау деп, арман етеді 

екен. Тесікбай болса, балықшының қызы Сақыпжамалға «күркеден шыққан кедей қызы» дей беріпті. 

Сақыпжамал да есесін жібермепті. «Қамыс тесігінің саңлауы бар, сенің басыңның саңлауы» доқ деп, 

әзілдейді екен. Не керек, осымен күндер өтіп жүре береді. Қыз қылығынан ғой, Сақыпжамал атасына жаға 

беріпті. 

Қожынай сырт хандардың еліне көп барып, саяхат ететін, мал айырбастайтын, сонымен байлығын 

жұрттан асырған бай екен. Сол әдеті бойынша бай сыртқа шыға беріпті. Бар қазынасын келініне сеніп, 

тапсыратын болыпты. 

Бай бір рет Пак патшасының еліне барып, онан сансыз алтын, күміс, асыл тастар, асыл бұйымдар алып 

еліне қайтпты. Ұлы керуенімен келе жатса, ортадағы үлкен тауда қашаннан бекініп жататын қырық 

қарақшы бар екен, байдың керуені осыған келіп кездесіпті. Қарақшылар барлық асыл мүлікті талап алады. 

Аты шыққан Қожанайды таниды, мұны тірі жіберсек, бізді қоймай табады, онан да өлтірелік деп кеңеседі. 

Оны Қожанай да біледі. Қарақшының бастығын шақырып алады. 

– Қарақтарым, сендер осы тауда мал іздеп жүрсіңдер ғой. Менің малым жетеді. Бәрін алыңдар, мені 

жіберіңдер! – дейді. Оған тонаушылар көнбейді. 

– Ендеше мұның үстіне үйімде екі алтын терегім бар, бірін алыңдар. Мына малдарымның бағасынан он 

есе артық келеді. Бір қамбада толған алтыным бар, оның жартысын алыңдар да, мені жіберіңдер! – дейді. 

Қарақшылар оны алудың жолын сұрайды. Мен хат жазып, мөр басып берем, кісі жіберіңдер, балам береді, 

– дейді. 

Қарақшы ойланыпты да, «Жаз хатыңды, көрейік», – депті. Қожанай баласына мынадай хат жазыпты: 

– Балам Тесікбай! Мен Пак патшасына есік алдындағы екі алтын ретектің бірін тартуға тарттым. Сол үшін 

бірін қалдырып, бірін бер. Мұнда қырық нарға артатын асыл бұйым барды, ала кету үшін қамбадағы 

алтынның жартысын бер. Алтын ақ бас, бура бас нарларға тартылсын – барған адам өзімнің мал 

басыларым. Жұмысы тез бітсін, Әкең Қожанай, – деп мөрін басады. 

Қарақшы оқып көрді де: «Осыны әкеліп алып, онан кейін байдың жазасын беремін», – дейді де, мықты 

екі қарақшысын хатпен жібереді. Айтуы бойынша екі қарақшысы Тесікбайға хатты әкеліп тапсырады. Ол 

хатты оқи сала дүңк етіп: 

– Қайдағы алтын терек, алтыны несі, тіпті бізде ақ бас бура бар ма, алжыпты әкем! – деп, сөйлей бастайды. 

Бұл дүңкілді үйде отырған Сақыпжамал естиді де, жүгіре шығып: 

– Немесе, атамнан хат бар ма? – дейді. 

– Бар, міне, алжыпты атаң! – дейді баласы. Сақып хатты оқып, мазмұнын түсінеді де: 

– Өзі жинаған дүниесін өзінен аяймыз ба, береміз, бәрі де бар, қонақтар үйге кіріңдер! – дейді. Сөйтіп екі 

қарақшыны ішкі үйге ендіріп, есікті сыртынан мықтап бекітеді. Тесікбайды хатпен ханға жібереді. Хан 

хатты оқып, түк те түсінбейді. Сақыпжамалды шақыртады. Сақыптан хан хаттың мазмұнын сұрайды. 

Сонда Сақып хатты мынадай деп шешкен екен: 

– Атам хатты перделеп жазған, есік алдындағы екі алтын терек дегені – Тесікбай мен мені айтқаны. Қазір 

жау қолында қиналудамын, жаным кейігенде сендердің біріңді беруге дейін даярмын дегені. Екеуінің 

бірін қалдырып, бірін бер деуі – екі қарақшы кетті, бірін қалдырып, бірін бастатып келіп, құтқарыңдар 

дегені. Қырық нарға артатын асыл бұйым бар дегені – қарақшының саны қырық дегені. Алтын ақ бас бура 

басты нарларға артылсын дегені – хатымды сендер шеше алмасаңдар, ханға апар, ол шешеді, әскерін тез 

жібереді дегені ғой. Ханда қырық кісінің ақылы бар деуші еді, тақсыр бір әйелдің ақылына жетпейсіз бе, 

– деп сөккен екен. Хан ашуланып сол сағатында әскерлерін жіберіпті. Әскерлері Қожанайды босатып, 
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қарақшыларды ұстап әкеліпті. Осылай жүргенде Қожанай бай өледі. Әкесінің орнына Тесікбай сырт 

хандықтарының еліне шыға бастайды. 

Тесікбайды әкесімен бірге жүретін қазына бастықтарына, мал бастықтарына қосып жіберіп отырады 

Сақып. 

Бір рет Тесікбай мармордан қаласын салдырған, гауһардан қақпасын орнатқан, қанатты ат мінген, 

қарымды қару асқан Оймауыт ханның еліне барып, мал айырбастайды. 

Өз елінен бірге шыққан ханның, уәзірлердің, байлардың мырзалары да бар екен. Арасында күнде сауық 

ойын менен тамаша. Байлыққа мас болған мырзалар жүйріктерін, тұлпарларын жарыстырады, бәйгі тігеді. 

Бір күні сорына ма, бағына ма кім білсін, Тесікбай мен Бүркіт мырзаның ат жарыстыруға бәстескені барша 

жұртқа тарайды. Екеуі екі жүйрігін алысқа айдайды. Бүркіттің жүйрігі алдымен келеді. Тесікбайдың 

уәдесі бойынша қолындағы бар мүлкін Бүркітбай ұтып алады. 

Онымен де тынбайды, Тесікбай атымның бабы келмеді деген соң, бәске аттары мен әйелдерін де тігіп, екі 

жүйрікті қайта жарыстырады. Соры қайнап, Тесікбай Керқұланы да, Сақыпжамалды да Бүркітке ұттырып 

жібереді. Сөйтіп, басқа мырзалар қайтқанда Тесікбай қайта алмай Оймауыт елінде қалады. Мастанған 

Бүркіт сонда тұра-тұрады. Тесікбайдың қазына бастықтары еліне келсе де, Сақыпқа көріне алмай жүреді. 

Кешіккен соң бір сұмдық болғанын іші сезген Сақып сәл түсін өзгертіп, қаланы аралап жүріп, өзінің 

қазына басшысына кезіге кетеді. Бөгде әйел болып, Тесікбайды сұрайды. Жасырын сыр әшкере болады, 

масқарасы шыққан ерін естіп біледі. Ерінің ездігіне ашынған Сақып жанына баяғы мал басшысын ертіп 

алып, асығыс ерін іздеп, жолға шығады. Күн жүреді, түн жүреді, апта жүріп, ай жүреді. Оймауыттың еліне 

барады. Қаланың бір шетінен орын алады. Ерекше жасанады да, Бүркіт мырзаның жайын іздеп табады. 

Соған жақын жерден бір үйді ұстауға бекиді де, қайта келіп, мың сандыққа тас толтырады, мың сандыққа 

жүн толтырады, сандықты бекітіп сырлатады. Барлығын нарға артып, сөйлескен үйге түседі. 

Бұ да бір сылқым мырза, Бүркітпен жақындаса түседі. Ері байғұс Тесікбайды іздеп келсе, ошақта от 

жағушы болып отыр екен. Қожайынға пұл беріп, оны сатып алады. Үйіне әкеліп, от жағушы етіп қояды. 

Күндердің күнінде Бүркіт мырзаны Сақып қонаққа шақырады. Бұған дейін мың сандық гауһар, алтыны 

бар, мың сандық асыл жібек малы бар бай атанған Сақыпқа жақындай алмай жүрген Бүркіт шақырғанда-

ақ жетіп келіпті. Сақып мырзаға ас пен шарапты аямай беріпті. Мырза әбден қылжақтапты. Осы кезде 

қызша жасанып Сақыпжамал үйге кіріпті. «Мен Жеңісханның қызы едім, сендей жігітті іздеп таппай 

жүргенде, сырға көріп шүкір еттім» депті. Бүркіт онан әрі мастаныпты. 

Қонақ үйге шешін де жат деп бұйырыпты. Бұрыннан дайындап қойған Қожанайдың малға басатын 

таңбасын шешініп жатқан Бүркіттің санына әкеліп басыпты. Қызған темірге шыдасын ба, мырза жалаңаш 

қашып құтылыпты. Осымен ай өтеді, апта өтеді, Бүркітті бағады да жүреді. Мырзаның жарасы жазылды 

дегенде, Оймауыт ханына Сақып жігіт болып, жасанып келіп арызданады. 

– Әкем Қожанай әлемге аты шыққан бай еді. Оның малын қарақшылар ала беруші еді. Ол кісі өлді. 

Осында ағам Тесікбай келген, оны жоғалтыпты да, бар мүлкін Бүркіт деген қарақшы талап алыпты. 

Малымды танып ұстап, алдыңызға келдім, – дейді. Бүркіт: 

– Ұтып алғанмын, – дейді, сөйтіп екі жақ хан алдында айтысады. Сонда Сақып: 

– Мұның ұры екенінің белгісі денесінде бар, көріңіз! – деп өтінеді. Санын ашып жіберсе, Қожанайдың 

айдай таңбасы шыға келеді. 

– Міне, әкемнің малын көп ұрлаған, сан рет қолға түскен. Сонда екінші ұрлама деп, әкем таңбасын басып 

еді. Қараңыз, әкем өлген соң ағайымды да тонап, малын алған! – дейді. 

Хан Бүркітті зынданға салады да, мал-мүлкін екі есе етіп Сақыпқа қайтарады. Іс біткен соң Сақыпжамал 

еліне қайтуға дайындалады да, патшаға кіріп, Бұркітті сұрайды. 

– Ол қарақшы да болса, біздің ханның адамы ғой, беріңіз, сонда барып жазасын тартсын! – дейді. Оймауыт 

хан мұны мақұл көріп, Бүркітті береді. Сақып оны байлатады да, бір түйеге артады. Түйенің басын 

Тесікбайға жетелетіп қояды. Алыс жүрді, көп жүрді, қанша да болса, оң жүрді. Бір кезде Бүркіт ұтса, енді 

Бүркіт байлауда, Тесікбай оны жетелеп келеді. 

Еліне жақын келгенде, Сақыпжамал әйелше киініп, Тесікбайды қасына шақырады. Тесікбай әйелінің 

бетіне бажырайып қарапты да қалыпты. Өз көзіне өзі сенбей тұрып-тұрып, еңіреп жылап қоя беріпті. 

Соңынан Бүркітті шақырады. Өзінің кім екенін сонда танытады. 

– Е, мырза, сен Тесікбайды қалай алдадың, енді кімге алдандың, көр?! – дейпті. Сонда Бүркітбай мырза: 
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– Өмірі малайың болайын, енді масқара қыла көрме, – деп жалынып жылапты. Сол жерде Сақып оны азат 

етіпті. Тесікбайға бұдан кейін ақыл кіріп, басы бүтін бас бола бастапты. 

37. Әділ патша 

Ерте кезде бір сал жігіт сапарға шығып келе жатып бір үлкен қалаға тап болыпты. Ол қаланың дәл 

ортасында үлкен бәйтерек көреді. Бәйтеректің бүрі аспанға атылып шығып, қайта жерге құлаған екен 

дейді. Осы бәйтеректің бүрі жерді мүлдем жарық қып тұрады екен. Егер кімде кім бұның бүрінен 

«ұстаймын» деп таяп барса, қолы маңдайынан аспай қалады екен. Әлгі жігіт бәйтеректі анадай жерден 

көріп, таяп кеп, бүрін аламын дегенде қолы маңдайынан озбай қалыпты. Міне, осы кезде сол елдің 

патшасы жиналыс істеп, елді жинап құлақтандырады. 

– Осы бәйтеректің бүрі неге жарқыратып жарық шашады? Бүрін алам деп кісі барғанда қолы неге 

маңдайынан озбай қалады? Себебі не? – деп халқынан сұрапты. Жиылған елдің ішінен бірде бір адам 

сауалына жауап қайтара алмаса керек. 

– Егер таппасаңдар, бәріңді де қырып жойып, тұрған орындарыңды қанға бояймын, – деп зікір салса керек. 

Халқы: 

– Ойбай, тақсыр, бізге бір айдың рұқсатын беріңіз. Егер таппасақ, бәрімізді өлтіруге ризамыз? – деп 

жалынып сұрапты-мыс. 

Халқы күнбатыс, күншығысқа тарап кетіпті. Бұл елдің халқы бүйтіп үйде қозғалмай отырып өлгенше 

адасып өлейік деп жан-жаққа тарап кетеді. Осы кезде әлгі жігіт Ертіс дариясына таман өрлеген кісілермен 

ілесіп кетеді. 

Ол жігіттің ойы «осы Ертіс дариясының басын көрсем» деп ойлайды. Осылайша кетіп бара жатқанда бір 

адам құдықтан қауғамен су тартып, мал суарып, ыдысқа құйып жатады. Сонда ол көрінген кісінің 

шелегіне су құяды да, өз шелегіне әлі құймапты. Өз шелегі сол қалыппен бос қала береді. Онан әрмен 

өрлеп келе жатса, таудың бөктерінде біреу отын алып жатыр екен дейді. Ол отынын көтерейін дегенде 

көтеріп тұра алмапты. Көтере алмаған соң отын үстіне қайта отын салады. Және көтере алмапты. Оның 

үстіне қайта салады, тағы көтере алмапты. Тіпті болмаған соң көп қып салып ап, енді көтергенде көтеріп 

кетіпті. Жолаушы жігіт бұған таңырқап, тағы өрлеп жүріп отырса, бір адам егін орып жатыр екен. Ол егін 

орса, пысқан пыспағанына қарамастан орып, суға тастап жатыр. Не бөлек жинамайды. Онан әрмен өрлеп 

келе жатып, белі бүкір, көзі қызыл шал кез болып, ол кісіге сәлем береді. Одан жаңағы жолда көрген 

білгенін әңгімелеп, себебін сұраса: 

– Оны мен білмеймін. Оны менің бір ағайым біледі. Осы жолмен өрлеп жүре берсең кез боласың. Менің 

жасым жас, жүз елуде ғанамын. Мен білмеймін, – деп жауап беріпті. Тағы бір белді асып келе жатса, 

жаңағы шал өңдес, одан гөрі жасырақ әлгінің інісі ме дегендей бір шал кез болады. Ол шалдан жаңағы 

жолдан көрген білгенін сұрап еді: 

– Менің жасым жасырақ. Жасым жүз сексенде ғана. Ілгері жүрсең, менің ағайым кез болар. Сол кісіден 

сұрасаң со біледі. Сонан сұра депті. Ілгері жүріп келе жатып, тағы бір белді асқанда, одан гөрі жас, сақал 

мұрты қап-қара шал кез бола кетіпті. 

Онымен амандасып, көрген білгенін айтып, кейін қалған екі шалдың мәнісін қоса сұрайды. Сол кезде әлгі 

шал бәйтеректен бастап, себебін айта бастапты. 

– Күндердің бір күнінде, заманның бір заманында, сол жерде бір патша тұрып еді. Соның тұсында, бір 

адам бір адамға жерін сатты. Алған жерден ол адам алтын тапты. Алтын тапқан адам жер сатқан кісіге 

алтынын алып барыпты. 

– Мен мына алтыныңды алмаймын, өзің ал, – дейді тапқан кісі. 

– Мен жерімді бірден саған сатқам, енді одан шыққан алтынды мен алмаймын, – дейді. 

– Мен алсам жеріңді сатып алдым, алтыныңды алғаным жоқ, – деп қызарақтаса керек. Ақыры екеуі 

келіспей, елінің патшасына барып жүгініседі. 

Патша: 

– Сенің ұлың бар ма? 

– Бар. 

– Сенің қызың бар ма? 

– Бар. 

Осы кезде патша: 
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– Сен қызыңды мына жер сатқан кісіге бер. Құдай дескен құда болыңдар да, осы алтынды сол екі ұрпақтың 

игілігіне жұмсаңдар! – деп шешеді. Бұған бұл екеуі қарсы болмай, құйрық-бауыр асасқан, құдай дескен 

құда болып, әлгі алтынды солардың той-томалағына жұмсапты. Бұған қайран қалған жұрты әділ патшаға 

батасын береді. Патша күндердің күнінде қайтыс болған соң, ел-жұрты жылап-сықтап қойыпты. Оның 

басына шаншыған ағашы үлкен бәйтерек болып өсіп, халқының игілігіне бөленгендіктен, бәйтеректің 

бүрі жарқырап сәуле шашатын болыпты. 

Әлгі жолда кезіккен адамның өз шелегіне су құймай, елдің шелегіне су құйып жатқаны – өзінің жан 

сақтауын ойламай елдің қамын жеген Едіге болды. Отын көтере алмай, көп қып қосып-қосып ап көтергені, 

қарағым, әр нәрсені әуелі бастан дейді. Қылмыс, ұрдықты көп істеп, әдет еткенге дәніккен сайын жеңіл 

болар, ол адамға тау ақырында тастай ғана сезілер. 

Егін орған көрдіңіз жолда дейді, 

Жан алушы сұрасаң сонда дейді. 

Таңдамай жас-кәріні алып жатқан, 

Көр болар алып суға салып жатқан. 

Адамдар ақылменен ойлаңдаршы, 

Ешкім бар ма өлімнен қашып қалып жатқан? 

Әуелі жолыққаның менің ең кіші інім еді. Алғаны нашар адам болғандықтан дүние мүлкін жия алмай 

қалған қарақасқа кедей. Күйгелек адам болғандықтан сақал-мұрты, шашымен ерте ағарды. 

Екінші інім жасы бар жүзде сексен, 

Айтайын хикаясын бастан кешкен. 

Жұбайы жаман болды ол інімнің, 

Ақылы аздау болды көкейтескен. 

Сондықтан сақал мұртын ақ шалған-ды, 

Тек малмен қара басқа бақ қонған-ды. 

Жұбайым өзімменен бірдей болып, 

Кәртеймей бір өзіме көп таңданды! 

Сол бәйтерек өсіп шыққан кезде мен жиырма жаста едім. Менің мал- басым, ақыл-құтым жұбайыммен 

сай болды да сақал-мұртымды ақ шалмады. Қазір екі жүз елудемін деп ол қария барлық жұмбақты 

шешіпті. «Қариялардың іші алтын сандық» деген сөз осыдан қалса керек. 

38. Әділшілік һәм гүл ағашы 

Бір қалада ерлі-қатынды екі адам болыпты. Бір баласы бар екен. Мейлінше кедей болып ешбір жұмыс 

қылуға малдары жоқ екен. Бірақ егін салатын азырақ жерлері бар екен. Оны да өздерінің орнына бір кедей 

көршілеріне сатады екен. Сол көрші екі өгіз амалдап тауып алып, сол жерге егін сала бастапты. Бір 

уақытта жердегі соқаменен жыртып жүріп жердің астынан соқасы тиіп сылдыраған құмыраның сыбдыры 

естіледі. Жерді қазып құмыраны тауып қараса, толған алтын екен. Сонда кедей алтынның біріне тиместен 

көміп қойып, жердің иесіне барып хабар беріпті. 

– Сенің жеріңнен алтын салған құмыра таптым, жүріп соны жылдамырақ ал, – дейді. Сонда жердің иесі 

айтыпты: 

– Жер бұ күнде маған тиісті емес, мен саған сатқан едім пайдалануға, сол себепті алтын да саған тиесілі, 

– деп. Көпке шейін екі кедей ерегісіпті. «Сен ал, сен ал», – деп. Ақырында төбелесіп бірін-бірі жаралы 

қылып, хандарына барып арыз қылыпты. 

Хан арыздарын тыңдап, екеуінің адалдығына таң қалып сұрапты: «Балаларың бар ма, қанша?» – деп. 

Жерді пайдаланып жүрген кісінің бір қызы бар, бұрынғы иесінің бір үғылы бар екен. Сонда ханның 

қылған билігі екеуінің балаларын неке қылып қосып, табылған алтынды жастарға бер деп үкім қылыпты. 

Сонда екеуі де билікке разы болыпты. Жастарға әйбат үй салып, той қылып барша маңайындағы 

қалаларды шақырыпты. Екі жас мейлінше бақытты болып аталары да заруат көрмепті. Неше заман өткен 

соң баяғы алтын табылған жерге гүл ағашы қсіп, гүлдегенде алтын шығаратын болды дейді. 

Бір күні патша аңға шығып, көп жүріп баяғы алтын жерге кез болып, гүл ағашын көріп жылдам келіп 

гүлінен жұлып алайын дегенде, ағаш көкке көтеріліп кетіпті. Патша көп қайран болып тұрыпты. Сонан 

соң кейін қайтып барып қараса, ағаш орнына барып қалыпты. Патша қайтадан жақын келіп айналып қарап, 
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тағы да ұстауға ұмтылған екен, тағы көтеріліп кетіпті. Патша үш мәртебе жаһат қылып болмаған соң үйіне 

бос қайтыпты. 

Патша сарайына келе сала нөкерлерін, молдадарын жиып көргенін баян қылып айтып, «бұл не нәрсе» деп 

сұрапты. Ешқайсысы тауып жауап бере алмапты. Сонда патша үйін, халқын, жұртын тастап, сол көрген 

нәрсесін білуге ғаһид қылып, жолаушы болып жөнеліпті. Өз шаһарына жақын бір қалада кемпір көріпті. 

Сол кемпірден біледі ғой деп өз жұмысын сұраған екен. Кемпір бір шаһарда бір қарт бүкір шал біледі деп 

көздеп жіберіпті. Патша айтқан шаһарға келіп көп іздеп, ақырында айтқан ақ шашты бүкір шалды 

тауыпты. 

Сол шал патшаның жұмысын тыңдап болып, айтыпты: 

– Сенің іздеп жүрген жұмысыңды білетін кісі мен емеспін, ол менің ортаншы ағам, жақын пәлен шаһарда 

тұрады, – депті. Сонда патша қарттан қағаз алып, айтқан бағанағы шалдың ағасын тауып алыпты. Сол 

қарт жасы үлкен болса да бағанағы інісінен жасырақ, тың екен дейді. Шашының ағы да аз дейді. Сонда 

патша таң қалыпты. «Бұл жас кісі ғой, баяғы кемпір «қарт» деп айтып еді, бағанағы қарт өтірік алдап 

жіберген екен ғой», – деп ойлайды. Ақыры жұмысын айтыпты. Шал естіп болып басын шайқап айтыпты: 

– Менің халім келмейді һәм сенің іздеп жүрген шалың мен емеспін. Мен ортаншы інісімін. Енді 

бәрімізден үлкен ағамыз тағы бар. Сол бұ сөзіңді біледі, – депті. Өзі бір шаһарда теңізге жақын тұрады, – 

депті. Сонда патша бұ шалдан тағы қағаз алып, тұңғыш қартты іздеп жөнеліпті. Патша іздеп айтқан 

шаһарына келіп, тұңғыш қартты тауып алыпты. 

Сол тұңғыш қарт деп іздеп келген кісісін патша көрген жерде тіпті қайран қалыпты. Қарт деп айтатын 

емес дейді, жап-жас, беті уылжып тұрған, шашы қап-қара дейді. Патша жұмысын айта бастапты: 

– Мен сені іздеп келдім. Сен айта ғой, – деп. Қырға гүл ағашы қайдан келді, алтын сабақтарыменен? Мен 

жақындап барсам гүлдерінен жұлып алайын деп, көкке көтеріліп кетеді, кетсем қайта орнына барады, – 

дейді. Тағы да бір сенен таң қалып сұрайтыным, не себептен осындай жассың? Ортаншы інің жасы кіші 

болса да шашының ағы бар. Кенже інің мүлдем қарт шал. Шашы аппақ, сендердің әкелерің бе деп 

ойлайтын? – депті. 

Сонда шал патшаға бәрін айтып беруге уағда қылып, әуелі отырып тамақ ішейік деп отырғызыпты. Тамақ 

жеп болған соң шалдың қатыны бір қарбыз алып келіпті. Шал ол қарбызды қайтарып, «өзге қарбыз әкел» 

депті. Қатыны ерінің бұйрығымен барса да, бастапқы қарбызын қайта әкеліпті. Себебі, өзге қарбыз жоқ, 

бар болғаны біреу-ақ екен. Снда шал қатынын он екі қайтара жұмсапты, «өзге қарбыз келтір» деп. 

Ақырында сол қарбызын жеп, патшаға айтты дейді: 

– Көрдіңіз бе, патшам, бізде бар болғаны жалғыз қарбыз бер еді. Осыны өзім біле тұра қатынымды неше 

мәрте жұмсадым, «қарбыз келтір» деп және қатыным екіқабат. Сонда да қатыным қарбыз аламын деп он 

екі рет барып, он екі келді. Сонда да маған ашуланып ләм деген жоқ. Менің қатыным ақылды, жуас, сол 

себептен мен інілерімнен тың, жаспын, жасым көп болса да, кенже інімнің қатыны мейлінше долы, сол 

себептен ерін қартайтты. Ортаншы інімнің қатыны онша долы да емес, онша жақсы да емес өзіне, сол 

себептен ері көп қартая қойған жоқ. 

Енді өз жұмысың турасында айтатыным мынау: «Гүл ағашы шыққан жерді бір кедей адам өзге бір кедейге 

сатқан һәм сатып алған кедей жер жыртып жүріп бір құмыра алтын тауып алған. Сонда екі кедей ұрсысып 

ханның ақылыменен балаларын қосып жақындасыпты. Сол гүл ағашы екі кедейдің адалдығына шыққан 

бір бақыт, өз иесінен басқа ешкімге бұйрығы жоқ. Сол үшін гүлді аспанның жібергені, «шалдар жақсы 

тұрсын» деп. Бөтен кісі бұл гүлден ала алмайды. Оның аспанға көтерілетіні аламын деген сол адамға 

білдірген белгісі», – депті. 

39. Жарты ғұмыр байлықта, жарты ғұмыр пақырлықта 

Бір кедей шаруа келе жатса алдынан ақ боз атқа мінген ақ шапанды, ақ сақалды, ұзын бойлы, батыр 

қабақты бір адам кез бола кетіп, аман сәлемге қарамастан ұзын ақ таяғын нұқи көтеріп: 

– Ей, сорлы! Сенің жарты өмірің байлықта, жарты өмірің пақырлықта. Кәне, қайсысын алдымен аласың? 

– депті. 

Ол жігіт «Мен үй ішіммен ақылдасып кеп айтайын» дейді. 

Қатынына келіп: 

– Ой, қатын, біздің ғұмырымыздың жартысы байлықта, жартысы пақырлықта екен. Алдымен қайсысын 

алайық? – дейді. 
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– Алдымен байлықты алайық. 

– Ой, қатын, жас уақытымызда байлықты алып ап, қаусағанда пақырлықты алсақ не боламыз? 

– Жоқ, біз алдымен байлықты алуымыз керек, – деп қатыны болмаса керек. Ақыры байлықты алдымен 

алды. Бай боп кетті. Қой көп бітті. Мың қой бітіп, мыңғырылып қорада жатты. 

Көп үй көрші қонды. 

– Мыналарға сауын берейік – дейді байы. 

– Жоқ. Сауын бермейік. Оның орнына енші берейік, – дейді қатыны. Отыра мыңғырыла біткен қойдан он 

үйге жүз-жүзден ұстап бөліп береді. 

– Мынаны қайткендерің? – дейді көршілері. 

– Бұны бір-ақ жолата сіздерге бергеніміз – дейді. 

Біздің жарты ғұмырымыз байлықта, жарты ғұмырымыз пақырлықта. Басымызға күн туған уақытта 

көмектесіңдер, – дейді. Сонан қалған жүз қойды он-оннан қосып беріп бақтырады. Олар уақытында 

қырқып, сауып беріп тұрды. Осылайша жақсы өмір сүре береді. Осылайша жүргенде он-оннан қосқан 

қойдан жас ортасына келе бере айырылып қалады. Бастарына қайта пақырлық орнаған кезде жаңағы жүз-

жүзден қой берген көршілері жүз-жүзден қайтарып қой береді. Міне, осылайша қайтадан өмірі байлықпен 

өте бастайды. «Қатыныңның ақылымен бай бол, бай болсаң – жомарт бол» деген сөз осыдан қалса керек. 

40. Білгір мен хан 

Бұрынғыда бір бай болыпты. Төрт түлігі сай болыпты. Өзі ақылды дүниедегі білгір болыпты. Бірақ мұның 

жалғыз баласы болыпты. Күндердің күндерінде бай баласын шақырып алып, бар ақылын үйретіпті. 

Ақылында «балам біріншіден қатыныңа сырыңды айтпа! Екінші ақымақпен дос болма! Үшінші жаңа 

байығаннан қарыз алма!», – деген екен. 

Баласы әкесінің бұл айтқан сөздеріне мақұл деп көнген. Бірақ неге айтқанын білмей, талайға дейін түсіне 

алмай жүріпті. Ойлай-ойлай ойының түбіне жете алмапты. Бір күндері болғанда әкесінің айтқандарының 

барлығын қолымен істеп көзімен көрмекші болмақ болып, бір байдан қасақана қарыз алады. Бір 

ақымақпен дос болады. Сөйтіп үйіне келіп, бір қойды бауыздап өлтіріп, қолын қандап, үйінің артынан 

жер қазып көме салып қатынына келіп: 

– Қатын! Қатын! Ешкімге айтпа. Мына менің қолымдағы қанды көрдің бе? Бір кісі өлтіріп едім, соның 

қаны дейді. Қатыны: 

– Ой, тәңір-ай! Кімге айтайын, ешкімге айтбаймын, – дейді. 

Соныменен біраз күндер өтеді. Бір күні түнде қатынын сабапты. Қатыны, азанымен тұра салып ханға 

барып арыз береді. «Байым анада бір кісінің қанын ішіп» еді, енді мені де сөйтбекші болды ма, түнімен 

сабап шықты, – дейді. Хан естісімен ақ бір жендетін жіберіп жауапқа шақыртады. Жендет барып байдың 

баласын айдап келе жатқанда куәлікке досымды ерте жүрейін деп досына келсе, «Қолым тимей жатыр 

еді», – деп бармайды. Қоштасып бұдан өте бергенде, баяғы қарыздары ұшырасады. Олай-бұлай деуіне 

қоймайды. Жабысып жағадан алады. Қалмайды. Жанын тықсырып бара жатқан соң бұрынғы ақшасын 

жанынан суырып бере салады. Бұдан да өтіп ханға келеді. Хан: 

– Не үшін қанышерлік қыласың? Қатының анада бір адам өлтіріп еді, енді мені өлтірмекші деп арыз беріп 

отыр рас па, – дейді? 

Бала: 

– Жоқ тақсыр өйткен емеспін, – деп шынын бастан-аяқ айтып береді. Хан сенбестен адам жіберіп 

көрсеттіріп, ақыры шынына жетіп сенеді. Бірақ хан мұның әкесінің ақылдылылығынан қорқып, бағыма 

кертартпа бола ма дегендей мақсатпен құрттырмақшы болады. Бір терең зындан қаздырып, соған әкесі 

мен баласын салып көмдіріп тастатады. Екі, үш жыл өтеді. Оған шейін дихандар да қарап жатпастан егін 

егіп, оғып-бұғып зынданның үстіп таптауға да жақындапты. 

Бір күні ханның тамағына шөп кетіп, ауырады. Дүниеде бақсы-бәлігер, тәуіптің ешқайсысын қоймай 

қаратса да жазыла алмайды. Бір күні бұрынғы білгір байдың қадірін білетін бір адам ханға келіп: 

– Ол жақсы адам еді сіздің ауыруыңызды қалайда болса жазар еді. «Алтынның қолда барда қадірі жоқ», 

– дегендей сіз оның қадірін білмедіңіз, жазасын тартқаныңыз осы, – дейді. 

Хан жұртын жиып: 

– Ол адам шын білгір болса, әлі күнге дейін өлген жоқ деп, білінбей қалған зынданның маңайынан 

үңгірлеп қаздырып жатқанда бір сүйек шығыпты. Бұл қайсысы екенін ажырата алмастан, одан ары 
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қазыңқырағанда ақылдының өзін тауып алады. Баяғыда көмілерінде өзіменен бірге бір дорба тоқаш ала 

көмілген екен. Баласына да берместен күніне бір тоқаш жеп күнелтіп тірі екен. Бірақ қансыз, сөлсіз өлудің 

аз-ақ алдында екен. 

Жұрттар: 

– Ханымыз ауырып жатыр еді. Сені жазады дегенмен саған жіберіп еді. Біздер алып кеткелі келдік 

орыныңнан тұрып жүр, – дейді. 

Білгір: 

– Жоқ, бармаймын хан мені бір өлтіріп, енді өзіне керек болғанда ғана шақырды ма? Бар айтыңдар, – 

дейді. 

Жұрттар ханға барып келмейтінін білдіргенде, хан: 

– Егер мені жазса, күллі бақ дәулетімнің бәрін берем деп жатыр деңдер, – дейді. 

Жұрттар білгірге қайта барып ханның сөзін айтыпты. Білгір: 

– Олай болса қырық қыз әкеліңдер, бір саты тауып, соған зынданның аузына жеткенше қыздарды 

жағалата қойыңдар, – деген екен, айтқанының бәрін істеді. Сатыдан жоғары өрлеп келе жатып, жолдағы 

жағалай тұрған қырық қыздың бетінен шопылдатып, қырық сүйіп үстіге шығады. Сөлденіп қызыл кіріп 

қалады, әбден айығып ханға келсе, тамағынан шөп қадалып, азаптанып өлудің аз-ақ алдында жатқанын 

көреді. 

– Сен жазыла алмайсың, бірақ менің бір шартым бар, соны орындасаң жазылуың мүмкін, – дейді. Халқы 

да, ханы да: 

– Егер жазатын болсаң орындармыз, – дегенде 

– Ендеше, ханның жалғыз баласы бар екен. Соны әкеліңдер. Алдына бауыздаймын, содан жазылар, – депті. 

Хан мұнысына «Балам өлгеннен өзім өлгенің артық» деп көнбепті. Жұрттар: 

– Жоқ, сенің өлгеніңнен балаңның өлгені артық. Жас балаң өсіп бізді билегенше біздің тұқымымыз 

құриды, – деген соң лажысыз баласын бауыздауға қияды. 

Баланы алып келіп, алдына қол-аяғын буып бауыздамақшы болып тұрып: 

– Қой, көзіне көрсете бауыздамайық, ханымыз талып кетер. Онан да алдынан ши тартып ханның көзінше 

баланы шиге кіргізіп, басқа бір қойды аяғын буып әкеліп, қорыс еткізіп шалып жібереді. 

Хан жалғыз баламнан айырылдым-ау дегендей қылып: о...о...о...п! деп ішінен қайғылы-шерлі леппен 

күрсінгенде тамағына қадалып тұрған шөп сызылып сыртқа шығады. Сол жерде ханның өзі де, баласы да 

аман қалады. Мынаның қылығына хан разы болып, бақ, дәулетінің барлығын білгірге береді. Сөйтіп ол 

мақсат, мұратына жетеді. 

41. Үш жетім зерек бала 

Ертеде, ерте заманда, ешкі құйрығы келте заманда бір патша бар екен. Оның жалғыз ұлы болыпты. Ол 

ұлы ажалы жетіп ауырып өліпті. Жалғыз ұлының күйігінен патша далаға шықпай жатып алыпты. 

Бұл патшаға бірнеше патша көңіл сұрай барыпты. Сонда да тұрмапты. Патша басқармаған соң елі 

күйзеліпті. Осы елде жан ашыр адамы жоқ, әке-шеше, аға-іні дегендей туған туысы жоқ үш жетімек бар 

екен. Бұлар үшеуі ақылдасып «біз патшаның көңілін сұрасақ қайтеді» деген оймен патшаға бармақшы 

болады. Бұлар халықтарына «біз барып көңіл сұрасақ қайтеді» деп ақылдасады. Халықтары: «Сен үшеуің 

түгіл сендерден де зорлар барып көңіл айтқан сонда да тұрмаған патша, сендерге тұра ма?» – депті. 

Әрине ол уақта жетім-жесірді көшеде көшке елемейтін уақ қой. Осы күні бұл үшеуі жылап-жылап 

ауылына қайтады. Тағы бір күні үшеуі ақылдасып, алған бетімен патшаның ордасына бармақшы болып, 

үйінен шығып, сол бетімен ордаға келеді. 

Барайын десе алдындағы қарауыл рұқсат етпейді. Осы жерде бұлар тұра береді. Ол қарауылдары барып, 

патшаға хабар етеді. Бала деген соң, патша: «қандай жұмысы бар екен әкел» дейді. Сонымен үшеуі барып 

отырады. Онан соң патша: «Қош, жұмыстарың не, айт, – дейді. Үшеуінің ішінде біреуі тұрып айтады: 

– Ия, таласымыз бар. «Қандай талас, айт қәне?» – дейді патша. Бала біреуін қолымен көрсетіп: «Мынау 

бір жерге алтын қойып кетіпті. Оны мынау қойған жерден алып кетіпті. Осы алтын қойған баланікі ме, 

жоқ болмаса, қойған жерден алған баланікі ме, міне, осы таласымыз», – дейді. Патша: «Әрине, қойған 

баланікі», – дейді. Бала тұрып: 

– Сонда алтын қойғандікі болады ма? 

– Ия. 
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– Не үшін тұрмай жатырсыз төсектен, жаратылса жаратылды, бала болды сізге, өлді – қайта барды ол, 

бала болды қайыр қара жерге. Не үшін қана болып төсектен тұрмай жатысыз? – деп көңіл айтыпты бұл 

үшеуі. Онан соң патша орнынан тұрып есін жинап, қайтадан халқын жинап алыпты дейді. Патша 

уәзірлерін шақырып, бұларды уәзірлердің қатарынан босатып, бұлардың орнына үш жетім баланы 

ақылды, білгір, зеректігі үшін уәзірлік қатарына енгізіпті. Ал енді бұлар уәзір болып тұра тұрсын. 

Бұрынғы ескі уәзірлеріне келейік. 

Бұлар үш жетімнің уәзір болғанын көре алмай елге үгіт таратып, осы жердегі там тасты уатуға, елді 

бүлдіруге кірісіп, қаланың көп жайларын бұздырып осындай әрекет жасап жүрген кезде патша бір күні 

жорыққа бұрынғы, соңғы уәзірлерімен шықпақшы болды. Сөйтіп жорыққа шығып келе жатса бір 

қайырылыс жерде екі байғыз атты құсқа көзі түседі. Қараса біреуі ойда, екіншісі қырда отырған екен. Үш 

жетім бұрын айтады екен «біз құстың да тілін білеміз» деп. Оны ана уәзірлер біледі екен. Бұлар айтыпты, 

патшаға: «Осы сіздің жаңадан сайлап алған үш уәзір балаңыз айтатын еді, біз құстың да тілін білеміз деп, 

егер де білетін болса анау отырған байғыздың біреуі ойда, екіншісі қырда нағып отыр екен осыны 

сұраңызшы», – депті. 

Байғызбен тілдесіп, біліп келу үшін біреуін жібереді. Ол атынан түсіп, атының ерін қайтадан мықтап 

тартып алып, қайта атына мініп артынан қуып жетеді. Аналар сұрайды: «Не үшін біреуі ойда, екіншісі 

қырда отыр екен?» – дейді. Бала сонда: 

– Ойда отырғанның жалғыз ұлы бар екен, қырда отырғанның қызы бар екен, екеуі қалың мал сөйлесіп 

отыр екен. Қызы барға ұлы бар айтады екен «менің балама қызыңды бер» дейді екен. Ол «қанша мал 

бересің» депті. Ұлы бар: «Отыз алтын берем», – депті. Қызы бар айтыпты: «Онда саған қызымды 

бермеймін, себебі отыз алтын өзімде бар, одан да көбірек бер, – деп, бітісе алмай отыр екен», – деп бала 

осымен сөзін тамамдапты. 

Сонда патша тұрып: «Ә, менің адамдарым бұзылған екен ғой», – деп ойға кетіпті. 

Сөйтіп серуендеп болып кешкі уақытта жай-жайына тарасыпты. Кешке таман патша жаман киім киініп 

алып, қаласын аралап көруге шығып, қаласын қараса, қаласының тең жарымы бұзылуға тақалып қалған 

екен, оны көріп қайтады. 

Ертеңіне «қош енді, балалар, ел бүлініп, қала бұзылыпты, бар жайларыңды табыңдар» деп, үш жетімді 

уәзірліктен босатып қоя беріпті. Балалар сөйтіп бас қамымен жүре тұрсын. Енді қалаға келейік. Бұрынғы 

уәзірдерді қайта сайлап алыпты да, патша селк етпей шалқасынан жатып уәзірлеріне аты-жөні жоқ 

«әкел!» депті. «Егер үш күнге шейін әкелмесеңдер, бастарыңды кесем», – депті. 

Сонымен бұлар не әкел дегенін білмей, ақылдасып, «осы ана үш жетім балалар зерек еді, соны іздейік» 

депті. Сонымен бұл үшеуін екі күн өтіп, үшінші күні іздеп тауып алады. Келе бұлар балаларға сәлем 

береді. Ол үшеуі де сәлемін қабылдады да: «Қош, жол болсын, қайда барасыздар?» – деп сұрау сұрады. 

Бұлар жауап берді. «Біз сіздерді іздеп жүрміз. Себебі біз өлетін болдық, патша бізге уақыт берді. Ол 

мынадай, шалқасынан селк етпей, аты-жөні жоқ «әкел!» дейді, не әкел дегенін білмей келеміз, сонымен 

бізге үш күн уақыт берді. Ол бүгін бітетін күні», – деді. «Дұрыс, онда қала бұзылған, соны жөндеу үшін 

ұста әкел дегені ғой!». Онда сол күні, сол уақытта артына кейін қарай қайтып, бірнеше ұста апарады. 

Сонда патша: «Е, қош, үш күннен бері ұста таба алмадыңдар ма? Неғып кешіктіңдер, айт шындарыңды!» 

– депті. 

Сонда аналар тұрып: 

– Не әкел дегеніңізді білмей әлгі үш баладан сұрап білдік, – депті. «Ә, ырзасыңдар ма, зеректігіне?» – 

депті патша. 

– Ырзамыз, сол үшеуін қойыңыз, – депті. «Иә, болмаса ертіп әкел», – деп алдырып, қайта уәзір сайлайды. 

Енді аз күннен соң елінде наразылық туып, «біз жетім уәзір сайламаймыз» деген соң, елі бұзылып кететін 

болған соң, қайтадан үшеуін босатып қоя береді. Сонымен бұл үшеуі басар тауы жоқ, барар жері жоқ 

қаңғырып басқа патшаның қол астына кетеді. Үшеуінің ендігі кәсібі патшаның қазынасынан алтын алып 

ауқат етпекші болды. бұлардың үйі молланың тесігі болды. Түнде патшаның қазынасындағы алтынды 

үшеуі үш дорбалап тасып көрге әкеліп жинай беретін болды. 

Азанда патша қазынасын қараса, алтынның азайғанын көреді. Ертеңіне уәзірлері мен қарауылдарын 

қояды. Сонда да сол күні үшеуі ешкімге білдірместен тағы алтын ұрлап көрге әкелді. Ертеңіне патша 

қараса, тағы азайып қалған. 
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Патша қапаланып өзі қарауыл болып тұрады, «көрейікші қандай неме ол» деп қарқындап, сол күні өзі 

қарауыл болады. Сонда да патшаға білдірмей әлгі үшеуі тағы да қазынадан алтынды ұрлап алады. Азанда 

қазынаны қараса, тағы жоқ біраз алтын, қапаланып патша сол күні кешке жансыз болып, жаман киімді 

киіп алып кешке түнімен жүреді, сөйтіп жүрсе, бір жерде бір үшеу бір нәрсе арқалаған, ырс-ырс етеді. 

Дереу патша артынан ере береді. Балалар жаңағы адамнан: «Қайда барасыз?» – деп сұрайды. Ол адам 

өздерінен «Сіздер қайда барасыздар?» – дейді. Бұл үшеуі «нан талап» дейді. Әлгі адам да «мен де нан 

талаппын, қарағым» дейді. 

Әңгімелесіп көрге қарай келе жатса, бір жерде ит үріпті қоймастан, сонан соң жаңағы үшеуінің біреуі 

тұрып: «Ә, сіз патша ма едіңіз, ана ит маған іштеріңде патша кетіп бара жатыр деп үріп тұр ғой», – депті. 

Сонда ол: «Жоқ, шырағым, менен патшалық не алсын, бірақ кішкене күнімде өздерімізше ойнап 

жүргенімізде балалар мені патша етіп ойнаушы еді», – деп жалтартыпты. Олар осы айтқанға шыннан 

сеніпті. Үшеуі әлгі адаммен төртеу болып көрден соққан үйіне келеді. Өздерінше жай әңгімелесіп әлгі 

адам әңгімемен бұлардың әдіс-айласын білу үшін әр түрлі сөзге сала отырып, үшеуіне айтыпты: 

– Ұрлық ету үшін қандай айла-амалдарың бар? – депті. Үш баланың біреуі: «Менің амалым патшаның 

қазынасынан алтын ұрлағанымды ешкімге білдірмеймін де, сездірмеймін де, міне, менің айла әдісім», – 

депті. Екіншісі: «Менің амалым үрген иттің тілін білем!» – депті. Үшінші біреуі: «Мен бір көрген 

адамымды айнытпай күндіз тауып аламын, маған бәрібір жеті қараңғыда көрсем де, күндіз көрсем де 

танимын», – депті. 

Бұл үшеуі сөзін бітіріп болған соң: «Иә, сіздің қандай айла-амалыңыз бар?» – депті. Бұл адам айтыпты: 

«Ажалға кетіп бара жатқан адамды ажалдан құтқарамын», – деген екен. Енді бұлар сөзін тауысып төртеуі 

ұйқыға кетеді. Сол уақытта ана үшеуін ұйықтата салып патша қайтадан бұрынғы киімін киініп болып, 

дереу тез қарауылдарына барып: «Дәл көрде үш бала бар, соны барып үшеуін бірдей дарға тартып, 

алтынды қазынаға сал!» – депті. Дереу қарауылдар келсе, үш бала ұйықтап жатыр, қасында алтын. 

Алтынды алып сол түнде қазынаға салады да, азанға шейін қарауыл тұрады. 

Азанда үшеуі тұрса, алтын да, жанындағы адам да жоқ. Дереу үшеуі жан-жағына алақтап, сасқалақтап 

далаға шығайын десе, ана қарауыл әскерлер үшеуін ұстап алып, аяқ-қолын байлап дарға аспақ үшін 

даршыға береді. Даршы үшеуінің мойнына жіп байлап аспақшы болып жатады. Осы уақта патша бір биік 

жерден жаңағы үшеуін көрмекші болып тұр еді, себебі қандай әдістер жасар екен деп ойлап еді. 

Сол уақытта адам танығыш бала дереу даршыдан ұлықсат сұрап мойнын босаттырады да, әлгі патшаға 

бала тұрып: 

– Е, адам, түндегі адам сен емес пе едің, өлімге, ажалға кетіп бара жатқан адамды өлімнен, ажалдан 

құтқарам дегенің қайда, құтқар, міне, өлімге кетіп бара жатырмыз, – деді. Сонда патша даршыға 

босаттырып, құтқарып жебірепті. Сөйтіп, өзіне әлгі үшеуін уәзір қылып алыпты. 

42. Ат бағушы құл 

Бұрынғы заманда бір әмірлі ханның үш тұлпар аттары болып, ол тұлпар аттарын өзінің бір өте сенімді 

құлына ғана бақтырады екен. Хан сейілге шығарында, ханның мінемін деген тұлпарын атбағушы құлы 

ерттеп әкеп беріп, кешке құл тапсырып алып тұрады екен. Хан әлгі сенімді құлына өтірік айтпайды деп 

өте қатты сенеді екен. 

Бір күндерде, ханның ордасында барлық уәзірлерімен өзара кеңесіп отырғанда хан отырып, менің 

тұлпарларым бағушы құлым өмірінде өтірік айтпайды, мұндай өтірік айтпайтын адам болады екен депті. 

Сонда қасында отырған бас уәзірі: Тақсырау өтірік айтуға тура келгенде өтірік айтпайтын адам баласы 

бола ма екен? Ол құлыңызыдың өтірік айтуына тура келетін істер кезікпей жүр ғой депті. Сонда хан, ол 

құлым өліп кетуіне хайыр өтірік айтпайды. Ол жөнде мен қатты сенемін депті. Сонда уәзір тұрып: 

– Тақсыр, сол құлыңызға өтірік айтқызсам қайтесіз, – депті. Сонда хан тұрып, «егерде сен сол құлыма 

өтірік айтқызсаң мен орнымнан түсіп хандығымды саған беремін, егер өтірік айтқыза алмасаң басыңда 

аламын», – депті. 

Бұл сөзге уәзірде келісіп, құлыңызға үштөрт күн ішінде өтірік айтқызамын деп, уәзір ордадан шығып 

үйіне келіпті. Уәзірдің ай десе ай емес, күн десе күн емес, өте сұлу үш қызы бар екен. Уәзңр үйіне келген 

соң қыздарын шақырып алып, «балаларым, мен ханман осындай уәде тоқтам жасап келдім, ханның ана 

үш тұлпарын бағатын құлына бір ауыз өтірік айтқыза алсақ, құдай жарылқап мен хан болдым, ал енді 

өтірік айтқыза алмасақ үш балам әкеңнен үміт қылмаңдар, мен өлген кісі», – депті. Сонда қыздары отырып, 
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ойбай іс қиынға айналыпты ғой, енді ол құлға қалай өтірік айтқызу керек депті. Сонда уәзір тұрып, 

«балаларым сендер әкеміз өлімнен аман болып, мұрадына жетсін десеңдер, оның оңай», – депті. 

Сонда қыздары, ойбай, ол құл бізбен байланысты өтірік айтатын болса, ол үшін көрсеткен ақылыңызға 

біздер даярмыз ғой депті. Сонда уәзір тұрып: 

– Балаларым ол жөндегі ақылым, бүгіннен бастап ол құлдың ат бағып тұрған жеріне үшеуің үш түн қонақ 

болыңдар. Сендер әрқайсың ол құлмен бір кеш бірге жатып, бұйымтай сұрағанда, бағып тұлпарының 

бірінің басын сұрап, үшеуің үш түнеп, сол үш тұлпардың басын кестіріп әкелсеңдер, ол құлда өтірік 

айтпайтын шара қалмайды, – депті. Бұл сөзге қыздары «мақұл» деп бірінші күні үлкен қызы түрліше асыл 

киімдерді киіп, хош иісті майларды жағынып, бейне бір перінің қызы сияқтанып, атбағушы құлдың 

жататын үйіне келеді. Айдай болып сұлу қыз қасына жетіп келгенде құл недерін білме алмай, «ханшайым 

жолыңыз болсын», – депті. 

Сонда уәзірдің қызы әкесінің үйретуі бойынша «мен бас уәзірдің қызы едім. Өзіміз теңдес уәзір, бек 

ханзадалардың балалары жастық махаббатпен ойнапкүлелік деседағы, солардың өмір махаббәтінан 

сіздің күніңізді артық көріп, сізге көптен бері жанділіммен ғашық болғанымнан, сіздің қасыңызға бір 

түнеп шықсам деп, әдейі іздеп келіп едім. Егер рұқсат болса», – депті. 

Сонда құл қанышаға, «ойбаяу сіздің мұндай ойыңызға мен даярмын», – деп, ол түнді екеуі тамашамен 

өткізіп, қыз тәңертең үйіне қайтпақшы болғанында, құл тұрып «я ханышам көңілге алған бүйімтайыңыз 

бар ма?», – депті. Сонда уәзірдің қызы менің сұрағанымды беретін болсаңыз бүйімтайым бар депті. Сонда 

құл тұрып «көңіліңізде не болсада орындаймын демедім бе, не сұрағыңыз болсада айтыңыз», – депті. 

Сонда уәзірдің қызы: «тілегім тұлпардың бірінің басы еді» дегенде, құл сөзге келместен, бір тұлпарды 

алып ұрып, басын кесіп, бере салыпты. Уәзірдің қызы басын алып үйіне барыпты. Ханның қызы 

кеткеннен кейін құл бұрынғы әдетінше ханға барып, тақсыр тұлпарлар аман деп аттардың амадық 

хабарын бере алмай ол күні қалған екі атын бағып, жата беріпті. Екінші күні кешінде уәзірдің екінші қызы 

ханның құлына қонаққа келіп, әкесінің үйретуі бойынша алдыңғы тәтесі сияқты түрліше киімдерін киіп 

келіп, перінің қызындай болып келіп, қонақ болып түнімен бірге жатып, ертеңінде қайтарда екі тұлпардың 

бірінің басын кестіріп алып, әкесіне келіп баяндап беріпті. Үшінші күні кешінде уәзірідің кіші қызы 

алдыңғы тәтелері сияқты ат бағушы құлға келіп, қонақ болып, түнімен бірге жатып, ертеңінде қалған 

үшінші тұлпардың басын кестіріп алып кетіпті. Атбағушы құл үш күнге дейін ханға бара алмай төртінші 

күні ханға барып, аттардың амандық хабарын бермекші болыпты. Ханға не айтарын біле алмай, 

басындағы бөркін төр алдына қойып, бөркін хан қылып қойып, өзі бұрынғы әдетінше есіктен кіріп келіпті. 

– Е, үш күннен бері қайдасың, тұлпарлар аман ба? 

– Е, тақсыр, тұлпарлар түгел аман, сабындап жуылды, – деп тұрып, басын шайқап, «жоқ мұным болмайды 

екен» деп, сыртқа шығып кетіпті. Екі рет қайтып оралғанда бөрік: 

– Е, үш күннен бері неғып келмедің, тұлпарлар аман ба? – дейді. Сонда құл: 

– Е, тақсыр, тұлпарлар дақ бұрынғыдай емес, үш күннен бері жемшөп жемей қатты ауырып тұр дейді де, 

жоқ деп, басын шайқап, бұл да болмады, – деп тағыда далаға шығып кетеді. Осылайша әлденеше қайталап 

және кіріп келіп, хан болып: 

– Е, сен үш күннен бері неғып келмедің? Тұлпарлар аман ба? – дейді. Мұнан кейін өзі бала болып: 

– Е, тақсыр тұлпар көңілдегідей аман емес. Себебі, тұлпардың үшеуіде ауырып, біреуі бүгін өліп кетті деп 

тұрып, басын шайқапшайқап, жоқжоқ, бұл да болмады, болмады, – деп және далаға шығып кетіп, 

төртінші рет қайтып келіп тұрып, хан болып: 

– Е, сен үш күннен бері неғып келмедің? Тұлпарлар аман ба? – дейді. Кейін өзі болып: 

– Е, тақсыр тұлпарлар аман емес. Өзі хан болып: 

– Е, не болды, тұлпарлар ауырып қалды ма? Не болды депті? 

Сонда атбағушы құл: 

– Тақсыр аттар ауырған жоқ, бірақта, үшеуіде тірі емес, үшеуіде өліп қалды. Хан болып: 

– Ой мынау не сандырақтап тұр, ауырмаған аттар өлуші ме еді, ой, не дейсің? – дейді. Өзі болып: 

– Тақсыр, қайран тұлпарлардың үшеуіде ауырмайақ өліп кеткені рас – депті. Өзі хан болып: 

– Ауырмай қалай өлді, сен мас болып тұрмысың? – дейді. Өзі болып: 

– Тақсыр, хан кессеңіз міні басым, сіздің уәзіріңіздің үлкен қызы маған қонаққа келіп, ол маған ғашық 

екен, менімен бір түн бірге жатты. Ертесіне қыз үйіне қайтар кезінде мен қыздан небүйімтайың бар деп 
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сұрағанымда, маған мына бағып тұрған тұлпарыңның басы қажет деп сұрады, сонда сонда мен сөзге де 

келмей тұлпардың бірінің басын кестім де қызға беріп жібердім. Сонан екінші күні кеште сіздің 

уәзіріңіздің екінші қызы келіп, менімен тағыда бір түн бірге жатып, ол қызда қайтарында бір тұлпардың 

басы қажетт еді деп сұраған соң, оғанда бір тұлпардың басын кесіп бердім. Сонан өткен түні уәзіріңіздің 

үшінші қызы келіп, ол қызда бір түн менімен бірге жатып, ертесін енді қалған бір тұлпардың басын 

сұраған соң, қалған бір тұлпардың басын оғанда кесіп беріп жібердім, – деп, бөркін алып, басына киіп, 

бұрынғы әдетінше өзінің хан ордасына барып, ханның уәзір бектерімен кеңесетін үйіне кіріп келгенінде 

ханның бас уәзірі ішінде, өзге уәзірлері және бар, қанша адамдарымен хан ордасында отыр екен. 

Сонда хан атбағушы құлына: 

– Е, сен үш күннен бері қайдасың, тұлпарлар аман ба? – депті. Сонда атбағушы құл: 

– Тақсыр, тұлпарлар аман емес, қайран тұлпарлар аман болмай қалды ғой – депті. Хан ашуланып: 

– Е, не болып қалды? – дейді. Құл: 

– Тақсыр, хан сіз кесу үшін басымды даярлап келдім. Ол тұлпарларың аман болмаған себебі мұнандай еді 

депті: 

– Осыдан үш күн бұрын, кешінде сіздің бас уәзіріңіздің үлкен қызы маған келіп, қонақ болып, екеуміз бір 

түн бірге жатып, қайтарында не бүйімтайың бар? – деп сұрадым. Менің бүйімтайым өзіңнің бағып жүрген 

тұлпарларыңның басы деген соң, мен бір тұлпардың басын кесіп беріп жібердім. Сонымен ертеңгісі 

кешінде уәзіріңіздің екінші қызы келіп, қонақ болып, менімен бір түн бірге жатып, ол қызда қайтарында, 

менің қажетім тұлпардың бірінің басы еді деген соң, оған тағы бір тұлпардың басын кесіп беріп жібердім. 

Сонан кейін түні кешкісін уәзіріңіздің үшінші қызы келіп, қонақ болып, менімен бір түн бірге жатып, 

бағана қайтар кезінде ол да бір тұлпардың басын сұраған соң қалған тұлпардың басын кесіп беріп 

жібердім. Басымды үш тұлпардың басы үшін алдыңызға әкеліп тұрмын, – депті. 

Сонда ханмен бәс қылған бас уәзір қалтырап, дірілдей бастапты. Хан үш тұлпарының бірдей өліп 

кеткеніне ренжіп, отырған көпшілікке уәзірімен болған бәстерін баяндап беріпті. Сонан кейін 

жендеттерін шақырып, бас уәзірдің басын алғызып тастап, оның орнына атбағушы құлды бас уәзір етіп 

сайлапты. Ат бағушы құл өтірік айтпағандықтан ақыры мұрадына жетіп, уәзір болып өмір өткізіпті. 

43. Жомарт 

Баяғы өткен заманда, халық ханнан зар илеген заманда өте әділ, өзі бай бір хан жасапты. Ол халқын халық 

оны сүйіпті. Ханның қырық уәзірі, оның ішінде өте бай, долы, шаш ал десе, бас алатын Қасым және Манап 

деген екі атақты уәзірі болыпты. Хан өте ақылды адам екен. Ол ханның тұсында өте тыныштық болып, 

халқы жақсы тұрмыта тұрыпты. Бір күндері хан екі уәзірін шақырып алып: «Я, құрметті уәзірлерім, мен 

сен екеуіңізді басқа уәзірлерге қарағанда өте жақсы, ақылды, ойшыл деп санаймын. Осыған байланысты 

сендерге бір сұрақ берейін. Оған қалай қарайсыңдар», – дейді. 
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– Айтыңыз, айтыңыз, құрметті тақсыр, – деп, екі уәзір басын төмен иіп тәжім етті. 

– Айтайын құрметті уәзірлерім. Сендер өте бай, бақытты және жомарт адамсыңдар. Бірақ, сіздер сол 

жомарттық неден болады деп ойлайсыңдар? Ниеттен бе, әлде байлықтан ба? 

– Бұл қандай сұрақ қояр екен? Бір қиын сұрақ болмаса нетті. Мүмкін бізді бір қиын сапарға баруымызды 

сұрар ма екен? – деп, үрейде отырған уәзірлер бұл сұрақты естіп, «е, оңай сұрақ екен ғой» деп ойлап 

көңілденіп қувнып қалды. 

«Дүниенің бәрі байлықтан» деп ойлайтын олар, енді өз байлықтарын мадақтағандай: 

– Әрине, тақсыр, жомарттық байлықтан туады, – деді жамыраса, егер байлық, болмаса, ниеттен не шықпақ. 

Ниетте тұрған түкте жоқ. Жомарт байлықтан, – дейді. 

– Жоқ, уәзірлерім, сендер дұрыс жауап бермедіңдер. Жомарт – байлықтан емес, ниеттен туады. Егер 

ниетің болмаса, қанша бай болсаң да жомарт емес сараң боласың, – деді хан күле. 
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– Жоқ, тақсыр, сіз қате айтасыз. Жомарт байлықтан. Егер қолыңда түгің жоқ болса, қанша ниетің 

болғанмен қалай жомарт болмақсыз. Неғұрлым бай болсаңыз соғұрлым жомарт боласыз. Ендеше жомарт 

болу байлықтан. 

– Жоқ, уәзірлерім, таласпаңдар жомарт ниеттен. 

– Жоқ, тақсыр, жомарт байлықтан. 

Сүйтіп хан мен уәзірлерінің арасында келіспеушілік туып, хан уәзірлеріне, уәзірлер ханға көнбеді. Хан 

біраз ойланып отырғаннан кейін уәзірлеріне: 

– Шырақтарым, егер сендер олай десеңдер жеті күн той жасап, елге шүлен таратыңдар. Кемпір болсын 

шал болсын, қайыршы болсын елдің сұрағанын беріңдер. Егер сендердің тойларың мен шүлендерің жақсы 

өтсе, онда жомарт – байлықтан деп патшалығымның жартысын берем. Егер осы айтқанымды орындай 

алмасаңдар онда жомарт – ниеттен деп есептеймін. 

– Құп болады тақсыр – деп, екі уәзір басын иіп шығып кетеді. 

ІІ 

Тойға деген дайындық бітіп, керемет дегендей Қасым мен Манаптың жеті күндік тойы басталды да кетті. 

Жеті күн қызық думан той болып, елдер көшекөшеге лық толды. Уәзір тойы басталды дегенге жас демей, 

кәрі демей халықтар жержерден, түкпіртүкпірден жиналды. Уәзірлер хан айтқандай елдерге шүлен 

таратады. Тойдың алты күні өтіп жетінші күні дегенде хан үйінде отырғысы келмей, қызметшісіне көк 

ешек қайыршының киімін алғызды да, дыюананың киімін киіп, көк ешекке мініп, басына аққудың терісін 

жамылып, (ол уақытта дыюаналардың белгісі басына аққудың терісін жамылады екен), қызметшісіне 

ешкімге айтпауға бұйырып бірнеше алтын ақша берді де, жолға шығып жүріп кетті. 

Көк ешек мінген басына аққудың терісін жамылған диуана бірінші уәзір Қасымның есігінің алдына келіп: 

– Ақ, мың ділдәдан кем берсең алмаймынақ, – деп айғай салды. 

Мұны естіген қыметшісі бұл сөзді Қасымға жеткізді. Қасым: «Әй, бұл үйде кісі сыймай отырғанын өзің 

көріп тұрсың кісісі аз ғой анау Манаптыкіне барсын». Қызметші үйден жүгіріп шығып: «Әй, дыюана 

мұнда кісі көп анау Манаптыкіне бар. Білдің бе? Онда кісі аз», – деді. 

– Ең болмаса нан ауыз тигізсін, – деп, айтты де шырағым. Қызметші бұл сөзді де Қасымға жеткізді. «Ой, 

сол диуаналарақ нан тілейді де жүреді екен. Ана нанның қалдығын апарып бер», – деп, Қасым дастархан 

үстінде жатқан нанның күйіктерін көрсетті. Қызметші нан күйіктерін жинап әкеп, диуанаға берді. Диуана 

оны таза бір шүберекке орады да дорбасына салып жүріп кетті. Диуана екінші уәзір Манаптыкіне келді 

де: 

– Ақ, мың ділдәдан кем берсең алмаймынақ, – деп айғай салды. Мұны естіген Манап өзі шығып: «Қария 

мұнда кісі сыймай отыр, бос қой анау Қасымдыкіне барсаңызшы», – деді. 

– Қарағамай, нанда болса ауыз тигізсеңші. 

Манап қайтіп үйге кірді де қызметшісінен бір үзім нан беріп жіберді. Диуана оны ақ орамалға түйіп, 

дорбасына салып алып жүріп кетті. Оның қайда барғанын кім білсін, сол кеткеннен басқа бір жаққа кете 

барды. 

Ертеңіне уәзірлердің жеті күндік тойы бітіп «Уһ» – деп, бір демалысты да, енді ханды жеңген шығармыз 

жарты хандық біздікі болатын болды ғой деп екеуі ханға келді. Келсе хан баяғы қалпында, баяғы түрінде 

отыр екен. Ханға бас иіп, екеуіде «алдярлап» сәлем берді. Хан уәзірлерінің сәлемін алып: «Я, уәзірлерім 

тойларың қалай өтті», – деді күлімдеп. 

– Я, тақсыр, жеті күндей той жасап, елге шүлен тараттық. Өте жақсы өтті, енді сіздің жарты хандығыңыз 

біздікі болмақ. 

– Жарайды болсын, бірақ, сендер жомарт неден деп таптыңдар. 

– Әрине, тақсыр «жомарт» байлықтан болды ғой енді. 

– Жарайды болсын. Енді сендерге тапсыратын бір жұмысым бар. Ол мынау: «Менің бүгін түнде жақсы 

дөнен қойларым жоғалды. Сол қойларымды бүгін тауып әкеліңдер және ұрлаған кісіне де ұрмай соқпай, 

тиместен алып келіңдер. Егер оны алып келсеңдер хандығымды түгел беремін», – деп, қойларының 

түртүстерінің бәрін айтып берді. 

– Құп, тақсыр, – деп, хандығымды түгел беремін дегенді естіген уәзірлері атқа мініп, көшені аралап, шаба 

жөнелді. Қасым мен Манап қойларды еш жерден таппай, әбден шаршап, енді базарға баралық одан 

таппасақ, қайталық, ертең іздерміз деп базарға келді. Базарға келсе топ саудашының ңшңнде бір жас бала 
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жеті қойдың терісімен етік сатып тұр екен. Уәзірлер терілерін анықтап қарап тура ханның айтқанындай 

жеті қойдың терісі екенін таныды да «Ә, ұры бала сен бе едің» деп бас салып сабай бастады. 

– Ағатайларай мен ұры емеспін, бұл өз қойым, өз еңбегім жіберіңіздер шынымды айтамын, – деп бала 

зарлап босанғысы келгендей бұлқынады. 

– Өмір үніңді, иттің баласы. Хан қойларын ұрлауыңмен қоймай, оны сойып жіберіп сатып тұрғанын. Тағы 

өзі «мен емес жібер» дейді ғой. Міне саған жіберген, – деп, Қасым баланы тартыптартып жіберді. 

«Ағатайларай, мен ұры емеспін» – деп безектейді жас бала. Үйіріле соғылған қайы қамшы тызтыз етіп, 

баланың етін пышақпен кескендей қылды. Бірақ, зарлаған балаға жан ашыр уәзірлер ме «міне саған ұры 

емес, міне саған ұры емес», – деп ұруды үдеткенүстіне үдетеді. 

Уәзірлер жеті теріні және баланы алып ханға келді. 

– Алып келдік тақсыр. Қойыңызды ұрлаған бір жетім бала екен. Есік алдында тұр, – деді жарыса сөйлеген 

уәзірлер. 

– Әкеліңдер, баланы бері, – деді хан екі уәзіріне. Екі уәзір далаға жүгіре шығып баланың екі қолынан 

сүреймүйрей, терімерісімен ханға алып кірді. «Тақсыр, қойларыңыз мынау ма?» – деп екеуі жеті теріні 

бірінен соң бірі көтерді. «Дәл өзі» – деді хан шіреніп. 

– Ол емес тақсыр, бұл менің өз еңбегім, – деп бала зарлап жылап қоя берді. Хан баланың бетіндегі 

қамшының ізінен түскен таңбадан тамшылаған қанды көріп сұрланып кетті. 

– Иә, уәзірлерім. Айтқанымды орындап сабамайақ алып келіпсіңдер, – деді хан мысқылдап. Қане, 

баланың арқасын көрсетіңдерші маған. Қасым барып баланы теріс айналдырды да, жейдесін көтеріп 

баланың арқасын көрсетті. 

Хан баланың арқасының білеубілеу болып ісіп кеткенін көріп күрсінді де, баланы алдына шақырып алып: 

– Қарағым мына қойларды қайдан алдың, – деді. 

Бала ханның қарағым дегеніне іші жылып кетіп, жылағанын қоя салды да: 

– Тақсыр, бұл менің табан ақы, маңдай теріммен тапқан малым. Мен ұры емеспін тақсыр, – деп, әңгімесін 

бастады. 

ІІІ 

– Құрметті тақсыр, менің әкем жас кезімде қайтыс болды да содан ес білгенге дейін шешем асырап келді. 

Мен ес білгеннен кейін шешемнен де әл кетіп ауырғыш болып алды. Ақыры жоқшылықтың зардабынан 

Кенбай деген байға жеті жасымнан бастап қой бағатын жалшы болып орналастым. Жаста болса ерінбей 

қарамағымдағы қойларымды өте жақсы күтіп, баптап өсірдім. Қыстан да малдарым күйлі, жардай семіз 

болып шықты. Содан Кенбай байдың қадірлі жалшысының бірі мен болдым. Малдарды өлтірместен өте 

жақсы өсіргеніме ол маған жылына бір қойдан ақымды төлеп тұрды. Кенбай байдың қолында алты жыл 

жұмыс істеп, ақыма алты қой алдым. Ақырғы жетінші жылдың аяғында мен басқа жаққа жұмысқа 

тұрмақшы болып ол кісіден сұрандым. Ол кісі әреңәрең қимастан мені босатып ақырғы жылыңның еңбегі 

деп бір қой, оған қоса «жеті жылда бірде бір қойымды өлтірмей аман, күйлі ғып өсіргенің үшін сыйлығыңа 

алты қой бердім» – деп, жеті қой берді де маңдайымнан сүйіп аттандырды. Сүйтіп жеті қойды айдадымда 

үйге әкеп қораға кіргізіп қойдым. Сол күні кеште есік алдында отын жарып тұр едім астына көк ешек 

басына аққу терісін жамылған диуана келіп: 

– Қонақпын қарағым, – деді. 

– Қонақ болсаңыз қоныңыз, үй міне қария деп үйді көрсеттім. Мен ес білгелі келген бірінші қонақ еді. 

Сондықтан мен оған дыюана болсада қатты қуандым. Бұрын «біздікіне өмірі қонақ келмедіау», – деп 

режуші едім. Енді қонақ келгеніне әкем қайта келгендей қуандым. Диуананы үйге кіргізіп, астына жалғыз 

көрпемді салдым. Қонақ аты, жөнімді, не жұмыс істейтінімді және тұрмысқа байланысты сұрақтар берді. 

Мен жауап беріп, өз атыжөнін сұрауға ұялып далаға шығып кеттім. Жеті қойдың бірін әкеп шешем 

екеуміз сойып, басын үйтіп қазанға салғалы жатқанымда әлгі диуана: 

– Ол не қарағым, – деді. Мен: 

– Қария сізге сойған қойымыз еді. Соның басын асқалы қазанға салып жатырмын, – дедім. 

– Жоқ, қарағым мен ет те жемеймін, бас та мұжымаймын, сорпа да ішпеймін, тек күніне он төрт бүйрек 

жейтін адаммын. Ол сыйыңа рахмет қарағым, – деді. 
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– Мұнысы қалай болды екен ә, күніне он төрт бүйрек жесе онда мұның диуана емес, бай болғаны ғой. 

Әлде осы – қызыр болмаса кетті, – деп іштей таңдандымда шешеме барып қонақтың сөзін айттым. Шешем 

өте жомарт кісі еді. 

– Қарағым он төрт бүйрек дәл болғандай жеті қойың бар. Соны соя ғой азар болса ертең терісі мен етін 

сатып жеті қойдың орнын толтырып алармыз, – деді. 

– Жарайды апа, олай болса, менде сіз осыны айтса екен деп тұр едім, – деп, он төрт бүйрекке жеті қойды 

дәл дегендей тапқаныма өте қуандым да, қойларды шетінен әкеп соя бердім. Шешем қойлардың етін 

жөндестіре берді де мен он төрт бүйректі алып, тазалап жуып қазанға салғалы жатыр едім, әлгі диуана 

қонағым тағыда: 

– Ол не қарағым қазанға салғалы жатқаның, – деді. 

– Ата сізге пісіргелі жатқан он төрт бүйрек қой дедім. 

– Жоқ, қарағым Қасен өзіме бер бүйректеріңді, мен біреудің пісіргенін жемеймін өзім орманға барып, 

кішкентай шөңкеме пісіріп жеймін. 

Қонағымның айтқан тілегін орындап он төрт бүйректі орамалына орап, түйіп дорбасына салып бердім. 

Түнімен ол кісі бізбен бірге болды. Шешем екеуміз ет асып жедік. Қонағымыз айтқанындайақ асымыздан 

ауыз тиген жоқ. Ақыры ұйықтайтұғын мезгіл жетті. Қонағымызға бар көрпемізді төсеп, өзіміз бар 

киімдерімізді жамылып жата кеттік. Ертеңіне ерте тұрып қарасақ қонағымыз жоқ, таң сәріден тұрып кетіп 

қалыпты. Шешем екеуміз аңтаң болдықта қалдық. 

Енді мен бүгін сол жеті терімен еттерді сатқалы тұр едім екі уәзіріңіз келіп «сен ұрысың» деп базардың 

ортасында өлердей ғып сабап сізге алып келді. Енді не істемекпін, үкім сіз не айтсаңыз болғаны да тақсыр. 

Бірақ, мен бұл қойлар табан ақы маңдай терімнің еңбегі деп айта аламын, – деп бітірді бала сөзді. 

– Үй, мына тазша не дейді сен ұрысың білдің бе? Сен ханды ұрладың, – деп, зекіп айғай салды Манап. 

Хан Манапты тоқтатып: 

– Мына бала былай айтып тұр. Бірақ, мына жеті терілер менің жеті қойымның терісі. Сендер қалай 

қарайсыңдар бұған, – деп, хан екі уәзіріне қарады. 

– Я, сіздікі тақсыр, мына тазша ұры, – десті екеуі. 

– Дұрыс солай болсын. Енді сендер бұған қандай жаза қолданғанды дұрыс көресіңдер? 

– Мен айтайын тақсыр, – деп Қасым басын төмен ие тәжім етіп түргелді. Бұл ұры тазшаны хан мүліктерін 

ұрлағандықтан ат құйрығына байлап таутасқа соғып өлтіру керек. 

– Жоқ, ол онша қызық емес, одан да жарым беліне дейін жерге көмдіріп, басы мен кеудесін балаларға 

ұрғызып өлтірсек сол қызық болар еді, – деді Манап. 

– Екеуіңніңде жазаларың өте қызық және өте дұрыс екен. Ол үшін сендер мынау айтқан Кенбай байды 

тауып алып келіңдерші анығын білейік. 

– Құп болады тақсыр. 

IV 

Ханның екі жағында екі уәзірі. Оң жағында Қасым да, сол жағында Манап. Хан алдында тұрған Кенбай 

Қасеннің түріне тесілетесіле қарап кейігендей аяушылық кейіп білдірді. 

– Неге алдырдыңыз тақсыр, не жазығым бар еді? – деді Кенбай. Баланың түріне қарап менде жазықты 

екенмін ойлады ол. 

– Ешқандай да жазығың жоқ, бірақ, сен ана жеті теріні танисың ба? – деп, хан бұрышта жатқан терілерге 

қолын созды. Кенбай терілерді аударыстырып көріп: 

– Танимын тақсыр, – деді. 

– Танысаң кімнің қойының терілері? 

– Ол мен мына балаға әнеу күндері жеті жылда аянбай еңбек еткені үшін сыйлыққа берген алты қой мен 

бір қойдың терілері тақсыр. 

– Шын айтқын, өз қойың ба? 

– Өз қойым тақсыр, өтірік айтсам ант атсын. 

– Өте дұрыс, – деді де хан бір дорба алып, оның ішінен түюлі үш ақ орамал алды да үстел үстіне шешіп 

қойды. Сарай іші жымжырт. Тыныштықты тек Қасен ғана бұзды. 

– Мынау менің он төрт бүйрегім ғой, ой аллай, – деп, айғайлап жібергенін өзі де сезбей қалды. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              984 bet 

Үстел үстіндегі бірінші орамалда нандардың күйігі, екінші орамалда бір тілім нан, үшінші орамалда 

қызыл алтынша жарқырап, алтыннан жасалған торғайлардай болып, он төрт бүйрек жатты. Екі уәзір 

өздерінің нандарын танып, екі беттеріне от басылғандай қызара күйіп, ұялғаннан төмен қарап кіріп 

кетерге жер таппады. 

– Көрдіңдер ме? – деді хан уәзірлеріне қарққарқ күліп, сен екеуің менің хандығымды түгел алатын 

болдыңдар ғой. 

– Я, уәзірлерім – деді хан, мен сендерге бұйрық бергеннен кейін жетінші күні диуана қалпына түстім де 

астыма ақ ешек мініп, басыма аққудың терісін жамылып, сендердікіне барып мың ділдәдан сұрадым, бірақ, 

сендер мың ділда емес мына жақсы нандарыңызды бердіңіздер. Содан шығып отырып мына Қасен 

баланыкіне бардым. Рас ол мен едім. Қасен мені өте жақсы сыйлады. Мен одан он төрт бүйрек сұрағаным, 

далаға шыққанда қорада тұрған жеті қойды көріп «ниеті болса берер» деп он төрт бүйрек сұрағанымда 

рас. Қасен ешбір ренжіместен жеті қойын бірдей сойып он төрт бүйрегін алып берді. Сонда қондымда 

білдірместен таң сәріден тұрып кетіп қалып, сарайыма кеп, хан қалпыма түстім де тағыма кеп отыра 

бердім. Қасен мен шешесінің сөзінде естіген едім де, базардан табылар деп сендерді жұмсаған едім. Иә, 

табылады да. Мен сендерге ұрмайсоқпай алып келіңдер десем сендер өлімші ғып әкелгесіңдер. Ол ұры 

емес жомартым...м...м уәзірлерім сүйтіп жомарттық байлықтан емес, ниеттен болғаны ғой ә! 

– Жоқ, тақсыр біз сіз екеніңізді білмеген едік. 

– Доғар сөзді, сендер менің хандығымды емес, жомарттықтарыңды сыйлаңдар. Хан екі уәзірді тырдай 

жалаңаш қып шешіндерді де, «өзіңді қалай ұрса мына екеуін солай ұр», деп Қасенге алтындаған қызыл 

сапты қамшы берді. Қасен бір жағынан қуанғандықтан, бір жағынан ашуланғандықтан қамшымен екеуін 

әбден әлі бітіп шаршағанша сабады. Уәзірлердің бұрын дақ түспеген ақ денесі білеубілеу боп ісіп адам 

көргісіз болды. 

– Ал, уәзірлерім, менің хандығымды ол дүниеге барғанда аларсыңдар. Балаға кескен жазаларың өздеріңе 

кесілсін, – деп хан орда кісілерін шақыртты да: «Қасымда ат құйрығына таңып таутасқа соғып өлтіріңдер. 

Өздерінің тілеген жазасы осы», – деп, бұйрық берді... 

V 

Хан екі уәзірді өлтірткелі жатыр екен деген хабар бүкіл шаһарға тарап, ертеңіне жаза кесілетін алаң 

халыққа лық толды. Бір уәзір ханның жарлығын халыққа айқайлап оқып берді. 

– Ой, дұрыс істелген өте дұрыс істелген. 

– Жойылсын жауыз уәзірлер. 

– Ризамыз. 

– Тез жазалаңдар қызығын көрейік деген дауыстар алаңның әр жерінен жаңғырыға шығып жатты. Алаңда 

үлкен тыныштық, тек бірнеше жендеттер келіп Қасымды үлкен қара аттың құрығына жалғастырып 

байлады да, атқа бір жендет мініп алып Қасымды сүреймүйрей тауға қарай шаба жөнелді. Енді жендеттер 

Манапты барып жұлмалай бастады. Жендеттер оны дайын тұрған шұңқырға әкеп белуарынан көме 

бастады. Көміп те бітті. Бір шеттен өңшең бір келкі ақ жидедамбал киген балалар жүгіре шығып үйілген 

тастың жанына тұратұра қалысты. 

– Алыңдар қолдарыңа тасты, – деп әмір етті жарлық оқыған уәзір. Балалар жерден тас алды. 

– Ал ұрыңдар. 

Жанжақтан ұшқан тастар тарыстұрыс етіп Манапқа соғылып жатыр. Манапта айқайлауға шама жоқ. 

Ыңырсыйды. Бір уақыттарда үйілген тастар Манапты да көрсетпей кетті. Хан айтқандай Қасым мен 

Манап ол дүниенің хандығына кетті де, үлкен той болып, жомарттығының арқасында шешесі екеуі 

жетпеген дәулетке жетті. Ақыры қартайып, өлімі жетіп ханда өлді. Қасен өмірде болмаған той жасатып 

хан орнына хан болып, елдеріне әділ қарайтын жер үстіндегі әділ ханның бірі болыпты. 

44. Қаракөз сұлу 

Бір хан болыпты, ханның бір уәзірі болды, мына үйде айтқан сөзді ана үйде отырып біледі екен. ханның 

бір баласы болды. Баласы келіп суға шомылса, бір кемемен қырық қыз кетіп барады екен. бір қыз ішінде 

түрегелді. Сол қызға әлгі бала ғашық болды. Бала қызды: «Кімсің?» – деп шақырды. Қыздың қолында бір 

алтын тарақ бар екен, бала сұраса, бұл қыз алтын тарақпен шашын тарады, онан соң шашын сипады. Бала 

тағы атын сұраса, қыз көзін сипады. 
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Бала қыздың кім екенін білмей үйге қайтты. Келді де уәзірге айтты: «Мен сондай бір қыз көрдім, соны 

алсам дүниеде армансыз болар едім. Мен бұ қыздан сұрадым: «Қай елдің қызы болдың?», – деп, сонда 

қыз басын сипады, тағы атын сұрағанымда көзін сипады». Уәзір айтты: «Ол қыз Қаракөз сұлу екен. басын 

сипаса жоғары шаһардың қызы екен». Бала айтты: «Мен оны қайтсеи аламын?», – деді. Уәзір айтты: «Сен 

ауру болып жат, әкең келсе қай жерің ауыратынын айтпа, шешең келсе де солай ет». Бала үйіне қайтты 

ауру болып, жатып алды, әкесі келсе де, шешесі келсе де қай жерінің ауыратынын айтпады. Хан уәзірін 

шақыртты: «Бала неге жатады, ойында не бар?», – деп сұрады. Уәзір айтты: «Балаң бір қызды көріпті, сол 

қызды мен алсам армансыз болар едім», – дейді. Хан айтты: «Оны қайтсе алады?». Уәзір айттты: «Алпыс 

қыз бер, алпыс жігіт бер, алпыс нарға жүк артып бер, оныменен мені де жібер!» – деді. 

Хан: «Сені бермеймін, – деді, балам барсын!». Баласын жөнелтпекші болды. Бала айтты: «Жоқ, әке, алпыс 

қыз, алпыс жігіт, алпыс нарды ал, жалғыз уәзіріңді бер, уәзіріңді берсең барамын, бермесең бармаймын». 

Әкесі айтты: «Бармасаң да уәзірімді бермеймін». Жігіт жатып қалды, бірнеше күннен соң әкесі уәзірін 

берді. Алпыс жігітімен, қызымен хан қалды. Жалғыз уәзірді алып, жігіт кетті. 

Барып-барып ханның баласы Қаракөз сұлудың шаһарына жетті. Бір қараша үйге келді. Бір кемпір шықты 

сол үйден. Кемпірге бір ділдә беріп, тамақ сатып алуға жіберді. Кемпір барып тамақ алып келді. 

Уәзір кемпірге айтты: «Қаракөз сұлуға барамысың?». Кемпір: «Барамын», – деді. «Бір сөз айтамысың?». 

«Жоқ, – деді, айтпаймын, айтсам басымды алады». «Бір ділдә берейін саған». Кемпір: «Не деп айтайын?» 

деді. Уәзір: «Біздікінде бір саудашы жатыр, бүгін саудасын қылып ертең қайтады деп айтшы. Сонан соң 

қыздың не дегенін маған айта кел», – деді. 

Кемпір қызға барды, барып күтіп тұрды, тамағын берді ішуге. Кемпір есікке барып тұрды: «Біздікінде бір 

саудашы жатыр, бүгін саудасын қып ертең қайтады», – деді. Қыз қасындағы көп қыздарға: «Енекемді ұста, 

аяғын жерге тигізбе, қанын жерге тамызба!» – деді. Кемпір оны естіп қаша жөнелді. Уәзір «Не депті?», – 

деді. Кемпір айтты: «Енекемді ұста, аяғын жерге тигізбе, қанын жерге тамызба деп айтты», – деді. Уәзір: 

«Жарайды», – деді. 

Сонан соң ханның баласы Қаракөз сұлудікіне барды, есігіне отырды, отырып-отырып ұйықтап қалды. 

Қыз келді, бүл жігітті көріп, ғашық жайын біледі екен, жігіттің қолына бір асық салды. Таң атқан соң бала 

шошып оянды, қайтып жүгіріп келді. Уәзір айтты: «Қыз келді ме қасыңа?». Бала айтты: «Жоқ, келген 

жоқ». Уәзір айтты: «Өтірік айтпа, келген шығар, шешінші!». Бала шешінсе асық қойнынан түсті. Уәзір: 

«Бұ не? – деді, ұйықтаған шығарсың». 

Тағы кемпірге айтты уәзір: «Екі ділдә берейін, айтқан сөзімді айтамысың қызға?». Кемпір: «Айтсам, 

айтайын», – деді. Уәзір айтты: «Біздікінде бір саудашы жатыр, бүгін сауда қып, ертең қайтады деп 

айтқайсың». Кемпір барды, барды дағы уәзірдің сөзін айтты. Қыз тағы да қыздарға: «Енекемді ұста, аяғын 

жерге тигізбе, қанын жерге тамызба», – деді. Кемпір тағы қашты, үйге келіп уәзірге қыздың сөзін айтты. 

Уәзір айтты: «Бәрекелді тәуір болған». Кеш болғанда ханның баласы қызға тағы келді. Отырарда қыз 

келді, бала қызды ұстап алып бір жерге апарды. Онда қыз баламен бір төсекте жатып ойнады. Зындан 

күзеткен екі солдат келді. Қызды баламен ұстап алып, апарып зынданға тастады». 

Хан құс салуға кеткен екен, содат патшаны іздеп барды. «Е, ханым, қызыңыз бір жігітпен ойнас қылған, 

біз екеуін зынданға тастадық», – деді. Хан айтты: «Тоқтаңыз, оны мен қайтсем де көрем кім екенін». 

Солдат зынданға қайтты. Қыз айтты солдатқа: «Құлағымдағы сырғамды берейін: «Өгіз иесі, өгізің 

шарбаққа түсіп қалды», – деп айтып, осы жерді айналып келе ғой. Солдат «Жарайды», – деп кетті. 

Уәзірдің үйінің тұсына келіп: «Өгіз иесі, өгізің шарбаққа түсіп, шарбақ иесі өлтіремін деп жатыр», – деді. 

Уәзір бұл сөзін білді. Бір ділдә алды, қолына тағы бір қап алды, барзардан нан сатып алды. Сосын 

зынданға келді. Солдат айтты: «Бұл нанды сатамысың?». «Сатамын», – деді. Сатып алды солдат нанды 

бір жарым ділдәға. Солдат айтты: «Қал мында, мен нанымды үйге алып барайын, қапты қайта әкелемін». 

Уәзір: «Жарайды», – деп, қалды. Солдат кеткеннен соң, уәзір қызға жігіттің киімін кигізді, ханның ұлына 

қыздың киімін кигізді. Қызға айтты: «Солдаттың бетіне қарамай, қапты алып, жүре бер», – деді. Солдат 

келді, қызға қабын берді, қыз үйге жүре берді. 

Хан үйіне келгенде: «Солдат тұтқын қызымды алып келсін», – деді. Солдат уәзір мен ханның ұлын алып 

келді. Ханның ашуы келді. «Ол қызым емес, деді – қызым ойнас қылды дейтұғын сен бе?», – деп, 

солдаттың басын шаптырды. Уәзір айтты: «Тақсыр хан! Елімді жау шауып еді. Жаңғыз қарындасым бар 

еді, оны күйеуге беріп едім. Күйеуім жаудың қолына түсті, қарындасыммен қашып келіп сіздің 
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қызыңыздың үйіне кірдік. Ана солдат біз екеумізді ұстап зынданға салды. Менің мінім сол еді». Хан айтты: 

«Енді бұл қарындасыңды қызымның үйіне апар. Қаракөз сұлудың қасында бірге тұрсын!». Жігіт қыз 

болып Қаракөз сұлумен бірге тұрды. 

Қаракөз сұлудың бір күйеуі бар екен, ол бұл шаһарға келді, далаға шатыр тікті. Ертең қыздар күйеуге ас 

апармақ болды. Қаракөз сұлу қыз болған жігітке айтты: «Сен күйеуіме барып айт: «Беті жақсы болса 

суменен жусын, беті жаман болса қымызбенен жусын». Қыз болған бала келді күйеуге, сәлем берді. «Е, 

жігіт, – деді, бетің жақсы болса сумен жуарсың, бетің жаман болса қымызбен жуарсың. Қаракөз сұлудың 

айтқаны сол болды». Күйеу айтты: «Жарайды, қыздың айтқанын екі қылмаймыз». Екеуі суға барды, күйеу 

суға бетін жуайын десе, қыз болған жігіт оны суға итеріп жіберді. Ол күйеуі өлген соң қыздың үйіне 

қайтты. 

Уәзір атын ерттеп, әзірленіп қыздың үйіне келді. Анда қыз болып тұрған жігітке ханның жақсы киімін 

кигізіпті. Атқа мінгізіп ханға алып барды көрсетуге. Уәзір жігітпен ханға кірді, сәлем берді. Уәзір айтты: 

«Е, ханым, бұл жігіт күйеуіміз екен, жау қолынан қашқан. Рұқсат болса сіздің қыздың үйінде тұрған 

қарындасымды қайтарыңыз!». Хан айтты: «Жарайды». Қызды әкелуге кісі жіберді. Жіберген кісі қайтып 

келді: «Бұл қыз анда жоқ екен, күйеуге ас алып барған екен, сол барғаннан қайтпаған». Хан айтты: «Солай 

болса күйеуден барып қызды алып келіңіз!». Жіберген кісі тағы қайтып келді. «Күйеу де жоқ, барған қыз 

да жоқ, құр тігулі шатыр тұр», – деді. Хан айтты: «Апырмай, мұнымыз ұят екен, күйеуіміз бұл қызды 

алып қашқан болар». Уәзір айтты: «Енді неғылдық?». Хан айтты: «Қаракөз сұлуды мына жігітке берейік», 

– деді. 

Отыз күн ойын қылды, қырық күн тойын қылды, алпыс нарға жүк артты, үйіне жөнелтті. Бір талай күн 

өтті арасында, үйіне жетті. Әкесі, шешесі өлгеннен соң әкесінің орнына, тағына мінді. Халқына, жұртына 

бас болды. 

45. Үш ауыз сөз 

Ертеде бір байдың жалғыз баласы жылқы бағып жүрсе, бір адам келіп: 

– Балам! Бір айғыр үйірлі жылқы берсең, мен саған үш ауыз насихат сөз үйретейін, – депті. 

Бала тұрып: 

– Құп! Берейін, үйретіңіз, – дейді. 

Әлгі кісі: 

– Балам! Суын ішкен құдыққа түкірме, ертеңгі асты тастама, оң қолың ұрыс бастаса, сол қолың арашашы 

болсын, – дейді. 

Бала бір үйір жылқы береді. Әлгі адам жылқыны айдап өз жөніне кетеді. Кешке бала үйіне келеді. Әкесі: 

– Мал аман ба? – дейді. 

Баласы: 

– Мен үш ауыз насихат үйреніп, бір айғыр үйір жылқы бердім, басқа мал аман, – дейді. 

Әкесі ашуланып, баласын қуып жібереді. Әкесінен түңілген бала бірнеше күндер далада қаңғырып жүріп, 

бір қалаға келеді. Қаланы аралап жүріп, ханның ордасына кездеседі. Ханның нөкерлері мұның жат жерден 

келген, бөтен адам екенін сезеді де жөн сұрайды: 

– Не ғып жүрген адамсың? Жұмыс істеймісің? – дейді. 

– Денім сау, неге жұмыс істемейін. Жұмыс табылса істейін, – деп жауап береді. 

Нөкерлер ханға келіп: 

– Бір жолаушы жас бала жігіт, өзі ақылды, есті көрінеді, қызметші болғысы келеді, – дейді. 

Хан шақыртып көрсе, бойы сымбатты, түрі әдемі, бала жігіт екен. Хан мақұл көреді де: 

– Сен менің есігімнің алдында күзетші болып жүр, – дейді. Бала есік күзетшісі болады. Бұл екі ортада 

ханның әйелі бұған ғашық болады. 

– Мен сендік болайын, ойнап-күліп жүрелік, – деп ертеңді-кеш айналдыра береді. 

Бала ханның әйелінің сөзіне азады да, көңілі ауады, бірақ көңілі ауса да: «Әкем мені неге айдап жіберді. 

Бір айғыр үйірлі жылқыны неге бердім? Шал: «Суын ішкен құдыққа түкірме деген еді ғой», – деп, оның 

үйреткен сөзін есіне түсіреді. Ханның әйеліне көнбейді. Баланың болмайтынын біліп, ханның әйелі күдер 

үзіп: 

– Мына, жаңа жүрген жаман, шірік, мені қойныңа ал, деп қоймайды, – деп, ханға шағыстырады. 

Хан ертең оны өлтірмекші болып, көміршілеріне: 
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– Ертең ертемен кім бұрын келсе, соны отқа салыңдар, – деп, бұйрық береді. 

Сонда хан балаға: 

– Ертең барып көміршілерден бір қап көмір алып кел, – деп бұйырады. 

Бала ерте тұрып көміршілерге жүгіріп бара жатса, бір кемпір алдынан шығып: 

– Ей, балам, дәм татып кет! – дейді. 

– Жұмысым асығыс, ханның жұмысы еді, – деп бала, кете бергенде: 

– Балам-ау, уақыт әлі ерте ғой! – дейді кемпір. 

Сонда баланың есіне жылқы алған қарттың насихаты түсе кетеді де, кемпірдің үйіне дәм татқалы кіреді. 

Сол екі арада ханның әйелі баланы бір көріп қалғысы келіп соңынан жүгіреді. Ханның әмірін орындауға 

әзірленіп тұрған көміршілер жүгіріп келген әйелді ұстай алып, жанып тұрған отқа тастап жібереді. 

Кемпірдің үйінде тамаққа алданып қалған бала көміршілерден бір қап көмірді ала сала, жүгіріп үйіне 

қайтып келеді. Хан оның тірі қайтып келгенін көріп, таңданады. Қараса, хан ордасынан әйелі жоқ. 

Әркімнен сұрайды, ешкім білмейді. «Бала не ғып аман келді» деп, көміршілерден хан сұратады. 

Көміршілер: 

– Ханның өз жарлығымен ханымды отқа тастадық, – дейді. 

– Мен баланы отқа салуға бұйырып едім ғой! Бала, сен жәдігөймісің, – деп, хан балаға қаһарланады. Сонда 

бала: 

– Тақсыр! Менің бір қасық қанымды қисаң сөздің расын айтайын, – дейді. 

Хан рұхсат етеді. Бала: 

– Тақсыр! Мен бір байдың баласы едім. Жаңада үйленіп едім. Далада жылқы бағып жүргенімде, бір адам 

келіп: «Бала, бір айғыр үйір жылқы берсең, үш ауыз насихат сөз үйретемін», – деді. «Мақұл, бір айғыр 

үйірлі жылқы берейін үйрет», – дедім. Сонда әлгі адам: «Балам, суын ішкен құдыққа түкірме, ертеңгі асты 

тастама, оң қолың ұрыс бастаса, сол қолың арашашы болсын», – деп еді. Мен соны үйреніп, кешке үйге 

келген соң, осы сөздің бәрін әкеме айтып едім, ол кісі мені ұрып-соғып үйден қуып жіберді. Сонан 

тентіреп, сіздің алдыңызға келдім. Ханым мені ертеңді-кеш: «Менімен ойнап-күл», – деп, тынышымды 

алды. Ойнап-күлейін десем, бір айғыр үйірлі жылқы беріп үйренген насихатым есіме түсті де, сіздің 

құдығыңызға түкіргім келмеді. Сіз көміршілерге баруға бұйырған соң, қапты алып, кетіп бара жатқанда, 

бір кемпір: «Даяр тұрған дәм бар, татып кет», – деген соң: «Ертеңгі дәмді тастама», – деген насихат есіме 

келіп, кемпірдің үйіне бара қалдым. Сонан шығып, көмірді алып қайттым. Менің ханымнан хабарым жоқ. 

Тақсыр! Сөзімнің болғаны сол, – дейді. 

Хан мұның адалдығына көзі жетіп: 

– Бәрекелді, анаңа рақмет! Сенің күнәң жоқ екен. Ханым өз жазасын өзі тауыпты, – дейді де, көп дүниелер 

беріп, ат мінгізіп, баланы еліне қайтарып жібереді. 

Бала жүріп келе жатып: «Мен кеткелі бір талай жыл болды. Менің үйдегі әйелім не күйде екен?», – деп 

ойлайды. Түнде ақырын үйіне келсе, әйелі бір жігітпен құшақтасып жатыр екен. Жанынан қылышын оң 

қолымен суырып алып, шабайын дегенде, баяғы насихат сөз есіне түсіп, сол қолымен оң қолын ұстап, не 

істерін білмей, тұрған кезде әйелі оянады. Қорқып тұра келсе, өзінің байы екенін таныйды. Бала ашуланып 

әйеліне: 

– Сенің бұл не қылғаның? Мен далада тентіреп жүрсем, сен жігітпенен құшақтасып жатырсың. Асықпа, 

жазаңды беремін! – дейді. 

– Сіздің мұныңыз қате, құлағыңызды салыңыз, мен саған айтайын. Мен сіз кеткенде өзіңізге мәлім, жүкті 

емес пе едім? Кеткеніңізге неше жыл болды. Есептеп қараңызшы? Бұл өзіңіздің балаңыз ғой! – деді әйел. 

Әйелінің қойнындағы өз баласы екенін сонда біліп, жігіт онымен құшақтасып көріп, әйелінен кешірім 

сұрап, татуласады, сөйтіп, адалдықпен мұратына жетіпті. 

46. Алпысқа келгеннен ақыл сұра 

Бұрынғы өткен заманда бір хан өзінің қол астындағы халқына жар салады. Бүкіл халық жыйналған соң, 

хан: 

– Кімде-кімнің әкесінің жасы алпыстан асқан болса, ол шалды далаға алып барып тастау керек. Жасы 

алпыстан асқан шалдың не керегі бар. Оның қолынан іс келмейді. Үйде жатып, тапқан-таянғандарыңды 

ішіп-жегеннен басқа оның бітірер ісі жоқ. Солай болған соң шалдарды құртыңдар! Ал, мұны қабыл 

алмағандардың басын аламын! – дейді. 
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Хан жарлығы екі бола ма? Жаңағы сөзді естіген халық: «Шал әкемізді аман алып қаламыз деп 

жүргенімізде, өзіміздің басымыз алынып қалар, ханның дегені-ақ болсын», – дейді. Ханның үкімі жүзеге 

асырылып, көп замандар бойы жұртқа міндетті заң болады. Жасы алпысқа келгенше шалдар өз ажалынан 

өлсе, өледі, өлмесе, елсіз жерге апарып тасталып, амалсыз өледі. Бірқатары шалдарды таудың 

жағасындағы дарияға тастап өлтіретін болған. 

Бір баланың әкесінің жасы алпыстан асқан екен. Әкесін үйге сақтап, елге көрсетіп қоюға болмайды. Жасы 

болса келді. Өлетін де түрі жоқ, шал әлі шыйрақ. Сондықтан бала әкесін арқалап, таудан асып, терең 

дарияның жағасына тоқтайды; әкесін бір тастың үстіне отырғызып, өзі отырып, дем алады. Әкесі оған 

күледі, ал баласы қайран қалады. «Шалды өлтіруге алып келемін, бұл неге жетісіп күледі?» деп ойлайды 

да, бала әкесінен сұрайды: 

– Әке! Мен сізді өлтіруге алып келемін, сіз не үшін күлесіз? – дейді. 

Сонда шал байғұс: 

– Атаңа не қылсаң алдыңа сол келер, – деген мақал бар ғой балам. Мен де осыдан отыз жыл бұрын әкемді 

өлтіруге алып келе жатып, осы тасқа отырғызып едім. Әкем өмірді қимай жылап, «ең болмаса бір жыл 

жасырып сақта» деп маған жалынып еді, «маған өмір керек, сен үшін өлерім жоқ» деп жылаған көз 

жасына қарамай дарияға лақтырып жіберіп едім. Енді міне сол хал өз басыма келіп, өзімнің қылған ісім 

өз алдыма келгеніне күлемін, жалынып жылағаннан не пайда? – дейді. 

Сонда бала: «Менің басыма да келді ғой» деп ойлайды да, әкесін өлтірмей қайта алып қайтып, сандыққа 

салып, адамға көрсетпей жүреді. 

Күндерде бір күн хан алыс жолға әскер жүргізбекші болып, бүкіл елге жар салып, жігіт жинайды. Бұл 

жорыққа баяғы жасырынып жатқан шалдың да баласы бармақшы болады. Бұл хабар жұртқа тегіс 

жайылған соң, шалға баласы: 

– Пәлен жаққа хан әскер жүргізбекші, мен баратын болдым, – дейді. Шал: 

– Балам, ол жол – жаман жол, суы жоқ шөл! Мені де бірге алып жүр, – дейді. 

Бала әкесін сандыққа салып, өгізге теңдеп алып, көп әскермен бірге жол жүреді. Әскер жүре-жүре елсіз 

далаға, сусыз шөлге шығып кетеді. Әскерлер су таба алмай, шөлдеп қырылатын болады. Хан: «су тапқан 

адамға көптеген мың ділда алтын беремін», – деп жар салады. Бірақ ешбір адам таппайды. 

Сонда шал: 

– Балам, не ғып кідіріп қалдыңдар? – дейді. Бала: 

– Хан су тапқан адамға сұраған нәрсесін беремін, – деп жар салып жатыр, – дейді. Шал сонда баласына: 

– Өгізді босатсаң, су табылады. Суы бар жерді ол иіскелеп сүзеді, сол жерді қазса су шығады, – дейді. 

Бала әкесінің айтуынша өгізді босатып жібереді, өгіз мөңіреп барып, бір жерді сүзе құлайды, дереу әлгі 

жерді қазса су шыға келеді. Өлер халге келген әскерлердің бәрі су табылған соң, су ішіп, шөлдері қанып, 

бұл жерден аман-есен жүріп кетеді. Баланың бұл ісіне хан қайран болады: «Бұл қалайша ойлап тапты 

екен?», – деп ойлайды да жүреді. 

Арада неше күндер жол жүріп, ханның әскері бір үлкен теңізге келеді. Теңізге келіп көз салса, теңіздің 

түбінде екі гауһар тас жарқырап жатыр екен. Хан мұны көріп, тағы да жар салады: 

– Осы екеуін маған алып берген адамды өзіме уәзір қылып аламын, және сұраған нәрсесін беремін! – 

дейді. 

Бұған қызығып, талай сушы адамдар суға сүңгіп, сан адамдар суға кетеді. Бірақ, гауһарды ешкім тауып 

ала алмайды. 

Сандықта жатқан шал баласынан: 

– Неге тоқтап қалдыңдар? – деп сұрайды. Баласы: 

– Үлкен теңізге келдік, түбінде екі гауһар жанып тұр, соны әперген адамды хан өзіне уәзір қып, сұраған 

нәрсесін беретін болды. Оны еш адам таба алмай жатыр, – дейді. Шал: 

– Балам! Ол гауһар судың түбінде емес, теңіздің жағасында болуы мүмкін. Айналаңа қарашы, құстың 

ұясы бар ма екен? – дейді. 

Баласы қарайды. Қараса, теңіздің жағасынан бір бәйтерек шығып тұр, басында құс ұя салған екен, мұны 

көріп бала әкесіне: 

– Бар екен, – дейді. Шал: 
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– Гауһар суда емес, сол құстың ұясында екен, суға сол ұядан сәулесі түсіп тұр екен, ол гауһар бұл жерде 

болмайды, оны құс ұясына алып келеді. Есіңде болсын, бұл жолы хан «басыңды алам» деп қысым 

көрсетіп шыныңды айтқызады. Күнәмді кешір деген уәдесін алып шыныңды айтарсың, – дейді. 

Бала ханға келіп: 

– Гауһарды мен табамын, – дейді. Хан: 

– Тапсаң, сұрағаныңды беремін, әрі уәзірім боласың, – дейді. 

Бала жаңағы ұядан гауһарды алып береді. Хан бұған: 

– Сен мұны қалайша ойлап таптың. Өз ақылың емес қой, шыныңды айт! – дейді. 

Бала көп қысым көріп, дарға тартылар мезгілде шынын айтады. Хан шалды сандықтан шығарып, баласын 

уәзір етеді де, елге келген соң: «шалдар өлтірілсін деген бұрынғы заң жоғалсын, кәріні сақтау керек», – 

деп қайтадан елге жарлық таратыпты. 

«Алпысқа келгеннен ақыл сұра!» деген мәтел осыдан қалған екен. 

47. Уәзір мен шал 

Сейпін деген хан болыпты. Ханның Мүбәрак дейтін уәзірі болыпты. Ханның уәзірі ханға айтыпты: 

– Ханда 40 кісінің ақылы бар дейді, егерде сізде 40 кісінің ақылы бола тұрып, дау болса, жанжал болса 

бізге неге жолдайсыз, өз бетіңізбен неге бітіріп жібермейсіз? Бізбен неге ақылдасасыз? – депті. Сонда хан 

айтыпты: 

– Ханда 40 кісінің ақылы бар екендігі рас. Бірақ бір жерде Самыр деген шал бар, сол шалда 40 ханның 

ақылы бар. Сол шалды мұнда қонаққа шақырып кел, – депті хан уәзірге. Мүбәрак Самар шалды қонаққа 

шақырып әкеліпті. Хан шалдың тамағын беріп сыйлап отырады. Уәзір отырып: «Бұл жаман шалдың 

қандай қасиеті бар, мынау жеті руды билеген хан, анау шал – кедей», – деп ішінен ойлап отырыпты. Хан 

шалға айтады: «Мен сізге тәңертең бір құс жіберемін, сол құсымның екі жақ қанатын жұлып тазалап 

жібергейсіз», – депті. Уәзір не деген сөз екендігіне түсінбей қалыпты. Шал ханға айтыпты: «Хан, мен 

беске бірді қосып алтау қылып тәңертеңнен кешке алтын соққанда отыз екіге жеткізе алмай жүрмін-ау!» 

– депті. Үш күннен соң хан уәзіріне: «Шалға қонаққа барып кел», – депті. Уәзір келсе жаман үйі бар, үсті-

басы күйе-күйе шал барын береді, кеңесіп отырады. Самар шалға уәзір айтады: «Сізге менің бір сұрауым 

бар», – дейді. Шал «сұраңыз», – дейді. Сонда уәзірдің сұрағы: «Кеше сізге хан «тәңертең бір құс жіберем, 

сол құсымның екі жақ қанатын жұлып тазалап жібер», – деген сөзіне түсінбей қалдым». Шалдың сөзі: 

«балам, мен кедей адаммын ғой, сонымен күн көріп отырған, бір қалта алтын берсең, шешіп беремін ғой!», 

– депті шал. Уәзір бір қалта алтын беріпті. Уәзір «Тағы бір сұрауым бар» депті. Шал «сұра, балам» депті. 

«Сіз кеше беске бірді қосып алтау қылып тәңертеңнен кешке шейін алтын соққанда отыз екіге жеткізе 

алмай жүрмін-ау» деген сөзіңізге түсінбей қалдым-ау, – депті. Шал: «Балам, мен кедей адаммын ғой, 

сонымен күн көріп отырған, бір қалта алтын берсең, шешіп беремін ғой!», – депті. Тағы беріпті бір қалта 

алтын. Сонда 40 ханның ақылы бар деген шалдың шешкені: «Балам, осы қолым нешеу?» депті. Бесеу ғой! 

Соған бір балғаны қосшы, нешеу болады?» 

– Алты болады. 

– Ендеше тәңертеңнен кешке шейін жұмыс істегенде тапқан-таянғаным ішіп-жеуіме жетпейді деген сөзім 

еді. Ал ханның «Тәңертең бір құс жіберемін, сол құсымның екі жақ қанатын жұлып тазалап жібер» дегені 

ол мынау: – құс сен, екі қалтаңды тазалап сыпырдым ба? Енді жүре бер, – депті шал ханның уәзіріне. 

Сонда барып уәзір шалда 40 ханның ақылы бар екендігіне ден қойған екен. 

48. Білгір адам 

Ертеде бір ақылды адам болыпты. Күндердің күнінде баласын шақырып алып, бір ақылын үйретіпті. 

Ақылында: 

– Балам! Біріншіден – қатыныңа сырыңды айтпа, екінші – ақымақпен дос болма. Үшінші – жаңа 

байығаннан қарыздар болма! – депті. 

Баласы әкесінің бұл айтқан сөздерін мақұлдап, көнген. Бірақ, неге айтқанын білмей, талайға дейін түсіне 

алмай жүріпті. Ойлай-ойлай, ойының түбіне жете алмапты. Бір күндері болғанда, әкесінің айтқандарының 

бәрін қолмен істеп, көзімен көрмекші болып, бір байдан қасақана қарыз алады. Бір ақымақпен дос болады. 

Сөйтіп, үйіне келіп бір қойды бауыздап өлтіріп, қолын қандап, үйінің артынан жер қазып көме салып, 

қатынына келіп: 
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– Қатын, мынау менің қолымдағы қанды көрдің бе? Мен бір кісі өлтіріп едім, сен ешкімге айта көрме, – 

дейді. 

Қатыны: «Ой тәңір-ай, кімге айтайын, ешкімге айтпаймын», – дейді. 

Сонымен біраз күн өтеді. Бір күні түнде қатынымен ұрсысып қалады. Қатыны, азанмен тұра салып, ханға 

барып арыз береді. «Байым анада бір кісінің қанын ішіп еді, енді мені де сүйтпекші болды. Мені түнімен 

сабап шықты», – дейді. Хан естісімен-ақ жендетін жіберіп, жігітті шақыртады, жендет байдың баласын 

айдап келе жатқанда, куәлікке досымды ерте жүрейін деп досына келсе, «қолым тимей жатыр» деп 

бармайды. Қоштасып бұдан өте бергенде, баяғы қарыздары ұшырасады. Олай-бұлай деуіне қоймайды. 

Ақшасын сұрайды. Жабысып жағадан алады да қалмайды. Жанын тықсырып бара жатқан соң, бұрынғы 

ақшасын жанынан суырып бере салады. 

Бұдан өтіп ханға келеді. Хан: «Не үшін қанішерлік қыласың? Қатының анада бір адам өлтіріп еді, енді 

мені өлтірмекші болды деп арыз беріп отыр, рас па?» дейді. Бала: «Жоқ, тақсыр, олай еткен емеспін...» – 

деп шынын бастан-аяқ айтып береді. Хан сенбестен адам жіберіп тексертіп, істің анығына жетіп, сенеді. 

Бірақ хан, мұның әкесінің ақылдылығынан қорқып бағыма бөгет бола ма дегендей мақсатпенен баланың 

көзін жоймақшы болады. Бір терең зындан қаздырып, соған әкесі мен баласын салып көмдіріп тастатады. 

Екі-үш жыл өтеді. Оған шейін дихандарда қарап жатпастан егінін егіп, оғып-бұғып зындандарының үстін 

таптауға жақындатады. 

Бір күні ханның тамағына шөп кетіп ауырады. Дүниеде бақсы-бәлгер, тәуіптердің ешқайсысын қоймай 

қаратса да жазылмайды. Бір күні бұрынғы білгір адамның қадірін білетін бір адам ханға келіп: «Ол жақсы 

адам еді, сіздің ауруыңызды қалай да болса жазатын еді, алтынның қолда барда қадірі жоқ дегендей, сіз 

оның қадірін білмедіңіз, жазасын тартқаныңыз осы», – дейді. 

Хан жұртын жиып: «Ол адам шын білгір болса, әлі күнге шейін өлген жоқ» деп, білінбей қалған 

зынданның маңдайынан үңгірлеп қаздырып жатқанда бір сүйек шығады. Бұл қайсысынікі екенін ажырата 

алмастан, одан да ары қаздырғанда, ақылдының өзін тауып алады. Баяғыда көмерлерінде өзімен бірге бір 

дорба тоқаш көмілген екен. білгір содан күніне жеп күн елтіп, тірі жатыр екен. Бірақ қансыз, сөлсіз, өлудің 

аз алдында екен. Жұрт: «Ханымыз ауырып жатыр еді, сені жазады деген соң, соған жіберіп еді. Біз алып 

кеткелі келдік, соған жүр» дейді. 

Білгір: «Жоқ, бармаймын, хан мені бір өлтіріп, енді өзіне керек болғанда ғана шақырды ма! Бар айтыңдар», 

– дейді. Жұрт, ханға қайта барып, келмейтінін білдіргенде: 

«Ендеше, егер мені жазса, күллі бақ-дәулетімнің бәрін берем деп жатыр деңдер», – дейді. Жұрт білгірге 

қайта барып, ханның сөзін айтыпты. Білгір: «Олай болса қырық қыз әкеліңдер, бір саты тауып, соған 

зынданның аузына жеткенше қыздарды жағалата қойыңдар», – деген. Айтқанының бәрін істеді. Сатыдан 

жоғары өрлеп келе жатып жолдағы жағалай тұрған қырық қыздың бетінен шопылдатып қырық сүйіп, 

үстіге шығады. Беті сөлденіп, қызыл кіріп қалады. 

Әбден айығып, ханға келсе, тамағына шөп қадалып, азаптанып өлудің аз-ақ алдында жатқанын көреді. 

«Сен жазыла алмайсың. Бірақ, менің бір шартым бар, соны орындасаң ғана жазылуың мүмкін», – дейді. 

Сонда халқы да, хан да: «Егер, жазатын болсаң орындармыз» дейді. «Ендеше ханның жалғыз баласы бар 

екен, соны әкеліңдер. Алдыңа бауыздаймын, содан жазылар», – дейді білгір. Хан мұнысына: «Балам 

өлгеннен өзім өлгенім артық» деп көнбейді. Сонда қарт: «Жоқ, сенің өлгеніңнен балаңнің өлгені артық, 

жас балаң өсіп бізді билегенше, біздің тұқымымық құриды» деген соң, «ылажысыз» баласын бауыздауға 

қияды. 

Баланы алып келіп, алдына аяғын буып бауыздамақшы болып тұрып: «Қой, көзіне көрсете бауыздамайық, 

ханымыз талып қалар», – дейді де алдына ши тартып, ханның көзінше баланы шиге кіргізіп, басқа бір 

қойды аяғын буып әкеліп, «Қор еткізіп шалып жібереді. Хан жалғыз баламнан айрылдым-ау дегендей 

қылып «аһ... уһ!» деп күрсінгенде тамағында қадалып көлденең тұрған шөп сызылып көлбеп түсе қалады, 

һәм ханның өзі де, баласы да аман қалады. 

49. Сыбызғының сыры 

Ерте заманда Асан деген баланың жеті жасында әкесі өліп, жетім қалады. Өздері өте кедей екен. Ішерге 

асы, киерге киімдері болмаған соң Асанның шешесі Жаңыл баласын жетелеп жүріп, ел қыдырып 

күнелтетін болыпты. Күндерде бір күн Жаңыл апа Асанды жетелеп Таһир ханның сарайына келіп, жәрдем 

сұрап, мұңын айтыпты. Хан жаны ашып, жәрдем берудің орнына Жаңылға қарап былай депті: 
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– Менің аңға қосатын тазы иттеріме күтуші бол. Иттермен бірге жат, тамағың да солармен бірге болады. 

Балаң ақсақ-тоқсақ қойларды бақсын. Ерте тұрып, кеш жатасыңдар, тамақты аз ішіп, жұмысты көп 

істейтін боласыңдар. Қысқасы өзің – күң, балаң – құл болады. Ойымдағыдай жақсы істемесеңдер 

бастарың алынады, – депті. 

Жанашыр жақыны, жалтарар өріс жоқ Жаңыл мен Асан сол күннен бастап ханның кіріптар күңі мен құлы 

болады. Иттермен бірге жатып, бірге тамақтанады. Айдан ай, жылдан жыл өтті. Ауыр еңбек, итқорлық 

тұрмыс Жаңылды да, Асанды да әбден жүдетті. Панасыз екі сорлы егіле шыдап, шыдай берді. 

Аңшы иттердің үстін жуып, жүндерін тарап, тамақтарын беріп жатқызған соң, итқораның есігін ішінен 

бекітіп алады да, сорлы ана Асанын бауырына қысып жатып, түні бойы зарлайды. Қайғы-қасіреттің зары 

өткен шерлі ана мұңын айтып күңіренеді: 

Ит өмірде итшімін. 

Итпен бірге үйшігім. 

Иттің де бар иесі, 

Иттен де жаман біздің күн. 

Кедейліктен жаман жоқ. 

Кентай ғұрлым бағам жоқ, 

Басар тау, барар панам жоқ, 

Бізді ескерер адам жоқ, 

Егілсін зарлап мұңды күй, 

Одан басқа шарам жоқ... 

Он жасар Асан анасының зарлы жырын, арманды мұңын ықылас қоя тыңдап, ынтыға жаттап алады. Ұзақ 

күн қой соңында жүріп, ыңырсып айтып, күңіреніп толғайды екен. Асан ана мұңын жырлай жүріп, 

жаралы жүректің нәзік қылын шертеді. Мелшиген сар даланың сағым көтерген бұлдыр мұнары мен 

қараңғылық түнегі басқан қалың елдің ой-арманына мұңлы үнін қосады екен. Сөйтіп жүріп Асан он бір 

жасқа жеткенде асқан ақын-жыршы, шебер сыбызғышы болыпты. Әуелде оның домбырасы да, 

сыбызғысы да болмапты. 

Бір күні қой жайып жүріп, қалың шөптің арасында өсіп тұрған іші қуыс қурайға көзі түсті. Қурай 

сыртының қызыл күрең түсі мен оның бунақталған буындары Асанға ұнап кетіпті. Қурайды кесіп алып, 

ішін тазартып үңгілейді де орта шенінен төрт-бес жерден ойып, тесік шығарып кептіріпті. Тарта-тарта 

келе әлгі қурайдан сырлы сазды сыбызғы шығыпты. 

Өнерінің іске асып арманы орындалғанына шексіз қуанған Асан жаңа сыбызғыны тарта бастағанда-ақ, 

оның аузына «Арман» деген күй сарыны түсе кетеді. Арман күйі Жаңыл апаның: 

Ит өмірде итшімін. 

Итпен бірге үйшігім. 

Иттің де бар иесі, 

Иттен де жаман біздің күн, 

– деген мұңлы қоңыр зармен басталады да: 

Ит өмірден құтылып. 

Жарылқайтын күн туып. 

Жақсылық көрер ел бар ма, 

Бәйшешегі құлпырып, 

– деген үнді саз қалықтай самғап шарықтай жөнеледі. Күй сарыны кейде күмілжи күбірлеп барып шына 

түсіп, аспанға өрлегендей, кейде зулап қияға ұшқан қырандай шығандайды да, қайта төмен сорғалап, 

түйіле түскендей. Мұңлы жырдың арман сазы, алдағы мұрат, тамылжыған тәтті үн, асқақ әуенге қосыла 

келіп Асанды сергіте желпіп жетелегендей, шыңырау түбінен шыңға қарай, қараңғы тұманнан күн 

шуақты жарық нұрға қарай алып бара жатқан сияқты. Сарайы ашылып, тынысы кеңіп, көз жанары 

жайнайды оның. 

Міне, Асанның тап алдында ақ бауыр киіктің ала таңдақ екі лағы «Арман» күйінің әуеніне билеп жүр. 

Олар би қызығына еліге елтіп, өздерінің адамнан безер аң екенін де ұмытып кеткен. Сыбызғы сазы сызыла 

шыққан сайын лақтар Асанға жақындай түседі. Сөйте, сөйте енесі мен екі лақ Асанды орталарына алып, 

айнала шапқылап, асыр салып ойнақтай, билеп жүретін болды. Өз өнері өмір қасіретін серпілте 
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сейілткендей болған Асан егіз екі лақты өзінің бірге туған бауырындай, екеуінің енесін өз анасы 

Жаңылдай жақын сезініп, жақсы көретін еді. Асанға көңіл көтерер ермек те көңіл күйін, арман-шерін 

бөлісер дос та табылды. Күнде ақсақ-тоқсақтарын ілбітіп айдап келеді де, ақ бастаудың жағасына жусатып 

қойып, Асан Сандықтастың басына шығып, сыбызғысын тартады екен. Бізге лағын емізе шұбатып ақ 

бауыр киік те келіп, Асанның күйін тыңдап, билейді екен. 

Күндерде бір күн, Асан сыбызғы тартып, киіктер би билеп, ешбір қапа, қайғысы жоқтай, мәз-мәйрам 

болып отыр еді, кенеттен «тарс» еткен мылтық дауысы бар тыныштықты бұзды да жіберді. Мылтық 

дауысымен көк жалын, ашты түтіннің астында қалған Асан не болып қалғанын біраз ес жиған соң ғана 

білді. 

Аузынан шыққан оқтың жалыны әлі арылып болмаған жезді ауыз шитісін оң қолымен көтере ұстаған 

Таһир ханның жалғыз баласы келе Асанды қамшының астына алды. 

– Анау асыранды киіктеріңді маған ұстап бер. Әйтпесе өлтіремін, қазір! 

– Мырза-ау, мен сияқты өз тамағын әрең асырап жүрген жалаңаш кедей киік асырай ма? Сіз ұстай алмаған 

киікті мен қайтып ұстармын, – деді де, Асан хан баласының тепкісіне жонын бере домаланып жата берді. 

Асанды өзі шаршағанша ұрып, тепкіледі де хан баласы арғымағына мініп әкесіне келіп айтты. 

– Итшінің баласының биші киігі бар екен, соны ұстап бер. 

«Аузы қисық болса да хан баласы сөйлеген заман» де халық айтқандай, хан баласының айтқанын 

орындапты. Жаңыл мен Асанды шақыртып алыпты да: 

– Биші киікті ертең осы уақытқа дейін менің алдыма әкеліп бересіңдер, сен қатынды ішіңді жарғызып 

итке салғызам, сен балаға көзіңе қорғасын ерітіп құйғызамын. Жарлық бір. Орындаңдар! – депті. 

Амалы құрыған аналы-балалы екі сорлы күн жылап, түн жылап, ақыры ақ бауыр киіктің бір лағын сұрап 

алуға сөз байлапты. Өзі үшін емес, анасының азапты ажалын аяған Асан ертеңіне Ақбастаудың басына 

келіп дос киіктерін шақырды. Көкірегі шерлі қойшының сыбызғыдан шыққан мұңы күндегіден зарлы да 

қайғылы шықты. Билеп жүрген киіктер қайтар кезінде бір лағын қалдырып, өзгесі Асанмен қош 

айтысқандай ишарат білдірді де кетіп қалды. Қалған лақты Асан ханға әкеліп берді де, аз күнге болса да 

анасы мен екеуі өлім азабынан аман қалды. 

– Таһир ханның алдында адам түгіл аң да қызмет істегендігін жұрт білсін, тарт сыбызғыңды! – деп 

бұйырды хан сыбызғышысына. Хан алдында құрдай жорғалап, бөденедей қорғалап, жағымпаздықтың 

жәдігөйлігіне әбден төселіп алған сарай сыбызғышысы бар өнерін аямастан-ақ ойнап көрді. Бірақ киіктің 

лағы мелшиіп тұрып алды. Бұған әбден ашуланып, ыза кернеген хан сарай сыбызғышысының басын 

шауып алды да екінші біреуін алдырып ойнатты. Лақ тағы билемеді. Хан бұл сыбызғышыны да өлтіріпті. 

Үшінші сыбызғышыға кезек жеткенде: 

– Тақсыр, дәт! – деді сыбызғышы. 

– Дәтің болса айт! – деді хан. 

– Алдияр ханым, барлық керемет осы лақты билеткен қойшының сыбызғысында. Ол сыбызғының сыры 

бар. Сол сыйқырлы сыбызғыны алдырып берсеңіз, мен лақты билетер едім. – депті сыбызғышы. Хан 

жендетіне сыбызғыны алып келуге жарлық етіпті. Жендет қой бағып жүрген Асанды басқа бір салды да, 

сыбызғысын алып келді. 

Сыбызғышы олай тартты, бұлай тартты лақты билете алмады. Ақырында хан оның да басын алды. 

Сол кезде 250 жасаған бір сыбызғышы қария бар еді. Хан жазықсыз елді зар жылатып, көзіне көрінген 

сыбызғышының басын алып жатыр дегенді естіп, сол қария ханға келіпті де: 

– Тақсыр хан, бұл лақ ханның жарлығына да, сыбызғышының сыйқырына да билемейді. Кәп сыбызғының 

сыйқырлығында емес, сырында. Ел мұңын шағып, жүрек қылын шерткен шындығында. Сыбызғының 

сазды сыры қойшы баланың нәзік саусақ, шебер қолына тигенде ғана ашылады, сырымен бірге жыры да 

төгіледі сонда қойшының. Елді бекер қырмаңыз, сыбызғышы қойшының өзін алдырып ойнатсаңыз лақ та 

билейді, сіз бен біз де сазды әуен, көңіл күйіне кенеліп, жадыраймыз депті. Қария сөзіне еріксіз тоқтаған 

хан Асанды алдырып ойнатқан екен, лақ бұрынғысынан да тамаша билепті. Асанның өнеріне риза болған 

хан: 

– Мен кәр етсем құртамын, рақым етсем жарылқаймын. Не тілегің бар, сұра! – депті. 

– Менің бар тілегім анам мен екеуімізге бостандық беріңіз, киіктің лағын өз тауына жіберіңіз, – депті 

Асан. Хан айтқан сөзінен қайта алмай Асанның тілегін орындапты. 
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Сол күннен бастап, Жаңыл мен Асан ақбауыр киіктің екі лағымен бірге елден елге, таудан тауға барып 

жүріп «Арман» күйін әлемге жайыпты. 

50. Жалайырхан мен Сағат 

Бұрынғы заманда бір ханның перзенті болмай жүргенде, әйелі жүкті болыпты. Ол босануға таяған 

уақытта хан уәзірлерімен аңға шығып кетіпті. Әйелі ұл туса, сұйінші сұрай келген адамның басынан 

төмен алтын құятын болып, уәде қылады. Бір күні ханның әйелі толғатыпты. Онымен бірге, үйіндегі 

малшының әйелі де, толғатыпты. Екеуі де ұл табады. Бір жеті өткеннен кейін ханның баласын өз бесігіне, 

малшының баласын өз бесігіне салады. Ханның баласының аты Жалайырхан, малшының баласының аты 

Сағат болады. Жалайырхан да, Сағат та жетіге толады. Екеуін де мектепке береді. Жалайырханнан кейін 

Сағатты да хан жақсы көреді. Хан бір күн хиялсырап отырады да, екеуін де шақырып алады. Екеуінің де 

бетінен сүйіп, екеуін де жақсы атқа мінгізіп, қаншама нөкер ертіп, аң аулауға шығады. Әр күн осылай 

етіп, хан сонымен қызықтап жүреді. «Біздің балаларымыз тұрғанда, малшының баласымен шығарғаны 

несі?» – дегенді айтып, уәзірлер күндеп, күңкіл қылады. Хан уәзірлерге күлкі болмайын деп, Сағатты 

қалдырады да, Жалайырханды уәзірлердің баласымен аңға шығаратын болады. 

Күндерде бір күн Жалайырхан уәзірлермен аңға шығып жүргенде, қолындағы құсы қашып кетіп, 

дарияның ар жағына өтеді. Бұл да өтпекші болып, суды жағалап әбігерленіп жүргенде, дарияның 

ортасымен салға мініп кетіп бара жатқан бір сұлу қызды көреді. Қыздың сұлулығына қайран қалып: «Не 

болса да, сөйлесіп қалайын!» – деп, суға түседі де, алдына бара алмай: «Перізатсыз ба? Қайда боласыз? 

Қайда барасыз? Іздесем, қайдан табармын?» – деп дауыстап сұрайды. Сонда қыз дауыстамай, мынадай 

ишарат білдіреді. Әуелі аузын ұстап қолын арқасына сілтейді, маңдайынан бір басып, қолын артына 

сілтейді, шәшінің бір өрімін алдына, бір өрімін артына қайырып, бір қолын басынан аса көтереді де жүре 

береді. Ханзада мұнан еш нәрсе де аңғара алған жоқ. Өңінде көрсе де, түсінде көргендей, бұған қиын 

болады. 

Сөйтіп, күн-түн соны ойлаумен ханзаданы қайғы-қасірет басады. Қыздың ишаратының шешуін таба 

алмай, үлкен ауру болады: ешкіммен сөйлеспейді: ешкімге бір ауыз жауап та бермейді. Бақтырмаған тәуіп 

те қалған жоқ, ешкім ауруын біле алмайды. 

Бір күні хан баласын ойлап, қиялданып отырғанда, үйіне Сағат келіп кіреді. Хан о бетінен бір, бұ бетінен 

бір сүйіп: «Құрдасың осындай болды. Сен барып, амалын таппасаң, бізден дәрмен кетті», – дейді. Сағат 

ханзаданың үйіне келіп, екеуі оңаша отырып сөйлеседі. Өзінің бала жастан бірге өскен серігі келгеннен 

кейін ханзада да бастан-аяқ көрген оқиғаларын айта бастайды. Сағат құрбылық ретінде біраз өкпесін 

айтқаннан кейін былай дейді: 

– Дауыстамай жүре бергеніңде, өзің де сөйлеседі екенсің. Ол дауыстауға ұялып, ишарат еткені, ол да 

өзіңдей асыл зат екен. Аузын ұстап қолын арқасына сілтегені: «Судың аржағындағы өзіңдей ханның 

қызымын», – дегені. Арқасын басып, қолын алдына сілтегені: «күйеуім ұрып-ұрып, отырғызып қояды», – 

дегені. Маңдайынан басқаны: «Судың төменгі жағындағы бір ханның келінімін, маңдайыма жазғаны сол 

болды», – дегені. Шашының бір өрімін артына, бір өрімін алдына қайырып, қолын басынан асыра жоғары 

көтергені: «Ерім алдымда болса, сен артымда: ерім артымда болса, сен алдымда, – достықта осындай 

болайық және мені іздесең, үйімнің алдында биік шұбар ағаш бар, осыдан табармын», – деп қолын 

көтерген екен, – дейді. Енді мұны табу оңай, атаңнан тозбас тон, азбас ат, қоржындап алтын алу керек, – 

дейді Сағат. 

Ханзаданың Сағатпен сөйлесіп отырғанын естігеннен кейін жұрт барып, ханнан сүйінші сұрайды. Хан 

қуанып, той қылады. Ханзада енді жазылады. Хан ханзаданың айтқанын қылып, Сағат екеуін жабдықтап 

жөнелтеді. 

Екеуі баяғы сұлуды іздеп келе жатады. Айдан ай, жылдан жыл өткенде, дарияның жағасымен жүріп 

отырып, бір шаһарға келеді. Қаланы аралап жүріп, біреулерден сұрайды. 

– Бұл ханның келіні бар ма? Қызы бар ма? Болса, қай ханның қызы? – дейді. 

Бір адам жауап береді: 

– Ханзадамыздың қалыңдығы судың жоғарғы жағындағы ханның қызы еді, қазір бұл ханның келіні болып 

отыр, – дейді. 

Сағаттың үйіндегі шешуі тура келеді. Онан соң екеуі іздеп отырып, ханның келінінің бау-бағын сұрап 

табады. Баудың ішін аралап жүрсе, бір кемпір гүл теріп жүр екен. Бұлар соған жолығады. Кемпір бұларға: 
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– Ханның келінінің бауында не қылып жүрген адамсыңдар? Кетіңдер! – деп ұрсады. 

Бұлар кемпірге бір уыс алтын беріп, жүгіріп-жүгіріп гүлін теріседі. Қолына алтын тигеннен кейін кемпір 

қуанады да, үндемейді. Терген гүлдерін екеуі кемпірге беріп тұрып: 

– Мұны кім теріп берді? – десе, өзіңіз көрген деп, айтыңыз, – дейді. 

Гүлді алып, алтынды алып, кемпір қуанып кете береді. Келген соң хан келіні: 

– Мұны не қылып тез тердің? Әлде біреу теріп берді ме? – деп, сұрайды. 

Кемпір: 

– Өзің көрген теріп берді, – дейді. 

Ханның келіні ашуланып: 

– Өзім көрген кім екен? Сен бұзыққа жориын деп жүр екенсің! – деп, кемпірді ұрып-ұрып отырғызып 

қояды. 

Ертеңіне келіншек кемпірді гүл теріп келуге тағы жібереді. Кемпір келсе, баяғы екеуі тағы жүр. Кемпір 

ашуланып: 

– Кетіңдер! Сендерге бола келіннен таяқ жедім, – дейді. 

Бұл жолы кемпірге екі уыс алтын беріп: 

– Ашуланбаңыз, – деп, тағы гүлдерін теріп береді де, сұраса, кешегі айтқаныңды айт, – дейді. 

Кемпір тағы айтып келеді, хан келіні тағы сұрайды, кемпір кешегі айтқанын тағы айтады. Келіншек 

кемпірді ұрып-ұрып, тағы отырғызып қояды. 

Ертеңіне кемпірді тағы гүл теріп келуге жібереді. Келсе, баяғы екеуі әлі жүр. Кемпір ашуланып: 

– Күнде-күнде бауда не қылып жүрген адамсыңдар? Кетіңдер! Сендерге бола таяқ жеп, бейнет шегетін 

шамам жоқ. Бір күні өліп қалармын! – дейді. 

Бұл екеуі қоржыннан үш уыс алтын алып беріп: 

– Ашуланбаңыз, шеше! – деп, гүлін теріп береді де, сұрай қалса, бұрынғы жауабыңызды айтыңыз, – деп, 

кемпірді жөніне жібереді. 

Кемпір келеді. Келіншек тағы сұрайды, кемпір қорқа-қорқа, дірілдеп, баяғы сөзді қайта айтады. Бірақ бұл 

жолы келіншек ұрмайды, кемпірді жетектеп, оңаша бір үйге алып кіреді. «Енді өлдім-ау», – деп, ойлайды 

кемпір. Келіншек кемпірді тұрғызып, әлгі үйдің ішінен бір қапқа көмір салдырып алады да есік алдындағы 

шұңқырға апарып тастатады. Сонда басқа еш нәрсе айтпай, ертеңіне кемпірді гүл теріп келуге тағы 

жібереді. Кемпір келсе, баудың ішінде баяғы екеуі тағы жүреді. Кемпір бұрынғыдай емес, мәз-мейрам. 

Ұрысқан жоқ. 

– Я, балалар, амансыңдар ма? – деп, сұрайды. Сағат: 

– Бүгін келін ұрмады ма? – дейді. Кемпір: 

– Ұрған жоқ. Қолымнан тартып, оңаша үйге кіргізді. Мен өлтіреді ғой деп отыр едім, өлтірмеді, бір қапқа 

көмір салдырды да, есік көзіндегі шұңқырға әкеп тастатты. Сонан басқа ешнәрсе де айтқан жоқ, – дейді. 

Жалайырханға сонда Сағат тұрып: 

– Есік алдындағы шұбар ағаш кесіліп, отқа жағылып кеткен екен. Көмір салғаны соны айтқаны. «Шұбар 

ағаштың орны үлкен шұңқыр», – дегені. Кемпір әкеп тастағаны саған, «Бүгін сол шұңқырға келіп жат, 

өзім барып жолығамын», – дегені. Енді сен кешке бар да, сол шұңқырға түсіп жат, өзі келіп жолығар, – 

дейді. 

Жалайырхан келіп шұңқырға түсіп жатыр, келіншек әлі жоқ. Сөйтіп жатып, ұйықтап қалады. Бір уақытта 

ханның келіні келеді. Келсе, жігіт үйықтап қалған; ұйқысын бұзып оятпай, қалтасына екі асық салып 

кетеді. Жалайырхан сол ұйықтағаннан ертең тұрады. Қараса, таң атып қалыпты. Жүгіріп Сағаттың 

жанына келеді. Сағат: 

– Жолықтың ба? – деп сұрайды. Жалайырхан: 

– Жолықпадым, – дейді. 

Сағат Жалайырханның қалтасын қарап, манағы келіншек салып кеткен екі асықты алады. 

– Сен шықпады дейсің! Мынау не? – деп Жалайырханға ұрсады. 

Ол күні күн батып, түн болады. 

– Бүгін тағы ұйықатап қалып жүрме! – деп, Сағат Жалайырханды тағы жібереді. – Егер бұл жолы ұйықтап 

қалсаң, менен жақсылық көрмейсің! – дейді. 
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Жалайырхан шұңқырға түсіп жатады, екі көзі ханның үйі жақта болады. Жуық арада келіншек тағы шыға 

қоймайды. Ханзада қарап жатып, тағы ұйықтап қалыпты. Келіншек оның ұйқысын бұзып оятпай, 

қалтасына екі жаңғақ салып кетеді. Таң ата Жалайырхан да оянып, Сағаттың жанына келеді. 

– Жолықтың ба? – деп сұрайды Сағат. 

– Бүгін ұйықтамастан қарап отырдым, бірақ шықпады, – дейді. 

– Япыр-ай, қалай шықпады екен! – деп, Сағат Жалайырханның қалтасына қолын салып қараса, екі жаңғақ 

алады. Келіпті ғой, белгісі мынау! – деп, екі жаңғақты көрсетеді. Сені «Ойын баласы екен», – деп, кешеден 

бері қалтаңа асық, жаңғақ салып, күлкі қылып жүр, – деген сөзді айтып, Сағат Жалайырханды сөгеді. 

Ол күн тұрып, түн болған соң Сағат Жалайырханды тағы жібереді. Бірақ, бұл жолы ханзаданың табанын 

тіліп, тұз сеуіп жібереді. Жалайырханда ұйқы жоқ, жанымен қайғы, тұз ашытып, безілдетіп отыр. Бұл 

уақытта келіншек келеді. Жалайырханмен көрісіп, амандасады. Бір-бірімен танысып, анау-мынау естен 

шығып, ойнап отырған жерлерінде ханның күзетшісі көріп қалып, екеуін ұстап байлап алады. Сол уақытта 

ханның келіні Жалайырханға: 

– «Сағат, Сағат, атың арпаға түсті! Бүгін алмасаң, ертеңге қалса, екі құлағы шұнақ!» – деп, үш рет дауыста, 

– дейді. 

Жалайырхан әлгі сөзді айтып дауыстайды. Сағат мұны естіп Жалайырхан қолға түскенін біледі. Түн 

ішінде базарға барып, бір әйел шапаны мен бір пәренжі сатып алады. Онан кейін бір наншыға барып, бір 

жүз нан сатып алады. Оларды біреуге арқалатып, өзі шапан бүркеніп, пәренжені бетіне жауып, зынданға 

қарап жүре береді. Жалайырхан мен келіншек зынданда. Сағат зынданның қарауылшысына жолығады. 

– Не қылы жүрсің? – дейді қарауылшы. 

– Түнеукүні бір қатты ауырғанымда, зындандағы пәнделерге жүз нан құдайы айтып едім, сол нанымды 

әкелемін. Өзім әйел адам. Күндіз бере алмаймын, түнде нандарымды зынданға түсіп, қолымнан беріп 

шықсам екен, – деп қарауылшыдан өтінеді. 

Қарауылшы: 

– Қолыңыздан беріп шыға қойыңыз, – деп, арқан байлап зынданға салады. 

Зынданның түбінде жатқан Жалайырхан мен келіншекті көріп, қуанысады. Сағат пәренжіні келіншекке 

беріп, оны шығарып жібереді де, өзі зынданда қалады. Ертеңіне ханның күзетшілері ханға: 

– Келініңізді біреумен жатқан жерінде ұстап алып, зынданға салып қойдық, – деп хабар етеді. 

Хан дереу келініне жібереді. Келіні үйінде іс істеп отыр екен. Күзетшілер барып, зынданға салғандарды 

алып келеді. Келсе келіні емес, бөтен бір екі кісі. Хан бұл екеуін қоя тұрып, мына күзетшілерді дарға асуға 

бұйрық қылады. Күзетшілер: 

– Хан тақсыр! Тұтқынымыз анық келініңіз еді. Бізді нақақтан өлтірейін деп тұрсыз. Армансыз болайық 

тым болмаса, халықты жинаңыз да, бір үлкен қазанға быламық қайнатыңыз, ол быламықтың ішіне алтын 

салыңыз, келініңіз ақ болса, сол алтынды қайнап тұрған быламық ішінен қолын тығып алып шықсын. 

Егер қолы күймесе ақ болғаны. Егер күйсе қара болғаны дейді. 

Хан бұларын мақұл көріп, айтқандарын қабыл алып, ертеңіне халықты жинайды. Орталарында қазан 

қайнап, ішіне алтын салынады. Ханның келіні быламыққа қолын тығып, алтынды алайын деп келе 

жатқанда Сағат пен Жалайырхан екеуі қайыр сұраған кісі болып, мүсәпірсініп келеді. Жалайырхан 

ханның келінінің қолынан ұстап тұрып ханға айтады: 

– Тақсыр, бұл ұят емес пе? Бүкіл жұрт алдында келініңізді масқара қылғаныңыз не? 

Сонда келін тұрып: 

– Ей, халық, мен осы ханның баласына тигелі қолымды ұстаған жігіт осы, мұнан басқа ешкім де ұстаған 

жоқ, – деп барып, алтынды алып шығады. Келіншектің қолы күйген жоқ. «Ажалымызға қарсы басқа біреу 

ханның келіні болып көрінген екен!» – деп, күзетшілер өлімге мойындарын сұнып тұра береді. 

Күндердің бір күнінде хан жорыққа аттанбақ болып: «Тайға мінген де, танаға мінген де қалмай, 

жиылсын!» деп, жұртқа жар салады. Жұрт жиылғаннан кейін, хан бір қолға баласын басшы қылып 

жөнелтті де, өзі кейін шықпақ болады. Хан шығайын деп тұрғанда, Сағат келеді де: 

– Тақсыр! Өзім сізбен жорыққа шықпақшы болып тұрмын. Бір қарындасым бар еді. Өзім келгенше, сол 

қарындасым сіздікінде тұрса қайтеді? – дейді. 

Хан қабыл етеді. Сағат Жалайырханды қызша киіндіріп, ханның үйіне жібереді. Жалайырхан қыз болады. 

Сағат Жалайырханды ханның келінінің қасына қояды да, өзі жорыққа кетеді. 
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Хан жорықтан қайтып, шәһәріне келе жатқанда, Сағат: 

«Бұл менің досым – Жалайырхан мен өз келінін аямай, зынданға салып та өлтірмекші болған еді ғой, 

«Еруліге-қарулы» деген,» – деп ойлады да, ебін тауып, ханның баласын өлтіреді. Жалайырхан да қыз 

киімін тастап, баяғы жігіт қалпына түседі. Бір күні Сағат келіп, ханға арыз қылады: 

– Тақсыр, түнеукүні үйіңізге қойып кеткен қарындасымды шығарып берсеңіз екен! Күйеуі келіп, ұзатайын 

деп тұрмын, – дейді. 

Хан кісі жіберсе, қарындасы жоқ болып шығады. Сонда Сағат келіп, бер-бердің астына алып, әбден 

қысады. Хан: «Енді қайтеміз?» – деп баласына кісі жібереді. Ол келмеген боп шығады. Сонда Сағат: 

– Менің қарындасымды сіздің балаңыз алып кеткен! – дейді. 

Хан сасады. Сағат мазасын ала бергеннен кейін, хан: «Мынаның қарындасын балам шын алып кеткен 

ғой», – деп ойлап: 

– Сабыр етіңіз. Күйеуіңе сол мырзаның әйелін алып берсем, разысың ба? – дейді. Сағат: 

– Әйел деп жүмесе? – дейді. 

Сонда тұрып: 

– Олай болса, айыбына өзіңе өзімнің қызымды берейін, – дейді. 

Сағат бұған көнеді. Өзі ханның қызын алып, Жалайырханға келінін қосып, қанша сән-салтанатпен еліне 

келеді. Отыз күн ойын, қырық күн той қылып, олар мұратына жетеді. 

51. Ұры мен Ғаяр 

Бұрынғы уақытта Мұхтарима деген қатынның екі байы болған екен. Біреуі ұры, біреуі ғаяр. Екеуіне де 

бір жылы тиіп, біріне тигенін біріне білдірмейді. Сонымен бірнеше жыл өтеді. Бір жылы ұрылар мен 

алдамшылар ұсталсын деген патшадан қатал жарлық шығып, шаһарда жасауылдар қаптап кетеді. Бір күні 

ұры сасып үйіне келіп: «Ойбай, қатын, патшадан қатаң жарлық шықты. Мына жарлықтың дүбірі 

басылғанша мен сахараға шығып бой тасалап тұрмасам болмас. Жолға азық дайындап бер!», – дейді. 

Қатыны үйінде бір қойдың құйрығы бар екен, қақ жарып жарымын, бір таба нан бар екен, ортасынан бөліп 

жарымын береді. Жол азығын алып ұры қаладан шығып, өзеннің бойымен жарды жағалап қаша жөнеледі. 

Ұры кетісімен ғаяр келіп: «Ойбай, қатын! Патша ұры мен ғаяр ұсталсын!», – деп, жарлық шығарды. 

Жасауылдар ұры мен алдамшыны ұстап жатыр. Бұл сөздің ізі басылғанша, сыртқа жасырына тұрмасам 

болмас. Маған үйде азық болса бере гөр, тез жөнелейін», – дейді. Қатын: «Үйдегі бар азық осы», – деп, 

ұрыдан қалған жарты құйрық пен жарты нанды алып береді. 

Бұ да үйдің жанындағы өзенді бойлап, жарды жағалай бағанағы ұрының ізімен қашады. Алдыңғы ұры 

шаһардан ұзап шығып бір жерге келіп демін алып отырғанда, артынан уәделесіп қойғандай ғаяр келеді. 

Екеуі сол жерде отырып танысып біліседі. Қаладан қашып шыққан біреуі ұры, біреуі алдамшы екендерін 

айтып сырласады. «Кемеге мінгеннің жаны бір» еді ғой, екеуден екеу отырып, бөлек-бөлек ішіп-жемей 

жол азығымызды қосып бөліп жейік деседі. Сөйтіп ұры ғаярға: «Сенде қандай азық бар?» деп еді, ғаяр 

«Менде қойдың қарты құйрығы мен жарты күлше наным бар», – дейді. Ұры отырып: «Япыр-ау, өлшеп 

алып шықтық па, менде де жарты құйрық, жарты нан бар», деді. Сөйтіп екеуі азықтарын салыстырып 

көріп еді, құйрыққа құйрық, нанға нан дәл келе кетті. Сонда ұры ортырып: 

– Менің қатынымның тамаққа алып қалған құйрығы мен жарты нанын алып кеткенсің бе? – деді. 

– Жоқ, жаным, өзім сасқалақтап қашып келе жатып, сенің үйіңде менің нем бар, өз үйімнен алып шықтым, 

– деді ғаяр. 

– Олай болса, сенің үйің қай жерде, қай көшеде еді? 

– Менің үйім, пәлен көшеде, пәлен жерде! Қатынымның аты Мұхтарима. 

– Ойбай-ау, ол менің қатыным ғой! – дейді ұры. 

– Олай болса сен оны алғаныңа қанша уақыт болды? 

– Он жыл болды. 

– Менің алғаныма да он жыл болды. 

– Қой, енді екеуіміз бүйтіп далада жүре алмаспыз, не болса да үйге қайталық. Бұл қатын айласын асырып, 

екеуімізді бірдей алдап жүрген болса, онысын көрейік. Болмаса біріміз өтірікші болып шығайық! – десіп, 

ел жатқан соң екеуі аяңдап үйіне келіп есік қағады. Қатын түрегеліп есік ашып, ұрыны көрген соң: 

– Байғұс-ау, шаһар тиыштанды ма, қалай тез қайтып келіп қалдың? – дейді. 
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– Шаһардың не болғанын қой, үйге шам жақ? – дейді ұры. Әйел шам жағып жіберсе, ұрының қасында 

ғаяр тұр, екеуі бірге келіпті. Ұры отырып: 

– Ал қатын, сөйле, өзің де біліп отырған шығарсың. Мынау кім, танисың ба? – дейді. Сонда қатын: 

– Танимын, бұл менің байым! – дейді. 

– Бұл қалай байың болады, бұған қашан тидің? 

– Өзіңе тиген жылы тиіп едім, сонан бері біріңді біріңе қоспай келіп едім... 

– Ал қатын, бірімізді біріміз біле бермей жүрген екенбіз, кеш білдік. Енді бірігіп бір қатынға тіркесіп 

отыра алмаспыз, өзің кімдіксің, соныңды айт! Қатын отырып: 

– Енді қайсысыңның өнерің артық болса, соныңа тиемін, – дейді. Сонымен отырып таң атып қалады. 

– Ал олай болса менің ұрлығым түнде болады ғой, саған күн мен түннің бәрі бір. Күндіз сен өнеріңді 

көрсет, мен артынан баспалап отырайын! – дейді ұры алдамшыға. 

– Жарайды, – деп аяр көшеге шығып келе жатса, бір бұрышта бір бай біреуден ақша алып күмәжнегіне 

салып алып жатыр екен. Ғаяр жанына келіп тұра қалды. Тұра қалды да бір жиырма тиын күмісті байқатпай 

байдың күмәжнегіне салып жіберді. Бай ақшасын санап алып, күмәжнегінің аузын жауып қалтасына сала 

бергенде, ғаяр барып байдың қолынан көрдіңдер ме, жұртым-ау? – деп айқай салады. Сол арада айқаймен 

ел жиналып екеуін жасауылға, жасауыл қазыға алып барады. Қазы ақшаны қолына алып, байдан: – Мынау 

ақша сенікі ме? – деп еді, бай «менікі» деді. 

– Сенікі болса мұның ішінде қанша ақшаң бар? – деді. 

– Пәлен теңгем бар, – деді. Ғаярдан сұрап еді, ол: 

– Пәлен теңге, пәлен тиын, – деді. Қазы ақшаны санап жіберсе, ғаярдың айтқаны рас болып, байдың 

айтқаны өтірікке шықты. Қазы ақшаны ғаярға беріп қояберді. Ғаяр ақшаны алып ұры мен екеуі үйге келеді. 

– Менің осыдан артық өнерім жоқ, талтүсте біреудің ақшасын тартып алдым, енді бұдан артын не қыл 

дейсің? – дейді алдамшы. 

– Жарайды, сенікі де өнер-ақ екен. Мен не де болса түнде көрсетермін, – деді ұры. Түн болған соң ғаярды 

қасына ертіп ұры көшеге шықты. Басқа жерге бұрылмастан патшаның сарайына келді. Келсе ел әлі жатқан 

жоқ екен, ел жатсын деп, заборға келіп отырды. Аз отырды да «аш отырмайық, сендер от жаға беріңдер» 

деп, ұры шығып кетті де, патшаның тауық қорасынан бір тауықты алып келді. Жүнін жұлып отқа қақтады. 

Ғаяр отырып: «Жаным-ау, бұл не тамақ болады, біреу біліп қойса қайтеміз?» – деді. Сонда ұры: 

– Бұл тамақ болмайды, бір белгі болады, – дейді. Ел жатқан соң ұры патшаның сарайына келіп енсе, ас 

үйде аспазшы күң ұйықтап жатыр екен, ұры жанында жатқан күңнің көйлек, жаулығын киіп алып, ғаярды 

ертіп, патшаның тап өзі жатқан үйіне келіп кірді. Кірсе, патша төрде төсекте жатыр, бір бала патшаның 

аяғын сипап отыр. Баланың аузында сағыз, екі көзі жұмулы. Патшаның да көзі ұйқыда, көңлі ояу, анда-

санда «балам әңгіме айт!» дейді. Бала аузына келгенін әңгіме етеді. Патша «е» деп қояды. Патшаның екі 

жағындағы екі бұрышта екі пұт ат басындай алтын тұр екен. Ғаярды солай қойып, ұры үйге екі рет еніп, 

екеуін де алып шығады. Ғаяр тұрып: «Кел жаным, сен дәнемені сезер емессің, жарлық шашып іздеп 

жатқан ғаяр мен екеуіміз, басқаның малы жетпейтіндей, дәл патшаның өз үйіне келіп істеп тұрғанымыз 

мынау! Мақсұтың қатын болатын болса, қатынды сен-ақ ал, тек тек тезірек кетейік! – дейді қорқып. «Тұра 

тұр, кетерміз» деп алдаусыратып тұрып, ұры ғаярды екі қолын аратына байлап тастайды. 

– Япыр-ау, мен не қылдым, қатын құрысын, саған ал деген жоқ па едім. Енді өзімді өлтірейін дегенің бе? 

– дейді ғаяр. 

– Жоқ, менің ойым сені өлтіру емес, сен менің қылған ісіме шыдамайсың, кетіп қала ма деп байлап тұрмын, 

сені тастап мен ешқайда кетпеймін, – деп, екі қолын есікті қайырып тұтқаға байлап қойды. Өзі ептеп үйге 

кіріп, көзі ұйқыда қатып-қалжырап, ауық-ауық аузын ашып есінеп отырған баланың аузына бір тал 

қылдың ұшын сала қойып еді, бала қылды сағызға қоса шайнай берді. Ұры қылды тартып алып еді, сағызы 

аузынан түсіп кетті. Ермек қылып шайнаңдап отырған бала аузынан сағызы түсіп кеткен соң, ұйықтап 

кетті. Ұры баланы кейін жатқызып, баланың бөркін басына киіп патшаның аяғын сипап отыра қалды. 

Тағы да бұрынғы әдетінше патша бір оянған кезде «балам, әңгіме айт!» деп қойды. Сол уақытта ұры 

отырып: 

– Тақсыр, сіздің ұйқыңыз ашылып кете ме деп үндемей отырмын, көзіңіз ұйқыда болса да, көңіліңізбен 

тыңдасаңыз, мен бір әңгіме айтар едім, – деді. 
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Патша: «Жарайды, балам, тыңдайын айт!» – деді. Ұры ертеде болған жұмыс еді деп, ғаяр мен екеуін бір 

әйелдің қалай алғанын бастан-аяқ ертегі ғып айтып береді. Патшаның сарайынан тауық ұрлап, оны «бір 

белгі болсын» деп кеткеніне дейін айтып отырғанда, ғаяр шыдай алмай, қолын шешіп босанып кеткісі 

келіп қозғалып қояды. Ғаярмен бірге есік те қозғалады, есік қозғалса ұры, «батыр тоқта, хан тыңда» деп 

қояды. «Балам, батыр тоқта, хан тыңда» дегенің не? – дейді хан. Онда ұры: «Тақсыр, осы ертегінің 

аялғысы еді» дейді. Сонымен сөзін аяқтап болғаннан кейін: «Тақсыр, айтылған сөз рас болғанда, қатынды 

қайсысы алуға тиіс?» дейді ұры. Патша жатып: «Балам, ұрының осындай қылғаны рас әңгіме болса, ол 

ұры алғысы келсе, ғаяр түгіл патшаның да қатынын алып қояды ғой!» – дейді. Сонымен патша сөзін 

аяқтап болып қор ете түскен кезде, баланың басын патшаның аяғына сүйей тастап, ұры орнынан тұрып 

кетеді. Аяғын ептеп басып алдамшыға келіп: «Батыр, қатын кімдікі болды?» – дейді. Ғаяр: «қатының 

құрысын, өзімді босатсаң болады!», – дейді. 

Қайтарда ғаярды шешіп алып, алтынды көтеріп ұры үйіне келеді. Келген соң, ғаяр қош айтысып өз 

бетімен кетеді, ұры үйде жатып қалады. 

Ертең оянып патша орнынан тұрса, алтын жоқ, біреу емес екеуі де жоқ. Үй ішінен сұраса, адам білмейді. 

Сол жерде түндегі сөз есіне түсіп баладан: «Сен маған түнде ертегі айттың ба?», – деп сұрайды. «Жоқ, 

тақсыр, мен тегі ертегі білмеймін», – дейді бала. Күңді шақырып: «Сенің көйлек, жаулығың қайда 

болды?», – деп сұрайды. Ол: «Өзімнің тастаған жерімнен алып шығып, біреу ауызға тастап кетіпті», – 

дейді. 

Дарбазаның бұрышына барып келіңдерші, не болар екен? – десе, бір қалтарыс бұрышта жұлып тастаған 

бір тауықтың жүні мен оны пісіріп жеген оттың күлі табылыпты. Түндегі ертегі қылып айтқан осы 

ұрының жұмысы екенін патша сонда бір-ақ біледі. Енді патша: «Түнде өзіме төре айтқызып, алтынымды 

алып кеткен ұры қорықпай өз алдыма келіп істегенін мойнына алса, бас уәзір қыламын», – деп шаһарға 

жар салады. Оны естіген соң, ат басындай алтынды құшақтап ұры алдына келіп: «Алдияр тақсыр, сол 

ертегі айтқан да, мына алтынды алған да мен едім», – дейді. Патша күнәсін кешіп, ұрыны өзіне бас уәзір 

қып алған екен дейді. 

52. Көпес қызы мен молда 

Бұрынғы заманда бір хан болыпты. Ол заманда хан серіктерімен жүреді екен. Хан серіктерімен бір үлкен 

тауға келіпті. Оның баурында бір үлкен өзен бар екен. Хан өзенді жағалап сейіл құрыпты. «Бұлған сен 

бас бол!» деп біреуді хан қойыпты. Ол өңірде бір үлкен көпес бай бар екен. Көпестің бір қатыны, жалғыз 

қызы бар екен. Қызы оқымыстын, дүниенің тілін біледі екен. 

«Мен өлгенде, қатыныма зорлық қылмасын!» – деп, көпес ханмен тамыр болыпты. Сол шағында бай 

дүниеден көшіпті. Ол елде бір үлкен молда бар екен. Бір күндерде қыз терезесінен тысқа қарап отырса, 

молда терезе алдынан өтіп барады екен. «Біздің әкемізге бата қылып тамақ ішсін!», – деп молданы қыз 

үйге шақырыпты. «Жарайды, бір қырық кісіге жеткендей тамақ жасап қойсын!», – дейді молда. Түнде 

молда қыздың үйіне келіп тамақ ішеді. Тамақ ішіп болғанда молда иек қаққанда, серігі далаға шығып 

кетеді. 

Ертеңгісін қыз ханға бырып: 

– Түнде бізді жау шауып кетті, – депті қыз. 

– Ол жауды сіз таныдыңыз ба? – депті хан. 

– Жауды таныдым, мені шапқан жау анау! – депті қыз, ханның қасында отырған молданы көрсетіп. 

– Өтірік айтасың, бұл кісі ешкімге тимейді. Мына қыздың орнын опат қылып, көзін жоғалтыңдар! – 

төлеңгіттеріне хан. Сонда бір төлеңгіті тұрып: 

– Ей, тақсыр, қыздың әкесі бір күндерде сіздің жақсы досыңыз еді, өлтірмеңіз, қызды шаһардан қуып 

жіберіңіз! – дейді. Хан мұны дұрыс көріп қаладан айдап жібереді. 

Қыз анасымен беті ауған жаққа қаңғырып кете барады. Күндер, айлар, жылдар өтеді. Күндерде бір күнгі 

жол жүріп келе жатып, бір су жағасындағы биік бәйтеректің түбіне келіп, қыз шешесімен саялайды. 

Теректің басында бір топ торғай отыр екен. Шешесі мен қызы екеуі жылап жатса, торғайдың біреуі: 

«Бұлар неге жылап жатыр?» – дейді. 

– Хан бұлардың мал-мүлкін шауып алып қойды! – дейді екінші торғай. 

– Енді бұл байқұстар қайтып адам болады? 

– Бұлардың жатқан жерінде жеті патшаның малы бар. 
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– Ол жеті патшаның малын қайтып алады? 

– Шешесі шаһарға барып, бір сүймен, бір күрек сұрап алып келіп, бұл жерді қазса, кісі бойы барғанда 

астынан асыл тас шығады. Сол тасты сүйменмен ұрып сындырса, жеті патшаның малын көмген қойманың 

аузы ашылар еді. Онда неше түрлі киім, сауыт-сайман, арба бар. Оған базардан барып ат сатып алып, 

арбаға жегіп, қайтадан ханға барып «қонақпыз!» десе, хан «қон!» дер еді. «Біз бұл жерге үй саламыз!» 

десе, хан «сал!» дер еді. Онан соң бұлар өзінің бұрынғы орнына үй салып алар еді, – дейді торғай. 

Торғайдың айтқандарын қыз естіп жатады. 

Қыз түрегеліп естігенін шешесіне айтады. «Базарға барып сүймен, күрек сатып әкел!» – дейді. Шешесі 

базарға барып сүймен, күрек сатып әкеледі. Күрекпен қыз теректің түбін қазады. Кісі бойы жер қазған 

соң, астынан асыл тас шығады. Асыл тасты сүйменмен ұрып сындырса, тастың астынан жеті патшаның 

қазынасы шығады. Шешесі базарға қайтадан барып ат сатып әкеледі. Атқа арбасын жегіп, еркекше киініп 

қыз ханға келеді. Ханға келіп: «Қонақпыз!» – дейді. «Қонақ босаң кімсің?» – дейді хан. «Мен бір шаһарда 

тұратын ханның баласы едім!» – дейді қыз. 

– Қонақ болсаң, қон! – дейді хан. 

– Біз мұнда тұрып сауда қыламыз, үй тұрғызамыз! – дейді қыз. 

– Жә, тұрғызыңыз! – дейді хан. 

– Үй тұрғызсақ, осы жерде тұрғызамыз! – дейді қыз. 

– Бұл жерде тұрғызбаңдар, өйткені бұл жердің иесі өтірік айтып, жазаға ұшыраған, бұл жер құтсыз мекен! 

– дейді хан. 

– Құтсыз болса да сіз ықтияр болсаңыз осы жерге саламыз! – дейді қыз. 

– Салсаң, сал! – дейді хан. 

Қыз үй салып, саудасын істеп жатады. Үйінің есігін теректің түбінен шығарып, терезеден қарап отырса, 

баяғы молда кетіп бара жатыр екен. Қыз молданы «Бізге қонақ болыңыз!» – деп тағы да шақырады. Молда: 

«Барайық, кешке алпыс кісіге жеткендей тамақ даярлап қойыңыз!» – дейді. Қыз серіктеріне: 

– Мен барабан соққанда, қырық есікті бекітіп тастаңдар! – деп тапсырады. Кешке алпыс кісімен молда 

келеді, келеді де тамақ ішеді. Тамақ ішіп болған соң, молда серігіне «жау уақыты!» дейді, серігі шығып 

кетеді. 

Сонда қыз барабан соғады, серіктері тез есікті бекітеді. Тәңертең қыз жүгіріп ханға келеді. 

– Бұл кім? – дейді хан. 

– Бұл кешегі шаһардан қуып жіберілген қыз, – дейді уәзір. Ханның жақсы уәзірі бар екен. 

– Өтірігі қуып жіберілген қыз бұл жерден не алады? – дейді хан. 

– Ей, тақсыр! Мұны түнде тағы да жау шауыпты, – дейді уәзір. 

– Шапқан кім екен? – дейді хан. 

– Мұны тағы баяғы молда шауыпты, – дейді уәзір. 

– Молда ұсталды ма? – дейді хан. 

– Иә, ұсталды, – дейді қыз. 

Молданы ханға алып келеді. 

– Жә, молда! Сен мұны неге шаптың? – дейді хан. 

Қарабет молда жауап айта алмай төмен қарайды. Сол жерде өлім жазасы беріліп, молда өлтіріледі. 

Молданың жүз кісі серігі бар еді. Олардың да күніге біреуі өлтіріледі. Ең соңында қалған серігі: 

«Молданың тыққан қазынасы бар, мен соны айтып берейін, мені өлтірмеңіз!» – деп жалынады. 

– Жә, сені өлтірмейік, бұл молда қайдан келді? – дейді хан. 

– Жеті қаланы қырып келді, – дейді молданың серігі. 

– Ол жеті қаланың қазынасы қайда? – дейді хан. 

– Оның бәрі мұнда көмулі, – дейді серігі. 

Сөйтіп, жігіт арамза молданың далаға тыққан қоймасын ханға тауып беріп, өзі ханға сенімді уәзір болады. 

53. Данышпан қыз 

Өткен заманда бір хан болады, ханның он жеті әйелі болады. Жасы сексенге келгенде әйелдеріне көңілі 

толмай тағы бір ақылды әйел алуды арман қылады. Хан осы мақсатпен елге жар салады. Онда: «Мен бір 

жұмбақ айтамын, сол жұмбағымды кім шешсе мол қазына, бір көз алтын беремін, тек дүниеге қызығып 

таба алмағанды дарға асамын!» – дейді. Жұмбағы: «Бірінші, дүниеде ең ауыр не? Екінші, дүниеде ең тәтті 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1000 bet 

не? Дүниеде ең қатты не?» – дейді. Бәгесі – бір көз алтынды тапқан адам алмақ, таппаған адам асылмақ. 

Хан алтынды жар жағына үйдіріп қойған, үш күнде бір рет теріс шешкен бес-алты адам дарға асылып 

тұратын болған. Кемпірі өлген, он бес жасар қызы бар бір шал күнде әлгі жиынға барып, үйіне келеді де 

«уһілей» береді. Қызы: «Әке, неге уһілейсіз?» – деп сұраса, айтпайды. «Осы жұмбақты табатын құдай 

маған ақыл бермеді деп күйінесің, әке, оның шешуін мен білемін, бірақ айтсам, онда менен айрыласың 

ғой!» – дейді де, қызы ақыры әкесіне жұмбақтың шешуін үйретеді. «Жұмбақтың шешуін ертең дар басына 

алып барған соң айтарсыз!» – дейді. Шалды патша мінберге шығарады. Шал: «бірінші – дүниеде ерлі-

зайыпты адамның бір-біріне қақы ауыр дейді; екінші – ерлі-зайыпты адамдарың арасындағы махаббат 

тәтті; үшінші – осы жағдайды сыртқа шығармай сақтайтын жүрек қатты» – дейді. Патша: «Таптың, қазына 

сенікі, бірақ саған кім үйретті, соны айт!» – дейді. Шал: «Өзім білдім», – дейді. Патша: «Сен, өзің білген 

болсаң, үш күннен бері айтар едің, үйреткен адамды айтпасаң, жазаң!» – деп, дарға аспақшы болады. Шал 

өлімнен қорқып: «Үйде он бес жасар қызым бар еді, сол шешті» – деп айтып қояды. 

Қызды алдырып: «Сен бұл шешуді қайдан білдің?» – деп сұрағанда, қыз: «Мен өз әке-шешемнен 

үйрендім» – дейді. Себебі екеуінің менен басқа жақсы көрері жоқ болатын, түнде жатқанда екеуі мені 

орталарына алып жатып: «бермен қарап жат» десіп маған таласып жататын да, ертең тұрсам мені төсектің 

шетіне шығарып тастап, екеуі бірігіп жататын. Бұған қарағанда екеуінің менен де артық көретіні махаббат 

екенін сонан білдім. Араларындағы мұндай махаббат – нәпсілерін сыртқа шығармай сақтайтын әрине 

жүрек болмақ» депті қыз. Патша шалға мол қазына арттырып жібереді де, артынша шалдың он бес жасар 

қызын айттыруға жаушы ғып уәзірлерін жібереді. Шал қатты қиналып жылайды. Қызы: «жылама, әке, 

жауабын өзім берем» дейді. Оңаша отырып қыз патшаға хат жазып, «өз қолына тапсыр» деп жаушыларға 

береді. Қыздың хаттағы сөздері: «Сіз дүниені билеген патшасыз. Қалың-кадесіз бір жетім қызды алуыңыз 

өзіңізге де және бізге де зор сынықтық, сондықтан менің тоғыз түрлі қалың малым бар, соны беріп алыңыз. 

Бірінші – он бес ұрғашы бағлан қозы; екінші – жиырма бес көк жал қасқыр; үшінші – отыз арыстан; 

төртінші – қырық қабылан; бесінші – елу түлкі; алтыншы – алпыс шідер; жетінші – жетпіс қан-сөлі кепкен 

жүрек; сегізінші – сексен қап қу сүйек; тоғызыншы – сексен жасқа келіп қайыр тіленіп жүрген бір шал 

мен кемпір беріңіз. Шалды өзіңдей киіндіріп, кемпірді қанымдай қып киіндіріп беріңіз. Осы айтқандарды 

беріп болған соң, дүниеде бір мұңы жоқ адамды тауып, некемді сол адамға қидырып алыңыз!» – депті. 

Патша қаншама әуіре болып айтылғандарды түгел тауып алады, бірақ неке қиятын армансыз адамды өз 

қарауынан таба алмайды. Ақыры алыстағы бір уалаяттағы Мұңсызхан деген бір ханды іздеп барады. 

Барса Мұңсызхан шарбағынан кіргізбейді. Зорға кіріп сөлесіп, жұмысын айтса, Мұңсызхан патшаға 

«Менің атым Мұңсызхан болғанымен, дүниеден менен мұңы ауыр адам жоқ, онан да бұрын ол он бес 

жасар қыз сізге тимейтін болыпты, сіз бекерге әуіре болып жүрсіз ғой. Ол мен ұрғашы бағлан қозыдаймын, 

көкжал қасқырдай жиырма бестегі жігітке тиемін; ол болмағандағы отыздағы арыстандай жігітке тиемін; 

о да болмағанда қырықтағы қабландай біреу алады; о да болмаса елу жастағы түлкідей біреу табылар!» – 

депті ғой; ал ар жағында сізге сын беріпті: «Алпыс жаста шідерлендің, жетпіс жасыңда жүрегіңде қан-сөл 

қалған жоқ, сексенге келдің, жерде жатқан қу сүйекпен теңсің. Киіндіріп берген шал мен кемпір жақсы 

киіндірген соң өзіңдей болады, сіздің солардан артық ештеңеңіз жоқ. Үшінші, бұл дүниеге мұңсыз адам 

келмекші емес және осы жүрген адамдарда менен мұңы ауыр адам жоқ, бірақ ол мұңымды сізге айтуға 

болмайды, егер айтсам сізді үйімнен шығарып жіберуге де болмайды, өлтіріп шарбағымның ішіне көмуге 

тура келеді», – деді Мұңсызхан. Патша ханға: «Сол мұңыңды бастан-аяқ айтып басымды шап та, менің 

қораңның ішіне жерле!» – деп өтініш қылады. 

Патша басын асынып тұрады, хан қылышын көтеріп тұрып мұңын бастан-аяқ айтып болып, патшаның 

ерлік-мәрттігіне риза болып басын шаппайды: «Мәрт екенсің, басыңды шаппаймын, сырымды 

шашпассыз, кете беріңіз!» – дейді. 

54. Тұрсынханның үш ұлы 

Баяғы заманда Тұрсынхан деген кісінің үш баласы бар екен. Үшеуі де өнерпаз, шешендігімен 

«Тұрсынханның үш шешені» атаныпты. Тұрсынханның есігінің алдында екпе бәйтерегі бар екен. Сол 

бәйтеректің әшән ойып, ат басындай алтын тығып қояды. Оны өзінен басқа ешкім білмейді. Тұрсынхан 

өлер алдында балаларын шақырып алып: 

– Балаларым, енді мен өлемін, сендерге айтатыным, есік алдындағы бәйтерекке ат басындай алтын 

тықтым. Сол алтынды қашан қолдарыңнан мал кеткенде, әбден ішерге тамақ, киерге киім, мінерге ат таба 
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алмағандарыңда, бір қолдарың екеу болып көрінгенде алып, күндеріңді көріңдер! – деп, жүз бір жасында 

қайтыс болыпты. 

Үш баласы бәйтеректегі алтынды күнде қарап, бағып жүреді. Бір күні бәйтеректі келіп қараса, алтын жоқ. 

Біреу ұрлап кетіпті. Үшеуі кім алғанын білмейді. Әрі ойлап, бері ойлап, еліндегі ханға жүгініске барады 

үшеуі. 

Ол хан сондай тапқыр, ақылды екен. Егер өзі білмесе, жұрттан асқан сұлу қызы сөз тауып, талай 

адамдарды даудан құтқарып отырады екен. Ағайынды жігіттер ханға барып отырады. Сол уақытта үлкені 

екі інісіне сыбырлап: 

– Бұл хан осы жердің бұрынғы ханын өлтіріп, орнына өзі хан болған екен. Жеті атасынан хан емес екен, 

– дейді. 

– Апыр-ай, оны қайдан білдің? – дейді інісі. 

– Білдім, жаңа біз сәлем бергенде, басын төмен салып, төмен қарап тұрып алды, атақты хан болса, жоғары 

қарап алар еді. Онысы өзіне жаман көрінеді. Сондықтан сәлемді төмен қарап алды, – дейді. 

Хан үшеуіне ас келтіреді. Оны жеп болған соң, біраз отырып ағасы былай дейді: 

– Осы ханның бізге берген палауында бір иіс бар, сірә, өлген адамның топырағына еккен зат па, жоқ 

болмаса, өлген адамның еті ме? – дейді. 

Тағы кіші інісі былай дейді: 

– Ханның бізге берген еті иттің еті екен, бағана ет жегенде, иттің иісі шығып тұрды, – дейді. 

Бұл үшеуінің сөзін ханның құлы естіді де: 

– Ойбай, қонақтарың осындай сөздер айтып отыр, – деп, ханға айтады. Хан ол сөздерді ести сала шешесін, 

күріш егушіні, қойшыны – үшеуін шақырады. Шешесіне былай дейді: 

– Мыналар жеті атасынан хан емес дейді, сол рас па? – деп шешесінен сұрады. Шешесі ойланып отырып: 

– Ол рас еді. Сенің әкең Ораз деген кісі еді. Ол жақсы, батыр адам еді. Бір жылдары осы елдің ханына 

өштесіп жүреді де көп жолаушы бара жатқанында жолда өлтіріп, орнына өзі хан болып, артынан оның 

орнына сен болғансың, – дейді. 

Күріш егуші былай дейді: 

– Ол күрішті анау тұрған көп бейітті айландыра жыртып едік, моладағы адам сүйегінің шашылып 

жатқандары бар еді. Олардың айтқаны болса болар, – дейді. Сонда қойшы былай дейді: 

– Ана жылдар қойлар арамза қоздап, енесі сүт бермеді, қозы өлетін болды, сонда қозыны итке емізіп едік, 

– дейді. Сол жерде хан не айтарын білмей сасып, қызына барады. Барысымен болған уақиғалардың бәрін 

айтады. 

– Әке, саспа, ол адамдарды маған жібер! – дейді қызы. Содан кейін үшеуін хан қызының сарайына алып 

барады. Қыз қонақтарды күтіп болған соң: 

– Әңгіме айтыңыздар! – дейді. 

– Сіз айтыңыз! – дейді үшеуі. – Мен айтсам айтайын, – деп қыз әңгімеге кіріседі. 

– Баяғыда бір хан қызы бар еді, өзі асқан данышпан адам еді. Оны бір күні бір байдың баласы алады. Әлгі 

қыз бір күні сейілге шығады, қасында нөкерлері бар. Сейілде жүріп, бір жерлерде жеміс егісіне келеді. 

Танысып, ағаш аралап жүріп, қыз таңдаған жемісін алғызып жеп жүреді. Бір жерге келіп, қыз жемісшіге: 

– Ана бір жемісіңізді беріңіз? – дейді. 

– Менің сұрағанымды берсең, әперейін, – дейді жемісші. 

– Жарайды, айт сұрағаныңды! – дейді қыз. 

– Әкең сені бір байдың ұлына берген еді, сол енді келеді, ол кететін күннен бір күн бұрын маған келіп 

жолығып кетсең болады, – дейді жемісші. 

– Жарайды, – деп, қыз жемісті алып кетеді. 

Сол күні кешке жақын күйеу қалыңдық ойнауға келеді. Жеңгелері қызды күйеуге апарады. Қыз күйеуінің 

жанына барып отыра беріп: 

– Ойбай! – деп, жамбасын бір салады. Оған күйеу: 

– Оның қалай, неменеге өкіндің, жамбасыңды соққаның не? – деп сұрайды. Қыз: 

– Бір жерге бір адам пәлен күні кел! – деп еді, мен соған бара алмай ұмытып кетіппін, сол жаңа есіме түсіп 

отырғаны, сізден рұхсат болса, барамын да келемін, – депті қыз. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1002 bet 

– Е, ондай болса, «уағында опа» деген боларсың, барып кел! – деп, күйеу қалыңдығын жіберген екен. Қыз 

кетіп бара жатқанда, жолда үш ұры ұстап алады. Қыз барлық сырын айтқан соң, ұрылар да еш нәрсесіне 

тимей қызды қоя береді. Қыз сол бетімен жемісшіге барады. Жемісші келгеніне разы блып: 

– Жарайды, рахмет сізге, еш қиянат қылмаймын. Үйіңізге барыңыз. Сізді кел деген себебім күйеуіңізді 

сынайын деп едім, – деп, қызды қоя береді. 

Міне, әңгіме айт десеңіздер, осылардың қайсысы жомарт, табыңыздар, – дейді қыз. Үшеуі ойланысып 

отырады да үлкені: 

– Бұның күйеуі жомарт. Өзі қалыңдығына кеп отырып, менің біреуде жұмысым бар еді дегеніне жіберіп 

отырған күйеуінен жомарт ешкім жоқ, – дейді. 

Ортаншысы айтады: 

– Жоқ, олай емес, жеміс егуші жомарт. Оның жемісі өзінің алдындағы малы, қыздың әпер дегенін әперіп, 

өзі «кел» дейді. Барған соң ешбір қастық істемей, қайта жіберген жеміс егуші жомарт, – дейді. 

Ең кішісі айтады: 

– Олай емес, ұрылар жомарт. Олар ұрлықпен күн көріп жүріп, қыз жалынды деп, қоя беріп жүрген ұрылар 

жомарт, – дейді. 

Сонда қыз орнынан тұрып келіп, ең кішісінің білегінен ұстап: 

– Ұры ұрының сөзін қуаттайды, алтынды ұрлаған сен екенсің, тап! – депті. Кішісі алтынды алғанын 

мойнына алып, қыз алтынды тапқызып, үшеуіне бірдей қақ бөліп берген екен, – дейді. 

55. Данышпан Кәрім 

Күн шығыс жақта бір патшаның ордасында Кәрім атты данышпан адам бар екен. Патша мұны жақсы 

көріп, ықыласпен әңгімелесіп, мәжіліс құрады екен. Бір күні патша мұнан: Жер үстінде шеккен өмірді 

және дүниені немен теңестіруге болады? – деп, сұрау қойыпты. Бұл сұрауға данышпан жауап бере 

алмапты. Әуелі бір күнге, кейін екі күнге, онан кейін бір жұмаға мұрсат тілепті. Ең ақырында: 

– Тақсыр, патшам, сенің сұрауыңды шешуге болмайды. Мұны табуға менің ақылм жетпейді. Данышпан 

адамдардан сұрауға маған мұрсат бер? – депті. Патша мұрсат етіпті. Содан кейін патшаның сұрағына 

жауап тауып келуге Кәрім жол жүріп кетіпті. 

Әуелі бұл бір бай шаһарға келеді. Бұл шаһарда кәміл ақылды бір адам бар екен. Ол адамның мейлінше 

үлкен кең сарай үйі бар екен. Патшамен әлгі адам жақын дос екен. Мұның өзі патшаның салтанатындай 

салтанат құрушы еді. Өмірінде дүниенің қызығын көрген адам еді. Кәрім бұған келіп сұрауын айтты. Ол 

былайша деп жауап берді. 

– Дүние дастарханы жаюлы, тамағы даяр, кім келсе де жеп-ішіп, тамаша қылып отырып кететін бір үлкен 

кең сарай үйге ұқсайды. Қонақтардың басында жұлдыздар жарқырап толықсып тұрса, құстардың сайраған 

үнін естіп, қошуақ болса, гүлдердің жақсы иісін иіскеп отырса, алдындағы дастарханның үстінде есепсіз 

алтын табақпен тамақтары даяр болып тұрса, маңайындағының бәрі адамның көңілін шат қылса, 

қонақтары бірімен бірі қуанысып, әңгімелесіп, күлісіп, таласып келгенде – бұларға орын табыла берсе, 

жақындары өзара мейірімді болса, міне жарық дүние мен өмір деп, осыны айтады, – дейді. Соңынан: 

«Менің бұл жауабыма разымысың? – дейді. Кәрім бұл кәміл адамның айтқан сөздеріне үндеместен разы 

болмай, қоштасып, онан арман жүріп кетті. Жолда келе жатып, қалың ойға шомған Кәрім ішінен. «біздің 

баршамыз бірдей ішіп-жеп, тамаша қыла бермейміз, ашыққан, жалғыздық көрген, жылаған адамдар аз 

емес», – депті. Кәрімге жақын жерде, орманның ішінде тақуа еткен бір сопы адам тұрады деп айтыпты. 

Тақуа сопы үңгірде тұрып, тастың үстінде ұйықтап, тамағына шөптердің тамырын жеп, сусынына су ішіп, 

күні-түні намаз оқиды екен. 

Кәрім көп ұзамай сопыға барады. Келген жайын айтады. Сопы бұған: 

– Тыңдаңыз! – деді. Бір күні бір жолаушы адам түйе жетектеп келе жатыпты. Бір мезгілде бура өз-өзінен 

тайраңдап ақ көбігін шашып, гүрілдеп шабына бастайды. Жолаушы қорқып қашып келе жатқанда, жолдан 

сусыз бір шыңырау құдықты көреді, қараса қап-қараңғы құдықтың түбінен қарақат ағаштардың 

бұтақтары шығып тұр екен. Қарақат ағашы құлап қалған ескі құдықтың бетіне таралып өскен екен. 

Бурадан қорыққанынан жолаушы секіріп құдыққа түсіп, қарақат ағашының майысқан жас бұтақтарынан 

ұстап, қараңғы құдықтың ішіне асылып тұра қалыпты. Шыңырау құдықтың түбіне қараса, аузын арандай 

ашып, бір айдаһар иіріліп жұтайын деп, ыңғайланып жатыр екен. Ол аң-таң болып, жіңішке бұтақтан 
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ұстап алып, екі ажалдың ортасында тұрыпты. Тағы да құдықтың ішіндегі қарақат ағашының түбін қазып, 

топырақтарын аршып, тамырларын жалаңаштап, қырқып жатқан бірі ақ, бірі қара екі тышқанды көреді. 

Жігіт құдықта асылып тұрып, құтылудан күдер үзіп тұрғанда, жанында жақын тұрған қарақаттың топ-

толық піскен жемісін көреді. Бұл жемісті алып жеуге ынтық болып тұрғанда, төбесінде күркілдеп тұрған 

бура да, құдықтың түбіндегі айдаһар да, өзіне қастық қылып жатқан екі тышқан да есінен шығып, ұмытып 

кетіпті. Шабынған бураны, уытты айдаһарды, ағаштың тамырын қырқып, жерді қазып жатқан тышқанды 

қалдырып, ешнәрседен каперсіз жей бастапты. Сопы Кәрімге осы мысалды айтып: 

– Дала мен шыңырау құдық – жарық дүние, – дейді. Даламен жүрген жол – біздің өткен өміріміз. 

Жолаушының артынан қуған бура – жанымыздың дұшпаны, адамда болатын қылмыстар – соның 

қорқынышы. Құдық – адамның қапысы, ішіндегі айдаһар – ажал, енді тышқандар не деп білесің? – дейді. 

– Бұлар – күн мен түн болады, дем алмастан кезекпен кезек бейнет қылып жатқаны – күн мен түндегі 

өтетін өмір. Ақ тышқан – күн, қара тышқан – түн. Бұл өмірдің сені ажал менен дүние арасында бірдей 

қылып ұстап тұрмайды. Жеміс – нәпсі, жанның тиыштығы, көңілдің қуанышы. Сен жеміс көріп, нәпсіге 

еріп, өзгеден қорықпайсың, мәселен жоғарыда тұрған бурадан, ажал аузын арандай ашқан айдаһардан 

қорықпадың. Міне дүние, өмір, ажал деп осыны айтады. Енді менің айтқан әңгімеме разысың ба? – депті 

тақуа. 

Кәрім сопыға үндеместен разы болмай, қоштасып тағы да одан арман жүріп кетеді. Ол өзіне-өзі күбірлеп: 

«Уә, әулие сопым, сенің айтқаның адамның зейіні жетпейтін ғажайып, сен де менің сауалымды шеше 

алмадың. Біздің әміріміз түпсіз далаға бастап барған даладай сонша қайғылы емес және бір сәтте өтіп 

кететін қызық, алдағыш тамашаға бола, адамдар өзін қамсыз қалдырмайды, сақтану деген адамда бар», – 

депті. 

Мұнан соң Кәрім көзіне көрінген жаққа қарай жүре беріпті. Келе жатып, үстінде жалба-жұлба киімі бар 

бір мүсәпір жолаушы адамға жолығыпты. Бұл адам жалаң аяқ, мойнында қоржыны, қоржынында наны, 

жемісі тағы неше түрлі өзге нәрселері бар екен. Ол өзі ақылды, көзі өткір, өңіне қарағанда, ақ көңіл адамға 

ұқсас көрінді. Кәрім ойланып тұрып: «Нем кетеді, бұған да сауалымды баян қылайын, кім біледі, бұл 

байғұс, менің жұмысымды табар», – дейді. Мұнан соң Кәрім «жер үстіндегі шеккен өмірді, дүниені, не 

нәрсемен теңестіруге болады?», – деп, қайыршыдан жауап сұрады. Қайыршы: 

– Оны баяндау үшін менің бір ертегім бар еді, енді тыңдаңыз, мен соны айтайын. Егерде сен ойыншы, 

домбырашы адамды көрсең маған жібер, қапа болған менің балам да ойнап көңілін көтерсін, – дейді. 

Бұған соқыр айтыпты: 

– Мен мұнда ондай ойыншы адамды көрген едім, оған мен өзімнің аяғы жоқ баламды жіберейін, ол қазір 

тауып келер, – депті. 

Аяғы жоқ бала жүгіріп отырып ойыншы адамды тауып келеді. Ол ойыншының сөйтсе қолы жоқ екен, 

сонда да тоқтамастан өзінің шегі жоқ домбырасымен айта қалғандай соншалық жақсы ойнапты. Оның 

тартқанына қапа болып жатқан бала шек-сілесі қатқанша күліпті. Оны соқыр көріп, қолын шапалақтап, 

мылқау тұрып сөйлеп, ойыншыны мақтай бастапты. Аяғы жоқ билей бастапты, мұның секіріп билегенін 

көріп, халық жиналыпты. Халықтың ортасынан бір ақымақ жүгіріп шыға келіп, ойыншыға, билеушіге 

өзгелер де: 

– Бәрекелді, жарайды, рахмет! – депті. 

Бұлардың жанынан бір данышпан ақырын өтіп бара жатып, не болғанын көріп, өзіне өзі сыбырлап 

айтыпты: 

– Міне дүние мен өмірдің түбі де осы сияқты ақылсыздық, – депті. Жолаушы менің бұл ертегіме разысыз 

ба? – дейді. 

Кәрім қайыршыға үндеместен разы болмай, амандасып тағы да мұнан арман жүріп кетіпті. Мұнан соң өзі 

айтты: «Сенің айтқаның ойлап шығарғанға ұқсайды, сонда да менің айтқан сауалымды шеше алмадың», 

– депті. 

– Егерде, біз өмірімізде бекершілікті, ақымақшылықты, өтірікті қанша көрсек те, өміріміздің ішінде 

тиянағы күшті ақиқатты да көп көреміз. Өмірдің түбі ақиқат, растықта, қызық көруде, – дейді. 

Кәрім осылай деп ойлап, елге қайтып барып, патшаның сауалына еш жауап ала алмадым деп айтпақшы 

болады. Жолда келе жатып, өзіне өзі жалбарынып: «Әй, жасаған, білмегенді білсем, зейінім ашылса, 
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өмірімде көрмегенімді көрсем» деген ойға түседі. Содан патшаның алдына келіп: «Жолда не көргенімдің 

баршасын баян қылайын, мархабат қылып тыңда» дейді. 

– Менің бұл қиын жолға барғаным саған мәлім еді, мен сенің әміріңмен кеткен едім. О, патшам, сенің 

көлеңкеңде маған басшы да, тамақ та табылды, ешбір қорқыныш та көргенім жоқ. Жолда бара жатып 

жақсыны да, жаманды да көрдім. Оларды бұл арада айтып не қылайын. О, патшам, мұның баршасын сіздің 

қылған есепсіз жақсылығыңызбен теңдестіргенде ешнәрсе емес. Менің көңілім, талабым, саған қызмет 

қылып бағайын деген едім. Ынта салып, адамдардың арасындағы ақиқаттықты біліп келіп, саған жауап 

берейін деген едім. Енді патшам, әділетіңмен өзің кес, сенің шарапат еткеніңе мен тұрамын. 

Патша бір сөз айтпастан мейірімі түсіп, Кәрімге ұсынып қолын берді. Кәрім жолда көргендерін баршасын 

баяндап болып: 

– Біздің өміріміз – іс қылып, тіршіліктің дегенін орындап, жол шегіп жүргенге ұқсас, – депті. 

Патша бұған: 

– Сен менің шын достым екенсің, сен маған мұнан былай да ақылшы бол! – депті. 

56. Шахман мен Сұлтанхан 

Өткен заманда Ыбырайым деген бір пайғамбардың тісі ауырыпты. Пайғамбар түні бойы тісінің ауруына 

шыдамай түрегеп жүріп, әйеліне: 

– Менің тісім қатты ауырды, сен бір әңгіме айтшы, тісімнің ауырғаны бөлінер ме екен, – депті. 

Әйелі: 

– Менің әңгімем сіздің ауруыңызды бөлуге әсер беріп, қандай қызықты болар дейсің, одан да осында көп 

жасаған қарт Сұлтанхан деген кісі бар, сол кісіні шақырып берейін. Сізге әңгіме айтып берсін, – депті де, 

Сұлтанханды шақырыпты. Сұлтанхан келген соң Ыбырайым: 

– Бір әңгіме айтшы, менің тісімнің ауырғаны бөлінер ме екен, – дейді. 

– Тақсыр, есіткенімді айтайын ба, жоқ көргенімді айтайын ба? – дейді Сұлтанхан. 

– Естігеннің бірі рас болса, бірі қосымша бекер болады, одан да көзбен көргенді айт! – дейді Ыбырайым. 

– Жарайды, көргенімді айтайын, – дейді, сонда Сұлтанхан: 

– Менің жасым қазір де жүз жиырма беске келді, о кезде отыздың ішіндегі кезім, өзім көргенмін, аң аулап, 

аң атамын, күндерде бір күн әйелім құланның етіне жерік болып, құланның еті керек болды. Атымды 

ерттеп міндім де, құлан іздеп жүріп кеттім. Мен араламаған шың, құз қалмады. Не қиын тау-тастарды 

кездім. Жүре-жүре елсіз далаға кездестім. Маңайға көз жіберіп қарап тұрсам, айдалада, көз ұшында бір 

ақ нәрсе көрінеді. Келсем тамашалап салған бір күмбез тұр, маңында ешбір қыбырлаған жан, не малдың 

ізі жоқ. Келдім де «елсіз далада бұл не қылған жалғыз тұрған күмбез, бұл кімнің мекені» деп ойладым. 

Бір кісіге алғызбаспын-ақ деп жүрген кезім. Атымды байлап тастап, үйге кіріп келсем ешбір жан жоқ, 

жалғыз төсекағаш тұр, үлкен тай қазанда ет асулы. Қисыны кісі бар сықылды. Келдім де иесі болса келер 

деген оймен жантайып, төрге барып жата кеттім. Бір мезгілде бір аттың дүбірі естілді, біреу келе жатыр 

екен деп ойладым. Айтып ауыз жиғанша есіктен еңгезердей ақсақ жігіт кіріп келді де, бір аяғы іште, бір 

аяғы сыртта тұрып: «Кім бұл үйдегі?», – деп ақырды. Басымды көтеріп алып, байқасам, егер жағаласатын 

болсам шама келетін түрі жоқ. Сасқанымнан «мен» дедім. «Менің кім?» деді. «Мен – Сұлтанханмын» 

дегенімде, үйге кіріп, төсегіне отырып, маған қазандағы етті түсіріп әкел деді. Одан басқа сөз жоқ, 

орнымнан тұрдым. Үлкен бір тайдың еті сиярлық ағаш астау тұр екен, етті соған толтырып, зорға көтеріп 

әкеліп алдына қойдым. Бар айтқаны: «кел, отыр, же». Ол да етті турап жеп отыр, мен де турап жеп 

отырмын. Бір мезгілде езу тартып күлгендей болды. Үрейім ұшып, зәрем кетіп отырған басым, күлгеніне 

бойым үйреніп, көңілім орнына түскендей болды. 

– Тақсыр, жылағанды сұрама, күлгенді сұра деге еді, неге күлдіңіз? – дедім. 

– Ажалың жоқ екен, атыңның атыма ұйқастығының арқасында ғана аман қалдың. 

– Атыңыз кім еді? 

– Атым Шамхан. 

Қайтып басқа сөз сұрауға дәрмен жоқ. Бір жерін басып, ашуландырып аламын ба деп, тамақты жеп болған 

соң, кетуге ыңғайландым. 

– Не ғып жүрген адамсың? – деді. 

– Бір құлан іздеп жүрген адам едім, әйелім құланның етіне жерік болып... 
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– Ендеге кішкене тоқтай тұр, мен ұстап әкеп берейін, – деп Шамхан атына мінді де кетіп қалды. Көп 

кешіккен жоқ, бір топ құланның қысырағын (үйірін) айдап келді де, маған бір қысырдың тайын ұстап 

берді. Асау құлан тартынып жетекке жүрмеген соң, ноқтасынан ұстап, ат үстінен тақымына салып, бір 

қатар жерге шейін шығарып салды да, өзіме беріп, «қош» деді де қайтып кетті. 

Былай шығып ойға түстім. «Бұл не қылған елсіз даланы жалғыз мекен қылып жатқан адам? Атым Шамхан 

деді. Одан басқа ешбір жөн-жосығын білгенім жоқ. Тіпті үйге барғанда қатыныма айтсам, ол не қылған 

елсіз даланы мекен етіп жатқан адам екен десе не бетімді айтамын? Қой, одан да мен қайта бұрылып 

жайын білейін, ең қиын қылғанда басымды алар. Сөзден жеңілгенім қиын болар» деген оймен қайта 

бұрылып, бірқатар жерге ұзап кеткен адамның артынан айқай салып едім, тоқтап, маған бұрылып келді. 

– Тақсыр, Шамхан, сіздің атыңыздан басқа жөніңізді білмедім, «Мыңның түсін білгенше, бірдің атын біл» 

деген еді, рұхсат болса сіздің жөніңізді білгім келеді. 

– Дұрыс, олай болса, мына құланды қоя бер де үйге жүр. Мен сізге барлық жай-күйімді айтайын, – дейді 

Шамхан. Құланды қоя беріп, еріп үйіне келдім. Бір құланның семіз тайын әкелді, екеулеп сойдық, етін 

асып қойып әңгімеге кірістік. 

– Мен осы елдегі бір байдың баласы едім, жалғыз шешем ғана бар. Осы елдің ханының қызы Айсұлу 

деген маған ғашық, мен оған ғашықпын. Менің өз бойыма дарынды азырақ батырлығым да бар. Ол 

Айсұлуға ғашық қалмақ ханның баласы Жорас деген бар. Біздің ханның қызын келіп сұраса, хан: «Мен 

заты басқа қалмаққа қыз бермеймін», – дейді. Оған ашуланған қалмақ төбеге әскер ойнатып «қызыңды 

тартып аламын» деген. Хан қорыққанынан қалмаққа берейін десе қызы көнбейді, маған берейін десе, әкесі 

қалмақтан қорқады. Сонымен хан маған кісі салыпты: «Мені қалмақтан құтқарып, Айсұлуды өзі алсын», 

– депті. Сонымен шешемді мал-мүлкімен елге тастап, қалың қалмақтың жолын тосып жатқан жайым осы. 

Қалмақтың келер мезгілі өткен жазғытұрым еді, онда келмеді, ендігі келмегі осы күз. Бір келсе осы күзде 

келмек, үш жыл күтпек, ханға берген уәдем бар. Үш жылда қалмақ келіп, менімен соғыс салмақ. Қызды 

жеңгеніміз алмақпыз, – деді Шамхан. Сол арада екеуіміз өмірлік дос болдық. Мен келесі күзге келіп, 

хабарын бермек болып уағдаластым. Ертеңінде және бір құланның тайын әкеп берді. «Қош» айтысып 

еліме қайтып кеттім. 

Тірі кісінің жұмысы біте ме, әр нәрсеге айналып, Шамханның күз келерсің дегенін ұмытып кетіппін. 

Келер жаздың ортасында есіме түспесі барма! Күз тақалып қалған еді. «Енді Шамханға не бетімді 

айтамын! Қой, айтысқан сөз, алысқан қол бар еді ғой, неде болса болған шығар, бір хабарын біліп 

қайтайын» деген оймен атыма мініп алып жүріп кеттім. Арамыз бірнеше күншілік жер еді. Белгілі, манағы 

күмбезге келдім. Келсем баяғы қалпы, Шамхан үйде жоқ, келер деп күтіп жаттым. Бір мезгілде Шамхан 

да келді. Амандасқан соң қалмақтың әлі күнге келмегенін айтты. «Енді бір келсе осы күз келе ме деп 

тұрмын, ақыры уәдесі осы күз», – деді Шамхан. Сонымен бір айдай сонда жаттым. Тауға шығып мен 

қарауылдаймын, түнде Шамханның өзі қарауылға шығады. Қоңыр күз. Бір күні түс мезгілінде қарауылда 

тұрсам, күн шығыс жақтан қалмақтың қалың қолы келе жатыр екен. Келдім де, Шамханға хабар бердім. 

Қару-жарағын асынып, Шамхан алдынан қарсы шықпақ болды. Мен де қамданып едім. «Сен барма, егер 

өлсек, біреуіміз өлейік. Болмаса мен өзім де қалмаққа алғызбаспын», – деп, досым болмады. Амалым 

барма, тастап кеткен соң үйде қалдым. Қалмақтың алдынан астына өзіне сенімді қояндай ақ боз аты бар 

Шамхан, атына мінді де жүріп кетті. Ол күні келмеді. Күн кеш болды. Ерте тұрып қарауылға шығып 

қарасам, кешегі қалмақтың көп қолы көрінбейді, ханның шәрі жағына қарап тұрсам, бір жалғыз атты 

көрінеді. Кім екен деп алдынан қарсы жүрдім. Байқасам мінгені Шамханның аты сияқты, бірақ үстіндегі 

кісісі оған ұқсамайды. Шамхан өлген екен, не қолға түскен екен деп шошыдым. Жақындап келе жатқан 

адамға: 

– Шамханның атын мініп жүрген сен кімсің? – дегенімде, 

– Ой, Шамханымды білетін сен кім едің? – деп әлгі жылап қоя берді. Сөйтсем ол Айсұлу қыз екен. 

Бүгін таң ата қалмақтың ханы: «Шамханды өлтірдік, сенгенің Шамхан еді. Енді қызыңды берсең де 

бересің, бермесең де бересің!», – деп қысым салып жатыр. Егер мені алатын болса, менің бір тілегім бар: 

«Маған Шамханның атын берсін. Мен барып, соғысып Шамханды өлтірген жерін көзіммен көрейін де, 

қайтып келіп тиейін», – деген екен. Айсұлудың ондағы ойы егер Шамхан анық өлген болса, көзіммен 

көрейін де басымды қалмақтан алып қашып қаңғырып өлейін деген мақсат екен. Қалмақтар: «Жалғыз 

әйел қайда барады дейсің?» – деп, атты беріп қоя берген екен. 
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Екеуіміз «Шамхан тегінде өлген ғой, болмаса олардың қолына оның аты қалайша түседі. Жүр, соғыс 

салған жерін көрейік!» – дестік. Қалмақтар Шамханның алдынан ор қазып, соғысыпты. Түнде көп әскер 

қырылып қашыпты. Қашқан қалмақтарды қуып келе жатып, әлгі ордың тұсына келгенде Шамханның 

астындағы аты қарғып олардың ар жағына түсіпті де, өзі байқаусызда орға түсіп қалған екен. Иесі орға 

түсіп ойнақшып шыққан атты қалмақтар ұстап алып ханға белгі ғып апарған екен. Шамхан қалмаққа 

жеңгізбесе керек еді, қапылыста орға түсіп қалды ма деген оймен, қыз ерінің артына ұзын жібек арқан 

бөктере шыққан екен. Біз орды көрген соң, Шамханның атын атап, ордың екі жағына шығып алып айғай 

салдық. Бір мезгілде бір дыбыс естілгендей болды. Ор сондайлық терең қазылмаған екен. Тірілігін біліп 

қуанып, тұсына келіп арқан тастадық, бірақ екеуіміз тартып ала алмадық. «Атымның құйрығына байла!» 

– деген дауыс естілді. Арқанды атының құйрығына байладық та атты жетелеп, Шамханды аман-есен 

ордан алып шықтық. Қуанышымыз қойнымызға сыймады. Шамхан өз атына мінді, Айсұлу менің алдыма 

мінді. Үшеуіміз Шамханның мекеніне келе жатсақ, Шамханның қорасының шарбағында екі қара көк ат 

байлаулы тұр. Шамхан маған аттың біреуін шешіп алып кел деп еді, барсам темір шынжырмен кілттеп 

байлап қойған екен, шынжырдан босатып ала алмадым. «Ай жан емессің-ау!» деп, Шамхан барды да, 

шынжырды бір тартып үзіп аттың бірін алып келіп, қызды мінгізе бергенде, артымызда тасада қалмақтың 

қолы аңдып тұр екен, бізге тұра ат қойып қалды. Бет-бетімізбен араласып кеттік, бір-біріміздің қайда 

екенімізді білмейміз. Бет келгенді қылышпен шауып, басымды қорғап жүрмін. Күні-түнімен 

асығыстықтан ата қалмақтың қырылғаны қырылды, тірісі қашты, бір мезгілде есімді жисам, өлген қалмақ 

төбе болған, әр жеріме жара түскен, қалжыраңқырап қалыппын. Судың жағасына келіп, беті-қолымның 

қандарын жуып, жараларымды байлап тұрсам, Айсұлу келе жатыр. Келе: «Шамхынды көрдің бе?» – дейді. 

– Жоқ. 

– Ай, сол Шамхан өлді-ау деймін, өйткені түнде көзіме қан толып, біреу қарсы келгенде, иығын ала 

шаптым, жығылмады. Одан мойын тұстан қылышпен ұрғанымда, әзер дегенде атынан құлап еді, өңге бет 

келгендер бір ұрғанымнан жығылып еді. Ай сол Шамхан болмаса игі еді, – деп, жылап қоя берді. Екеуіміз 

өліктердің арасын қарап жүрсек, Шамхан өліп жатыр, айтқанындай иығынан бір шапқан, мойнынан бір 

шапқан екен. Сол арада қыз: «Мұнан қалып мен не боламын?» – деп, қанжармен өзін-өзі өлтірмек болып 

еді, қолын босатпадым. «Ақымақ болма, қарсылық қылма ажалға! Енді жаның ашыса, Шамханды 

күмбезге апарып таза арулап, жерлейік!» – деген соң қыз иланып, екеуіміз көтеріп әкеліп төсегіне 

жатқыздық. Қыз: «Енді маған біраз рұқсат бер, тірісінде қосыла алмадым, біраз жанына жатып мауқымды 

басайын!» – деді. Мен: «Дұрыс!» – деп рұқсат бердім. Қыз барды да, жылап Шамханды құшақтап жатты. 

Сол уақытта мен намаз оқиын деп тысқа шығып, қайтып келсем, өзін-өзі бауыздап қыз да өліп қалыпты. 

Амалым бар ма, жылап-жылап адам кірместей етіп күмбезді бекітіп, еліме қайттым. 

– Қайран екі ғашықтың тірі уақытында қосыла алмағаны, қыздың сондайлық батырлығы күні бүгінге 

дейін есімнен кетпейді! – деді Сұлтанхан. 

Сонда, Ыбырайым: 

– Білесіз бе, бұған қанша жыл болды? – деді. 

– Мөлшері сексен жыл шамасындай болу керек, – деді Сұлтанхан. 

Қанша адамдармен, Сұлтанханды басшы ғып, Ыбырайым Шамхан мен Айсұлу қойылған күмбезді іздеді. 

Жер өсіп кеткен, мөлшерлеп келіп бір дөңді қазса, күмбездің төбесі екен. Айнала қазып күмбездің есігін 

тауып алып, ішіне енсе, екеуі бүгін өлген өліктей сар тап болып жатыр екен. Сол жерде екеуі тіріліпті. 

Сұлтанхан Шамханға: 

– Мен сені әдейі іздеп келдім. Сұлтанхан досыңмын! – дейді. 

– Жоқ сен кәрісің, ол мендей жас болатын, – деп, Шамхан танымайды. 

Неше жыл жатқандарын білмейді, өздері бейне бір түн ұйықтап тұрған адамдардай, сол жас қалпында 

тіріліп, өмірді қайта бастапты дейді. 

57. Момынбай мен жеті қарақшы 

Ертеде өз еңбегімен дәулет құрған Момынбай деген кісі болған екен. Бұл Момынбай асқан жуас, өтірік 

сөйлемейтін, қарып-қасер, жетім-жесірге рақымды, жақсы адам екен. Сол елде сонымен қатар дүниені 

құрытқан, қрлық-қарлық, залымдықпен аты шығып, жеті қарақшы атанған бір жеті қу болған екен. 

Күндерде бір күн бұл қарақшылар өзді-өзі сөйлеседі: «Момынбай өз малын баққаннан басқа ешбір кәсіп 
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қылмайды, сонда да оның дәулеті күннен күнге арта береді. Біз қанша азаптанып, тырыссақ та дәулетіміз 

еш арытпайды. Қой, не қылсақ та амалдап, осы Момынбайды құртып, дәулетін олжа қылайық», – деседі. 

Осылай уәде байласып, артында, жөні келсе, алдап, жөні келмесе ұрлап, екі-үш жылдың ішінде-ақ 

қарақшылар Момынбайдың азды-көпті дәулетін құртып, жоқ қылады. 

Момынбай дәулеттен айрылып, кедей болған соң, оның бұрынғы дос-жоралары, ағайындары, бірге 

отырған көршілері мұны тастап, көшіп кетеді. Сөйтіп, Момынбай дәулетінен айрылып, ағайын, туған, 

дос-жарандарынан айрылып, қара лашық үй тігіп, жалғыз үй қалады. Лашықтың іші толған жас бала, 

кемпірі болса ауру, төрт түлік малдан қалған жалғыз-ақ көк есек. 

Күндерде бір күн Момынбай көк есегіне мініп, жеті қарақшылардың аулына қарай жүреді. Ауылға 

жақындап келгенде, қалтасындағы үш-төрт күм күміс теңгесін есегінің құйрығына қыстырады. Сонан соң 

ауылдың желкесінде, төбенің басында тамаша қылып отырған қарақшыларға келіп амандасады. 

– Момынбай, мал басың аман ба? Жол болсын! Қай жаққа барасың? – дейді қарақшылар. 

– Шүкір, басым аман! «Малың аман ба?» деп несін сұрайсыңдар? Малдың бәрін өздерің жиып алдыңдар 

ғой! Міне, менің енді бала-шағама қорек қылатын да түк ауқатым болмаған соң, ел аралап, іс табылса 

еңбек етуге келе жатырмын, – дейді де қош айтысып, Момынбай жөніне жүре береді. 

Былай шыға бере, қарақшыларға байқатпай, қолындағы бізбен есегін сауырға шаншып қалады. Біз 

жанына батқан соң, есек құйрығын көтеріп қалғанда, баяғы күміс теңгелердің біреуі түсіп қалады, тағы 

бір теңге түседі. Сөйтіп; есектің құйрығындағы кіміс теңгенің бәрі де жерге түсіп қалады. Момынбай 

байқамаған болып, артына қарамастан жүре береді. Қарақшылар есектен күміс теңге түскенін көріп, таң 

қалысып тұрады. «Бұл не ғажап іс, мұның мәнісін білу керек» деп, ертеңіне бәрі аттанып, Момынбайдың 

үйіне келеді. 

– Момынбай кеше сен бізбен қош айтысып кете бергенде, есегіңнен күміс теңгелер құйылып қалды. 

Мұның мәнісі қалай? Жасырмай, расын айтшы, – дейді. 

– Баяғы малымнан қалғаны – жалғыз осы көк есек. Осының арқасында үй ішім аш, жалаңаш болмай отыр. 

Бұл есектің қасиеті сол – сұлы жеген күні күміс теңге түседі, арпа жеген ділда түседі, – дейді. Қарақшылар 

мұны естіп, таң қалысып, шетке шығып, кеңеседі: «Бұның сол жалғыз есегін ұрлап алғанымыз енді мақұл 

болмас, қанша болса да ақша беріп, бұл есекті сатып алайық. Берген ақшамызды тез-ақ өндіріп аламыз 

ғой!» – дейді. 

– Момеке, бұл есегіңізді бізге сат! – дейді. 

Момынбай: 

– Бала-шағам ауқат қылып тұрған жалғыз есегімді сатпаймын! – десе де, қоймай, көп ділда беріп, есекті 

алып, қарақшылар аулына қайтады. 

Ертеңіне есекті арпаға әбден тойғызып: «Мұның өнерін көрейік» – деп, қарақшылар бәрі жиналып есекті 

жығады, төрт аяғын қатты қылып байлайды. Есектен түскен алтын шашылмасын деп бір екеуі қап тосып 

тұрады. Қалғандары қолдарына бір-бір ағаш тоқпақ алып, есектің ішін тоқпақтай бастайды. Арпаға тойып 

алған есек тоқпақтан өліп кетеді де, олар үйіне қайтады. Момынбайдың алдағанын біліп, кек алу үшін, 

ертеңіне қарақшылар Момынбайдың үйіне қарай жүреді. Момынбай бұлардың келе жатқанын көреді, 

есек сатып, алған көп ділданың қалғанын қойдың ішегіне толтырады да кемпірдің мойнына байлайды. 

Қарақшылар үйге кіре бергенде, сен есіктің бір жағына шыға қаш, мен қолыма пышақ алып, балағаттап, 

сені қуайын. Сен қашып барып, жығылған бол, мен сені пышақпен бауыздаған болармын. Мойныңдағы 

ішектен қан ағар. Сен қорылдап өлген бол да қал! Біраздан соң мен қара сыбызғымды тартып, сені 

жұлмалап: «Не қылып жатырсың? Тұр!» – деп басыңа тебемін. Сен: «Ой, қатты ұйықтап қалыппын ғой!» 

– деп ұшып тұра кел дейді. 

Ол екі арада қарақшылар келіп, аттарын байлап, үйге кіре бергенде, кемпір есіктің екінші жағынан шығып 

қашады. Момынбай ашуланған болып, кемпірдің артынан қуа шығады. Кемпір қашып барып, жығылады. 

Момынбай артынан жетіп барып, қолындағы пышағымен жығылып жатқан кемпірді бауыздап жібереді, 

кемпірдің тамағынан қан ағып, қорылдап, өліп қалады. Қарақшылар мұны көріп, Момынбаймен сөйлесуге 

бата алмай, отырады. Біраздан соң Момынбай ашуы тарқағандай болып, керегенің басында тұрған қара 

сыбызғыны алып, тартып-тартып, өліп жатқан кемпірді: 

– Не қылып жатырсың? Тұр! – деп, басына тебеді. 

Кемпір тіріліп: 
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– Ой, қатты ұйықтап кеткен екенмін ғой! – деп, ұшып тұра келеді. 

Қарақшылар мұны көріп, таң қалысып: 

– Момынбай, бұл не ғажап іс? – деп, сұрайды. 

– Мұнда ғажап іс жоқ. Бәрі мынау қара сыбызғының қасиеті. Әртүрлі күйді ойнап-ойнап, өлген кісінің 

басына тепсең, ұшып тұра келеді. 

Қарақшылар бұған таң қалысып: 

– Момеке, осы сыбызғыңызды сатшы! – деп, жабысады. 

– Ата-бабамнан мирас болып қалған жалғыз сыбызғыны да маған көпсіндіңдер ме? Сыбызғымды 

сатпаймын, – дейді Момынбай. 

Қарақшылар жабысып, қоймай, ақырында, көп ділда беріп, сыбызғыны сатып алып, ауылына қайтады. 

Үйлеріне келсе, бәрінің де әйелдері ауыл қыдырып кеткен екен. Бұлар әйелдеріне қатты ашуланып, барған 

жерлерінде тауып алып, бәрі де әйелдерін бауыздап тастайды. «Соңынан сыбызғы тартып, тірілтіп аламыз 

ғой!» – деп, ойлайды. Біраздан соң біреуі сыбызғыны тартып-тартып келіп, әйелін басқа тебеді, ол 

тұрмайды. Екіншісі келіп, әйелін басқа тебеді, тұрмайды. Үшіншісі келіп тебеді, о да тұрмайды. Сөйтіп, 

жетеуі де әйелін өлтіріп алады. Момынбайдың тағы алдағанына көздері жетіп, қарақшылар ыза болып, 

Момынбайды тірі қоймауға бел байдайды. 

Бұл екі арада Момынбай кемпіріне: 

– Жеті қарақшыға мен де қолымнан келгенімді қылдым. Енды олар маған мейлінше өшікті, өш алмай, 

қоймас. Мен азық-түлігімді, төсек-орнымды алып, анау үлкен жолдың үстіндегі қара молаға барып 

жатайын. Кеш сайын үйге келіп жүремін. Егер қарақшылар мені сұрап келсе, сен жылаған болып, «үш-

төрт күн болды, қаза жетіп, дүниеден қайтыс болды. Моласы анау тұрған дегейсің», – деп, кемпірге 

үйретіп, Момынай азық-түлігін, төсек орнын алып, баяғы жол үстіндегі қара моланың ішіне кіріп жатады. 

Мұнан соң бірнеше күн өткеннен кейін, қарақшылар Момынбайдың үйіне келсе, қара киіп, шашын жайып, 

бетін жыртып, дауыс қылып жылап отырған кемпірді көреді. 

– Ей бәйбіше, не болды? – деп, сұрайды. 

– Тәңірі әуелі жарлы қылды, еңбек етіп мал жинады, онан санасыз малды, санаусыз қазынамды алды, 

ақырында қойнымдағы байымды алды! Үш-төрт күн болды, қаза жетіп, шалым дүниеден қайтты. 

Молдасы анау, үлкен жолдың үстіндегі қар мола, – дейді. 

Мұны естіп, қарақшылар: «Қап, тірісінде өшімізді алмай қалдық-ақ!» – десіп, көп өкініп, ауылдарына 

қайтысады. 

Бір күні жеті қарақшы бір керуенді талап, көп алтын, күміс олжа қылып, үйлеріне қайтып келе жатып, нақ 

Момынбайдың моласына кіріп олжамызды бөліп алсақ қайтеді?» – дейді. Қасындағылары мұны мақұл 

көріп, бәрі де аттарынан түсіп, қап-қап алтын, күмісті алып, молаға кірсе, Момынбай төсекте жатыр екен. 

Бас жағында бір саба қымыз, табақ-табақ піскен ет тұр. Мұны көріп, қарақшылар: «Апыр-ай, мынау 

Момынбай, иманды болып, жұмаққа кірген екен! Қашашы, көрінен шығып, тірі кісідей жатқанын. Ет, 

қымыз дегенің мынау», – деп, ойлайды. Таң қалысып тұрып, ақырында, отырып олжаларын бөліседі. 

Алтын-күмісті жетіге бөліп үйіп қойып: «Мына бөлімді мен аламын» – деп біреуі айты: «Жоқ, мұны мен 

аламын!» – деп, екіншісі таласып, жақ-жақ болып жатқанда Момынбай: 

– Еш қайсысың да алмайсың, мұның бәрі де менікі! – деп, орнынан ұшып тұра келеді. 

Мұны көріп, қарақшылардың есі шығып, моладан жүгіре-жүгіре шығып, аттарына мініп алып, алды-

артына қарамастан ауылдарына қашады. Бұлар кеткен соң, Момынбай алтын-күмісті жинап алып, үйіне 

апарып береді. Қарақшылар ауылына келіп, естерін жиып алған соң: 

– Бұл Момынбай тірісінде бізге қанша қорлықты көрсетіп еді, енді өлгенде де тек жатпай, қанша 

олжамызды алып қалды. Мұнан қайтсек өшімізді аламыз? – деп, кеңеседі. 

Сонда біреуі тұрып: 

– Ең болмаса моласының басына дәретке отырайық! – дейді. Бәрі де мұны мақұл көріп, аттарына мініп, 

Момынбайдың моласына қарай жүреді. Момынбай бұлардың не оймен келе жатқанын сезіп, моланың 

ішіне от жағып, бір істік темірді қыздырады да, қарақшының біреуі моланың басына шығып төбесіндегі 

тесікке таяп: «Мә бәлем, саған!», – деп, құйрығын түріп, отыра бергенде, Момынбай қызарған істік 

темірді басып алады. Қарақшы зәресі кетіп, артын қолымен басып моладан тұра қашады. Бірақ, ол 

қасындағыларына құйрығына таңба басылғанын сездірмейді. Екінші қарақшы келіп, отыра бергенде, 
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Момынбай оның да құйрығына істік темірді басып алады. Сөйтіп, өш алуға келген жеті қарақшы 

құйрықтарына таңба басқызып, ауылдарына қайтады. 

Қарақшылар кеткен соң Момынбай нәрселерін жинап алып, үйіне келіп, баяғыдай шаруасын шаруалап 

тұра береді. «Момынбай өліп тіріліпті», – деген хабар тез-ақ елге жайылып, ақырында, ханның құлағына 

тиіпті. Хан мұны естіп қайаран қалып, Момынбайды шақыртып алады. 

– Ай, Момынбай, сені өлді деп естіп едім! Сен қалайша тірілдің? – дейді. 

– Тақсыр! Менің өлгенім рас еді, артымда жесір қатын, жетім балаларым, қанша малым, қазынам, жеті 

құлым қалып еді; сол құлдарым жетімдердің сөзін тыңдамай, зорлық-зомбылық көрсетіп, малдарын бөліп 

алып, қашып кетіпті. Жетімдер мұндай қорлық көріп жылаған соң, жасағанның сол жетімдерге рахымы 

түсіп, мен тірілдім, – дейді. 

Хан мұны естіген соң таң қалып, құлдардың қылған ісіне қатты ашуланып: 

– Момынбайым, сенің ол құлдарың осы күні қайда екенін білесің бе? – дейді. 

– Білемін, тақсыр! – деп, баяғы жеті қарақшыны көрсетеді. Хан жасауыл жіберіп, жеті қарақшыны 

алғызып: 

– Сендер жетімдерге неге зорлық қылдыңдар? – деп, қаһарлана бастайды. 

– Тақсыр! Біз ешкімге зорлық қылғанымыз жоқ және ешқашан құл болған емеспіз, – деп, қарақшылар 

безектейді. 

– Тақсыр! Мен жаңылсам, жаңылған шығармын. Менің құлдарымның таңбасы бар еді. Егер де бұларда 

таңба жоқ болса, бұлар менің құлым болмағаны, – дейді Момынбай. 

– Сенің құлдарыңның таңбасы қай жерінде еді? – дейді хан. 

– Менің құлдарымның істік темірмен салған құйрықтарында таңбасы бар, – дейді Момынбай. 

Хан дереу қарақшыларды шешіндіріп қараса, Момынбайдың айтқаны рас екен. Сонан соң хан жеті 

қарақшыны мал-жанымен Момынбайға бұйырып беріпті. Сөйтіп, Момынбай дұшпандарын жеңіп, 

мақсатына жетіпті. 

58. Әуеде қаз қаңқ етті 

Бұрынғы өткен заманда Қаһар деген бір хан өзінің бас уәзірімен бірге келе жатқанда төбелерінен бір қаз 

«қаңқ, қаңқ» деп ұшып кетіпті. Мұны естіген хан жанындағы келе жатқан уәзіріне: 

– Мына қаз «не деп» келеді? Осыны тап, таппасаң – басыңды аламын! – дейді. 

Уәзірі қайдан тапсын. «Обай, тақсыр, маған үш айдың уақытын беріңіз. Егер таппасам, басымды алуға 

қарсы болмаймын» деп жалынған соң, Қаһархан үш айдың ұлықсатын береді. 

Уәзірі ары ойлап, бері ойлап, еш нәрсе таба алмай, басы айналып сандалған соң, болған оқиғаны қызына 

айтады. 

– Қарғам өзің білмесең, ана ханның қызы екеуің доссың ғой. Сол білуі мүмкін. Не дегенін шештіріп, әкеп 

бер, – деп қызын жұмсайды. 

Қыз ханның қызына барып сұрағанда: 

– Иә, сол қаз «қаңқ, қаңқ» деп ұшып кеткенде, мен сарайдың алдында отыр едім. Әрине, енді айтпасқа 

болмас. Сенің әкеңді өлтірткенде мен марқадам таппаспын. Ол: 

«Ерді ер қылатын да қатын, ерді жер қылатын да қатын» деп еді, – дейді. 

Қызынан бұл жауапты естіген уәзір ханға келіп: 

– «Ерді ер қылатын да қатын, ерді жер қылатын да қатын» депті – дегенде хан ашуланып, бұны саған кім 

айтты? Соны айтпасаң – басың енді алынады! – дегенде сасқалақтаған уәзір: 

– Сіздің өз қызыңыз айтып еді – дейді. 

Хан шабармандарын шақырып алып: «Осы елден болсын, басқа елден болсын, «дүниеде жазылмас» деген 

бір жынды жігітті тауып әкел», – деп бұйрық береді. Шабармандары ай іздеп, жыл іздеп жүріп, ел жоқ 

жұртта күл жеп отырған бір жынды жігітті алып келеді. Хан қызын шақырып ап: 

«Ерді ер қылатын да қатын, ерді жер қылатын да қатын» депсің ғой, ал мына күлжегіш жындыны сен ер 

қып ал! – деп жындымен қосып, иен далаға жалғыз қызын апарып тастайды. 

Хан осылай тұра тұрсын. Біз қызбен жындының әңгімесіне көшейік. 

Қыз жігітті ертіп алып елсіз бір үлкен тауға барып, жеміс теріп жеп, жүре береді. Өстіп жүріп бір үңгірге 

келсе, үңгірдің аржағы үлкен көл екен де, үңгірдің аузы бір кісі әрең өткендей тар екен. 
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Жігітті соған енгізіп, жеміс теріп беріп, апарып әр түрлі шөптермен емдеп жүріп, бір күні үңгірдің ар 

жағындағы көл жағасына барып отырса, көлдің ішінде, шетінде, ала бір нәрсе жарқырап жатады. Суға 

түсіп алып шықса, асыл тас екен. Бұл көлде не бар екенін білген қыз күн сайынғы жаққан оттың күлін 

көлдің шетіне әкеп төге береді. Көл ішінде өмір сүретін балықтар түн болғанда көл жағасына шығу үшін, 

оның түбіндегі асыл тастарды тістеп шығып, соның жарығымен көлдің шетіне кеп жатады екен. Ол 

балықтар тасты көлдің шетіндегі күл үстіне қойғанда, әлгі гауһар тастар күлге шөгіп кетеді. Міне, осы 

күлге шөккен асыл тас, гауһарды келіншек (қыз) үнемі жиып ала береді. Сөйтіп, бұлар асыл тас қазынаға 

әбден байып алады. Жігіт те ауруынан жазыла бастайды. Қыз жігітті сол тауға жақын базарға жұмсап, 

сауда істете бастайды. Сөйтіп жүргенде бір күні қыз: 
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– Дүниедегі ең жаман сыйқы қашқан бір ат сатып әкел! – деп жұмсайды. 

Жігіт іздеп жүрсе, арқа басы алты жерден тесіліп, жара болып, құймышағы шыққан бір арық атты көзі 

шалады. Иесіне келіп жабысып, «жүз ділдә алтын берейін, осы атыңды бер», – дейді. Иесі жігіттің бұл 

сөзіне не нанарын, не нанбасын білмей, ақыры беріп қоя береді. Атты көргеннен кейін қыз: 

– Ей, жануар-ай, боғыңды жерден көріп таң қалып едім. Бағың жанбай жүрген жануар екенсің ғой – деп 

қуана қарсы алады. Бұлар қаланың ішіне түсіп, гауһар тастарын алтынға айырбастап, үлкен-үлкен 

дүкендер аштырып, күн өткен сайын, байи бастайды. Өз әкесінің шаһарының күн шығыс жағына апарып, 

алтын сарай салдырта бастайды. Әкесі бұған таң қалып «Бұл неткен бай адам» деп жүре береді. Сол кезде 

әкесінің шаһарын айнала наурыз күні бір алтын басты киік қашады екен. Қашқанда көзге тек сағымша 

көрініп қана өтсе керек. Қыздың әкесі халқына жария шашады. 

– Кімде-кім осы алтын басты киікті ұстап берсе, соны орныма хан сайлап, тағымды беремін, – дейді. Бұны 

естіген қыз күйеуіне: 

– Жә, тұлпарыңды жарат, арқа басы әбден жазылып бітті. Наурыз күні осы шаһарды айналып, алтын басты 

киік қашады дейді, соны қуасың. Қуғанда алғашқы бір жұмада осы қаланың халқы бәрі қуады. Ол кезде 

сен де шаба бер. Атың бауырын жазып әбден қызсын. Сосын, бір жұма өткеннен кейін атыңды өз еркімен 

қоя бер. Бұл атың зау түрде қуып жетеді. Киікті іліп алған соң ханның ордасының алдына қарай атыңның 

басын бұр. Мен жеті қабат жібек арқан құрып даяр тұрам. Осы жеті қабат арқанның алтауы үзіліп, 

жетіншісіне атың тоқтайтын болады, – деп кеңес береді. 

Наурыз күні хан айтқандай алтын басты киік қашады. Оны жаңағы қыздың айтуы бойынша оның күйеуі 

ұстап әкеп, ханға береді. Айтқанындай жеті қабат жібек арқанның алтауы үзіліп, жетіншісіне тоқтайды. 

Хан, қайран қап, айтқанынан қайтпай тағын береді. 

Таққа отырмас бұрын жігіт ханды жаңадан салынып біткен алтын сарайына шақырып қонақ етеді. 

Қонақасы үстінде хан. 

– Ойпырмай, менің қызым тоқтының сүтінен істелген малтадан тамақ істеп беруші еді. Мына 

тағамдарыңды жегенде, есіме қызым түсті-ау! Қайран Торғайым-ай! Қорғаным-ай! – деп еңіреп, жылап 

жіберіпті. 

Қыз үйінде жүргенде осылайша тамақ істеп береді екен. Соны әкем «ұмытты ма, жоқ па?» дегенін 

сынағысы келсе керек. Сол кезде қызы: 

– Сол Торғайың менмін әке! – деп мойнына асыла кетіпті. Хан қызын көріп, мауқын басып, күйеу баласын 

да құшақтап, бауырына басып: 

– Мен қосып жіберетін жындыны мынандай адам етіпсің. Мені жеңдің, жеңгенде бір емес, екі жеңдің. Ал 

тағымды бердім, мына екеудеріңе, – депті. Жігіттің жайын сұраса, ол тегінде бір елдің ханының баласы 

екен. Он екі жасында әкесін дұшпандары шауып, ақ ордасын өртеп, асыл қазынасын күл қылып кеткен 

екен. Соған күйінген бала дүниесінің күлін жеп, құтырып кеткені сол екен. Сөйтіп қыз бен жігіт хан 

тағына отырып, мұратына жетіпті. 

59. Есер мен есті 
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Бұрынғы уақытта бір хан болған, оның бір ақылды уәзірі болған. Ханның да және уәзірдің де бір күнде 

әйелі жүкті болып, бір күнде босаныпты. Хан мен уәзір баласы дүниеге келген соң, дос болу үшін: 

«Емшектес, қарындас болсын!» – деген оймен, ханның баласын уәзірдің әйеліне еміздіріп, уәзірдің 

баласын ханның әйеліне еміздіріпті. 

Ханның баласы өскеннен кейін, анасы дүниеден өтіпті, хан екінші әйел алыпты. Ол екінші әйелі ханды 

қарт көріп, көңілі толықпай, ханның үлкен әйелінен қалаған балаға ғашық болып жүреді екен. Алайда 

өзінің ғашықтығын білдіруге ылажын таба алмайды, бір күні ханның баласы мен уәзірдің баласы екеуі 

саржа атып ойнап жүргенде, хан баласының атқан оғы ханның екінші әйелінің отыратын ордасының ішіне 

барып түсіпті. Шаһзада уәзірдің баласына: 

– Барып түскен оғымды алып келіп белріңіз, – дейді. 

Уәзірді баласы алып келіп беруді лайық көрмей: 

– Оғыңды өзің барып алып кел, мен бармаймын. Бұл күнде сен де бірдей, мен де бірдей. Хан болып, таққа 

мінсең, сонда ғана жұмсағаныңа барамын, ол уақытта жазалауға да, өлтіруге де ықтиярың бар, – дейді. 

Уәзірдің баласының сөзінен, бармайтынын біліп, ханзада оғына өзі барыпты. Барса, екінші анасы 

баласының оғын қолына ұстап отыр екен. Бұл барған соң, баланың қолынан ұстап алып: 

– Атаң, хан қарт, мен жаспын, мен атаңа лайық емеспін, саған лайықпын. Сенің қасіретіңнен ішер астан, 

ұйқы-күлкіден қалып барамын. Сол сырымды қайтып айтамын деп ретін таба алмай жүр едім, енді мені 

өзің ал. Мен атаңды ылаждап өлтіремін, орнына өзің хан боласың! – деп, көп аптығып, жалынса да, 

ханзада оған көнбейді. 

Бұлқынып ханымның қолынан шығып кетеді. Ханым ханзаданың көнбейтіндігін біледі де: «Ендеше мұны 

ханға шағып, өлтірейін!» – деп, өз қолымен өзін мұрнына ұрып, қызылала қан қылады, сосын ойбайлап, 

хан тақта отырғанда, үстіне кіріп барып: 

– Арам балаң: «Әкемді өлтіріп, сені өзім аламын!» – деп, оңаша отырған жерімде келіп, мені әуіре қылды, 

мен көнбедім. Айтқан ақылымды тыңдамай, мені зорламақ болды, мен болмадым. Сонан соң ол мені 

ұрып-соғып, мұрнымды қанатып, қашып кетті, – дейді. 

Хан бұған қатты ашуланып, баласын дарға асуға бұйырады. 

Жендеттер баланы іздеп таба алмай, қайтып келеді. Ханзада уәзірдің баласымен уәзірдің үйіне тығылып 

қалып еді. Бір уақытта уәзір ойланды: «Бұл әйелдің қулығы болмасын? Ханзаданы іздеп тауып, ақиқатын 

білейін» – деп, үйіне келсе, үйінде өзінің баласымен бірге отырған ханзаданы көреді. Олардан істің жайын 

сұрап еді, бұл іс әйелдің қулығынан болғанын түсінеді. Бұл күнде, хан ашу үстінде отырғанда айтып, 

сендіре алмаспыз. Не де болса, өлмей қалудың қамын қылыңдар, – деп, ханзаданың қасына уәзір өз 

баласын қосып, екеуін екі атқа мінгізіп, қолдарына бір-бір қаршыға береді. Оған қоса екі қоржын алтын-

күміс беріп, екеуін жасырын шығарады да, уәзір былай дейді: «Ханның ашуы қырық күнде қайтады» 

деген. Тірі болсаңдар осы қырық күн өткеннен кейін хабар аларсыңдар, – деп, қоштасып қала береді. 

Екі бала ұзақ жол жүрді, олар бет алған жағына жүріп бара жатып, ішерге су жоқ, шөлдейді, әсіресе 

ханның баласы қатты қалжырайды. Сусыздықтан жүдеген соң, уәзірдің баласы бір таудың кенересіне екі 

қаршыға құсты қондырып, өзі су іздеп кетеді. Ханның баласы әлгі таудың етегінде жатса, таудың басынан 

бір тамшы тамып тұрғанын көреді де қоржыннан алтын кесені алып, тамшының астына қояды. Кесе суға 

толған соң ішуге ыңғайлана бергенде, қаршыға құстың біреуі келіп, аяғымен қағып суды төгіп жібереді. 

Ханзада сонда: 

– Суды менен неге қызғандың? – деп, құсты қамшымен бір салып өлтіреді. 

Кесені тамшының астына тағы қойып, толтырып алып, ішейін деп жатқанда, екінші қаршыға кесені тағы 

теуіп жіберіп, суын төгіп тастайды. Ханзада мұны да ұрып өлтіреді. Кесені тамшының астына қойып, 

толған соң, енді ішейін деп қолына алып жатқанда уәзірдің баласы ханзадаға: 

– Кесеңдегі суды ішпе, мен таза су алып келдім, – дейді. 

Ол уәзірдің баласының сөзін естіп, кеседен қолын тартып алады. Уәзірдің баласы ханзадаға алып келген 

суынан беріп, ханның баласын суға қандырып алып қайтты: 

– Осы таудың басында айдаһар өлген екен, сол айдаһар шіріпті. Бұл соның су болып тамып тұрған заһары 

еді. Қаршығалар аса жақсылық қылыпты. Егер ішсеңіз, өлер едіңіз. Енді жүрелік. Мен бір дария көріп 

келдім, соның жан-жағында ел бар шығар, малдардың ізі көрінеді, – дейді. 
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Ол жерден екеуі аттанып кетіп, дарияның жағасына барып, аттан түсіп сусындап, тамақтанып отырған 

уақытта, жез қайыққа мінген бір топ қыз судың ортасымен сырнайлатып өте береді. Тамам қыздың 

ортасында, қапастағы тотыдай, бір қыз бұларды көріп, бір алтын кесені алады да ішін суға толтырып, 

алтын кесенің екі шетіне екі шыбық шаншады. Онан кейін қойнынан алтын тарағын алады да шашын үш 

рет тарап, өтіп жүре береді. Бұл уақиғаны ханзада мен уәзірдің баласы көріп қала берді. Қыздар кеткеннен 

соң уәзірдің баласы ханзададан: 

– Бұл қыздар кім, не білдің? – дейді. 

– Қолына кесе алып, оған су толтырып, екі шыбық шаншып, тарақпен шашын үш мәрте тарап, бір іске 

мысал қылып кетті. Мен құр ғана көргенім болмаса, не іс екенін түсінбедім, – дейді ханзада. 

Уәзірдің баласы: 

– Мен білдім және түсіндім. Бұл ханның қызы. Қасындағылары қызметшілері. Хан қызы сіздің ханзада 

екеніңізді біліп, таныды және көңіл берді. Кесеге су толтырып алғаны: хан қызының хауызы бар екен. 

Кесенің екі жағына екі шыбық шаншығаны: ол хауыздың екі жағында ағашы бар екен. Тарақпен шашын 

үш тарағаны: үш күнге шейін сізді сол хауыздың жағасынан күтетін болып, ишарат қылып кеткені. Сол 

жаққа қарай жүрелік, барып, бұйырса, ханның қызын сізге алып беремін, – деп, аттанып жүріп кетеді. 

Ұзамай-ақ шаһараға келеді. Шаһардың ішін аралап келіп, бір кемпірің үйіне түседі. Кемпірге бұлар бала 

болмақшы болып, кемпірден: 

– Шеше, хан қызының хауызы қай жерде? – дейді. 

Сонда кемпір: 

– Балаларым, хан қызының хауызы анау тұрған екі көк ағаштың аралығында, әр жеті сайын қырық 

қызымен сейілге шығып, екі теректің аралығында арқан байлап, әткеншек теуіп, ойнап қайтады, – дейді. 

Күн кеш болған соң, уәзірдің баласы ханзаданы хан қызының хауызының басына апарып, төсек салып 

беріп: 

– Ұйықтамаңыз! Бүгін түн осында сол қыз келеді, – деп тастап, өзі баяғы өздері келіп түскен кемпірдің 

үйіне қайтып келеді. 

Ханның баласы көптен шаршап жүрген еді. Қалай уәзірдің баласы кетті, солай ұйықтап қалыпты. Хан 

қызы түн ортасы болмай-ақ хауызының жанындағы ханзадаға келеді. Ханның баласы ұйықтап жатыр. 

Қыз оның бас жағында біраз отырады. Ханзада ұйқысынан оянатын емес. Әрі-бері отырып, ханзаданы 

оятуға өзіне лайық көрмей, оның қойнына бір алманы тығып, қыз үйіне қайтып кетті. Таң атқан соң 

ханзада ұйқыдан оянып қараса, қыз жоқ. Ханзаданың қайғы тартып отырғанның үстіне уәзірдің баласы 

келеді. Ханзада уәзірдің баласына өкпелеп: 

– Досым, менен кемпірдің үйін қызғанып «ханның қызы келеді» деп, алдап-алдап далаға жатқызғаның не? 

Кәне ханның қызы? Достың арасына жалғыз өтірік сөз кіруге жарай ма? – деп көп сөз айтады. 

Сонда жолдасы: 

– Ханның қызы өтірік айтпаса керек, сіз ұйқыда жатқанда келіп кеткен шығар, – дейді. 

Сонан соң ханзада алманы көріп, қыздың келіп кеткенін біледі. 

Тағы сол түні хауыздың бойына төсек салып, ханзаданы жатқызады да уәзір баласы кемпірдің үйіне 

қайтады. Ханзада бұрынғы қалпынша ұйықтап қалады, қыз тағы келеді де ханзаданың қойнына алма 

салып кетеді. Таң атқан соң уәзірдің баласы келеді. Ханзада және оған суық назармен қарайды. Уәзірдің 

баласы не болғанын біліп, тағы ханзаданың белбеуін шештірсе, тағы да бір алма түседі. Үшінші күн кеш 

болған соң және төсек салып, уәзірдің баласы ханзадаға: 

– Енді бүгін тағы ұйықтап қалма! Бүгін ақырғы күні, бүгіннен соң қайтып келмейді. Сондықтан сіз тағы 

ұйықтап қаларсыз, ұйқының лажын қылайдың, – деп, ханның баласының шынашақ саусағының басын 

өткір пышақпен шертіп қояды. 

Ханзада ұйықтамақ түгіл, басымен қайғы болады. 

Уәзірдің баласы тағы да: 

– Бүгін ұйықтай алмайсыз. Ханның қызы келіп, бұрынғыша аяқ жағыңа шығып отырып және қойныңа 

алма салып, қашар, сол кезде етегінен ұстап алып айт: «Біздің елден шығып, көптен арып-ашып 

жүргенімізді анық біліп, бір алма қорек беріп кеткеніңізге алла разы болсын!» де, хан баласы ғой, өзі біліп 

ишарат берсін деп, «Етегіңізден ұстап жібермеске лайық емес қой, деп жұр едім. Қайтейін. Бүгінгі ақырғы 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1013 bet 

күн болған соң, етегіңізден ұстап тартқанға айыпқа бұйырмаңыз» деңіз. Сонда хан қызының өзі-ақ күліп, 

қасыңызға тұрақтар, – деп, уәзір баласы қайтып кетеді. 

Ханның баласы ұйықтай алмай отырғанда, қыздың келе жатқанын біліп, өтірік ұйықтап жатса, хан қызы 

келіп отырып, қайтар кезінде, қыздың етегінен ұстап, уәзірдің баласының айтқан сөзін қызға айтып еді, 

қыз назбенен күліп, ханның баласының қойнына алма тыққанына ханша ұялып, кешірім сұрап өтінді. 

Ханзада мен ханшаның әзілі келісіп, таң мезгілі болғанда ханзадалар ұйықтап қалыпты. 

Ертеңіне ханның ақтаяқтары бұлардың үстінен шығып, ұстап алып қыз бен жігітті ханға мәлім қылыпты. 

Хан ашуланып: 

– Түсте жұрт жиналғаннан кейін дарға тартыңдар! – деп, жендеттеріне бұйрық қылып, қаматып қояды. 

Уәзірдің баласы көрмекке келсе, ханзада жоқ. Жан-жағына қарап, аттардың ізін көреді де «бұларды біреу 

ұстап алып кеткен болар» деген ойға келеді. Сонсоң уәзір баласы шаһарға кіреді, шаһардың ішін түгел 

біліп қойған екен, бәрі де: «Хан қызы мен бір жігіт хауыз бойында жатқанын тауып алып, ақтаяқтар ханға 

айдап келіпті. Хан оларды қаматыпты» деген сөзді айтады. Бұлардың түсте дарға тартылатынын біліп, 

уәзірдің баласы сол қаладан әйелдің киімін және жалған шаш сатып алып, оны басына жапсырып, әйел 

киімін киіп алып, он төрт жасар қыз болып, ұйқышыларды қамаған үйге келіп көрсе, сол үйдің есігінде 

бірнеше ақтаяқтар күзетте тұр екен. Байқайды, жіберетұғын түрі жоқ. Уәзірдің баласы ақтаяқтарға арыз 

қылады: 

– Ханның қызында аманатқа қойған алтын жүзігім бар еді; бүгін есіттім, ол дарға асылады деп. Қиямет 

қарызы болып кетпесін, ішке кіріп алтын жүзігімді алып шығайын, маған рұқсат етіңіз! – деп, ақтаяқтарға 

алтын беріп, рұқсат алады. 

Ішке ханзадалардың үстіне кіреді. Ол кірді де ханның қызына: 

– Отырма, тұр! Бүркеніңіз де сол қолыңызды жалаңаштап алып, жүзіңізді ақтаяқтарға көрсетіп жүре 

беріңіз. Ақтаяқтар: «аманатыңызды алдың ба?» десе, «алдым» деңіз. Олар қолыңызды көріп, сенер. 

Үйіңізге барып, рахаттанып жата беріңіз, – деп, хан қызын далаға шығарып жібереді. 

Уәзірдің баласы хан қызының киіп келген киімін ханның баласына кигізіп еді, ол ханның қызынан 

айырғысыз қыз болды. Сол уақытта нөкерлер келіп, ханзадаларды ханның бұйрығы бойынша дарға 

тартпақ болып, ішке кіріп еді, уәзірдің баласы: 

– Біздердің ханға айтатын арызымыз бар, біздерді ханға апарыңдар, – дейді. 

Уәзірлер ханға барып: 

– Қызыңыз бен жігіттің айтатын арызы бар, – деп мәлім қылады. 

Хан бұларды қасына шақырып алып: 

– Арыздарыңды айтыңдар, – дейді. 

Уәзірдің баласы: 

– Мен пәлен ханның баласы едім. Бір күні түнде елімізге жау тиіп, қырғын қылды. Біздер қашып шықтық. 

Мына қыз менің бірге туған қарындасым. «Түнде қорқамын» деген соң, қойныма алып жатамын. Сіздің 

шаһарыңызға паналауға келіп, жатып едік. Сіздің ақтаяқтарыңыз келіп, ықтиярымызға қоймай, мұнда 

айдап келді. Арызымыз осы, – деген соң хан қасындағы қарындасына назар салып қараса, өзінің қызы 

секілді емес. 

Дереу өз қызына біреуді жіберіп, артынан хан өзі барса қызы алтын тақтың үстінде ұйықтап жатыр. Сол 

уақытта хан ашуланып, өзінің баяғы қыз бен жігітті ұстап әкелген ақтаяқтарын: «Халыққа қызымды 

масқара қылдыңдар!» – деп, дарға тарттырып жібереді. 

Хан уәзірдің баласын өзіне қызметке алып, «қарындасың менің қызымның қасында тұрсын» деп, 

қызының қасына жібереді. Уәзірдің баласының аз күнде ханға қызметі жағып, оны өзіне уәзір қылып 

қояды. Ханның мұнан артық көретін адамы болмайды. 

Бір күні уәзірдің баласы астыртын кісі жіберіп, ханның қызының қасындағы қарындасын шақырып алып: 

– Ертең хан екеуіміз аңға шығамыз. Пәлен жерге еркек киімін даярлап қояйын, атты мініп, киімді киіп, 

пәлен жерден тосып тұрып, менің үстімнен ханға арыз қылып: «Мұнда ақым бар, ақымды алмай 

жібермеймін» де. Сонда хан: «Ақыңды айтып ала бер, мен берейін» дер. Сонда да сен ықтияр берме. 

Мұнан соң хан: «Мұның қарындасын ал» дер. Сонда да ықтияр берме. «Және үстіне қызымды берейін» 

дер. Тек сонда ғана ерік бересің, – дейді. 
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Таң атқан соң уәзірдің баласы мен хан аңға шығып бара жатқанда, ханзада уәзірдің баласының айтқан 

жерінде тосып тұрады да, оның үстінен ханға арыз қылады. Уәзірдің баласының үйреткен сөздерінің бәрін 

де айтады. Сонда хан: 

– Ақыңды менен ал, мен берейін, – дейді. 

Оған ханзада болмайды. 

– Мұның қарындасын ал, – дейді хан. 

Ханзада оны да қабыл алмайды. Онан соң хан: 

– Менің қызымды ал, берейін, – дейді. 

Ханзада қабыл алады. Хан аңнан қайтып келіп, қырық күн той қылады. Той өткен соң хан күйеу жігітті – 

ханзаданы шақырып алып, уәзірдің баласына айтыпты: 

– Алып келіп, қарындасыңды бұл жігітке некеле, онан кейін мен қызымды некелеп қосамын, – деді. 

Уәзірдің баласы ханға: 

– Тақсыр! Әуелі сіз қызыңызды қосыңыз, ол бәйбіше болсын, мен қарындасымды соңынан қосайын, – 

тоқал болсын, – дейді. 

«Бәйбіше сіздің қызыңызға лайық», – деген сөзді хан мақұл көріп, әуелі хан қызын некелеп, ханзадаға 

қосты. Онан соң хан уәзір баласына: 

– Енді сен қарындасыңды некелеп қос, – дейді. 

– Арызым бар, – дейді. 

Хан: 

– Арызыңды айт, – дейді. 

Сонда уәзір: 

– Бір қасық қанымды кешсеңіз, айтамын! – дейді. 

Хан мақұл көреді. Сонда уәзірдің баласы бастан аяқ болған уақиғаның бәрін ханға айтып өтеді. 

Хан мұның орындаған істерін және ақылдылығын естіп, разы болып, уәзірдің баласына көп дүние беріп, 

қызын көп дүниелермен ханзаданың еліне ұзатыпты. Барса, ханзаданың әкесі әйелінің қулығынан көп 

қайғырып: «А... балам!» – деп, отыр екен. 

Баласы барған соң хан қатты қуанып, өзінің әйелін дарға тарттырып, той жасап, тамаша қылыпты. 

Уәзірдің баласының ақылдылығы көп жұртқа тарапты. 

60. Қарт пен тапқыр жігіт 

Бір қарт адам болыпты, өзі ғалым болыпты. Бір күні шаһарға барып, үйіне қайтып келе жатса оны бір жас 

жігіт қуып жетеді. Ол келе жатып жөн сұрады да, бара жолы бір болғаннан кейін: 

– Ата, жолды қысқартайық, – дейді. Қарт: 

– Жол қалай қысқарады? – дейді. Жігіт: 

– Жолдың қысқаруы оңай, екеуміз бірімізді біріміз арқаласақ болғаны, – дейді. 

Шал ішінен: 

– Япыр-ай, мынау бір кесапатты адам болмаса игі еді? Сөзінің түрі жаман екен. Ат-матыммен мені бұл 

қалай арқалайды? Мен мұны қалай арқалаймын? – деп, ойдап жауап қайтармай, бетіне ажырайып қарап 

қояды. 

Мұнан кейін жігіт те үндемей келе жатады да, орылмаған бірақ пісіп тұрған бір тамаша егінді көріп: 

– Ата, мына егін сіздің елдікі ме? – дейді. Қарт: 

– Иә, біздің елдікі, – дейді. Жігіт: 

– Иесін білесіз бе? – дейді. Қарт: 

– Білемін, – дейді. 

– Олай болғанда, бұл өзі желініп қойған егін бе, жоқ, желінбеген егін бе? – дейді. 

Қарт тағы да бетіне ажырайып қарап қояды да: – «Япырым-ай, мынаның бір сөзінен бір сөзі сорақы 

болды-ау! Орылмай тұрған егінді көре тұра, бұл қалай айтқаны?» – деп, ойлайды. Онан өтіп, жолшыбай 

бір елге кездеседі. Бұл елдің адамдары бір өлген кісіні көтеріп, қабірге қойғалы апара жатыр екен. Жітіт: 

– Ата, мына кісіні білесіз бе? – деп, сұрайды. Қарт: 

– Білемін, – дейді. Жітіт: 

– Бұл өзі мүлдем өлген кісі ме? Жоқ, өлмеген кісі ме? – деп, сұрайды. 

Қарт шыдай алмай: 
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– Өлмесе жерлеуге апармайды ғой! – деп жігіттің бетін қайырып тастайды. Жігіт үндемейді. 

Көтеріп әкеле жатқан өліктің қабірі жолда екен. Бұлар қабіршілерге келеді де, солармен бірге өлікті 

қойысады. Былай шыққаннан кейін: 

– Ата, әлгі кісі өлмеген екен, – дейді. 

«Я, құдай, мынаның кесапатынан құтқара көр. Көрге көміп тастаған адам өлмей ме екен? Бұл не деген 

ахмақ!» – дйді қарт ішінен. Күн кеш болды, екеуі қарттың үйіне келеді. Қарт оны ұнатпаса да, күні бойы 

жолдас болып, бірге келген соң, қондырмасқа болмайды. Қонағын үйіне кіргізеді де, бойжеткен жалғыз 

қызы бар екен, соны оңаша шақырып алып: 

– Шаршадым, менімен бірге бір жігіт үйге келді, мейман ет! Бірақ сүйкімсіз мінезі бар? Сөзінде кесапаты 

зор адам, – дейді. 

Қыз тамақ әкеліп беріп, қонақпен сөйлесіп, көрсе, сөзі мағыналы, кескіні де ажарлы екен. Қыз: «Япырм-

ау, әкемнің айтқаны осы кісі ме, басқа жігіт пе?» – деген оймен әкесіне келеді де: 

– Әке, сізбен еріп келген жолдасыңыз екі кісі ме, әлде бір кісі ме? – дейді. Әкесі: 

– Жалғыз кісі, – дейді. 

– Үйде отырған қонақ сол ма? – деп, сұрайды қыз. Әкесі: 

– Я, сол, – дейді. Қыз: 

– «Сөзінде кесапаты зор», – деген адамыңыз осы болса, мұнан қандай кесапат көрдіңіз? – дейді. Қарт: 

– Ойбай, шырағым, оның күн бойы сөйлеген сөзінде кесапатсыз бір сөзі жоқ. Әуелі оның сөзі сол болды: 

«Жол қысқартайық», – деді. Мен: «Жол қалай қысқарады?» – деп едім. Ол: «Бірімізді – біріміз кезек 

арқалап отырайық», – деді. Мен оған «Ол мені, мен оны қалай арқаламақшымыз», – дедім. Мұнысы былай 

тұрсын. Онан өтіп пісіп тұрған егінге кез келіп едік: «Ата, мына егін желініп қойған ба, желінбеген бе?» 

– деп сұрады. «Орылмай тұрған егінді кім жеп қояды?» – дедім мен. Бұл мұнымен тұрсын. Бір кісі өліп, 

оны табытқа салып қойғалы апара жатыр екен, соны көре сала: «Ата, мына адам шын өлген бе, өтірік 

өлген бе?» дейді. Онан шығып келе жатыр едік: «Ата жаңағы адам өлмеген екен» деді. Міне, мен оның 

осындай төрт кесепатты сөзін естідім, – дейді. 

Сонда қыз тұрып: 

– Әке, бұл сөздер кесепатты сөздер емес, зор мағыналы сөздер. Сіз оның айтқан сөздеріне түсінбеген 

екенсіз. Оның бірінші: «Кезек арқаласып отыралық» – дегені: «Кезекпе-кезек әңгіме айтып отырайық, 

жол қысқарғандай болып, тез жетіп аламыз», – дегені. Екінші: «Мына егін желінген бе, желінбеген бе?» 

– дегені: «Байдікі ме, кедейдікі ме?» – дегені екен. Байдікі болса, өз көлігімен, кісі жалдап жыртып, өз 

тұқымын себеді, өнімін ертең өзі алады, ал бұл желінбеген болып саналады. Кедейдікі болса, ол сорлы 

тұқымды несиеге салып алады, жерді көлік жалдап жыртады да, түскен өнімі борыштан аспайды. 

Сондықтан ол шикідей жеп қойғанмен бір есеп болады. Үшінші: «Ана өлікті өтірік өлген бе? Шын өлген 

бе?» – деп, сұрағаны: «Баласы бар ма?» – дегені екен. Ол өлген адамды қабірге салғанда, оның балалары 

қабірдің басында, барлығы бүлініп, жылап тұрған шығар, оны: «Өлмеген адам екен», – дегені сол болу 

керек. Артында қалған баласы бар адамның аты жойылмайды, сондықтан: «Ол өлмейді», – деген сөзі екен. 

Сіз ол арасының жұмбағын шеше алмаған екенсіз, – деген соң, қарт өзінің қате ойлағанын сезеді де, 

жігіттің қолын алып: 

– Мен сенің айтқан сөздеріңе түсіне алмай, ішімнен соған қатты ренжіп едім. Олай емес, сен ақылды жігіт 

екенсің. Мына қызыммен екеуіңнің ақылың тең, екеуің бірге өмір сүріңдер, – деп, қызын соған беріпті. 

61. Жағыпар қу 

Жағыпар Жәзира деген патшаның уәзірі екен. Жағыпарда бір ұл, патшада бір ұл болыпты. Күндердің бір 

күні Жағыпар: 

– Біз осы ұлдарымызды біреу алып қашып кететіндей үйге келе тығып қоямыз. Бұлар өз жора 

жолдастарымен бірігіп, аң аулап саятқа шықсын – дейді екен патшасына. 

Бірақ бұған патшасы қарсы болмайды. 

Жағыпардың ұлы мен ханның ұлы Әлімжан екеуі өз нөкерлерімен сейілге шығып, іздеп жүргенде 

алдарынан бір киік қашады. Киікті Әлімжан бір аяғынан атып жаралы кетеді. Әлімжан жолдастарымен 

бірге киікті қуып, бір үлкен қора шыңға әкеп қамайды да: 

– Егер осы киік кімнің басынан ыршыса, мен соның басын аламын – дейді. 
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Киік ханның ұлы Әлімжанның басынан ыршып кетеді. Әлімжан сол киікті қуып келе жатып, бір үлкен 

дарияның жағасына келгенде, адасып қалып, аттан түсіп дем алып отырғанда, алтын қайыққа мінген екі 

әдемі сұлу қыз дарияның бойымен Әлімжанның қасына кеп тоқтайды. Қыздар жөн сұрап, кімнің кім 

болатынын біліп алады. Әлімжан бұлардан жөн сұрағанда: 

– Әкем аты мынау (көзін ымдап көрсетеді), елім мынау деп (қабағын ымдап көрсетеді де) ғайып боп кетеді. 

Бұл екі қыздың сұлулығына ғашық болған Әлімжан аһ ұрып, сұлық жерге қарап, отырып қалады. Өстіп 

өң түсі қашып, жерге қарап отырғанда Жағыпардың ұлы елдің ең алдымен келеді. Неге бүйтіп отырғанын 

сұрағанымен Әлімжан айтпайды. Үйіне келгеннен кейін Әлімжан күн өткен сайын жүдеп, аппақ қудай 

боп нашарлай бастайды. Хан ұлын бақсы-бәлгер, емші-домшыларға көрсеткенімен ешкім бұның ауруын 

таба алмай әуре сарсаңға түсе бастайды. Әлімжан әбден төсек тартып жатып қалады. Әлімжанның неге 

ауырғанын Жағыпар әскере ойлылығымен болжап, ол ұлын шақырып «Сендер әнекүні сейіл құрып саятқа 

шыққанда не көрдіңдер, соны айт», – деп сұрайды. Көрген білгенін ұлы әкесіне айтып береді. Сол кезде 

Жағыпар: 

– Жә, сен кәзір өңі-түсіңді қашырып ханзаданың ордасына бар. «Әкем мені өлтіретін болды. Әнекүні 

саятқа шыққанда не көрдіңдер соны айт. Әйтпесе басыңды аламын!» – деп зікір салып жатыр. Егер сен 

мені «Жаныңдай жақсы көретін жан досым десең, бізден бөлінгеннен кейін не көрдің, соны айтып бер? – 

деп жалынған соң Әлімжан ханзада көрген білгенін түгелімен айтып, осыдан болып өзінің ауру болғанын 

баян етеді. Жағыпардың ұлы мұны әкесіне айтады. Жағыпар ханға кеп, бір алтын қайық істетіп, алтын, 

күміс, гауһар, ділдәға толтыртып ап аттанады. 

– «Әкем аты мынау» деп көзін көрсеткені – Қаракөз Қамза деген пәленпай жерде бір хан бар – сол. «Елім 

мынау» деп қабағын көрсетуі – сол елдің орталық шаһарының орналасқан жері қабақтың үсті еді. Ол қыз 

соны айтып тұр, балам. Біз ай жүріп жетеміз, – деп Әлімжанға жұмбақты шешіп түсіндіреді. Сөйтіп бұл 

екеуі Қаракөз Қамзаның орталық шаһарына келсе, Қамза халқын жинап ап, орынына қызды отырғызу 

үшін үлкен құрылтай ашып жатыр екен. Қызбен әкесі екеуі де үлкен мінбеде тұрғанын Жағыпар бірден 

көреді. Қыз да бұл екеуін көріп, іштей біліп тұрады. Жағыпар мен Әлімжан сол шаһарда тұратын бір жесір 

кемпірдің қонақ үйіне орналасып, «Біз ай болса ай, жыл болса жыл жатамыз» деп алтын гауһардан беріп 

қойған болатын-ды. 

Ымырт жабылып, ел орынға отыра бере, Жағыпар Әлімжанға айтады: 

– Сен бағанағы даладағы мінбенің түбіне барып, тосып отыр. Сол араға қыз заң келеді. Ол бағана бізді 

көрді. Әдбен біліп отыр. Сен тегінде ұйықтап қалушы болма – деп қоя береді. 

Ханзада Әлімжан мінбенің түбіне кеп, тосып отырып, ұйықтап кетеді. Таңертең бір-ақ оянады. Жағыпарға: 

– Қыз келмей қойды – дейді. 

– Әй, білмеймін, қыз келуге тиісті адам еді. Кәне, сен сол жақ қалтаңды көрсетші – деп сол жақ қалтасына 

қол сұққанда қолына күміс жүзік орала кетеді. 

– Пай-пай! Менің алтын басымды күміс құрлы көрмедің ғой – депті ғой, міне, саған. Сен ұйықтап 

қалыпсың. Жә, бүгін ұйықтаушы болма, – дейді. Ол күні тағы ұйықтап қап, әлгі қыз келмей қойды деп 

келеді. Оң жақ қалтасын ақтарса, қола жүзік шығады. 

– Пай, әттеген-ай Күмістей басымды қоладай көрмегеніңе рахмет – деп ренжіп кетіпті ғой деп санын бір-

ақ ұрады. Жағыпар ары ойланып, бері ойланып отырып. 

– Жә, бүгін ең ақырғы түнде бүгін ұйықтасаң, саған өмірде ол қыз жоқ. Мен сенің жағаңа қырық ине 

шаншып жіберейін, мұны алып тастаушы болма, – деп қырық ине шаншып жібереді. Ол күні қалғып бара 

жатса, ине кіріп ұйықтатпай отырғанда қыз бір уақытта әрең келеді. 

– Ее, бүгін отыр екенсің ғой. Егер бүгін ұйықтасаң, мен саған жоқ, сен маған жоқ едің. Ал, біз осыдан 

былай мұнда жолықпаймыз. Менің әкемнің мәушарбағы бар, сен соған барып орналас, сол жерден 

әңгімелесіп тұратын болайық, – дейді. Осылайша бұлар мәушарбақтан кездесіп отырған күні Қаракөз 

Қамзаның Даниял дейтін молдасы бар екен. Ол жұлдызнама ашып отырып: 

– Ойбу, тақсыр-ай – деп санын бір-ақ соғады. 

– Не болды сізге айтыңыз? – дейді Қаракөз Қамза. 

– Жоқ, айтуға аузым бармай отыр – деп айтпайды. 

– Не мен өлетін шығармын, жасырмаңыз айтыңыз, айтпасаңыз басыңызды аламын!, – деп қорқытады. 

Амалсыз жан керек Даниял: 
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– Сіздің қызыңыз мәушарбақта бір жігітпен құшақтасып қашқалы отыр – дейді. Хан дереу торғын әскерді 

жинап Мәушарбақты қоршатқызып: – Ертең түске дейін бірде-бір адамды сыртқа шығарушы болмаңдар, 

– деп жарлық етеді. 

Дәл сол кезде қыз бен жігіт әңгімелесіп отырғанда, қыз кенет атып тұрады да: 

– Әлімжан біз құрыдық! Бүгін жексенбі күні әкемнің жанындағы молдасы кітап ашушы еді. Біз соның 

көзіне іліктік, – деп жігітті терезеден қаратса, ханның торғын әскері мәушарбақты қоршап алған екен. 

– Бізді құртады, сенің жан досың Жағыпар құтқарар. Ол ерекше білімді және айлакер адам құсап көрініп 

еді, – дейді де жігіттің киімін өзі киіп, жұдырықтай гауһарды ала шығып, қоршап тұрған әскерлердің 

біріне барып: 

– Айналайын, мына гауһарды саған бергенім. Бұл сенің өміріңе азық болады. Осыны ал да, қаланың 

солтүстік шығысындағы үлкен қызыл есікке барып: «Шеше, шеше» – деп айғай сал да, «Еккен егініңе 

шегіртке түсіп кетіпті, тез келмесең отап тауысатын болды» деп айғай сал да, қайтып кеп, орныңа тұр қал 

– деп жұмсап жібереді. 

Жігіт шапқан бойымен жаңағы айтқан қақпасына барып: 

– Шеше, шеше! Еккен егініңе шегіртке түсіп кетіпті. Тез келмесең, отап тауысатын болды – дейді де қайта 

шапқылап, бұрынғы орнына кеп тұра қалады. 

Намаз оқып жатқан Жағыпар жайнамазын жия салып, далаға атып шығып: 

– Ойбай, әлгі не деп кетті? – деп сұрайды да, кемпірдің киім-кешегін киіп, шылауышын тартып, қолына 

жаман қисық таяқты ұстап, бір қолына ағаш шелекке сүт құйып алып, ақсақтай басып, мәушарбаққа 

келеді. Ішке кірейін десе, жаңағы әскерлер енгізбей зар қақсатады. 

– Айналайындар-ай. Сендердің де мен сияқты жаман шешелерің бар шығар. Сол шешелеріңе осындай күн 

туып, оған ешбір адам жақсылық істемей қойса, не деп ойлар едіңдер. Мынаның ішінде бір жалғыз ұлым 

бар еді. Соған мына сүтті бере сап, тез шыға қояйыншы – деп жалынған соң әскерлер кіргізіп жібереді. 

Ішке кірген соң өз киімін қызға кигізіп, қыздың киімін жігітке кигізіп, жігіттің киімін өзі киіп, қызды 

қайтадан әлгі кемпір болдырып, шығарып жібереді. 

Ертеңінде түс әлетінде хан айтқан сөзі бойынша екі әскерін ертіп мәушарбаққа кіріп келсе, бір қыз, бір 

еркек адам отырады. Бұны көрген хан қатты таң қалады да: 

– Сіздер неғып отырған адамсыңдар? – деп сұрайды. 

Жағыпар ұшып тұрып сәлемдесіп: 

– О, тақсыр, біз ел аралап жүрген жолаушылардың біріміз – деп жауап береді де қайтадан орнына барып 

кітабын ашып отыра береді. 

– Сіз кітап ашасыз ба? – деп сұрайды хан. 

– Иә, аздап ашатыным бар еді – деп кеңташ отырады. 

– Егер ондай біліміңіз бар болса, кәне, айта қойыңызшы. Маған жуық арада болатын жақсылық не, 

жамандық не? Жағыпар кітабын ашып, аз ойланып отырып, қабағы қатпарлана өңі құп қу болып: 

– Е, тақсыр, мен бұны сізге айтпаймын – деп үһілеп үнсіз отырады. 

– Жоқ, сіз айтасыз, егер айтпасаңыз басыңыз алынады. 

– Жә, олай десеңіз. Сіздің бір молдаңыз бар екен. Сол сіздің қызыңызға көңілі бұрылып, алу үшін сөз 

айтыпты. Бірақ қызыңыз оған көнбеген соң, өзіңізді салып, өлтіртуді ойлайды екен, – дегенде хан 

жанындағы екі әскерге дереу бұйрық беріп: 

– Бардағы Даниял молданың басын алып кел. Менің алдыма тірідей келтіруші болма! – дейді. 

Екі әскері барып Даниялдың басын алып келеді. Өстіп Жағыпар қу ең қауіпті деген кісісін құртады. Хан 

Жағыпарға жалынып, жармасып, өзіне қызметшіге алады. Жағыпардың қызымен ханның қызы бірге 

ойнап, бірге тұрып, күндер жылжып өтіп жатады. 

Сол уақытта басқа елден жолдастары келіп Қаракөз Қамзаға Мекке жолына қажыға баруға шақырап 

келеді. Хан өзі бармай, «осыдан бұрынғы екі рет барғанымда жетіп жатыр, менің мына молдам барсын», 

– деп Жағыпарды жібермекші болады. 

Жағыпар: 

– Жоқ, мен бармаймын, өлер шағыңыз болды, өзіңіз барыңыз, бұл – бір. Екінші, мен кеткен соң мына 

қызым мені ойлап сағынады. Әлде біреу-міреу ұрдап кетуі де ықтимал, – деп қарысып жатып алады. Хан 

қояр да қоймастан жүріп Жағыпарды көндіріп, Жағыпардың қызын өз қызымен бірге бір үйге жатқызып 
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қырық қыз нөкерлеріне қосып беріп, оның сыртынан әскермен күзеттіруге уағдаласады. Өстіп жанындағы 

Әлімжанды Қаракөз Қамзаның қызымен қосып тастап, өзі қажы жолына аттанады. Екі күншілік жол 

жүрген соң жолдан басқа бір адамға алтын күміс беріп, өз орнына салып қоя береді де, «Жұма сайын 

жолда не болды? Қайтып кетіп барасыңдар? Осыны хабарлап, хат жазып тұрыңдар. Дәл осы арада келер 

кезіңде өзім тосып аламын», – деп аттандырып қоя беріп, өзі қайта айланып, Қаракөз Қамзаның 

шаһарындағы бұрынғы қоңыр есікке келеді. Жұма сайын өз орнына кеткен кісіден хат кеп тұрады. Ол 

хатқа қарап отырып, өз атынан ханға хат жазып, шабарман арқылы ханға жүргізіп тұрады. Осы кезде 

қандай қулық істеп қызды алып кеткелі жүргені туралы үлкен кітап жазып, күн сайын белгілеуді қозғалта 

бастайды. 

Айлар жылжып өтіп жатады. Бір күні жігітпен қызға кісі салып, хат жазады. «Мен келуге екі жұма қалды 

дегенде түн ішінде ханның қызы – Гүлзагүл, сен жалаңаш ойбайлап, әкеңнің жатқан үйіне бар. Егер не 

болды десе, «әлгі молданың қызын жаңа бір жалаңаш кісі кеп алып қашып кетті. Мен әрең құтылып 

шықтым» – деп бар. Дәл сол кезде Әлімжан қашып шығып, кемпірдің үйіне келсін де жігіт қалпына 

түссін» – деп жазады. Келуге екі жұма қалды дегенде, Жағыпардың айтқаны бойынша істейді. Хан 

сасқалақтап, ары іздеп, бері іздеп, таба алмаған соң, дымы құрып қояды. 

– Апыр-ай, бұл Жағыпардан қатты ұят болатын болды, енді не деп айтамыз? Қызың өліп қалды дейік – 

деп хан өзінің уәзірлерімен келіседі. Қажы жолына кеткен кісіні Жағыпар алдыңғы аттандырған жерінен 

тосып алып, қажы киімін өзі киіп келе жатқан кезде хан уәзірлерімен бір күншілік жерден Жағыпарды 

тосып алып, хош келдің айтысып жік жапар бола бастайды. Жағыпар ең әуелі ел аманшылығымен қоса 

«Қызым қайда, аман ба? Неге келмеді?» – деп сұрайды. Қысылған хан: 

– Қызың ордада. Шаршай ма деп тастап кеттік, – деп жауап береді. Қалаға таяй бергенде хан: 

– Жағыпар, достым. Көңіліңді берік ұста. Өшпес өмір, тозбас темір болмайды ғой. Адам мың жасайтын 

қарға емес, дейтұрғанмен амал жоқ, қызың дүние салды, – деп естіртеді. Жағыпар шашын жұлып жылап 

еңірейді. Ордаға кірген соң жуынып шайынып алып асқа отырған кезде ханға тіке қарап отырып сұрайды: 

– Тақсыр, сіз нағыз шыныңызды айтып отырсыз ба? Егер өлген болса амал жоқ. Ал кісі ұрлап кетсе, 

біреуге аттандырып жіберсеңіз, мен қайдан да болса тауып алам. Шыныңызды айтыңыз, өтірік айтып 

отырсаңыз қазір кітап ашып табамын ғой – дейді. 

Хан сасқалақтап: 

– Ойбай, тақсыр, кешір? Қызыңды біреу ұрлап кетті – деп болған уақиғаны айтады. Сонда Жағыпар: 

– Онда кем жоқ. Мен қайдан да болса, табамын. Дәл, осылай бағана шындығын айту керек еді ғой, – деп 

қояды. Қажы жолынан келген Жағыпарға есен келгендігі үшін хан той істемекші болады. Жағыпар: 

– Мен бір жұмадай демалайын, оған дейін той дайындығын істей беріңіздер – деп бір жұманың 

ұрықсатымен үйіне кетеді. 

Сол кезде қыз бен жігітті уағдаластырып отырып, ертең той деген күні таңертең ханның дәрет алатын 

үйінің маңдайшасына кітапты іліп қояды да, қыз бен жігітті ертіп, еліне тайып тұрады. 

Хан таңертең дәрет бөлмесіне келсе, маңдайшаның үстінде ілулі кітапты көреді. Алып оқыса, Жәзира 

деген патшаның баласын ертіп кеп, өз қызын алып кеткені туралы және ол үшін не істегені туралы оқып 

шығып: 

Ойпырмай, Жағыпардың қулығының асқаны-ай! Даниялдың молдалығының асқаны-ай, – деп артын таққа 

тоқпақтап жылапты. 

62. Ғылманның өнері 

Бұрынғы өткен заманда Бағдат шаһарында Ғылман деген бір ақылды адам болған екен. Бағдатта оның 

әртүрлі дәрігерлік өнерімен атағы шығады. Мұны естіген Бағдат патшасы Ғылманды өзіне шақырып 

алдырыпты. Патша күн сайын онымен бірге кеңесіп отырады екен. Ғылманның өнерлеріне таң қалып 

жүреді екен. Бір күні патша үлкен уәзірін шақырып алып: 

– Бұл ғылман өте ақылды және өнері де көп адам екен. Осын уәзір етсек қайтеді? – дейді. 

Уәзір патшадан бұл сөзді естіген соң: «Ғылман уәзір болса, бізді орнымыздан түсірер» деген ойға келеді 

де: 

– Ей, патшам! Бұл Ғылманнан мен қорқамын, өйткені басқа адамдар істей алмаған нәрселерді бұл істей 

алады. Сондықтан бір күні сізді де, бізді де өлтіріп, өзі патша болып алар деп қорқамын, – дейді. 

Патша кенет ойға қалады да, қапа болып: 
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– Мұндай ақылды адам патшаларғы қиян болады екен ғой! Енді бұл Ғылман турасында не қыламыз, тез 

көзін жойып өлтіреміз бе? – дейді. 

Уәзір қуанып: 

– Ей, патшам! Әуелі одан үш түрлі ғылым сұрап алып, сол ғылымды біліп алайық, сонан соң өлтіреміз, – 

дейді. 

– Олай болса, Ғылман турасында не қылсаң да өзің біл де, істей бер, сеннің қолыңа бердім, – дейді патшан. 

Сол күннен бастап, Ғылманды патшаның алдына келгізбейтін болады. Ғылман уәзірден: 

– Патша неге мені кіргізбейтін болды? – деп сұрағанда, уәзір оған: 

– Патшаның уақыты болмай жүр, – дейді. 

Ғылман ақылға салып, ойлайды да патшаның жаратпағандығын біледі. 

Уәзір: 

– Ей, Ғылман! Патшамыздың сізден сұрайтын бір сауалдары бар, сол сауалдарға жауап беріңіз, – дейді. 

– Мен әрқашан да қызметтеріңізге даярмын, – деп, жауап береді Ғылман. 

Уәзір: 

– Бірінші сауалы: қол астындағы дұшпанды ұстауға, өлтіруге, қандай ғылымды оқу керек. Екінші сауалы: 

патша қол астындағы халқын қайтсе байыта алады. Осы екі түрлі істің ғылымын бізге жазып беріңіз, – 

дейді. 

Ғылман: 

– Мұндай ғылымдарды жазып беруге екі жыл уақыт беріңіздер, – дейді. 

– Екі жыл тұрсын, екі ай бермейміз, екі жұмада жазып бітіресіз, – дейді уәзір. 

Ғылман екі жұмадан кейін өзін өлтіретінін біледі де: 

– Мені бұл істер туралы бар ақылымды сарып қылып, неше жыл жазған кітабым бар, енді мен соны бір 

жұма қарап, қатесін түзетіп берейін, – дейді. 

Уәзір қуанып шығып кетіпті. Бір жұмадан соң, Ғылман уәзірге келіп: 

– Кітапты түзетіп болдым, бірақ патшаға өзім тапсырсам екен, – дейді. 

Уәзір Ғылманды патшаның алдына алып барған соң. Ғылман кітапты патшаға береді. 

Патша уәзірге: 

– Ғылманы сыйлаңыз, қазір бір кесе шарап құйып беріңіз! – дейді. 

Уәзір у салынған шараптан бір кесе құйып береді. Ғылман шарапта у бар екенін сезеді де, уәзір мен ханға 

сездірмей, қалтасынан бір кішкене түйіршек тұз секілді нәрсені кесеге салып жіберіп, біраздан кейін 

шарапты ішіп салады; біраздан соң ол у ішкен адам секілденіп, қиналып тұрады да, кесенің түбіне ұйыған 

уға саусағын малып уәзірге: 

– Ай, уәзір, шырағым! Кітапты бердім, көп пайдалы кітап, әсіресе сендерге керегі мына беттері, не 

істейтінін мынау арада жаздым, – деп, саусағындағы уды кітаптың беттеріне жағып жібереді де, патшадан 

рұқсат соұрап, шығып кетеді. Уәзір мен патша Ғылман шыққан соң кітапты алып, жазуды қараса: «Кімде-

кім осы кітаптың қағазын он ретке дейін жаласа, ол кісінің қуаты тіпті кемімейді», – депті. Патша мен 

уәзір бұған қуанып, кітаптың жазуындағы айтқан бетке шейін қағазды жалайды, сөйтіп өз уын өздері ішіп, 

өледі. 

Сол кітапта: «Паташ қол астындағы халық тыныш болсын десе, әркімді ақкөңіл, әдепті қылып ұйретсін!», 

«Патша қол астындағы халық бай болсындесе, әркімді еңбекке тәрбиелейтін болсын», «Патша қол 

астындағы зұлымдықты тиямын десе, әуелі өзі зұлымдықтан тиылсын!», – деген екен. 

63. Шал мен келін 

Баяғыда Қайыр деген шал болыпты. Шалдың Самет деген баласы болыпты. Шалдың кәсібі: базарға тоғыз 

серкені айдап барады екен, не сатпайды, не соймайды, тоғыз серкенің бұлына тоғыз нар түйенің жүгін 

әкеледі екен. Бір күні шал баласына айтады: 

– Балам, мен қартайдым, төрімнен көрім жақын. Сондықтан осы тоғыз серкені базарға айдап бар, не сатпа 

да, не сойма да, бірақ осы тоғыз серкенің бұлына тоғыз нар түйенің жүгін әкел, – депті. Баласы тоғыз 

серкені базарға айдап келіп сатайын десе әкесі «сатпа» деген; сояйын десе «сойма» деген сөзі бар. Жайдан 

жай біреу бұл береме. Мына көшеге, ана көшеге ерсілі-қарсылы айдап жүре беріпті. Көшеден 

Сақыпжамал деген бір қыз кездесіп: 
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– Сен неғылған нашар адамсың, сенің әкең осы тоғыз серкені түбітін заводына апарып, түбітін тарап 

сатып, тоғыз серкенің бұлына тоғыз нар түйенің жүгін алып қайтатын» депті. Самет Сақыпжамал қыздың 

айтқанын істеп тоғыз серкені түбіт заводына апарып, түбітін тарап сатып, тоғыз нар түйенің жүгін алып 

қайтыпты. Әкесі баласының алдынан шығып: 

– Балам, осы ақылды өз бетіңмен істедің бе? Болмаса біреу айтты ма? – деп сұрап қысқанда, «бір қыз 

айтып еді» депті баласы. Шал сол қызды қырық жетіні матап беріп, жаман баласына әйелдікке айттырып, 

алып беріпті. Бір күні Қайыр шал: 

– Балам, мен болсам қартайдым, төрімнен көрім жуық. Мына керуендерге ілесіп екі түйемен осы сапарға 

барып кел, – депті. 

Жаңа түскен келін: 

– Ата, көп жүріп түйенің тұяғы түсетін жер екен, осы жолға өзіңіз бару жөн екен, – депті. 

– Балам, олай болса өзім-ақ барайын, – деп шал азық-түлігін алып керуеншілермен жол жүріп кете 

барыпты. Жолшыбай шалдың түйелері ақсап, жолдастарынан кейін қалып қырық ұры кездесіп тонап, 

өлтірмекші болғанда шал былай дейді: 

– Балалар, сендерге мал керек пе, болмаса менің бір қасық қаным керек пе? 

Ұрылар: 

– Мал керек, – депті. Бір-екі жігіт: «малыңды ата», – депті. 

Сонда шалдың айтқан малы: 

– Алпыс қарабас атан, алпас сарбас атаным бар, соны берсін, оң жақ босағада қара қайрағым бар, жаныса 

жанысын – соны берсін. Бірі кілтті, бірі кілітсіз сандығым бар, соның кіліттісін берсін. Есіктің алдында 

екі бәйтерек бар, біреуін кесіп, біреуін тұжырып берсін! – депті шал ұрыларға. Осыны келін мен балама 

айт, – депті. 

Екі жігіт келе жатып: 

– Біз баласы мен келініне не дейміз? Біз әкеңді тонап, малға келдік десек, онда бізді жібермей қояды. 

Сондықтан, бір дәлел айту керек, – дейді. 

Сонда біреуі: 

– Мен дәлел таптым, сенің Кенжекей деген сұлу қарындасыңды саған тоқалдыққа әкең айттырып, соған 

малға келдік, – дейік. «Қандай мал?» – десе әкесінің малын айтайын депті. Екі ұры келе жатып шалдың 

баласына жолығыпты. Жылқы бағып жүр екен. Амандасып тұрғаннан соң ұрылар: «Кім баласысың?» – 

деп сұрапты. Бала «Қайыр деген шалдың баласымын» депті. Ұрылар: «Күйеу екенсің ғой!» – дейді. 

«Күйеуі не?» – дейді бала. Ұрының біреуі: «Сенің әкең мына жігіттің Кенжекей деген сұлу қарындасын 

саған тоқалдыққа айттырып, соған құда түсе малға келдік. Мына жігіт сенің туған қайнағаң болады», – 

депті. Бала екі ұрыны алып келіп келіншегіне: 

– Қатын, кілемді төсе, көрпе сал, құймақты құй, – дейді. Әйелі Саметті далаға шақырады, шықса екі ұры 

тұр екен. Сақыпжамал: 

– Мына келіп тұрған кісің кім? – деп сұрайды. 

– Бұл кісілер менің қайнағаларым, мына жігіттің Кенжекей деген сұлу қарындасын әкем маған тоқалдыққа 

айттырып, соған құда тұсе және малға келіпті, – дейді. Сонда келін: «Қандай мал екен атамның бергені?» 

– деп сұрапты. Сонда бала алпыс қарабас, алпыс сарбас атаным бар, соны берсін, – депті. Бізде алпыс 

сарбас, алпыс қарабас атан қашан бар еді? Бір кілітті сандық. Бірі кілітсіз сандық бар, соның кіліттісін 

берсін, – депті. Бізде ондай сандық қашан бар еді? Оң жақ босағада қара қайрағым бар, жаныса-жанысын 

соны берсін, – депті. Ондай мал қашан бар еді? Есіктің алдында екі бәйтерек бар, бірін кесіп, бірін 

тұжырып берсін, – депті. Кәнекей екі бәйтерек бар ма? – депті. Әкемнің осы айтқан малының біреуі де 

жоқ қой, – депті. Келін баланы далаға шақырып «үш жылғы ту биені сой да, ел-жұртыңды жинай ғой» 

депті. Бала үш жылғы ту биені сояды. Ел-жұртын жинайды, етті жейді. Қымызды ішеді, екі жігіт «мал 

әкетемін» деп отыра береді. Келін бір құдасына: 

– Менің мына ақсақалдарға айтатын бір-екі ауыз сөзім бар, соған ұлықсат па екен, сұра! – депті. 

Ақсақалдар ұлықсат депті. Сонда келіннің айтқаны мынау: «Менің атамның айтқаны мынау, атам екі ай 

жол жүріп, атамды көп ұрылар тонаған екен, азық-түлігін алып, өзін өлтіретін болған соң ұрыларға айтқан 

малы: алпыс қарабас атаным бар, соны берсін дегені – алпыс ақсақал, алпыс жігіт келсін дегені. Екінші – 

бірі кілітті сандық бар, бірі кілітсіз сандық бар, соның кіліттісін берсін дегені – мені келсін дегені. Үшінші 
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– оң жақ босағада қара қайрағым бар, соны берсін дегені – Жапсар балам бар, сол балам келсін дегені. 

Төртінші – есіктің алдында екі бәйтерек бар, бірін кесіп, бірін тұжырып берсін дегені – осы отырған екі 

ұрының бірін өлтіріп, бірін маған бастап алып келсін дегені, – депті данышпан келін. Сол жерде жігіттер 

екі ұрының біреуін өлтіріп, алпыс шал, алпыс бозбала, келіні, Жапсар баласы барып, данышпан әкесін 

ұрылардан аман-сау алып қайтыпты. Данышпан шалды данышпан келін ажалдан құтқарыпты. 

64. Кедей қызы мен хан баласы 

Бұрынғы заманда бір хан халқын жинап, жарлық шашады: 

– Менің жасым болса ұлғайды, төрімнен көрім жуық, менің орныма хан сайлап алыңдар, – дейді. 

– Тақсыр, хан өлсе, ханның баласы хан болады, баласыз емессіз ғой, балаңыз хан болады, – дейді. 

– Ал, ендеше балам бүгіннен бастап хан болады, соған бағынасыңдар, – дейді хан. Баланың әке-шешесі 

өліп, арулап қояды. Хан бірнеше жыл хан болып тұрған соң халқына айтады: 

– Ер жеттім, енді үйленгім келеді, – дейді. 

Ел: 

– Тақсыр, үйленіңіз, – дейді. 

– Ендеше, қол астымдағы қыздарды тегіс жинаңдар, – дейді хан. Халық тарап, қыздарын жақсы киіндіріп 

алдына алып келеді. Хан мұнараның басына шығып, жиылған қыздарға айқайлайды: 

– Мен сендердің бәріңді алмаймын, біреуіңді ғана аламын, не жұрттан асқан сұлуыңды аламын, – дейді. 

Ол үшін айтатын үш ауыз жұмбағым бар, соны шешкеніңді аламын. Бірінші – күннің батысы мен 

шығысының арасы қанша жер, соны табыңдар; екінші – жер мен көктің арасы қанша жер, соны табыңдар; 

үшінші – өтірік пен шынның арасы қанша, соны табыңдар, – дейді. Ол үшін бес тәулік мерзім береді. 

Сонымен қыздар бет-бетімен кетіп тарайды. Үлкен-кіші бұл жұмбақты шеше алмайды. Күндерде бір күн 

қыз қой бағып жүрген шалға кездеседі. Мерзім бітеді. Қойшы бір байдың малайы екен. Шал қоңыр тоны 

өмірінде үстінен түспеген, қоңыр өгізден басқаға мінбеген қойшы екен. Қыз мән-жайды шалға айтады. 

Шал айтады: 

– Білмедім, шырағым. Менің он үш жаста үйде қызым бар еді, білсе сол біледі, – дейді. Қыз үйін сұрайды. 

– Анау төбенің астында бір ауыл отыр, соның шетінде бір жерін алтын шапқан, бір жерін күміс шапқан 

үй бар, сол біздікі, – дейді. Қыз іздеп ауыл шетіндегі бір кедей үйіне кез болады. Ішінен «осы шығар» деп 

ойлайды. Жас қыз кесте тігіп отыр екен. Шаруа жайын соған түсіндіреді. Қойшының қызы айтпайды. Қыз 

айтпаған соң ханға келеді. Бірақ, қойшы қызы киініп, артынан қалмай бірге жүреді. Келсе, хан қырық 

уәзірімен дайындалып, мұнарасының басына шығып тұр екен. Баяғы қыздардың бәрі жиналады. Жаңағы 

қойшының жас қызы солардың шетіне келіп отырады. Хан айқайлап: 

– Менің жұмбағымды таптыңдар ма? – дейді. Жиналған қыздардың бірде-бірінде үн болмайды. Хан 

тағынан түсіп, жеке-жеке шұқып, сұрай бастайды. Бәрі де: «жоқ, жоқ», – дейді. Ең соңында әлгі 

қойшының жас қызынан сұрайды. Ол: 

– Нені? – деп сасып қалады. Қыз бұрын келмегендігін айтады. Жұмбақты хан қызға қайтадан айтып береді. 

Қыз ханның бірінші жұмбағына: 

– Күннің батуы мен шығуының арасы бір-ақ күншілік жер. Ертеңгісін шығады, сол күні батады, – дейді. 

Екінші жұмбағын айтқанда: 

– Тақсыр, жер мен көктің арасы екі кірпігіңнің арасындай-ақ, – дейді. Себебі: төмен қарасам жер көрінеді, 

жоғары қарасам аспан көрінеді. Солай емес пе? – дейді қыз. Үшінші жұмбағына: 

– Тақсыр, өтірік пен шынның арасы бес елі, себебі, құлақ есітеді, оның естігені өтірік. Көз көреді, оның 

көргені шын, екеуінің арасы бес-ақ елі, – дейді. 

Хан жиылған қыздарды таратып, уәзірін шақырып: 

– Мына қойшының жас қызын күт. Он бес күннен кейін үйленемін, – дейді. Осы мерзімнен кейін неке 

тойын қылып, екеуі қосылады. Хан: 

– Менен басқаға сыр айтпа, егер осы айтқанымды істемесең қанша ұл, қызың болса да тастаймын, – дейді. 

Екеуінің қаншама ұлы, қызы болады. 

Хан бір күні үйінде жатып ерігеді. «Хан еріксе, халық ойыншық болады» – деген ғой. Хан қырық уәзірін 

шақырып алып: 

– Ей, сендердің қызықтарыңды мен де бір көрейін, сендер менің қызығымды көрдіңдер ғой! – дейді. 

Қырық уәзір: 
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– Е, тақсыр, көріңіз, – дейді. Оларға хан бір жұмбақ айтады, бір ай мерзім береді. Шешпесеңдер 

бастарыңды аламын, – дейді. 

Хан: 

– Өтірік пен шынның арасы неде, соны табыңдар? – дейді. Уәзірлердің ешқайсысы таба алмайды. Мерзімі 

бітіп, уәзірлер қайта жиналады. Бас уәзір сұрамаған жан болмаған соң ханымнан барып сұрайды. 

Жұмбағын айтса, ханым білетін болып шағыды. Бірақ, ол ханмен болған сертін айтады. Бас уәзір шығып 

бара жатып: 

– Қырық уәзірдің қаны сенің мойныңда, – дейді. Ханым ойланып, қайта шақырып алады. «Қой, қырық 

уәзірдің қанын мойныма жүктегенше, айтайын, азар болса хан мені талақ етіп тастар» деп, оған шешуін 

айтады: 

– Өтірік пен шынның арасы қызыл тілде. Неге десең, даудан да, жаудан да айыратын тіл, өтірік пен шынды 

да айтатын тіл, осылай деп ханға айтарсың, – дейді ханым. Бас уәзір ханның айтқан жұмбағының шешуін 

табады. Бірақ, «мұның шешімін кім тапты» деп сұрағанда, бас уәзір: 

– Сенің әйелің айтты, – дейді. Хан әйелін шақырып сұрайды. Әйелі айтқандығын мойындайды. Хан әйелін 

тастамақ болады. Сонда әйелі: «Қолымнан соңғы рет бір дәм татыңыз» деп ханға тамақ береді. Мұндай 

тәтті, әрі дәмді тамақты хан өмірі ішпеген екен. Мас болып әйеліне: 

– Айтқаным айтқан, тастадым, талақ, – дейді. 

– Тоқта, ұлым бар, қызым бар, тілегім бар, – дейді әйелі. 

Хан: 

– Бәрін де ал, тек астымдағы тағымды, үстімдегі үйімді қалдырсаң болады, – деп ұйықтап кетеді. Әйел 

қырық уәзірді шақырып алып: 

– Үйін, қора жайын, тағынан басқасын түгелімен өзге жаққа көшіріңдер, – дейді. Төрт күнде осының бәрі 

орындалады. Бесінші күні ұйықтап жатқан ханды да көшіріп, апарып тастайды. Хан оянып әйеліне: 

– Талақсың дегенім есіңде ме? – дейді. Әйел: 

– Қалағаныңды ал дегенің есіңде ме, халықты алдым, қазынаңды алдым, өзіңді алдым, қораң мен тағыңда 

қалдырдым, – дейді. Хан қараса бәрі рас. Қайтадан той жасап, хан әйеліне екінші рет қосылған екен... 

65. Ақылды етікші 

Бұрынғы өткен заманда бір патша болған екен. Оның әрбір тәртібін халқы еш тоқтаусыз уақытымен 

орындап тұрады екен. Бір күні бұл патша: «Менің әрқашан халық пайдасына еткен әмірім орнына нақпа-

нақ келіп тұрады және халқым да мені жақсы көреді. Сондықтан да мен олардың пайдасын ойлаймын. 

Енді мен осы халқыма зиянды бір әмір таратайын. Халқым тыңдап, орнына келтірер ме екен? Жоқ, 

келтірмес пе екен?» – деп ойлап, уәзірлеріне: 

– Халыққа тегіс хабарландырыңдар. Ешкім басына пайда қылмасын! – деп, әмір қылады. 

– Бұдан соң уәзірлер бұл әмірді халыққа естіртіп болып, патшаға: 

– Халқыңыз әміріңізді нақпа-нақ айтқаныңыздай орнына келтіретін болды, – дейді. 

– Патша уәзірлеріне еш жауап айтпайды. Түн болған соң үстіне бөтен, ескі киім киіп, әмірінің қалай 

орындалғанын көру үшін көшеде жүрсе, шеттегі бір үйіде шам жанып тұр екен. Патша қайыр сұраған кісі 

болып, шам жанып тұрған үйге келсе, үйдің ішінде бір етікші етік тігіп отыр екен. Етікші қайыршыны 

көріп тұра келіп, бір кішкене нан береді. Сонда қайыршы: 

– Сен патшаның әмірін тұтпаған не қылған адамсың? «Ешкім басына пайда қылмасын және шам да 

жақпасын дегені қайда?» – дейді. 

Сонда етікші: 

– Сенің онда не жұмысың бар? Сондай әмір қылып отырған патша да ақмақ, себебі, мен жарлы адаммын, 

күнде төрт теңге пайда қыламын да, төрт теңге зиян қыламын. Міне, мен сонымен күн көріп отырмын. 

Патша ақылды болса, осыны білер еді, – дейді. 

Патша бұған жауап қайтармастан үйіне келеді де, ақылды төрт уәзірін шақырып алып: 

– Сіздерді басқалардан ақылы көп деп, өзіме уәзір қылып едім. Енді мен сіздерден сұрайтын сауалым бар: 

күніне төрт сом пайда да, төрт сом зиян да қыламын. Сол пайдам мен зияным не? Үш күн ішінде соны 

табыңдар. Таба алмасаңдар, бастарыңызды аламын! Өздерің таппасаңдар да табатын кісі тапсаңдар, 

жазадан құтыласыңдар! – депті. 
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Уәзірлер үш күннің ішінде өздері де және табатын кісі де таба алмаған соң, енді патшаға көрінбей, 

қашпақшы болып жүргенде, баяғы етікші уәзірлерге келіп: 

– Мен патшаның сұраған сауалын тапсам, сіздер маған не берер едіңіздер? – дейді. 

Уәзірлер төрт мың ділдә бермекші болады. Етікші уәзірлерден төрт мың ділдәні санап алып, олармен 

патшаға барады да: 

– Тақсыр, мен етік тігіп, әр күні төрт сом пайда қылам, төрт сом зиян да қылам. Ол былай: бір сомды 

қарызға беремін, бір сомды ескі қарызыма берем, бір сомды құдыққа тастаймын, бір сомды әйелім мен 

екеуімізге жұмсаймыз, – депті. 

Сонда патша: 

– Әйелің мен екеуіңе жұмсалған ақшаға бәріміз де түсінеміз, қалған үш сомның жұмсалған орнын анықтап 

түсіндір, – депті. 

Бұл сөзге етікші былай жауап қайтарыпты. 

– «Бір сомды қарызға беремін», – дегенім: қартайғанда өзімді асырар, – деп балама беремін. «Бір сомды 

ескі қарызыма беремін», – дегенім: өзімді жасымда асыраған кәрі әкем мен шешеме беремін. «Енді бір 

сомды құдыққа тастаймын», – дегенім: күйеуіне тұрмай қайтып келіп отырған қызым бар, соған беремін 

дегенім, – депті. 

Сонда патша: «Бұл етікші ақылды адам екен», – деп, өзіне уәзәр қылған екен. 

66. Өнердің күші 

Бұрынғы өткен заманда Хасен деген патшаның жалғыз ұлы болыпты. Баласы Ыдырыс ел аралап жүріп, 

Сәтбай деген бір диханшының сұлу қызына ғашық болған екен. Қыздың аты Дүрия екен. Бір күні Ыдырыс 

қыздың әкесіне сөз салып, кісі жіберіпті. 

Сәтбай: 

– Қызым барса да, бармаса да өзі біледі депті, Сонан сон Ыдырыс Сәтбай қарттың үйіне өзі келіп, Дүрия 

қызға өзінің ойын айтыпты. Сонда Дүрия: 

– Сен болсаң патшаның ұлысың, мен болсам диханшының қызымын, оны ойладың ба? – депті. 

– Неге ойланбайын, Дүрия, ойландым, он ойланып, жүз толғанып келіп отырмын алдыңа, – дейді Ыдырыс. 

Дүрия ойланып: 

– Қандай өнерің бар еді? – деп сұрайды. 

– Ешқандай өнерім жоқ,– дейді Ыдырыс. 

– Өнерсізге үміт арту қиын, үмітіңді үз де, жолыңды тап, жігітім! Сонда Ыдырыс тұрып: 

– Дүрияжан, неге олай дейсің, мен жақында патша боламын ғой, патша болған адамға өнердің қанша 

керегі бар. 

– Жоқ, жігітім, олай деме, бүгін патшасың, ертең кім боларыңа көзің жете ме? Өнерсіздің өкініші көп, 

өнерлі өрмелеп өрге шығады, өнерсіздік ойға опық, бойға қорлық емес пе? 

Қыз сөзіне намыстанған Ыдырыс патша сарайына келіп, әкесіне болған жайды айтады. Хасен патша қол 

астындағы барлық шеберлерді шақыртып алып: 

– Осы балама бір өнер үйретіп бергендеріңе қанша уақыт керек? – деп сұрапты. Өнершілердің әрқайсысы 

әр түрлі жауап беріпті. Біреулері бір жыл қерек, енді біреулері алты ай керек, үш ай керек деп шуласып 

тұрғанда, басына жүннен қалпақ киген Тоқтыбай деген бір өнерші шал: 

– Балаға он бес күнде өнер үйретіп шығаруға болады, – дейді. Патша баласын Тоқтыбайға тапсырады. Он 

бес күн ішінде Ыдырыс Тоқтыбайдан қалпақ басуды үйреніп шығады. Хасен патша баласына: 

– Қасыңа бірнеше кісі ертіп, Сәтбай қарттың үйіне барып, құда түсіп, қызға өнеріңді көрсетіп қайт, көңіл 

қош болсын, – дейді. Ыдырыс диханшы Сәтбай қартқа барып, келісіп, қызы Дүрияны алып, үлкен той 

жасайды. Дүрия сұлу да, зейнді де еді. Патшаның үйіне келін болып түскен соң, ЬІдырысқа Дүрия: 

– Енді өнеріңді көрсет? – дейді. Ыдырыс сайман-әбзелдерін тауып алып, жүннен бір жақсы қалпақ басып, 

Дүрияға әкеп көрсетеді. 

– Мұның да жақсы өнер екен, енді осыған екеуіміз ешкім білмейтін қосымша бір өнер табайық. Сонда 

Ыдырыс: 

– Ол не өнер? – деп сұрайды. 
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– Қалпақты басқанда жиегіне басқа жүннен әріпке ұқсас өрнектер шегеміз, бір әріп бір сөздің балауы 

болсын, оны екеумізден басқа ешбір жан білмейтін болсын, сақтықта қорлық жоқ деген, түбі бұл бізге 

керек оқу, – дейді Дүрия. Сөйтіп олар екеуіне ортақ өнер тапты. 

Үш ай ауырғаннан кейін, Хасен патша дание салды. Ыдырыс әкесінің орнына таққа отырды. Ата-енесін 

бала-шағасымен қасына көшіріп алды. Ол халыққа тыныш, жағымды патша болыпты. Күндерде бір күн 

халықтың хал-жағдайын білмек болып, патша үстіне жаман киім киіп, ел аралапты. Бір қаланы аралап 

келе жатса, түтін шыққан шеткі үйден бір коңырсы иіс мұрнына келе беріпті. Тәуір тамақ пісіріп жатса 

керек, неде болса кірейін деп, сол үйге қарай бұрылған екен. Үйге кіріп келсе, белдемше киінген төрт 

адам отыр. Ыдырыс сәлем бергеннен кейін төртеуі бір-біріне қарады да оның көзіне қырын тұған бір 

адамды зынданға салып, сыртынан тарс бекітіпті. Байқаса, адамды сойып, етінен түрлі тамақ жасап, 

базарға сатады екен. Жаңағы төртеуі қайта келіп, өзара сөйлеседі де зынданға қарай Ыдырысты сүйрей 

ала жөнеледі. Зынданға кірсе өзіне басқа екі адам отыр екен, оларда зәре жоқ. 

– Бұл не пәле? – деп сұрап еді Ыдырыс отырған адамның бірі жылайды, бір күледі. Бұларға таң қалған 

Ыдырыс: 

– Мені бүгін түнде соймақшы еді, ажал сағатым тақаған сайын жүрек дір-дір етеді, соған қорыққанымнан 

жылаймын, – депті. 

Күлген адам айтады: 

– Менің аз болса да күндік өмірім бар, соған қуанғанымнан күлемін. Бізден гөрі семіздеу екенсің, мүмкін 

бізді тағы бір күн қоя тұрып, сені сояр, – дейді. 

Мұны естіген Ыдырыста зәре-құт қалмайды. Үрейленгеннен Ыдырыс бұл пәледен қалай құтылудың 

амалын таба алмай көп ойланып, дал болады. Сол мезетте оның ойына Дүриянң үйреткен өнері түседі. 

Сөйтіп тұрғанда, төрт аспазшы келіп, Ыдырысты зынданнан шығарып алып: 

– Сені бүгін соямыз, – дейді. 

Жүрегі ұшып дірілдеген Ыдырыс: 

– Сендер мені соймаңдар, мен сендерге көп пайда келтіремін. 

– Неге пайда келтіресің, айт! 

– Менің айтқанымды істеп, керекті әбзелдерімді кешіктірмей тауып берсеңдер, сонан соң менің шебер 

қолымнан өрнектеліп шегілген әдемі бөрікті патшаның әйеліне ұсынасыңдар, ол сөзге келмей екі мың 

діллә береді. Аспазшылар Ыдырыстың айтқанын қылып, жүн мен Әбзелдерін түгел тауып, әкеп береді. 

Үш-төрт күн өткеннен кейін бөрік те дайын болады. Бөріктің жиегіне Ыдырыс Дүрия үйреткен әріптерден 

өрнек салған еді. Қалыпқа басқан әдемі бөрікті қуана-қуана алған екі аспазшы атқа мініп, патшаның 

сарайына барады. Сарайға аттарын байлап, уәзірлерден рұқсат алып, патшаның әйеліне бөрікті ұсынады. 

Дүрия бөрікті қолына алып, айналдыра қарап, өрнектелген әріптерін ішінен оқып шықты да: 

– Бұл бөріктің бағасына не сұрайсыңдар? – дейді. 

– Екі мың діллә, – дейді аспазшының біреуі. 

– Жарайды, мен діллә алып келгенше кідіре тұрыңыздар, – дейді де Дүрия далаға шығып: 

– 40 нөкер қару-жарағымен дайын тұрсын! – деп жарлық етеді уәзірлеріне. Дүрия екі мың ділләні алып, 

үйге кіріп, екі адамның қолына береді. Олар ділләні алып, үйге кіріп екі адамның қолына береді. Олар 

ділләні алып, бек қуанып, аттарына мініп, нөкерлерімен кеткен екі адамның соңынан қарасын үзбей жүріп 

отырады. Екі адам қораға келіп кірісімен, нөкерлер қораны айнала қоршап алады. Дүрия бірнеше 

адамдарымен ішке кіріп: 

– Бұл үйде тірі жан болса, түгел шықсын! – деп айғай салады. Ішіндегілердң бәрі де тысқа шығады. Қора 

маңына жиналған қала адамдары тамашалап қарап тұрады. Аспазшының екеуі сол арада өзіне-өзі пышақ 

салып өледі. Қалған екеуін нөкерлер тірідей қолға түсіреді. Ыдырыс шықпаған соң, Дүрия зынданның 

кілтін тауып алып, бір-екі нөкерін ертіп, зынданда Ыдырысты аман-есен шығарып алады. Есін жиған 

Ыдырыс патша Дүрияні көріп қуанып, аяғына бас иеді. Сонда Дүрия күліп, Ыдырысқа: 

– Өнердің күші деген міне осы, бұл өнерді үйренбесең, осы үйде өлімге тап болатын едің, – дейді. 

Үйдің ішін түгел аралап, тінтіп шыққан нөкерлер сойылған адамдардың киімдері мен аспазшылардың 

тыққан ақшаларын тауып алды. Жиналған жұрттың тілегі бойынша Ыдырыс патша тірі қалған екі 

аспазшыны көп алдында дарға асқызып өлтіреді. Табылған нәрселерді жұртқа үлестіріп, Ыдырыс патша, 

Дүрия нөкерлерімен аман-есен үйіне қайтқан екен. 
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67. 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, әр 

түрлі 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. 

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 ешкім тең болмаған. 

Шаһзада ер жетті. Жігіт болды. Жігітшілік ойлап, өз қатарындағы қыздарға көзін салды. Бірақ қыздың 

бәрі де Шаһзадаға ұнамады. Бір күндері Кішмүрдегі Күлшаһардың 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 жайын сұрады. Және «шеше, мені сол қызға жолықтыр», – деді. Ол 
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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 қатар «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 нөкеріменен, 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 жасап, Шаһзада халықты шақырды. Тойға қыз 

да келді. Бірақ онда да үй ішінде көруге болмады. Шаһзада кемпірге жолықты. Кемпір 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 алтыннан 

күмбездеген там салдырды. Өлікті құрметтеп, қырқы біткенше 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 жаннан асқан бір сұлу жігіт. 
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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 бір-ақ 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 өлмеген, ғашықтықпен талып жатқан екен. Күлшаһар Шаһзаданы 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: 
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– 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 Кішмүрге 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. 

68. 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, отынын 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 десе, 

сол жағындағысы да өз күйеуі сияқты. Сөйтіп, келіншек қайсысын «өз күйеуім» дерін біле алмай, екі 

жағына жалтақ-жалтақ 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, 

келіншектің атының шаужайына жармасыпты. Сөйтіп, би ұлы мен сайтан келіншекке таласып әбден 

төбелесіпті. Бидің ұлы өзінің сүйген әйелінен айрылмауға мықты кірісіпті. Сайтан да оңай көрінбепті. 

Осылайша дау-таласпен сол үшеуі бидің үйіне барыпты. Бидің 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 кезігіпті. Жолаушылардың дауласып бара жатқанына таңырқаған балалар жиналып бұларды 

тоқтатып алыпты. 
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– 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. 

– Басқаның қолынан келмеген жұмысты бұлар қайдан бітірсін, − деп тағы да кекетіп, сайды өрлей жүріп 

кетіпті бұлар. 

– Біздің сондайлық ақылды да әділ биімізді неге көзге ілмейді. Бұларға көресісін көрсетейік, − деп барлық 

бала жабыла сайдың тасымен атқылап, әлгі бесеуін жүргізбей қойыпты. 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 

жарысасыңдар, озып кеткенің мына құмыраның ішіне кіресің де, артта қалғаныңды өлтіремін. Келіншек 

озып келгендікі болмақ, − депті Бақтыбай. 

Бақтыбай балаларға бұйрық ретінде: 

– Сендер сөреден көмбеге дейін екі жаққа қаз қатар тізіліп тұрыңдар, артта қалғанды 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 симайды, − 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 қойнына симапты. Бақтыбайға 

көп алғыс айтып, елін шақырып той жасапты. 

Қашан да елді ақылды адам сұрауы керек. Бүгіннен бастап осы елдің биі Бақтыбай, − деп өз аузынан 

жариялапты. 

69. Ақылды қыз бен тапқыр жігіт 

Бір атақты бай қайтыс болып артында аса көрікті, ақылды жалғыз қызы мен мыңғырған малы қалады. 

Қыздың сұлулығы мен бай жасауына қызыққан небір бай-манап пен би, болыстар өзара таласып, қыз 

аулына құдалыққа келіп, апталап, айлап жатып алады. Иттей ырылдасқан қызыл көз пәлелерден мезі 

болып құтылғысы келғен қыз еліне қадірлі бар қазылар мен ақсақалдарды жинап ақылдасады да, былай 

деп жар салады: 

– Сендер көпсіңдер, мен жалғызбын. Мен екі жүмбақ айтамын. Сол жұмбақтың шешуін тапқан жігіт маған 

да, анау өріс толы малға да ие болады. Менің ордама тек жұмбақты шешемін дегендер ғана кіреді. 

Жұмбақты шеше алмағандар киімін шешіп, үстіне бал жағып, тауықтың жүніне аунайды. Сол бетімен 

атын осында тастап, еліне жаяу қайтады. 

Сөйтіп кеудесін қағып, күпсінген атқамінерлердің тапқырлығы безбенге түседі. «Данышпан ойдың 

ордасы – мен» деп ордаға кіріп, жұмбақты шеше алмаған көп мырзалар әлгіндей масқара халде жаяу 

қайтады. Мұны көріп тауы шағылған өзге жүрт тарай бастайды. Әлі де қыздан дәмесі бар шағын топ қана 

қалады. Олар да ордаға кіруге бата алмайды. Желінбей ет, ішілмей қымыз қалады. Сөйтіп отырғанда ақ 

боз ат мінген жүпыны киімді бейтаныс жігіт келеді. 

– Уа, халайық кедей-кепшіктің жүзі жадырап, бай-мырзалардың қабағы қатып қапаланғанын көргенім 

осы. Не болып жатыр бұл ауылда? – деп сұрайды. Ел мән-жайды түсіндіреді. 

– Пәлі, – дейді бейтаныс жігіт, қыз жұмбағын шеше алмасам жігіт болып жер басып жүрдім не, жүрмедім 

не, тәуекел – кіремін. 
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– Ессіз болмасаң еліңді тап. Сен түгіл ел билеген болыс-билер де қыз жұмбағын шеше алмай тауықтың 

жүнінен тон киіп, масқараға ұшыраған, – дейді есік алдында тұрған көп мырзаның бірі. Жігіт олардың 

айтқанын тыңдамай ордаға кіріп барып, төрде отырған қазылардың алдына қамшысын көлденең тастайды. 

– Құрбымның барлық шартын естіп келдім. Жалғыз атты кедей едім. Осы жолы мыңғырған мал айдап, 

айдай сұлу құшып, мерейім тасып елге қайтармын. Айтсын жүмбағын! 

Қыз тәкаппар жігітке былай деп жүмбақ айтады: 

– Ертеде екі батыр жігіт аңылымен ел аузына іліккен бір кедейдің қызына бір мезгілде құда түсе келеді. 

Қызды қайсысына берерін білмей ауыл ақсақалдары қатты сасады. Біріне берсе екіншісі ерегісіп, екі ел 

арасында дау-жанжал туады. Ақыры қыздың өзі ақыл табады. 

Қыз екі жігітке: 

– Екеуің де екі елдің бетке ұстар азаматысыңдар, біріңнен-біріңді кем көрмеймін, бірің боз ат, бірің торы 

ат мініп келген екенсіңдер, қайсың болсаң да бақтарыңнан көр. Сонау көрінген қарауыл төбеге барыңдар 

да осы жерге дейін жарысыңдар. Осы жарыста кімнің аты қалып келсе, мен соның етегінен ұстаймын, – 

дейді, Екі жігіт қыздың қулығын қарауыл төбеге барғанда бір-ақ біледі. «Ал жібердік, ал кеттік», – 

дескенмен екеуі де тұрған орыңдарынан қозғалмайды. Қыз уәдесі бойынша кімнің аты қалып келсе, соның 

етегінен ұстамақ. Екеуінің де қалып барғысы келеді. Бұлар: «Ал кеттік, ал кеттікпен» әбден шаршап: 

– Қой, қыз бізді мазақ еткен екен, аяңдап барып айыбымызды тартайық, – деп тұрғанда қасына желмая 

мінген бір қарт кісі келеді. Жөн сұрасып, мән-жайға қаныққан қарт екеуіне бір ақыл айтады. Жігіттер 

қарттың айтқан ақылын орындап, ауылға қарай жарыса жөнеледі. Бірінен-бірі озуға тырысады. 

Дана қарт қыздан дәмелі екі жігіттің бірінен-бірі озуға жан салып, жарыса жөнелетіндей қандай ақыл 

айтты екен. Осыны таба ғой, жақсы жігіт. 

– Ойлануға бие сауым уақыт, – дейді қазылардың бірі. 

Жігіт аз-кем ойланып отырады да, былай деп жауап береді. 

– Екеуі де ақымақ екен. Дана қарт оларға аттарыңды ауыстырып мін деп ақыл айтты. Қыз басында 

қайсысыңның атың қалып келсе, соған тиемін деді ғой. Ендеше қайсысы болса да бақталасының 

астындағы өз атын қалдыру үшін ананың атын оздыруға күш салатыны белгілі. 

– Дұрыс, дәл таптың! – дейді қазылар. 

Жігіттің шапшаңдығы мен тапқырлығына сәл таңданған қыз екінші жұмбағын айтады: 

– Ертеде бір өлкені жайлаған қырық байдың ғажайып сұлу қырық қызы болыпты. Олардың әрқайсысы 

іштей: «Мен бәрінен де сұлумын, ақылдымын, аруға тән нәзіктік менің ғана бойымнан табылады», – деп 

ойлайды екен. Біріне біреу құда түскелі жатыр дегенді естісе, қалғандары бір түнде барып, күйеу жігітті 

өлтіріп кетеді екен. Күндердің күнінде сол қырық қыз өзара келісіп, «Барса келмес» деген аралға барып, 

құлан аулап, көңіл көтермекші болады. Олар «Аралға келген мейлі жас, мейлі кәрі болсын еркек кіндік 

өлтіріледі», – деп жариялайды. Қанша уақыт өткенін кім білсін, бір күні бір балықшы жігіт қайығымен 

дауылдан ығып, аралдың жағалауына шығып қалады. Бақытсыз бейбақты аң аулап жүрген қыздар ұстап 

алады. 

– Өлер алдындағы соңғы тілегіңді айт!? – дейді қыздар. Қазір біреуіміздің қылышымызбен басың 

алынады. 

Сонда жігіт соңғы жалғыз тілегін айтқан екен. Қанішер қырық қыздың біреуі де оған қару көтермей 

босатып қоя беріпті. «Аралға келсе өз әкемізді де өлтіреміз», – деп серттескен қыздарға тоқтау салған 

кандай тілек екен? Жауабын тап та маған және мына мал-мүлікке иелік ете бер. Таппасаң бал салған күбі 

босағада тұр, тауықтың жүні тулақта ораулы. Бірінші жұмбақты шешкенің есепке алынбайды. 

– Ойлануға бие сауым уақыт, – дейді қазылардың бірі. 

Жігіт аз-кем ойланып отырады да, былай деп жауап береді. 

– Ақыл ажалды да жеңеді, ақылды жігіт қылышын жалаңдатқан қырық қызға: «Менің басымды осы 

тұрған қырңыңның ішіндегі ең ажарсызбын, ең ақылсыз сорлымын, күнәға батқан көргенсізбін дегенің 

кес», – дейді. Әрине, бұдан кейін іштей бақталасып, бірін-бірі атарға оғы болмай жүрген қыздардың 

ешқайсысының да алға шыға қоймағаны белгілі. 

– Дұрыс, дәл таптың, – деседі қазылар. Ақылды қыз тапқыр жігіттің алдына келіп, басын иіп, тәжім етіпті. 

70. Аңызға айналған Атымтай 
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Ертеде кедей-кепшікке, жетім-жесірге барынша көмек көрсетуімен, қайырымдылығымен аты шыққан 

Атымтай деген адам болған екен. Әйтеуір тұрмыстан қағажу көріп киер киімге, ішер асқа жарымай келген 

жарлы-жақыбайлардан барын аямай риза етіп жіберетін көрінеді. Сол себепті Атымтай жомарт атанып, 

ел арасына атағы кең тарапты. Туған ағасы бір күні шешесіне келіп: 

– Атымтайдың жомарт деген атағы елге әйгілі болды. Мен де жомартпын, менің атым неге шықпайды? – 

деген екен. 

Сонда анасы: 

– Атымтай туа жомарт болды, – депті. Қос емшегімнің бірін басқа балаға емізбесем, ол ембей жылайтын. 

Сондықтан қос анарымның бірін бөтен балаға ұсынуға мәжбүр болатынмын. Ал сен болсаң, бір емшегімді 

сорып жатқанда, екіншісін тас қып қолыңмен ұстап жататынсың. Сен қалай жомарт боласың? – деп бетіне 

тіктеп қараған екен. 

Сол заманда тағы бір жомарт патша болған екен. Атымтайдың даңқының ел арасына тарағанына 

қызғаныштан оның іші күйеді. «Қалай бұл менен асып кетеді? Егер оның көзі жойылса, менің атым 

шықпағанда кімдікі шығады», – деген ой жанын жегідей жейді. Ақыры Атымтайды құртудың жолын 

іздестіріп, сол елдегі баукеспе ұры-қанішер біреуді шақырып алып, жомартты өлтіру үшін тапсырма 

береді. 

– Пәлен деген қалаға жақын ауылда, – дейді патша. Атымтай жомарт деген адам бар. Соны өлтіріп, 

тапсырманы орындағандығыңның дәлелі ретінде басын кесіп маған әкелесің. Тіршілікте қалағаныңның 

бәрі орындалады. Алтын, күмісті керегіңше аласың! 

Әлгі қанішер ханмен уағдаласып, аттанып кетеді. Бірнеше күн жол жүріп, шаршап-шалдығып іздеген 

аулының шетіне кештете ілігеді. Отын шауып әкеле жатқан адамға жолығып, сәлемдескен соң: 

– Күн болса кешкіріп қалды, – дейді ол. Мен болсам алыстан келе жатқан жолаушы едім, бұл ауылда 

баратын танысым да жоқ. 

– Олай болса, біздің үйге жүр, асықпай жатып әбден тынығып, дем ал, – деп жаңағы отын әкеле жатқан 

адам үйіне ертіп келіпті. 

Қонағы өте риза болып үш күндей тынығып, жақсы дем алады. Отынын базарға сатып келген үй иесіне 

таңданып: «Бұл не деген ғажап адам, – деп ойлайды. Тұрмысы жақсы, байлығы жетеді, сүйте тұрып, 

әуреленіп отын шауып, оны базарға сатып, несіне бейнеттенеді екен? 

Бірде қонағы сөздің реті келгенде: 

– Байқаймын, тіршілігіңіз жаман емес сияқты. Барлығы да жеткілікті, таршылық көретін жеріңіз жоқ. 

Несіне отын шауып, сатып бейнеттенесіз. Жатпайсыз ба дем алып? – деп үй иесіне қарапты. 

– Еңбекпен тауып ішкен асқа не жетсін, – депті үй иесі қонағының сұрағына жауап беріп. Отын дайындап, 

оны сатып адал еңбек, маңдай термен табылған қаржымен күнелтемін. Ал үйдегі жинағаи қазына-мүлік, 

шаруашылығымды жетім-жесір, кем-кетік, шаршап-шалдыққан адамдар мұқтажын өтеуге, келімді-

кетімді қонақтарымды риза етіп атқаруға жұмсаймын. Егер қалағаның болса айт, қолыңнан қақпаймын, 

саған да берем! 

Үй иесінің сый-құрметіне риза болған қонағы «шаруамды бұл кісіден жасырмайын» деп ойлайды. 

– Рақмет сізге, – депті ол. Еш нәрсе де алмаймын. Келген шаруам пәленше деген патшамыз: «Осы маңда 

Атымтай жомарт деген бар, соны өлтіріп, басын кесіп алсаң керегіңше қазынадан алтын, күміс аласың», 

– деген еді. Сол жомартты тауып маған көрсетсеңіз болғаны, патшаның берген сыйының жартысын сізге 

берем. 

– Маған еш нәрсенің керегі жоқ, оны тауып беру оңай, – деген жауапты естігенде қанішер әкесі базардан 

келгендей қуанып, екі езуі екі құлағына жетіпті. 

– Бәрібір, табысымның жартысы сіздікі, – деп дегбірі қалмапты. 

Енді Атымтайды іздеп жолға шығуға асықтырып, орнынан тұрған кезде, үй иесі сабырмен: 

– Сенің іздеп келген Атымтай жомартың менмін. Құлдығыңа әзірмін, патшаңды риза ет те, сыйлығыңды 

ал, – деп қонағына басын тосады. Сасып қалған қонағы шошынып: 

– Қойыңыз, бұл неткеніңіз... Япырмай, қандай мәрт адам едіңіз... Айып менде, – деп кешірім сұрап, еліне 

қайтып кетеді. Оралысымен патша алдына келіп болған жайды бастан-аяқ баяндайды. Сонда жомарт 

патша отырып: 
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– Бұл не деген ғажап жан! Адам мал мен мүлікке, дүниеге жомарт болушы еді. Атымтай өз жанына да 

жомарт, сірә, мұнымен таласуға болмас, – депті. 

71. Басқа пәле тілден 

Ертеде бір данышпан өмір сүріп, оның үш ұлы, бір қызы болыпты. Қызы да, ұлдары да ақылды болып, ер 

жетіпті. Айдан ай, жылдан жыл өтеді. Әкесі әбден қартаяды. Күндердің бір күнінде шал ұйықтай алмай 

дөңбекши береді. Мұны сезген кемпірі мен қызы: 

– Сізге не болды, бір жеріңіз ауырып жүр ме, жоқ әлде алыс жүрген балаларыңызды сағынып жүрсіз бе? 

– дейді. 

– Иә, сағындым. Оның үстіне бір арманым ішімде кетіп барады. 

Сонда қызы әкесінің алдына келіп: 

– Арманыңызды айтыңыз, мүмкін көмегіміз тиіп қалар, – дейді. 

Шал айтады: 

– Ешқандай құпия жоқ. Менің үш ұлымның үшеуі де ақылды. Сонда да біреуінің ақылы артығырақ болуға 

тиісті. Соны білу менің арманым. 

Қызы сәл ойланып: 

– Ой, ата, осыған да қиналасыз ба? Қыдырып барып балаларыңызды сынап келіңіз, – деп, қыз бен кемпір 

жол қамына кіріседі. Азығын, сусынын дайындап, атын ерттеп беріп жолға салып жібереді. Аз жүрді ме, 

көп жүрді ме, кім білсін. Бір күні үлкен ұлына жетеді. Баласы зор қүрметпен қарсы алып, қолынан 

келгенінше сыйлайды. Екі-үш күн жатып мауқын басып, төртінші күні қайтпақшы болады. Баласы тағы 

да қой алдырып сойғызады. Тамақ піседі, етін қазаннан түсіріп қойып, нанын салып жатқанда, шал 

баласына қарап: 

– Қарағым, ана етіңнің жақсы жерінен бір кесіп берші, – дейді. ¥лы жақсы жері дәуде болса санның еті 

шығар деп, сан етінен кесіп береді. Шал аздап ауыз тиіп, қойып қояды. 

– Балам, енді жаман жерінен бір кесіп берші, – дейді. «Еттің де жаман жері бола ма?» – деп ұлы сәл 

ойланып тұрып, жаман жері дегені тіс өтпейтін сіңір шығар деп сіңірден кесіп береді. Сіңірді алып, аздап 

ауыз тиеді. Артынша тамақ та келеді. Тамағын жеп, сыйына риза болып, ел-жұртпен, баласымен 

қоштасып қайтады. 

Данышпан жүріп отырып, екінші ұлына келеді. Екінші ұлы да зор құрметпен қарсы алып сыйлайды. Әкесі 

қайтар күні бірінші ұлына қойған сауалын қояды. Екінші ұлы да бірінші ұлының істегенін қайталайды. 

Екінші ұлына да риза болып, қайтады. Ол енді үшінші ұлына келеді. Үшінші ұлы да зор құрметпен қарсы 

алып, сыйлайды. Қайтар күні екі ұлына қойған сауалын кіші ұлына да қояды. Сонда кіші ұлы «мұнда бір 

сыр бар шығар», – деп ойлайды. Сосын бастың тілінен кесіп береді. 

– Балам, енді жаман жерінен бір кесіп берші? – дейді. Баласы тағы да тілден кесіп береді. Сонда әкесі 

тұрып: 

– Балам, мұның қалай, жақсы жерінен кесіп бер десем тілінен кесіп бердің, жаман жерінен десем тағы да 

тілінен бердің, – дейді. 

Сонда баласы: 

– Ой, ата-ай, сіздің сынап отырғаныңызды біліп тұрмын. Жақсы да, жаман да, ұрыс та, керіс те, өсек те, 

бәрі де осы тілден шығады. Екі елі ауызға төрт елі қақпақ дегендей, әр адам өз тіліне сақ болса, еш уақытта 

ұрыс-керіс болмас еді. Басқа пәле тілден, – деген екен. Қарт үшінші ұлының ақылдылығына өте риза 

болып қайтады. 

 

380 - Бөлім: Қазақ ертегілері (13) 
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1.Ер Төстік 

Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты. Қора толған қойлары болыпты. 

Матау толған түйелері болыпты. Өріс толған жылқылары болыпты. Ерназардың сегіз ұлы болыпты. Бір 

жылы үлкен жұт болып, ел малын алысқа, отарға айдап кетіпті. Ерназардың сегіз ұлы соның ішінде кетіпті. 

Бір қыстың азығын алып, кемпірі мен Ерназар үйінде қалыпты. Ерназардың сегіз ұлы сол кеткеннен 
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хабарсыз кетеді, айлар өтеді – келмейді, жылдар өтеді – келмейді. Ерназардың азығы таусылады, ашығады, 

жейтін тамақ таппайды. Кемпірімен екеуінің орнынан тұруға әлдері әрең-әрең келеді. 

Бір күні кешке жақын кемпір төсегінен тұрып, үйінің түңдігін ашады. Тұруға мұршасы келмей жатқан 

шал шаңыраққа қараса, шаңырақтың күлдіреуішінде керулі тұрған кер биенің төстігі көзіне түседі. 

Ерназардың қуанып, есі шығады: 

– Кемпір, сүйінші! Керулі тұрған кер биенің төстігі майлы көрінеді, бол, жылдам асып жіберші, – дейді. 

Сөйтіп, бұлар төстікті қазанға салады. Төстікті асып жеп, шал мен кемпір әлденеді. Ұзамай кемпір жүкті 

болады. Мезгілі толып, босанады. Бір ұл туады, оның атын төстік жеген соң біткен бала деп, Төстік қояды. 

Төстік өзгеше бала болып өседі: бір айда бір жастағы баладай, үш айда үш жастағы баладай, бір жылда 

он бестегі жаңа өспірімдей болып, екі жасында алысқан кісілерін алып ұратын бала болады. Садақ тартып 

үйренеді, тартқан садағын тоғыз қабат кетпеннен өткізеді. Аң аулап, құс атып, шал әкесі мен кемпір 

шешесін асырайды. 

Төстік бір күні ауылдың арасында отырған тарғақты садақпен тартып қалады. Садақ тарғақтың қанатын 

үзіп кетеді. 

Тарғақ жығылмай, бір қанатын сабалап қаша береді. Төстік «ұстаймын» деп қуып жүгіреді. Сөйтіп 

жүргенде, тарғақ бір кемпірдің өрмегінің үстінен қарғып өтеді. Қуып келе жатқан Төстік те өрмектен 

секіреді. Сөйткенде Төстіктің бір бақайы өрмекті іліп кетеді. Өрмектің бірсыпыра жібі үзіліп қалады. 

Өрмек тоқып отырған кемпір: «Алда ғана, көк шешек-ай! Өрмегімді үзіп кеттің-ау! Ертеден қара кешке 

бүйтіп, жар қуалап, торғай атқанша, тентіреп жүрген сегіз ағаңды тауып алсаң болмай ма?», – деп қарғап-

сілейді. 

Төстік кемпірге жауап бере алмай, оның сөзіне қатты қорланады. Әсіресе, «тентіреп кеткен сегіз ағаң» 

деген сөз оған қатты тиеді. Төстік бұрын ағалары барын есіткен жоқ екен. Әке-шешесі оны Төстікке 

айтпайды екен. Кемпірге сөз қайыра алмай, Төстік жүгірген бетімен үйіне келеді. Атып әкелген кұстарын 

лақтырып тастап, отыра кетеді. Төстіктің ашулы түрін көріп, шешесі: «Саған не болды? Кіммен 

жанжалдастың?», – деп сұрайды. 

Төстік кемпірдің сөзін түгелімен шешесіне айтады. 

– Ағаларым қайда? Неге келмейді? Іздеп тауып әкелемін! – дейді. 

Шешесі: 

– Қақбас кемпір өтірік айтады. Сенің ағаларың болған жоқ, оның сөзіне нанба! – дейді. Сөйтіп, Төстікті 

нандырып қояды. 

Тағы бір күні Төстік асық ойнап жүріп, әлгі кемпірдің жалғыз баласын жұдырығымен қойып жіберсе, бала 

өліп қалады. Кемпір Төстікті бұрынғыдан да жаман қарғап-сілейді. 

– Қыршыныңнан қиылғыр, Төстік! Менің жалғыз балама әлің жеткенше, айдалада тентіреп өлген сегіз 

ағаңның қураған сүйегін тауып алсаң болмай ма? – дейді. 

Кемпірдің сөзі Төстікке ой салады. Шешесінен ағаларын сұрайды. Шешесі айтады: «Сегіз ағаңның бары 

рас еді, жұт жылы кетіп еді, содан қайтқан жоқ, қайда жүргендерін білмейміз», – дейді. 

Төстік ағаларын іздеу қамына кіріседі. Кемпір-шалға аң мен құстың етін қақтап үйіп береді де, Төстік 

жолға шығады. Беліне садақ байланады, қолына темір таяқ алады, аяғына темір етік киеді. Ай жүреді, жыл 

жүреді, талай елді, талай жерді аралайды. Жолдасы да – садағы, азығы да – садағы, жолында кез келген 

аңды атып жеп отырады. Темір етіктен теңгеьдей, темір таяқтан тебендей қалғанда, алыстан сағым 

көтерген бел көрінеді. Өлдім-талдым деп келіп, белге шықса, қарауытқан қалың жылқы көрінеді, 

жылқының ар жағында ел көрінеді. Жылқыға келсе, жылқының ішінде тігулі тұрған қара қос тұр. Қосқа 

кірсе, асулы мосы, ілулі бақыр тұр. Бақырдың іші піскен етпен толы екен. Төстік етке тойып алады да, 

елге қарай жүреді. 

Төстіктің келген елі ас беріп жатқан ел екен. «Ағаларымды осы астан іздеп көрейін», – деп, асқа тігілген 

қалың үйді жағалай қыдыра бастайды. Арықтаған, азған, киімі жыртық-жыртық Төстікті ешкім 

ескермейді. Жаяу жүрген адамды кім білсін? Сөйтіп келе жатса, табақшылар бір кезде: «Ерназардың 

сегізіне тарт, Ерназардың сегізіне тарт», – деп шуылдасып жүр екен. «Ерназардың сегізін көрейін», – деп 

үйге кірмек болса, табақшылар Төстікті кейін қарай сүйреп, қақпалай береді. «Қайыршы неме, әлі етке 

тоймадың ба?» – деп жекіріп ұрсады. Төстік оған шыдамай, табақшының біреуін жұдырықпен қойып 

қалып, мұрттай түсіреді. Жұрт жиналып қалады. 
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– Кім керек? Неғып жүрген адамсың? – деп Төстіктен жөн сұрайды. 

Төстік: 

– Маған Ерназардың сегізі керек, – дейді. Адасып кеткен сегіз ағамды іздеп жүрмін, – дейді. 

Сол арада Ерназардың сегізі жөн сұрасып, Төстікпен жылап-сықтап танысады. 

Ерназардың сегізі елден адасқаннан кейін жұттан қалған жалғыз күрең биені бағып, содан көп жылқы 

өсірген екен. Бағанағы көп жылқы солардікі екен. Төстіктен елінің жөнін білген соң, олар да қайтпақ 

болады. 

Тоғызы тоғыз жағынан шығып, қалың жылқыны айдай бастайды. Бірақ жылқы ұйлығып, бір жақты бет 

алып, жүре алмайды. Қанша айдаса да серпіліп, алғашқы айдаған жеріне қайтып келеді де отырады. 

Тоғызы жылқыны неше күн айдайды, аяғында жүргізе алмай, жалығады. 

Бір күні Төстік мынадай айла табады: барлық жылқының басы күрең биені ұстап алып, жылқының 

ортасындағы бір дөңге шығады, биені жығып, төрт буады да, қыл бұрау салып, тақымын бұрайды. 

Тақымы бұралған соң, бие қатты шыңғырады. Биенің шыңғырған дауысына шұрқырасып қалың жылқы 

жиналады. Жылқы әбден жиналып болды деген кезде, Төстік биені тұрғызып алады да, жетектей жөнеледі. 

Сонда қалың жылқы өз беттерімен бұлардың соңынан шұбай береді. Енді ешқайсысы да жылқы айдап 

әлек болмайды, күрең биені жетектеп жүреді де отырады. Қалың жылқы шұбырып ереді де отырады. 

Судың тұнығын іше-іше, шөптің сонысын жей-жей, талай асқардан асып, талай шөлді басып, Төстігі 

бастап, Ерназардың сегізі аман-есен елдеріне келеді. 

Балалары аман-есен келген соң, Ерназар ел жиып, той қылады. Түйеден бура, жылқыдан айғыр, ту бие, 

қойдан қошқар, құнан қой сойып, қымызын көлдей, етін таудай қылып қояды. Ақсақал, қарасақалын түгел 

разы қылады. 

Той тарқағаннан кейін Ерназар тоғыз ұлын аяқтандыру қамына кіріседі. Тоғызына тоғыз келіншек іздейді. 

Келінінің тоғызын бір үйден таппақ болып, ел қыдырады. Көп елді аралайды. Бірақ, Ерназар ойлағандай 

тоғыз қыз бір үйден табылмайды. 

Сөйтіп, Ерназар күдер үзіп келе жатса, алдынан бір ауыл көрінеді. Ауылдың ортасындағы үлкен бір қоңыр 

үйдің тұсына келіп, мейман болатындығын білдіреді. Үйге кірсе, керегесінің басында сегіз сырға ілулі 

тұр екен, соны көрген соң, Ерназар еңкілдеп жылай бастайды. 

Үйдің бәйбішесі Ерназардан: 

– Неге жыладың? – деп сұрайды. 

– Жылаған себебім: тоғыз ұлым бар, соған тоғыз келіншек іздеп жүрген адаммын; тоғыз ұлымның бір әке-

шешеден туғаны сияқты, тоғыз келінімнің де бір әке-шешеден туған болуын іздеп жүрген адаммын, 

керегенің басындағы көп сырғаны көргенде, тілегіме жеттім ғой деп қуанып қалып едім, санасам біреуі 

кем екен, соған жылап отырмын, – дейді Ерназар. 

– Ендеше, жылама, тағы біреуі бар, әне тұр! – деп бәйбіше тұсбақаннан тағы бір сырғаны алып келеді. 

«Кенжекейімнің сырғасы еді, мұны сегіз қызымның сырғасына араластырмаймын, ана қыздарым бір төбе, 

Кенжекейім бір төбе. Сондықтан Кенжекейімнің сырғасы олардікінен бір бөлек тұрады», – деп сырғаны 

қайтадан орнына іліп қояды. 

Ерназар оған: 

– Сенің сегіз қызың бір төбе, Кенжекейің бір төбе болса, менің сегіз ұлым бір төбе, Төстігім бір төбе еді, 

Кенжекейің Төстігімдікі болсын, – дейді. 

Сөйтіп, Ерназар тоғыз қызға құда түсіп қайтады. 

Ерназар келіндерін алып қайтуға тоғыз ұлымен сапарға шығады. Жолда бұларға перінің қызы Бекторы 

кездеседі, ол Төстікті көріп ғашық болады. Төстікті Кенжекейден айырып алу ниетіне кіріседі. 

Ерназар тоғыз ұлымен Кенжекейдің ауылына барып, көп уақыт жатады. Отыз күн ойын, қырық күн тойын 

істетіп, келіндерін алып, еліне қайтпақшы болады. 

Кенжекейдің әкесі қыздарына түгел енші беріп, көп жасаумен ұзатады. Сонда Кенжекей әкесінің берген 

еншісіне – мінгізген ат, арттырған түйе, тарттырған жасауына разы болмайды. «Әкем маған жылқыдан 

Шалқұйрық атты берсін, жасаудан Ақсырмалды сауытты берсін, түйеден Құба інгенді берсін», – дейді. 

Кенжекейдің әкесі қызына ашуланып, кісісін қайта жібереді: 

– Қызыма айта бар, Ерназардың байлығы оған жетеді. Шалқұйрық атты сұрағаны несі? Шалқұйрық – 

жылқымның құты, құтқа қыз ие болған жер бар ма екен? Құба інген – түйемнің басы, түйемнің басын 
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сұрағаны несі, қызда ондай түйе артар бар ма екен? Ақсырмалды сауыт – атадан ұлға қалатын мұра, мені 

қызым қу бас дегені ме? Қызым өйтіп жаулығын білдірмесін!, – дейді. 

Кенжекей әкесіне қайта кісі салыпты: «Шалқұйрықты сұрағаным, ерге лайық ат еді, ер мінсін деп едім; 

Құба інгенді сұрағаным, ер қосын артсын деп едім; Ақсырмалды сауытты сұрағаным, Ер Төстік ер еді, 

сол ер кисін деп едім», – депті. 

Әкесі Кенжекейдің сөзінен жеңіліп, сұрағандарын беріпті. «Қызыма сәлем айт, Сорқұдықтың басына 

көшін қондырмасын, қондырса, кесір болады», – депті. 

Сонымен Ерназар келіндерін алып қайта береді. Бір күні көші жар басында тігулі тұрған жарты лашыққа 

кездеседі. Бұл перінің қызы Бекторының лашығы екен. Көш тұсынан өтіп бара жатқан кезде лашығынан 

шығып, шайқақтап, перінің қызы Бекторы мынаны сөйлейді: 

Сүйген жарың Ер Төстік, 

Құтты болсын, Кенжекей! 

Мінген де атың Шалқұйрық, 

Құтты болсын, Кенжекей! 

Артқан да түйең Кұба інген, 

Құтты болсын, Кенжекей! 

Киген де сауытың Ақсырмал, 

Құтты болсын, Кенжекей! 

Жар басында демесең, 

Жарты лашық демесең, 

Біздің үйге түсе кет, 

Көбікті саумал іше кет, – дейді. 

Перінің қызы Бекторының тиісе сөйлегенін жақтырмай, Кенжекей мынадай жауап береді. 

Перінің қызы Бекторы, 

Шайпау сөзің қой, Торы. 

Сүйген де жарым Ер Төстік, 

Өз жарымды сүйемін. 

Мінген де атым, Шалқұйрық, 

Өз атымды мінемін. 

Артқан да түйем Құба інген, 

Өз түйеме артамын. 

Киген де сауытым, Ақсырмал, 

Өз сауытым киемін. 

Жар басында демейін, 

Жарты лашық демеймін, 

Қайтсең де үйіңе түспеймін, 

Бал берсең де ішпеймін. 

Перінің қызы, Бекторы, 

Шайпау сөзің қой, Торы! 

Осылай деп Бекторының бетін қайтарып тастайды. «Қап, бәлем, Кенжекей, саған қылармын!», – деп 

Бекторы тісін қайрап қала берді. 

Көш бетімен тарта берді. Бір күні Сорқұдықтың басына келіп жетеді. 

Кенжекей атасына кісі жіберіп: «Атам бұл құдыққа қонбасын, ырымы жаман жер!», – деп айтқызады. 

«Келінім келмей жатып, менің қонысымды билейін деген екен», – деп Ерназар болмастан әлгі жерге 

қонады. 

Көш қонысымен, Кенжекей басқа келіндерінен үйді бұрын тігіп жібереді де, атасын қонақ қылады. 

Кенжекейдің аяулы екенін Ерназар сол арада біледі. «Келінім ақылды екен, тілін бекер алмаған екем», – 

деп өкінеді. 

Сол күні тұман болады. Кенжекей өз әкесінің айтқаны ойына түсіп, кірпігін ілмей жатады. Ерте тұрып 

қараса, Құба інген жоқ. «Құба інген жоқ!» – деп атасына хабар береді. 
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Ерназар ат ерттеп мініп, Құба інгенді айнала қарап жүрсе, анадай жерде тұрған Құба інген көрінеді. 

Қасына келсе, бұйдасы бір көкпекке оралып қалған екен. Жанында бір тал бар екен, талдың түбінде бір 

жарбиған жаман кемпір отыр. 

– Шеше, шеше! Ана түйенің бұйдасына қол жалғап жіберші? – дейді Ерназар. 

Кемпір сонда: 

– Тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын, шырағым! Әперуге әлім жоқ, нашар адаммын! – деп 

мүләйімсиді. 

Кемпірдің сөзіне нанып, бұйданы іліп алайын деп еңкейе бергенде, Ерназарды кемпірекең шап беріп 

жағадан ала кетеді. Ерназарда тапжылуға шама жоқ. Олай-бұлай жұлқынып байқап еді, болатын 

көрінбейді, кемпір қысып әкетіп барады, Ерназардың мойны үзіліп, буынып барады, шыбын жаны шығып 

барады. 

Ерназардың «қоя бер» дегеніне кемпір қоя беруші болмады, өлетін болған соң Ерназар жалына бастады: 

– Ағарған сақал, шашым бар! Қартайып келген жасым бар! Тоғыз келінімді жаңа ғана түсіріп, жаңа ғана 

қызығын көрейін деп отырмын. Қоя бер мені, шешежан, – дейді. 

– Жоқ, – деп кемпір қысып қояды, Ерназардың жаны шығып барады. 

Тоғыз келін түсіріп 

Елдей көшіп келемін. 

Толып жатқан жасаудан 

Тойғанынша беремін. 

Босат мені, шешетай! – дейді. 

– Жоқ, – деп кемпір қысып қояды, Ерназардың жаны шығып барады. 

Оған разы болмасаң, 

Тоғай толған қойым бар, 

Қанша алатын ойың бар? 

Босат мені, шешетай! – дейді. 

– Жоқ, – деп кемпір онан сайын қысады, Ерназардың жаны шығып 

барады. 

Оған разы болмасаң, 

Сауысқандай сақтығы, 

Жұмыртқадай ақтығы, 

Желбіреген желегі 

Жаңа түсіп келеді. 

Сегізінен бір дана, 

Ақылы асқан ол дана, 

Кіші келінім Кенжекей, 

О да болсын сенікі, 

Бір әділ жан менікі, 

Жіберші мені, шешеке! – дейді. 

– Жоқ, – деп кемпір онан сайын қысады, Ерназардың жаны шығып барады. 

Оған разы болмасаң, 

Сойылдай сегіз ұлым бар, 

Менде қандай құның бар, 

О да болсын сенікі, 

Бір әділ жан менікі. 

Жібере көр, шешеке! – дейді. 

– Жоқ, – деп кемпір қысыңқырап жібергенде, Ерназардың жаны мұрнының ұшына келеді, өлуге аз-ақ 

қалады. 

Оған разы болмасаң, 

Атамасым атайын, 

Сегізінен бір бөлек 

Жалғызымда қуат боп, 
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Жаяуымда қанат боп, 

Пана болған бір кезде 

Ер Төстігім – ең кенжем, 

О да болсын сенікі, 

Бір әділ жан менікі, 

Жіберші мені, шешеке! – 

дегенде, кемпірдің қолы босанып сала береді. 

– Төстікті маған қалай бересің? – деп сұрайды кемпір. Оған Ерназар айтады: 

– Менің қалтамда Төстіктің садағының ұшын шығаратын егеуі бар. Төстік онсыз жүре алмайды. Мен соны 

осы араға тастап кетейін. Төстік іздеп келеді, сонда өзің ұстап ал! – дейді. 

Кенжекей мұның бәрін көріп тұрады. 

Ерназар Құба інгенді алып қайтып келеді, көш жөнеледі, бірнеше күн көшеді. Төстік түнде отауына 

кірейін десе, отауы ылғи берік болады. Бір күні Төстік жеңгелерін алып, отауына кіреді. Төсегіне жатып 

еді, Кенжекей болат кездіктің сабын Төстіктің жүрегіне тіреп, ұш жағын өз жүрегіне қояды: 

– Қозғалмай жат, қозғалсаң, екеуміз де жарыламыз, – дейді. Төстік мұның себебін сұрайды. Кенжекей: 

– Әкең сені Бекторының жалмауызына беріп кеткен, сен менікі емессің, жалмауыздан біржола құтылып 

кел! – дейді. 

– Әкем мені жалмауызға неге береді? – дейді ол. Кенжекей: 

– Нанбасаң, әкеңнен егеуіңді сұрап көрші, – дейді. Ертең ертемен тұрып Төстік: 

– Егеуімді берші, әке! Мына жақта киік жүр екен, садағымның ұшын шығарайын деп едім, – дейді. 

Ерназар сасыңқырап қалып, қорбаңдап кісесін қараған болады да: 

– Қап, әттеген-ай, қалып қойған екен. Түнеугі Сорқұдықтың басында, Құба інгенді іздеп барғанда, бір 

талдың түбіне түсіп, ат шалдырып едім, егеуің сонда түсіп қалған екен ғой, – дейді. Сонымен, Төстік 

егеуін іздемек болады, егеуінің қалған жері – неше күндік алыс жол. Ерназардың айтуымен Төстік егеуін 

іздеуге алты аяқты ала атты, жеті аяқты жирен атты мінбек болады. 

Төстік жылқыдан алты аяқты ала атты мініп, жеті аяқты жирен атты жетегіне алып келе жатқанда, 

алдынан Кенжекей шығып мынаны айтады: 

Сорқұдықтың басына 

Сорға бола қонды атам. 

Жалмауызға жалғызын 

Жанынан қорқып берді атам. 

Жүретұғын жолыңда 

Құлан өтпес шөлі бар, 

Оны да басып өтесің, 

Қыран өтпес қия бар, 

Оны да басып өтесің 

Алты аяқты ала атың 

Қулық бие құлыны, 

Табанына тас батса, 

Маңдайынан күн өтсе, 

Алты күнге жарамас. 

Жеті аяқты жиренің 

Табанына тас батса, 

Маңдайынан күн өтсе, 

Жеті күнге жарамас. 

Сан жорғаны алмадым, 

Ер аты деп таңдадым. 

Айыл-тұрман әбзелін 

Ертеден бастап сайладым. 

Төстік, саған арнадым, 

Жабы емес қазанат, 
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Ер серігі қолғанат – 

Шалқұйрықты мін, Төстік! 

Сан жасауын алмадым, 

Саған бола таңдадым, 

Ақсырмалдай сауытты 

Осы жолға ки, Төстік! – деп зарлайды. 

Төстік Кенжекейдің тілін алып, Шалқұйрық атты мінетін болады. Жылқыдан Шалқұйрықты ұстап әкелуге 

кісі жіберсе, барған кісіге Шалқұйрық ат ұстатпайды. Алдына келгенін тістеп, артына келгенін теуіп, 

маңайына жан жуытпайды. 

Шалқұйрықты ұстауға Төстіктің өзі келеді. Шалқұйрық Төстікке өзі келеді. Шалқұйрық Төстіктен 

қашпайды. Қолын созса, тырп етпей тұрып, жүгенге басын өзі ұсынады. 

Төстік жүрерде Кенжекей Құба інгенді бураға шөгереді. «Не Төстік өлді деген күні ботала, не Төстік келді 

деген күні ботала!» – деп серт қылады. Өзі белін он екі құлаш торғын орамалмен тартады. «Не Төстік өлді 

деген күні шешіл, не Төстік келді деген күні шешіл!» – деп, серт қылады. 

Төстік жолға шығады. Төстік аулынан ұзап шыққан соң, Шалқұйрық атқа тіл бітеді. 

– Төстік батыр, енді екеуміздің жанымыз бір, қандай пәле болса да бірдей көреміз. Менің мына айтқан 

сөздерім есіңде болсын. Егеуіңнің қасында жалмауыз кемпір сені күтіп отыр, сен егеуіңді ала бергенде 

ұстап алмақ. Егеуге жақындаған кезде кемпірді алдайтын бір ақыл тауып ал. Кемпір алдана бергенде, мен 

бетегеден биік, жусаннан аласа бола берейін, сол кезде сен егеуді іліп ал да жөнел, артыңа қараушы болма! 

– дейді. 

Көп уақыт жол жүргеннен кейін, Төстік егеу жатқан жерге келеді. Келсе, егеудің қасында кемпір отыр. 

Ер Төстік жақындай түсіп: «Шеше, шеше, артындағы қыздардың бәрі өзіңдікі ме?» – дейді. Сонда кемпір 

артына жалт қарайды. Сол мезгілде Шалқұйрық бетегеден биік, жусаннан аласа бола береді. Төстік егеуді 

іліп алып жөнеледі. 

Сонда кемпір: «Сен бе едің, Төстік, алдаған? Сені ме, Төстік, қап, бәлем!» – деп тамағы қырылдап, өкпесі 

сырылдап, шашы жалпылдап, көзі жарқылдап, тістері сартылдап, қатты сасып, етегін басып Төстікті қуа 

жөнеледі. 

Төстік қашып келеді. Кемпір қуып келеді. Бір мезгілде тау қаңбақтай ұшады, тас бұршақтай жауады. 

Шалқұйрықтың құйрығына қазандай қара тас орала кетеді. Шалқұйрықтың шапқан салмағына шыдамай, 

қара жер қақ айрылады. Шалқұйрық пен Ер Төстік жер астына түсіп кетеді. 

Сол кезде Шалқұйрыққа тіл бітеді: 

– Біз енді жер астына түстік, бізге бұдан былай жер астының елі жолығады. Біраз жүрген соң, жылан Бапы 

ханның ордасына келеміз. Жылан Бапы ханның ордасына келгенімізде, мені алысқа қойып, өзің ордаға 

кіресің. Ордаға кіргенінде есіңде болсын: үйге кіргеніңде екі босағадан екі қара шұбар жылан ысылдап 

тұра келеді, олардан сескенуші болма, олар – жылан Бапы ханның есігін күзеткен құлдары. Төр алдына 

бара бергеніңде, екі сұр жылан ысылдап келеді де, екеуі де екі жеңіңнен кіреді, қойныңнан шығады, 

қойныңа кіреді, қонышыңнан шығады. Бұлар жылан Бапы ханның ұлы мен қызы болады. Төрге отыра 

бергеніңде, дәу екі сары жылан ысылдап тұра келеді, одан да сескенбе. Бұлар – жылан Бапы ханның өзі 

мен әйелі. Егерде бұлардан сескенсең, сені Ер Төстік демейді, жер асты еліне қадіріміз болмайды, жер 

үстіне жол тауып шыға алмай қаламыз, – дейді. 

Біраз жер жүрген соң, Шалқұйрық айтқандай, жылан Бапы ханның ордасы көрінеді. Төстік Шалқұйрықты 

анадай жерге қойып, сәлем беріп, үйге кіреді. Екі босағадағы екі қара шұбар жылан ысылдап тұра келеді. 

Төстік одан сескенбейді. Төр алдына бара бергенде екі сұр жылан ысылдап келіп, Төстіктің жеңінен кіріп, 

қойнынан шығады, қойнынан кіріп, қонышынан шығады. Төстік олардан да сескенбейді, Төрге барып 

отыра бергенде, төсектен екі дәу жылан ысылдап көтеріледі. Төстік олардан да сескенбейді, төрге шығып 

отыра береді. 

Бір мезгілде төсектегі екі сары жыланның бірі үлкен кісі болады да, бірі соның бәйбішесі болады. 

– Жақсы келдің, Ер Төстік! Жер астындағы ел де сені ренжітпейді, – дейді. 

Екі сұр жыланның бірі әдемі жігіт, бірі әдемі қыз болып кетеді. Олар да: 

– Жер үстінің Ер Төстігі, жер астына жақсы келдіңіз. Жер астының алыптары, өнерпаздары сенің 

шылауыңда болады, – дейді. 
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Босағадағы екі қара жылан екі қара құл болып кетеді. Төстіктің алдына келіп, қол қусырып тұрады. 

Төстік жылан Бапы ханның елінде ұзақ уақыт тұрады. Жылан Бапы ханның Темір хан деген араз ханы бар 

екен. Темір ханның қызын жылан Бапы хан сұрап, неше рет жіберсе де, Темір хан қызын бермей қойған 

екен. Жылан Бапы хан Төстікті соған жұмсайды. Темір ханның қызын әкеп берсе, Төстікке өз қызын 

беретін болып уәде қылады. 

Төстік жылан Бапы ханға Темір ханның қызын әкеп бермек болып, жолға шығады. Темір ханның елі жеті 

айлық жол екен. Төстік елсізбен келе жатса, алдында бір адам көрінеді. «Бұл не қылған адам?» – деп 

абайласа, әлгі адам ағаштың басында отырған екі сауысқанның құйрығын білдірмей жұлып алады да, 

білдірмеген бойымен бірінің құйрығын біріне қондыра қояды. Сауысқандар мұны түк сезер емес. 

«О, неғып жүрген жансың?» – деп Төстік қасына жетіп келеді. 

«Жердің үстіндегі Төстік жердің астына түсті дегенге, соған жолдас болайын деп жолын тосып жүрген 

адам едім», – дейді әлгі кісі. 

«Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді?» – дейді Төстік. 

«Алғанды адамға сездірмейтін асқан епті едім. Жан-жануардың сағы сауысқан болса, құйрықтарын ұрлап 

алып, бірінің құйрығын біріне кигізгенімді жаңағыдай сезбей қалады», – дейді кісі. 

«Жарайды. Ендеше сол іздеген Төстігің мен боламын!» – дейді Төстік. 

Екеуі жүріп келеді. Тағы елсізбен келе жатса, жолдарында бір адам көрінеді. «Неғып жүрген адам?» – деп 

байқаса, киіктерді матап жүрген адам екен. Екі аяғына байлап алған қазандай екі қара тасы бар. «Сол 

тастарымен жүріп, қашқан киіктерден ағып өтіп кетпей, дәл жетіп ұстаймын. Желаяқ деген жүйрікпін!» 

– дейді кісі. 

«Жарайды, ендеше осы іздеген Төстігің мен боламын!» – дейді Төстік. 

Сөйтіп, үшеу болып жүріп кетеді. Бұлар келе жатса, бірталай күннен кейін елсізде тағы бір адам көрінеді. 

«Не қылған адам екен?» – деп байқаса, әлгі кісі жерге біресе оң құлағын төсейді, біресе сол құлағын 

төсейді, жер астынан бір нәрсе тыңдаған сияқты болады. 

«О, неғып жүрген адамсың?» – деп үшеуі қасына жетіп келеді. 

«Жердің үстіндегі Ер Төстік жердің астына түсті дегенге, соның жолдасы болайын деп, жолын тосып 

жүрген адаммын!» – дейді кісі. 

«Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді?» – дейді Төстік. 

«Жер астының атақты тыңшысымын, қандай жасырын әңгіме болса да тыңдап біліп аламын; менен 

жасырын сыр болмайды. Алыстағыны, жақындағыны түгел есітетін Саққұлақ деген ер мен боламын!» – 

дейді. 

«Жарайды. Ендеше, іздеген Төстігің мен боламын!» – дейді Ер Төстік. 

Сөйтіп, төртеу болып жүріп кетеді. Бұлар елсіз түзде келе жатса, алыста бір тау көрінеді, ол таудың үстіне 

тағы бір тау шыққандай болады. Жақындап келіп қараса, бір адам тауды олай да көтеріп қояды, бұлай да 

көтеріп қояды. Бір тауды көтеріп бір таудың үстіне қояды. 

«О, неғып жүрген адамсың?» – деп. Төстік қасына жетіп келеді. 

«Жер үстіндегі Төстік жер астына түсті дегенге, соған жолдас болайын деп, жолын тосып жүрген 

адаммын!» – дейді кісі. 

«Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді?» – дейді Төстік. 

«Жұрттан асқан алыппын, жердің үстінде де, астында да маған шақ келетін адам жоқ, қайратым ішіме 

сыймаған соң, тауларды көтеріп ермек қыламын. Таусоғар деген ермін!» – дейді кісі. 

«Жарайды. Іздеген Төстігің мен боламын!» – дейді Төстік. 

Бесеу болып жүріп келеді. Бұлар жапан далада жүріп келе жатса, бір үлкен көл көрінеді. Көлдің суы 

айтқанша суалып, жоқ болып кетеді де, айтқанша шарасынан асып, ернеуі толып кетеді. Ер Төстік 

жолдастарымен мұның мәнісіне түсіне алмайды. «Бұл су қайдан келіп, қайда кетіп жатыр?» – деп айнала 

іздейді. Сөйтсе, қамыстың арасында біреу отыр, көлдің суын ұрттап қалса, жоқ болады, аузынан төгіп 

жіберсе, шарасынан асып су қайта толып кетеді. 

«О, неғып отырған адамсың?» – деп, Төстік жанына жетіп келеді. 

«Жердің үстіндегі Төстік жер астына түсті деген соң, жолдас болып ерейін деп, жолын тосып жүрген 

адаммын!» – дейді әлгі кісі. 

«Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар?» – дейді Ер Төстік. 
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«Жер-жаһанда бар нәрсенің мешкейімін. Маған бұл жалғанда тойым жоқ. Бір көлдің суы қарныма түк 

болмайды, қанша үлкен дария болса да, бір-ақ ұрттаймын. Көлтауысар деген ер боламын!» – дейді кісі. 

«Жарайды. Ендеше, сол іздеген Төстігің мен боламын», – дейді Төстік. 

Алтау болып жүріп кетеді. Көп уақыт жол жүргеннен кейін бұларға бір оба көрінеді. Жақындаса, обаның 

басында жалпиған бір адам отыр. 

«О, неғып жүрген адамсың?» – дейді оған Төстік. 

«Жердің үстіндегі Төстік жердің астына түскенін, жылан Бапы ханға келіп, оның қорқытқанынан 

қорықпастан төріне шыққанын, одан Темір ханның елін іздеп шықканын, жолында жер астының 

өнерпаздарын жинап келе жатқанын көрген соң, соған жолдас болайын деп, жолын тосып отырмын», – 

дейді. 

«Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді?» – дейді Төстік. 

«Жер астының қырағысымын. Төстік, сенің не күйге ұшырағаныңның бәрін көріп отырмын. Бар өнерім 

қырағылық, жердің асты-үстінде менің көзіме қағыс жер жоқ, қандай нәрсе болса да, анықтап қарасам, 

бәрін де көремін», – дейді кісі. 

«Жарайды, ендеше менің жолдасым бол», – дейді Төстік. 

Жетеу болып жүріп кетеді, бұлар жеті ай жол жүріп, Темір хан елінің отырған жеріне келсе, Темір хан 

елінің жұрты жатыр. Төстіктің келе жатқанын естіп, көшіп кетіп қалған екен. Саққұлақ тыңдап көрсе, 

адам баспас деген жерге қонып жатқан хабары естіледі. Қырағы көз жіберіп еді, алты таудың ар жағында, 

жеті көлдің желкесіндегі жалпақ жартастың астына барып тығылған екен. 

Таусоғар жолдағы тауларды орнынан алып, көшіріп қоя салады. Көлжұтқыш көлдерді ұрттап суалта 

салады. Ер Төстік жолдастарымен көзді ашып-жұмғанша Темір ханның аулына жетіп келеді. 

Бұлар келсе, Темір ханның қызын Кеще хан алмақ болып жатыр екен. Ер Төстік келген соң, Темір хан екі 

жағына да кісі салып: «Қызымды, қайсысының өнері асса, соған беремін!» – деп айтқызады. Той қылып, 

ел жинайды, екі жақтың өнерін көруге жер астының қарайған халқының бәрі жиналады. Кеще ханның 

қалың малға әкелген қора-қора қойының, қатарлы түйесінің, үйір-үйір жылқысының бәрі де тойға 

сойылады. 

Ер Төстік жолдастарымен бір үйде отырады. Бұларды тойғызамын деп, қанша ет әкелсе де жетпейді. 

Тойға арналған тамақтың бәрін де Көлтауысар жеп қояды. Тіпті тойғыза алмайтын болған соң, Темір хан 

мен Кеще хан бірігіп, бір амал табады. Төстіктердің тамағына у салып бермек болады. Сақ-құлақ мұны 

естіп отырады да, Төстікке айтады. Төстік ұрысып, тамақты қайтарып жібереді. Төстіктердің табағына 

салынған уды білдірместен Кеще ханның нөкерлерінің табағына салып жібереді. Кеще ханның нөкерлері 

қырылып қалады. Бұдан жеңілген соң Темір хан ат шабысына түседі. Өзінің бар жүйрігін бәйгеге қосады. 

Ер Төстік Шалқұйрықты даярлайды. 

Қарақшының түбіне келген соң, Шалқұйрыққа тіл бітеді: 

«Егер атты өте алысқа айдаса, менің шабысым да өте жылдам болады. Үш күн шапсам, бүйірім қызып, 

өзімді тоқтатуға шамам келмей, кетіп қалуым мүмкін. Мен келе жатқанда алдымнан арқан керіп қой. 

Арқан үш қабат болсын, бір қабаты кендірден болсын! Үш қабат арқанның үшеуі де үзілсе, мен саған 

жоқпын, ағынымды тоқтата алмай кеткенім, үшеуі де үзілмесе, мен жығылып өлемін, онда да саған 

жоқпын. Егер арқан жартылай үзілсе, мен тоқтаймын, жығылып қалсам да, жаным қайтадан кіреді, күдер 

үзбе!», – дейді. 

«Ер Төстіктің жалғыз шолағы бір жерде зорығып қалсын!» – деп Темір хан атты бір жұмалық жерге 

айдатады. 

Балуан күресі басталады. Таусоғарға балуан шақ келмейді. Жер астының алыптарының бәрі жығылып 

бітеді. Күресуге кісі шықпаған соң, Таусоғар бір тауды көтеріп алып, жұртқа күшін көрсетеді. Темір хан 

мен Кеще хан қатты сасып: 

– Тауды біз жаққа қоя көрмесін! – деп, Төстікке жалынады. 

Төстік тауды орнына қойғызады. Бір жеті өткен соң, бәйге аттары қайтып оралады. Жұрт қарақшының 

түбінен аттарын күтеді. Бір мезгілде алыстан бір шаң көрінеді, шаңның ішінен жақындай келе, бір қара 

көрінеді, Шалқұйрық екенін танып, Ер Төстік үш қабат арқан кереді. Шалқұйрық құйынша заулаған 

бетімен арқанға келіп жоқ болады. Қараса, Шалқұйрық жығылған екен, арқанның екі қабаты үзіліп, бір 

қабаты қалған екен, Шалқұйрық талып түседі. Сонда Төстік: 
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Сорқұдықтың басына 

Сорға бола қонды әкем. 

Жанынан қорқып кемпірге 

Егеуімді берді әкем. 

Жүретұғын жолымда 

Құлан өтпес жол болды. 

Асқар-асқар тауменен 

Шексіз дария көл болды. 

Қулық бие құлыны 

Алты аяқты аланы 

«Жарамайды, жабы» деп, 

Міндірмеген, Кенжекей. 

Кәрі бие құлыны 

Жеті аяқты жиренді, 

«Жарамайтын жабы» деп, 

Міндірмеген, Кенжекей. 

Сан жорғаны алмаған, 

Ер аты деп таңдаған, 

Айыл-тұрман әбзелін 

Ертеден қамдап сайлаған, 

Кенжекей сынды арудың 

Қалмасын деп көңілі 

Міндім сені, Шалқұйрық! 

Жалғыз өзім қос артып, 

Жапан түзге жол артып, 

Жалмауызға шыққанда 

Тіл бітті саған, Шалқұйрық! 

Жалмауызға келгенде, 

Егеуді ала бергенде, 

Бетегеден биіктеп, 

Аласарып жусаннан 

Ептейлендің, Шалқұйрық! 

Егеуді ала қашқанда, 

Жалмауыздан сасқанда, 

Таулар ұшып қаңбақтай, 

Тасы борап бұршақтай, 

Қазандай дәу қара тас, 

Құйрығыңа оралып 

Жерге де кірдің, Шалқұйрық! 

Жылан Бапы жеріне, 

Жер астының еліне 

Шыға келген мезгілде 

Тіл бітіп саған, Шалқұйрық, 

Жөн білдірдің еріңе. 

Жаяуымда қанат болған, Шалқұйрық! 

Жалғызымда жолдас болған, Шалқұйрық! 

Сасқанымда ақылым болған, Шалқұйрық! 

«Үш жаның бар еді, екеуі шықса да, бірі қалған шығар, тұр, Шалқұйрық! Тіріл, Шалқұйрық!» – депті. 

Сол уақытта Шалқұйрыққа жан бітіп, оқыранып түрегеледі. Басқа аттар бірнеше күннен кейін келеді. 

Темір хан мен Кеще хан балуан және ат бәйгесінен жеңіліп, не қыларын білмей сасады. «Енді жаяу жарыс 

салып көрейік», – дейді. 
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Жаяу жарысты бір күндік жерден жібермек болады. Ер Төстік Желаяқты қосады. Жүйріктер бір күн жүріп 

барып, барған жеріне қонып, ертеңіне ертемен жарысып қайтпақ болады. Темір хан жарысқандардың 

ішіне бір мыстан кемпірді қоса жіберген екен. Барып қонған жерінде сол мыстан Желаяққа: «Шырағым, 

шаршадың ғой. Басыңның битін қарап берейін, деміңді алып ұйықта, жарысарда өзім оятамын», – деп оны 

алдап ұйықтатып тастайды. 

Желаяқ мыстан кемпірдің сөзіне нанып, қаннен-қаперсіз ұйықтап жата береді. Бір мезгілде оянса, 

шекесінен күн өтіп барады. Түс болып қалған екен, желаяқтар әлдеқашан кетіп қалыпты. Кемпірдің 

алдағанын біліп, Желаяқ санын бір-ақ соғып, тұра жөнеледі. Жерден бір уыс топырақты ала жөнеледі. 

Құстай ұшып, құйындай ұшып келе жатса, жаяулар да қазықшаға жақындап қалған екен, ең алдында 

мыстан кемпір бара жатыр екен. Желаяқ өте беріп уысындағы топырақты кемпірдің көзіне шашып кетеді. 

«Алда ғана көк шешек-ай, мықтадың-ау!» – деп, кемпір көзін уқалап қала береді. Сөйтіп, жаяу бәйгесінде 

де Ер Төстік жеңеді. 

Темір хан енді қайтадан той жасап, қызын Жылан Бапы ханға ұзатпақ болады. Темір ханның ернеуі қырық 

құлаш үлкен қазаны терең көлге түсіп кеткен екен. «Нағыз ер болса, соны алып берсін», – деп, ол Ер 

Төстікке кісі салады. 

«Көлдің суын құрт!» – деп, Төстік Көлтауысарды жұмсап еді, қанша ұрттаса да, көлдің суы 

Көлтауысардың ұртына сыймайды. Судың үштен бірі қалғанда Көлжұтардың ұрты суға толып бітеді. 

Сонда Шалқұйрыққа тіл бітіп: «Қазанды мен сүңгіп алып шығамын!» – деп рұқсат сұрайды. Ер Төстік 

рұқсат етеді. Шалқұйрық: «Мен суға сүңгігенде ақ көбік шықса – жақсы болғаны, қуана бер, аман-есен 

қазанды алып шыққаным. Қызыл көбік көрінсе – жаман болғаны, алып шыға алмай, су астында қалып 

қойғаным», – дейді. 

Шалқұйрық суға сүңгіп кетеді. Көпке дейін еш нәрсе білінбейді. Бір мезгілде ақ көбік көрінеді. Ер Төстік 

қуанады. Оның артынан ұзамай, қызыл көбік көрінеді. Ер Төстік шошынып, зарлана бастайды: 

Сорқұдықтың басына 

Сорға бола қонды әкем. 

Жанынан қорқып жалмауызға 

Егеуімді берді әкем. 

Жүретұғын жолымда 

Құлан өтпес жол болды. 

Асқар-асқар тауменен 

Шексіз дария, көл болды. 

Қулық бие құлыны – 

Алты аяқты аланы 

«Жарамайды, жабы» деп, 

Міндірмеген, Кенжекей. 

Кәрі бие құлыны 

Жеті аяқты жиренді 

«Жарамайтын жабы» деп, 

Міндірмеген, Кенжекей. 

Сан жорғаны алмаған, 

Ер аты деп таңдаған, 

Айыл-тұрман, әбзелін 

Ертеден қамдап сайлаған. 

Кенжекей сынды арудың 

Қалмасын деп көңілі 

Жалғыз өзім қос артып, 

Міндім сені, Шалқұйрық! 

Жапан түзге жол тартып, 

Жалмауызға шыққанда 

Тіл бітті саған, Шалқұйрық! 

Жалмауызға келгенде, 
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Егеуді ала бергенде, 

Бетегеден биіктеп, 

Аласарып жусаннан 

Ептейлендің, Шалқұйрық! 

Егеуді ала қашқанда, 

Жалмауыздан сасқанда, 

Таулар ұшып қаңбақтай, 

Тасы борап бұршақтай, 

Қазандай дәу қара тас 

Кұйрығыңа оралып, 

Жерге кірдің, Шалқұйрық! 

Жылан Бапы жеріне, 

Жер астының еліне 

Шыға қалған мезгілде 

Тіл бітіп саған, Шалқұйрық! 

Жөн білдірдің еріңе. 

Жаяуымда қанат болған, Шалқұйрық! 

Жалғызымда жолдас болған, Шалқұйрық! 

Сасқанда ақыл болған, Шалқұйрық! 

Үш жаныңның не бірі 

Аман шығар, Шалқұйрық, 

Су астынан шық, Шалқұйрық!– дейді. 

Ер Төстік зарланып тұрғанда, Шалқұйрық дәу қара қазанды құйрығына байлап, су үстіне шыға келеді. 

Шалқұйрыққа тіл бітіп сөйлейді: 

– Су өте терең екен, түбіне зорға жеттім, қазанды зорға таптым. Сонда ақ көбік шықты. Қазанды көтеріп 

шығу, қиын болды, тістеп едім, шығара алмадым. Сонда қызыл көбік шықты. Құйрығымды ұзартып, 

қазанды байлап алып, зорға шықтым, – дейді. 

Шалқұйрықтың аман-есен шыққанына Темір хан елі қатты күйіністі. Темір хан Ер Төстіктерге арнап 

үлкен сарай салдырып, құдаларды сонда кіргізді. Құдалардың кіруі-ақ мұң екен, есік сарт етіп жабылып 

қалды. Сарай тұтас темірден салынған екен. Аузын мықтап құлыптап тастап, сыртынан тау-тау қылып, 

отын үйеді де, от жағып өртей бастайды. Сарай қызуға айналды. Сарай ішіндегі Төстік жолдастарымен 

күйетін болды. 

Таукөшірер орнынан тұрады да, сарайдың есігін теуіп жібереді. Есік шалқасынан түседі. Көлжұтардың 

бір ұртында бір көлдің суы бар екен, бүркіп жібергенде, айналасындағы өрттің бәрін сөндіріп тастайды. 

Темір хан мен Кеще ханның айласы әбден құриды. Ер Төстікке қызын қосып беріп, жылан Бапы ханның 

еліне қарай шығарып салады. Сөйтіп, Ер Төстік жылан Бапы ханға қайтады. Қайтып келе жатқанда, 

жолдан ерген жолдастарының бәрі де өздерінің жерлерінен әрі жүрмейді. «Бұдан әрі баруға біздерге жол 

жоқ», – деп, олар Ер Төстікпен қоштасып қала береді. 

Ұзақ жүріп, Ер Төстік жылан Бапы ханның еліне келеді. Айтқанын істеп келген соң, ол Ер Төстікке өте 

риза болады, өзінің қызын береді, және: «Не қалайсың?» – деп, Төстіктен сұрады. Төстік: 

– Жер үстіне шығамын, еліме қайтқым келеді, – дейді. Жылан Бапы хан Төстіктің тілегін орындап, қызын 

беріп және жанына қаншама жолдас қосып беріп, жер үстіне шығатын есікке қарай шығарып салып, қош 

айтысып қала береді. 

Жер үстіне шығатын есікке дейін алты айлық жол екен. Жолдың ауырлығына шыдамай, жылан Бапы 

ханның қызы және жолдастарының бәрі қырылып қалады, Күңке деген бір күңі мен Шалқұйрық, Ер 

Төстік үшеуі аман қалады. 

Үшеуі шаршап бір бұлақтың басына келіп жатады. Бұлақтың басында бір үлкен бәйтерек тұрады. Бір 

мезгілде сол бәйтерекің басынан шуылдаған ащы дауыс естіледі. Қараса, шуылдаған балапандар екен, 

бұларды жеуге бір айдаһар жоғары өрмелеп бара жатыр екен. 
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Ер Төстік садағын алады да, өрмелеп бара жатқан айдаһардың екі көзінің арасынан дәлдеп тартып қалады, 

айдаһар жерге сылқ ете түседі. Айдаһардың жерге құлап қалғанын көрген соң, балапандар шуылын 

тоқтатады. Ер Төстік жайланып ұйқыға кіріседі. 

Ер Төстік бір дауыстан шошып оянса, қатты дауыл тұрған екен, дауылдың артынан бұршақ аралас жаңбыр 

жауады, жаңбырмен қабат суылдаған дауыс естіледі, соның артынан ұзамай-ақ бір дәу қара құс көрінеді. 

Дәу қара құс суылдаған бетімен бәйтереке келіп қонғанда, бәйтерек майысып, сынып қала жаздайды. 

Бұл дәу қара құс – самұрық екен. Самұрықтың үлкендігі сондай, жайып жібергенде бір қанатының өзі бір 

айлық жерді алып кетеді екен. 

Қонысымен самұрық бәйтеректің түбіндегі Ер Төстікті бүруге тап береді, бірақ балапандары шыр-шыр 

еткен соң тоқтайды. 

Самұрықтың екі басы бар екен: бір басы – адамдікіндей, бір басы – құстыкіндей екен. Самұрықтың адам 

басы Төстікке тіл қатады: 

– Ей адам, бұл жерге не жұмыспен келдің? Менің балапандарымды аулай келдің бе? Бұл жерді адам 

басқан емес, бұл – менің мекенім! – дейді. 

Оған Ер Төстік: 

– Мен жер үстінің Ер Төстігі едім, сенің мекеніңе адасып келдім, балапандарыңа қастық ойлаған жоқпын, 

ана жатқан айдаһардан айырып алдым. Нанбасаң, өздерінен сұра! – дейді. 

Балапандар Ер Төстіктің көрсеткен жақсылығын жасырмай айтып береді. Сол арада алып қара құс Ер 

Төстіктің аяғына жығылып, онымен айрылмас дос болады. 

Алып қара құс жылына бір-ақ балапандайды екен. Содан кейін балапандарына жем іздеп алысқа кетіп, 

бір айда бір-ақ қайтуға мұршасы келіп жүреді екен. Алып қара құстың сол кеткенін аңдып жүріп, сол 

маңдағы бір айдаһар жыл сайын балапандарын жеп кетеді екен. Алып қара құс содан запы болып, 

қайтқанда осылай жылап қайтады екен. 

Бағанағы дауыл – асығып ұшқанда алып құстың қанатынан тұрған жел екен, жаңбыр – соның жылаған 

көзінің жасы екен. Өзі жем іздеген сапарынан қайтқанда балапандарын аман көргені осы жолы-ақ екен. 

Алып қара құс Ер Төстікпен дос болған соң: «Не қалайсың?» – деп сұрайды. 

Ер Төстік басынан кешкен әңгімесінің бәрін айта келіп, адасып жүргенін, енді жер үстіне шыққысы 

келетінін айтады. 

Алып қара құс Ер Төстікті қанатына мінгізіп, ұшып тар тесіктен өткізіп, жер үстіне шығарады. 

Қоштасарында Төстікке бір тал қауырсынын үзіп береді: «Денемдегі ерекше қасиеті бар жалғыз тал 

қауырсыным осы еді. Қысылған жеріңде осы қауырсынды тұтатсаң, даяр боламын, қандай 

қысымшылықта болсаң да құтқарып аламын. Егерде оны жоғалтып алсаң, менен жәрдем күтпе!» – дейді. 

Жер үстіне шыққан соң Ер Төстік күннің қызуына балқып, ауыр ұйқыға кетеді, еш нәрседен қауіпсіз жата 

береді. 

Ер Төстікті жалмауыз кемпір ұстай алмай қалған соң, перінің қызы Бекторы ашуланып, кемпірді 

буындырып өлтірген екен. Кемпірден Шойынқұлақ деген бала қалған екен. Бекторы оған Ер Төстіктің 

шығар жерін күзеттіріп қояды. 

«Ер Төстік жер астында қалмайды, жердін бетіне қашан да болса, әйтеуір, бір шығады, сол шыққанын 

аңдып отырып, ұстап ал. Егер ұстай алмай қалсаң, менен жақсылық күтпейсің!» – дейді. 

Шойынқұлақ содан бері Ер Төстікті күзетумен болған екен. Жер үстіне шығып, ұйықтап жатқан Төстікті 

ұстап, қол-аяғын байлап алып, Бекторыға әкеліп береді. Ер Төстікті терең зынданға салып тастайды да, 

Күңкені Шойынқұлаққа қосады. Шалқұйрықты бекітіп ұстайды. 

Сонымен Ер Төстік ұзақ уақыт зынданда қалып қояды. Шойынқұлақтан жүкті болып, Күңке бір бала 

тауып алады. Шойынқұлақ Шалқұйрықты мініп аң аулайды. 

Шалқұйрықты бекітуге тұсау шақ келмейді. 

Бір күні Шойынқұлақ аңнан қайтып, Шалқұйрыққа тұсау таба алмаған соң, оны өзінің қырық құлаш қайыс 

белбеуімен тұсайды. Қайыс белбеудің бір жағы шешіліп кетеді. Аяғы босаған соң, Шалқұйрық шауып 

отырып, Төстік жатқан құдықтың басына келіп, тұяғымен жер тарпып тұрады. Сөйткенде, белбеу Ер 

Төстіктің жатқан құдығына түсіп кетеді. 
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Белбеуінде Шойынқұлақтың шақпағы бар екен. Төстік сол шақпақпен алып қара құс берген қуырсынды 

тұтатады. Қауырсын тұтасымен-ақ алып қара құс жетіп келеді, қанатына мінгізіп құдықтан шығарады, 

қол-аяғын шешіп береді. 

«Қолымнан келген жақсылығым – осы, досым, Шойынқұлаққа әлім келмейді. Себебі, оның жаны өзінде 

болмайды, жанын ол ешкімге білдірмей, өзінен бөлек бір жерде сақтайды. Қайтсең де соның жанын тауып 

ал, жанын таппасаң кұтыла алмайсың», – дейді де, қоштасып кетіп қалады. 

Төстік Шалқұйрыққа мініп, Шойынқұлақтың үйіне келеді. Келсе, Шойынқұлақ Шалқұйрықты іздеп 

кеткен екен. Күңке Төстікке жылап көріседі, көрген қорлықтарының бәрін шағып: «Шойынқұлақтан 

құтқар!» – деп жалынады. 

Ер Төстік Күңкеден Шойынқұлақтың сырын түгел сұрап біледі. Шойынқұлақ баласын өте жақсы көреді 

екен, баласынан аяйтыны болмайды екен. Соны білгеннен кейін Төстік Күңкеге мынаны айтады: 

– Кешке Шойынқұлақ келеді, келгеннен кейін тамаққа әбден тойғызып жатқыз, көзі ұйқыға бара берген 

кезде, баланы қайта-қайта шымшып жылата бер. Шойынқұлақ: «Бала неге жылайды?» – десе, балаң: «Мен 

Шойынқұлақтың баласы емес, Ер Төстіктің баласы болсам керек. Егер Шойынқұлақ менің нағыз әкем 

болатын болса, жанымды жанына қосқызып қояр еді, жанының қайда екенін маған әлі күнге дейін айтпай, 

жасырып жүр. Ер Төстік болса, әлдеқашан жанының қайда екенін айтып берер еді», – деп жатыр де. 

Жылата бер, жылаған сайын: «Неге жылайды?» – деп сұраса, осы сөзді айта бер, басқа еш нәрсе айтпа!» 

– дейді. 

Сөйтеді де, Ер Төстік баланың бесігінің астын қазып алып, жасырынып жатады. Кешке Шойынқұлақ 

келеді. Ер Төстік айтқандай, Күңке оны тамаққа тойғызып жатқызады. Жатқан соң баланы жылата 

бастайды. Баланы әлдилеп уатқан болып отырып, шымшып жылата береді: 

Шойынқұлақ: 

«Күңке, баланы уат!» – деп ақырады. 

Күңке уатқан болып, баланы онан жаман жылатады. 

Бала жылай берген соң, Шойынқұлақ: 

«Балам неге жылайды, сұрашы?» – дейді. 

Күңке баланың жылағанын сұраған болып, Шойынқұлакқа жауап қайырады: 

– Балаң: «Мен Шойынқұлақтың баласы емес, Ер Төстіктің баласы болсам керек. Егер Шойынқұлақ менің 

әкем болса, жанымды өз жанына қосқызып қояр еді. Қосу былай тұрсын, жанының қайда екенін де маған 

әлі күнге дейін айтпай жүр. Ер Төстік болса, жанының қайда екенін әлдеқашан айтып берер еді, соған 

жылаймын дейді», – деп, Шойынқұлақты нандырады. 

«Балам былшылдамасын! Оның әкесі Төстік емес, мен. Оған менің жаным керек болса, оңаша жерде 

айтып беремін!» – дейді Шойынқұлақ. 

Сөйтеді де, Күңкені үйден шығарып жібереді, Шойынқұлақ баласының бесігіне келіп, құлағына 

сыбырлап, жанының қайда екенін айтады: 

«Жаным алыста, оны өзіммен бірге сақтамаймын, Борықты бұлақтың басында қырық елік жүреді, сонық 

ішінде қайқы қаракер елік бар, қайқы қаракер еліктің ішінде тоғыз қара сандық бар, сол сандықтың ең 

кішісінің ішінде тоғыз балапан бар, сол тоғыз – менің жаным болады. Осыны біліп қой. Жаның кеудеңе 

сыймай бара жатса, соған апарып қоса сал, бірақ өзіңнен басқа жан сезуші болмасын, егер сезуші болса, 

сен де мен де, тірі болмаймыз», – дейді. Содан кейін ол орнына барып жатып қалады. 

Шойынқұлақтың жанының қайда екенін біліп алғаннан кейін Төстік салып отырып Борықты бұлақтың 

басына келеді. Еліктердің су ішетін суатын аңдып, жасырынып жатады. Күн шаңқай түс болған мезгілде, 

қырық елік «Борықты бұлақ қайдасың?», – деп салып келе жатқанда, суатқа жақындаған кезде, 

осқырынып тұра қалып қайта жөнеледі. Күн ысыған сайын еліктер суға беттеп келеді де, жақындағын 

мезгілде осқырып, тұра қалып, жалт беріп, қайта жөнеледі. Ұзап кетеді де, шөлге шыдамай суға қайта 

ойысады, бірақ суатқа жақындамайды, үркіп осқырынып тұра қалады. 

Әлден уақытта еліктер бір-бірімен сөйлесе бастайды. 

Біреуі: «Су басында бөтен бір иіс бар», – дейді. Енді біреуі: «Адам иісі секілді», – дейді. «Шойынқұлаққа 

қастық ойлаған біреу шығар?» – дейді. Әсіресе, қайқы қаракер елік өзгесінен оқшау артында жүреді. 

Еліктер әлгідей сөзге келгенде, ол қаша жөнеледі. 

Сонда Ер Төстік үн беріп, мынаны айтады: 
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Жан серігім қырық елік, 

Жаным сенде, қырық елік, 

Жан сақтаған қайқы қара 

Шошытқан сені кім келіп? 

Суың тұнық былғанбаған, 

Қашасындар неден жеріп? 

Төстік ерді олжаладым, 

Қатынын құшып, атын мініп. 

Шошытып алдым сендерді 

Адам исі содан сіңіп. 

Қайтуға көріп жанымды 

Жаңа келдім қолым тиіп. 

Жалғыз ұлым жаны да, 

Кеудесіне тұрмай сиып. 

Қосқыза соны жіберді. 

Жан сақтаған, қайқы елік, 

Жасымнан болдың жан серік. 

Судың ішіп тұнығын, 

Шөптен таңдап соны же, 

Адам иісі шығад деп 

Менен үркіп жеріме. 

Өзім аман тұрғанда 

Кім келмекші жеріме,– дейді. 

Еліктер сонда да сенбей, осқырып, одырайып тұрысады. Сонда Төстік: 

Осы айтқаныма сенбестен, 

Қашасыңдар бермей жанымды. 

Айыра алмай дауысты, 

Сындырасыңдар сағымды, 

Жолдас болған сендермен 

Шойын атым құрысын, 

Қара ала тұйғын келген соң 

Жырттырмасам таңыңды, 

Судай шашып қаныңды! – дейді. 

Сонда еліктер қашпай, суды жағалай бастайды. Шойынқұлақтың бойын көрмеген соң, бұрынғыларындай 

етене болып, жақындамайды. Төстік те оларға бойын көрсете алмайды. Еліктер сенерін де білмей, 

сенбесін де білмей, байқай-байқай келіп, суаттан жапырласып су ішуге бас қояды. 

Арт жағынан қайқы қара елік те суға бас қояды. Еліктер өте шөлдеп қалған екен, суға тойып, қарындарын 

қампитып, қайқайып шыға береді. Әсіресе, қайқы қараның қарны жер сызып, суаттан бұрыла берген кезде, 

Төстік қарнынан дәл көздеп садақты тартып қалады, қарны ақтарылып, тоғыз қара сандық жерге сау ете 

түседі. Ең кішісін ұстап алып, Төстік ашып жіберсе, іші толған балапан, шүпір-шүпір етеді. Санап жіберсе, 

тоғыз балапан екен. Сегізінің мойнын жұлып алып: «Шойынқұлақты шалажансарында бір көрейін!» – деп 

соның үйіне тартады. 

Шойынқұлақтың үйіне жақындағанда Күңке алдынан шығады. 

«Шойынқұлақ қалай?» – деп сұрайды Ер Төстік. 

«Шойынқұлақ әлсіреп жатыр», – дейді Күңке. 

Келсе, Шойынқұлақтың кірпігі зорға қимылдайды, болар болмас қана демін алып жатыр екен. «Е, батыр, 

қалайсың?» – деп, Ер Төстік мазақтап жақындай бергенде, Шойынқұлақтың қолы Ер Төстіктің жағасына 

сап ете қалады. Екеуі алыса кетеді. Төстік: «Оп-оңай-ақ жерге жаншып тастаймын ғой», – деп ойлап еді, 

Шойынқұлақ әл бермейді. Енді біраз алысқан соң, Шойынқұлақтың күшейіп бара жатқандығы байқалады. 

Төстік буынып қара терге түсіп, әлі кетіп бара жатады. Төбесінен тау басқандай, денесін темір тор 

шырмағандай болып көрінеді. Сол мезгілде Төстік Күңкеге жалынады: 
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Жылан Бапы жерінен, 

Жер астының елінен 

Жалғыз-ақ ерген, жолдасым Күңке. 

Төстігіңнен айрылып, 

Шойынқұлақ қолында 

Тұтқын болған, Күңке. 

Киюге киім, жеуге тамақ таппай 

Өмірін қорлықпен өткізген, Күңке. 

Төстігің жаман қысылып 

Жан шығуға ұсынды. 

Жетсеңші, жылдам, жетсеңші! 

Қорқақтап қашып кетпеші. 

Қойныма қолың салсаңшы, 

Сандық бар, жылдам алсаңшы! 

Балапан басын жұлсаңшы, 

Сөйтіп, бір ерлік қылсаңшы!– деп зарланады. 

Күңке жүгіріп келіп, Төстіктің қойнындағы сандықты жұлып алып, ашып жібереді. Қараса, балапандар 

жыбырлап көбейіп қалған екен, мойындарын жұлып-жұлып алғанда, Шойынқұлақ сылқ етіп құлай кетеді. 

Төстіктің сандықпен қойнына салып әкелген бір балапаны сегіз балапан болып қалған екен. Енді біреуі 

тірілсе, Шойынқұлақ мүлдем әл бермей кетпек екен. Балапандардың мойны түгел жұлынған соң, 

Шойынқұлақ та өліп қалған екен. 

Шойынқұлақты өлтіріп, демін алып отырса, Шойынқұлақтың баласы, бесігін шықыр-шықыр еткізіп, 

бірдеме сөйлеп жатады. 

Төстік құлақ салып тыңдаса: 

«Қап, бәлем, Төстік! Саған қылмасам, әкем Шойынқұлақтың құнын алмасам!» – деп, шіреніп-шіреніп 

қояды. 

Сол арада Төстік оның қол-аяғын байлап, бесік-месігімен суға тастап жібереді. Сөйтіп, Бекторының 

жалмауызынан әбден құтылып алады да, Ер Төстік елін іздейді. 

Ер Төстік жер астына кіргеніне, түскеніне көп жыл болады. Ер Төстік жалмауыздың қолында қалды деп, 

елі мүлде күдер үзіп қояды. Жалғыз ғана Кенжекей: «Ер Төстік бір келер», – деп дәмелі болып жүреді. 

«Құба інген қашан боталар екен? Ер Төстіктің не өлген хабары, не келген хабары қашан білінер екен?» – 

деп соны күтумен болады. 

Бір күні Кенжекей ертемен тұрса, Құба інген жоқ. «Бошалап кетсе игі еді!» – деп, Кенжекейдің жүрегі су 

ете қалады. Жан-жақтан жүгіріп Құба інгенді іздейді, іздеп жүріп: 

Желі толған түйеден 

Артайын деп ер қосын 

Таңдап та алған, Құба інген, 

Арнап та алған, Құба інген. 

Алыс жолға Ер Төстік 

Шыққан күні, Құба інген. 

Не келгенде, не өлгенде 

Боталауға серт қылып 

Сөз байлап ең менімен. 

Ерте тұрып желіден 

Жүріп те кеттің, Құба інген, 

Әлде бір хабар Төстіктен 

Біліп кеттің, Құба інген. 

Төстік ердің өлгенін, 

Өлмесе қайтып келгенін 

Білдірші енді, Құба інген. 

Дамыл көрмей қаншадан, 
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Қайғы басып шаршаған 

Қам көңілді тындыршы, 

Енді міне, Құба інген! – деп зарлайды. 

Сол мезгілде беліндегі орамалы шешіліп, аяғына оралып, әуре қылады. 

Сертпен тартып ораған 

Торғын, белден босайсың. 

Аяқты орап шаршаған 

Жүргізбейсің, тұсайсың. 

Әлде бір хабар Төстіктен 

Білгенге бүгін ұқсайсың, – 

деп зарлап жүреді. 

Құба інген бір сайда боталайын деп жатыр екен. Ар жағынан ақсақ боз атқа мінген бір ақсақалды шал 

көрінеді. Құба інген боталап жатқанда, Кенжекейдің беліндегі торғын орамалы да шыр айнала 

тарқатылып, жазыла береді. 

Кенжекей: «Енді Ер Төстік өлген екен. Тірі болса әлдеқашан бір хабар болар еді», – деп ойлап, зарлана 

бастайды: 

Ақшелек келгір, Құба інген, 

Серттескен едің менімен. 

Төстік ер қайтып келген күн, 

Немесе Төстік өлген күн, 

Белгі беріп бірінен 

Боталармын дегенсің... 

Қаншама жыл өтсе де, 

Өмірім өтіп кетсе де, 

Үміт үзбей Төстіктен 

Бір келер деп жүр едім. 

Төрт аяқты көсіліп, 

Тұла бойың есіліп, 

Боталапсың, Құба інген 

Нені біліп есіріп. 

Келуінен хабар жоқ, 

Шамасы, Төстік өлгені. 

Серттескен, торғын орамал, 

Орай будым белімді. 

Келмесе Төстік кешігіп 

Шешілмеске бердің сертіңді. 

Төстіктен әлі хабар жоқ, 

Сусисың белден шешіліп, 

Туралғандай бырт-бырт кесіліп, 

Шамасы, Төстік өлгені!– деп, жылап отырады. 

Ақсақал шалдың астындағы ақсақ боз ат кісінеп қоя береді. Кенжекей аттың кісінеген даусынан оның 

Шалқұйрық екенін таниды. Кенжекей мен Құба інген екеуін Ер Төстік таниды. Сол арада амандасып, мәз 

болып қалысады. Бәрі де баяғы айрылған күндегі қалыптарына келіп, қайтадан жасарады. Ер Төстік жас 

жігіт, Кенжекей жаңа түскен келіншек, Шалқұйрық бесті ат қалпына келеді. Одан кейін ұзақ жылдар өмір 

жасап, мақсаттарына жетеді. 

2.Байғұлан 

Ертеде бір батыр болған екен. Оның байлығы тоғыз-тоғыздан, айналып жатқан құла шұбар жылқысы 

болса керек. Бұл байдың үш баласы болыпты. Екеуі – ер, біреуі – қыз. Ең үлкен баласының аты – Байғұлан, 

өзі – ер, әрі сал болса керек. Мұның барлық істейтін кәсібі – ертеден кешке шейін аң аулау. Сөйтіп 

жүргенде әкесі қайтыс болып, қалған дүниесі ер баласының қолына қарайды. Бұдан кейін Байғұлан өзіне 

елінен таңдап жүріп бір әйел алады. Байғұлан бұрын төртеу болса, енді бес жан болады. Тағы да бұрынғы 
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қалпында аң аулап жүре береді. Аңнан келген сайын өзімен бірге туысқан қарындасы алдынан шығып 

тұрады. Бір күні Байғұлан аң аулап келе жатса, бір таудың басында үлкендігі өзінен екі есе бір адам 

жатқанын көреді. Батыр басында қорқыңқырап, жанына барады да: «Мұны осылай ұйықтап жатқан 

кезінде атып өлтірейін!» – деп ойланып, садағын қолына алады. «Егерде оянып кетсе, тағы бұл алғызбас», 

– деп артынан тағы өзін-өзі тоқтатады. «Менің батырлығым қайсы? Бір кісіден бір кісінің қорыққаны 

елден ұят-тағы, егерде біреу естіп жүрсе, маған бір өлім», – деп әлгі жатқан адамды атпастан атынан түсе 

қалып жанына барып, түртіп еді, керек қылмастан жата береді, қандай қатты түртсе де. Ақырында 

Байғұлан ашуланып, қолындағы қамшысын екі бүктеп алып, қақ маңдайынан екі салады. Бұл ұрған кезде 

адам маңдайына бір шыбын қонған секілді маңдайын бір сипап, жата береді. Бұдан кейін Байғұлан: 

«Менің қолымның қаруы қайда кеткен?» – деп қайта маңдайынан салып жібергенде, сол адам атып тұрып 

алыса түседі. Бұл екеуі сол жерде екі түн, екі күн алысып, ақырында, Байғұлан алып соғып, ортан жілігін 

сындырып, өзінің тұрса шөкпейтін, шөксе тұрмайтын бір түйесін үстіне әкеп, шөгеріп тастайды да, өз 

жайына жүре береді де, кешке жақын үйіне келеді. Үйінде інісіне: «Енді сен мына тау жаққа тезек тере 

барма?» – дейді. Інісі: «Жарайды!» – дейді. 

Бұдан кейін бір күні інісі: «Мені осы жаққа неге барма деді?» – деп, бір түйеге қорапты арбаны жегіп 

алып, бағанағы «барма!» деген жаққа тезек тере барса, бір таудың етегінде, бір түйенің аяғында бір адам 

жатқанын көреді. Маңайына жақын келсе, өзінің белгілі түйесі. Астындағы адам баланы шақырады: 

«Ей, бала, бері кел!» – дейді. Бала оған бармайды. Бала бармаған соң: 

– Бала, мен саған іні болайын!, – дейді. 

Онда бала: 

– Інінің керегі жоқ, інім бар, – дейді. 

– Ендеше, аға болайын. 

– Ағаның керегі жоқ, ағам бар. 

– Ендеше, әке болайын!, – дейді. 

Сол кезде бала: 

– Қайтейін, түйе тұрмайды, – дейді. 

Сонда адам: 

– Түйенің тұратын тәсілін мен айтайын, сен шешеңе бар-дағы бір етек тұз әкеліп, түйенің алдына 

танауына тиер-тимес қып, үйіп қой. Сонда бірнеше күннен бері ащыламай жатқан түйе, соған сырғанап 

түседі, – деді. Мұны естіп үйіне келіп, шешесіне айтады. 

Шешесі: 

– Жарайды, барып әкеле ғой! – деп етегіне тұз салып береді. Бала алып барып, түйенің алдына төгіп еді, 

түйе соған сырғанап түседі. Енді әлгі адамды үйге алып қайтайын десе, аяғы сынып жатқанын көреді. 

Қайта шешесіне келіп: «Әлгі кісінің аяғы сынған екен, келе алмайды», – дейді. Сонда шешесі бір пар түйе 

жегіп береді. Бала барып алып келгеннен кейін, Байғұланға көрсетпей, жүктің артынан үй жасап тығып 

тастайды, аяғын таңып. Бірнеше ай өткеннен кейін батырдың аяғы жазылып, үйдің ішін өзіне қаратып 

алады. Бұдан кейін Байғұланға қастық ойлай бастайды. Енді бұған бір айла табу керек болады. Сондағы 

тапқан айласы: «Сен ауыр, сонда саған ол қандай ем керек деп сұрар, сонда «бір адам бара алмас бір тау 

бар, онда адам ала алмай жүрген бір киік бар, соның өтін ішсем» де, ол соған барар. Егерде барса, аман 

келмейді, келсе арықтап келер. Сонда алыссақ жеңерміз, не болмаса ол бізге алғызбайды», – дейді 

шешесіне. «Жарайды!» – деп, шешесі ертеңіне ауырады. Күнде алдынан шығып жүрген қарындасы, 

алдынан шықпай қалады. Қарындасына: «Сен менің алдымнан неге шықпадың?» – дегенде, «Шешем 

ауырып жатыр!» – деді. Сонда Байғұлан атынан құлай-мұлай келіп, шешесінің басын сүйеп: «Шеше, қай 

жерің ауырады, нендей ем керек?» – деді. 

Сонда шешесі: «Ақшахан тауында бір биік тау бар. Сол таудың басында бір киік бар. Соның өтін ішсең, 

жазыласың дейді, Адақ бақсы», – деді. Сонда Байғұлан: «Ендеше, мен барам!» – деп, оның өтін алып 

келмекші болып, жол жүріп береді. Бірнеше ай жүріп барса, таудың басында тұрған киікті көреді. Енді 

атып алмақшы болып, таудың басына шыға бергенде, дауыл соғып, Байғұланды етегіне домалатып 

түсіреді. Бұдан кейін қайта шығып бара жатқанда дауыл қайта соғып, таудың ортасына әкеп тастайды. 

Ақырында, сол таудың басына шығады. Көп мехнат тартып, шығып, атайын деп тұрғанда киік: 

– Ей, батыр, сен мені атасың, бірақ шешең барған соң, саған қастық қылады! – дейді. 
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– Ой, маған шешем қастық қылушы ма еді? – деп, киікті атып салады. Киіктің етін жеп, өтін бірнеше ай 

өткеннен кейін алып келеді. Әкеліп, шешесіне береді. 

Ішкен болып шешесі баласын алдап тұрып, сыртына қарай төгеді. Біраздан соң шешесі баласын жанына 

шақырады. Арқасын сипап ,баланың қанша жүрсе де арықтамағанын біледі. Соныменен шешесі бірнеше 

күн тәуір болып, тағы бір күн ақылдасып: «Енді бір жерге жұмсайық. Онан өзі де келмейді. Егерде 

келгенмен, онан өте арықтап келеді», – дейді. Әлгі адам: «Мәден шаһарының ар жағында елсіз жол бар. 

Соның ар жағында жеті күншілік жерде, бір дария бар. Сол дарияда үлкен шаян бар. Соның өтін ішсем 

жазылам, де!», – дейді. Бұны естіп, шешесі тағы бір күн ауырады. Қарындасы алдынан шықпайды. 

Сұрағанда: «ІІІешең ауырып жатыр!» – деді. Байғұлан мұны ести сала атынан түсе қалып: «Е, шеше, қай 

жерің ауырып жатыр, нендей ем керек?» – деп сұрады. 

Сонда шешесі батырдың сөзін айтты. Байғұлан мұны естіп: «Ендеше, мен барам!» – деп, жол тартпақшы 

болып, үлкен атын мініп бара жатқанда, үлкен аты: «Сен мені мініп барасың, бірақ саған шешең қастық 

қылады. Әрі сен жүдеп, әрі мен арықтағаннан еш нәрсе өнбес!» – деді. Сонда Байғұлан: «Маған шешем 

қастық ойлаушы ма еді?» – деп, атты бастан бір тартып қоя беріп, кіші құла қасқа атқа мініп, жол тартып 

береді. Жылдардан жыл өтіп өзі баладай, аты құландай, қаршығасы торғайдай, тазысы күшіктей болғанда 

барып жетеді. Айтқанындай, бір шаянның таудың жиегінде жатқанын көріп, алуға айналады. 

Сонда шаянның айтқаны: 

– Ей, батыр, сен мені атарсың, бірақ шешең барған соң, қастық қылады, – дейді. 

– Әй, маған шешем қастық қылушы ма еді? – деп, шаянды атып салады. Бірнеше күн өтіп, қорек қылып 

жатып, үйге қайтады. 

Үйіне бірнеше жыл жүріп келеді. Арықтап, жүдеп алғашқы барғандай болып, келгеннен кейін шешесі 

тағы да ішкен болып, сыртына төгіп тастайды да, баласын шақырып алып: 

– Қарағым-ай, арқаңды сипайын! – деп, арқасын сипап отырып: 

– Алда қарағым-ай, жіліншігіңде май да қалған жоқ екен, – дегенде, жүктің артынан батыр шыға келіп, 

алыса кетеді. Екеуі үш күн, үш түн алысып, төртінші күнге айналғанда Байғұлан қалжырай бастайды. Сол 

кезде шешесіне Байғұлан: 

– Е, ана-ау, тоғыз ай, тоғыз күн мехнат көріп, тар құрсағыңды кеңітіп тапқан балаң едім, менің бұл күнде 

халім азайды. Мынаның астына тас төсе, менің астыма ұн төсе! – деді. Сол кезде шешесі: «Екі айғырдың 

шайнасқанында менің не ақым бар? Шайнасып бірі жеңер!» – деп отыра береді. Сол кезде қарындасына 

айтады: 

– Е, қарындасым, ананың құрсағынан бір шыққан едік, менің астыма мақта төсе, мынаның астына ағаш 

төсе! – дегенде: «Екі бураның шайқасқанында не жұмысым бар, Біреуі жеңер!» – деді. Сонда інісіне: 

– Е, туысқаным, «аға өлсе, іні мұра» – деген, мен жоқ болсам, мына қалған мал-мүлікке ие болатын сен 

едің. Енді менен хал кетті, менің астыма мамық тисе, мынаның астына бидай төсе! – дегенде: «Екі 

қошқардың сүзіскенінде не жұмысым бар? Бірі жеңер!» – деп, ол да өз жайына кетеді. 

Бұдан кейін Байғұлан қатынына айтады: 

– Е, бірнеше елдің ішіндегі сұлулардан таңдап алған құдай қосқан қосағым едің, қажығанда қайратың тие 

ме деген, енді менен хал кетті, менің астыма жүн төсе, мынаның астына құм төсе! – дегенде: «Ой, құдай-

ай, екі бұқаның сүзіскенінде не жұмысым бар? Бірі жеңер!» – дегенде, Байғұлан төрт жасар баласын 

шақырады. Сонда баласы қолындағы қанжарын қынынан суырып алып, тұра жүгіргенде, баланы 

жүректен бір қойып талдырып тастайды өзінің туған шешесі. Бұдан кейін Байғұланды жеңіп, өлтірдім деп, 

отырған жерінен көшіп кетеді. 

Бірақ, Байғұланның өзіне қараған нәрсенің ішінен жалғыз мылтығын алады, басқа нәрселерін өзінің 

қасына тастап кетеді. Байғұланның сонша жылқыдан таңдап алған екі атының үлкені жылқыға ере 

бастайды. Кіші аты басында тұрып, кетіп бара жатқан құла қасқа атқа айтқаны: «Ей, құла қасқа ат, сен 

қайда барасың? Бізге Байғұландай кісі табылмас. Сен өзің бастан бір тартқанын кек көріп, кетіп барасың, 

енді сенің көзіңе көк шыбын үймелетер!» – деді. 

Сонда құла қасқа ат қайта келеді. Екеуі бірлесіп тұрып: «Осының бір жерде туысқан апасы бар еді, соны 

сен іздеп таба бер, мен мына жерден жер қазайын. Өлсе, көмермін, өлмесе, көрерміз», – деп үлкен атты 

жібереді де, өзі жерді қазып жата береді. 
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Бір уақытта үлкен ат бір ауылдың шетіне келіп, бір жаман қараша үйге келіп сүйкенсе, бір бала шығып 

қуып жібереді. Мұнан кейін төрт қанат бір қараша үйге келіп сүйкеніп еді, онан бір әйел шығып, айдап 

жібереді. Тағы алты қанат ақ үйге келіп сүйкенсе, бір әдемі келіншек келіп: 

– Ой, дүние-ай, иесі жоқ малдың көретін күні осы-ау! – деп тұрғанда, ер-тұрманы үстінде үлкен құла қасқа 

аттың келе жатқанын көреді. 

Үйіндегі күйеуі шақырып: 

– Ей, мынау атты қарашы? – дегенде: «Мұндай атты сенің бауырың Байғұланнан басқа адам мінген жоқ, 

соның аты ғой», – деді. 

Сонда: «Маған ұстатса, мінсем қайтеді?» – деді. «Ендеше, міне ғой!» – дегенде, аттың жанына барады, ат 

иіскеп тұра қалады. Сонда атқа міне жөнелгенде, ат ала жөнеледі. Апарып, Байғұланның жатқан жеріне 

түсіреді. Қараса, інісінің жатқанын көреді. Қазулы тұрған жердің ұзынынан бір, көлденеңінен бір 

аттағанда: 

– Апырмай, қатты ұйықтап кеткен екем, – деп Байғұлан түрегеледі. Бұдан кейін апасына барлық жайды 

айтып түсіндіреді. 

Байғұлан: 

– Ендеше, сен мына атты маған бер, қалған мүлікті сен ал, маған бір жаман киім тауып бер!, – деді. 

Апасы: 

– Маған сенің мүлкің керегі жоқ. Өзің үйге жүр, әрі-бері тынық, сонан кейін барарсың, – деп еді, оған 

болмай, сол жерден көштің сүрлеуіне түсіп, жүріп кетті. Апасы қалған дүниені алып келіп, бауырын күтіп, 

жата береді. 

Байғұлан сүрлеумен келе жатса, алдында бір жылқышыға кездеседі. Келіп: «Бұл кімнің жылқысы?» – деп 

сұрағанда: «Бұрын Байғұланның жылқысы атанушы еді, енді Қарабатыр жылқысы атанып жүр», – деді. 

«Ендеше, менімен еріп, ана жатқан түйеге барайық», – деген соң, жылқышы еріп, түйеге барады. О да 

өзінің түйесі, оның иесін алып, сиыршыға келеді. Сиыр тағы өз сиырлары, оның иесін алып, қойшыға 

келсе, өзінің бала кезіндегі алпыс жасар шал екен. Көре сала: 

– Әй, қарағым-ай, қайдан жүрсің? – деп құшақтап көрісе бастайды. Сол жерде барлық бақташылар танып, 

жылап көрісе береді. Жыласып болғаннан кейін: «Енді біз Қарабатырды өлтіреміз!» – деп, жылқышылар 

бармақшы болады. Байғұлан жібермейді. «Сендер әуре болмаңдар. Мен өз көзіммен көрейін!» – деп 

өзінен қалған баласын сұрайды: «Менен төрт жасар бала қалып еді, ол өлі ме, тірі ме?» – деді. 

Сонда отырғандар, біреуі: «Өлі», – біреуі: «Тірі», – біреуі: «Өлі де емес, тірі де емес», – деді. 

Байғұлан қайсысына нанарын білмей, «өлі де емес, тірі де емес» деген адамнан қайта сұрады. Сонда: «Ол 

бала түн болса, бес саусағына шырағдан жағады, күн болса, анау жалғыз шоқының басында отырып бұзау 

бағады», – деді. Байғұлан мұны естіп, сол шоқының қасына келіп баланы шақырады. 

Бала: 

– Мені неғыласыз, бір сорлы баламын! – деді. 

Оған болмай шоқының орта жеріне келіп: 

– Кел, бері, шақырғанда келмейтін не қылған баласың? – деді. Бала тағы бармады. Болмаған соң таудың 

басына шығып: 

– Не деген тілазар баласың, үлкен кісі шақырғанда келмейсің? – дегенде, бала: 

– Мені әуре қылмаңыз, мен бір зарлы адаммын! – деді. 

Сол жерде Байғұлан: 

– Менің арқамды қасы, – деді. 

Бала: 

– Қаси алмаймын, қолым жарамайды, – деді. 

Оған болмай еріксіз арқасын қасытып еді, бала арқасын қасып отырып, жылап қоя берді. 

– Е, неге жылайсың? – дегенде, бала: 

– Мен жыламай қайтейін? Өлген әкем – Байғұлан дейтін еді. Оның арқасында алақандай қалы бар еді. Дәл 

сол сияқты сіздің арқаңызда қал бар екен, соны көріп жылап отырмын, – деді бала. Сол жерде балаға 

шыдай алмай, шынын айтып, екеуі бір тауды басына көтеріп жылап алады. 

Бала: 

– Ендеше, Қарабатырды мен өлтіріп келейін! – деп тұра жүгіреді. 
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Әкесі: 

– Балам, әзірше сен қоя тұр, өзім барып көрейін, содан кейін өлтіру қашпас! – деді. Бұдан кейін баланы 

сол жерде қалдырып, өзі Қарабатырдың үйіне қайыршы болып келіп қонады. 

Әрине, қайыршыны қайдан білсін, өз жайына отыра береді. Кешке бала келгенде айтқанындай, баланың 

бес саусағына шырағдан жағып қояды. Мұны өзі көріп отыра береді. Бір мезгілде тамақ пісіп келді. Бұрын 

жақсы тамақ жейтін Байғұланға қарын, өкпе келді. Оны жеп алып жатып қалды. Таң атқан соң елін жинап 

алып, Қарабатыр бір киікті нысанаға қойып атқызып жатыр. «Тигізе алмағанның басын алам» – деп бір 

жерге жинап жатыр. Ақырында сонша халықтан бір адам тигізе алмаған соң, Байғұлан қолына жақ 

мылтыкты алып, киікті атып, қолындағы мылтықты ортасынан екі бөліп лақтырып жібереді, «күллі елді 

бір киік үшін қырайын деп пе едің?» – деп. Сонда Қарабатыр: 

– Мына иттің баласына Байғұланның мылтығын әкеп бер. Егерде оны сындыра алмаса, қазір басын 

кесейін! – деді. Байғұланның мылтығын сегіз адам зорға көтеріп алып келді. Сол кезде Байғұлан ұстап 

тұрып: 

– Есіл мылтығым, халқым үшін сені сындырам-ау! – дегенде, Қарабатыр тұра қашады. Сол кезде 

мылтықпен басып салады. Баласы мен Байғұлан халқын аман алып қалып, бұрынғысындай қалпына келіп, 

барша мұратына жетеді. 

3. Құламерген 

Баяғыда бір Құламерген деген батыр, өзі аңшы жігіт болыпты. Ол батырлығы елге жайылған адам болады, 

оның өзіне лайықты сұлу әйелі болады. Сол елдегі хан әр жерден сұлу әйел іздеп, сұрау салады екен. Бір 

күні ханға бір мыстан кемпір келеді. «Сізге мен лайықты адам табайын, менің үйімде тазша балам бар, 

соған қызыңды берсең?»,– дейді мыстан. Хан бұған келісіп: 

– Енді, маған лайықты сұлу әйел ізде! – дейді. Құламергеннің әйелі бір күні дарияның жағасына барып, 

басын жуып отырғанда, бір буда алтын шашы суға ағып кетеді. Бұл шашты мыстан кемпір тауып алып, 

ханға апарады. 

– Бұл кімнің шашы? Не де болса осы әйел менікі болсын! – дейді хан. 

– Тақсыр, бұл Құламергеннің әйелінің шашы, – дейді мыстан. 

– Олай болса, қазір үйінің күл-талқанын шығарыңдар да, әйелді мұнда әкеліңдер! – дейді хан әскерлеріне. 

Бұл кезде Құламерген аңға кеткен болатын. Ханның әскерлері келіп, үйдің күл-талқанын шығарып, 

Құламергеннің әке-шешесін сабап, әйелін байлап алып кетеді. Құламергеннің бір ер баласы мен қыз 

баласы болады. Олар үйде қалады. Құламерген аңнан келгенде, осындай жағдай болып еді. Енді 

Құламерген ханның үйіне келіп: «Үй салып бер, әйелімді қайыр, әйтпесе бәріңді де қырамын!» – дейді. 

Ханның әскерлері көп болса керек. Құламергенді ханның босағасына байлап тастайды. Құламергеннің 

әйелі хан қасында жатады. Түн мезгілінде үйге өзінің қызы келеді. 

«Ана қылышты алып бер, менің қол-аяғымды шеш!» – дейді мерген. Бұған қызы жауап бермей, қашып 

кетеді. Соның артынан баласы келеді. Бұған да: «Ана қылышты алып бер, қол-аяғымды шеш!» – дейді. 

Бала үндемей, дыбысын білдірмей барып, ханның басындағы қылышты алып, әкесінің байлаулы тұрған 

арқандарын қиып-қиып тастайды. Қол-аяғы босаған Құламерген ханның өзін, әскерлерін қырады. Өлген 

ханның әскерлерінің ішінде мыстанның тазша баласы болады. Енді өлгеннің өшін алу үшін мыстан 

Құламергенді өлтірудің амалын қарастырады. Құламерген үйіне келеді. Құламергеннің соңына мыстан 

кемпір түседі. Құламерген әке-шешесінен ақыл сұрайды. Әкесі айтады: «Сен астыңдағы атыңмен қашып 

кет, сенің қайда кеткеніңді біз айтпалық, сөйтіп жүргенде сен ұзап кетесің. Егер мыстан кемпір сені бір 

жерден қуып жететін болса, сен мыстан кемпірдің сол көзінен ат, әйтпесе құламайды, осыны орында!» – 

депті. Құламерген қашып кетеді. Мыстан кемпір Құламергеннің үйіне келіп, кемпір-шалдан баласының 

қайда қашып кеткенін сұрайды. «Біз білмейміз, қайда кеткенін, ол жөнінде көп сұрап басымызды 

қатырма!» – дейді мергеннің ата-анасы. Мыстан кемпір ештеңе өнбесін білген соң, желмаямен талай 

жерді босқа кезеді. Сөйтіп жүргенде бір ай өтіп кетеді. Ақырында Құламергеннің соңынан қуып жетеді. 

Құламерген желмаямен келе жатқан сол мыстан кемпір екенін біліп, тұрып қалады. Бірінші кезекті 

мыстан алады да, Құламергенді атады. Бірақ оғы тигенмен, Құламергеннің сауытынан өте алмай қалады. 

Екінші кезекті Құламерген алады да, әкесінің айтқанындай, мыстанның сол көзінен атады. Мыстан кемпір 

жерге құлап, өліп кетеді. Құламерген мыстанның желмаясын жетектеп еліне келіп, қызықты дәурен сүреді. 

4. Нан батыр 
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Сонау бір атам заманда, Тобықбай деген бір мерген болыпты. Тобықбайдың әйелі өмірі бала көтермепті. 

Өзі момын, адал адам екен. Мұның баласының жоқ болғанына барлық ел аяныш етеді екен де, өзін жақсы 

көреді екен. Баланың зары өткен Тобықбай күндердің бірінде әйеліне: 

– Мен үш айлық сапарға аңға шығам, қайтып келгенімше бала тапсаң таптың, таппасаң, сені қоя беріп, 

басқа әйел алам. Бала болғанда да ұл бала тауып бер! – депті де, сапарына кетіпті. 

Ерінің жарлығын қалай орындаудың жолын таба алмаған әйел қатты қысылады. Зарланып жылайды. Бір 

күні нан пісіру үшін илеген наннан бір баланың бейнесін жасайды да, сырттағы жер ошаққа от жағуға 

шығады. Отын тамыза алмай, үрлеп жатқанда:«Балаң жылап қалды, балаң жылап қалды!» – деген дауыс 

естіліпті оған. Артына жалт бұрылып қараса, киіз үйдің күлдіреуішінде бір кішкентай құс отырғанын 

көреді. Әлгі: «балаң жылап қалды» деп отырған сол бақыт құсы екен. 

Мұның не сұмдық екеніне көзі жетпеген әйел жүгіріп үйге кіреді. Үйіне келсе, әлгі бала ғып жасап кеткен 

наны жоқ, оның орнында аппақ сазандай бір ұл екі өкшесінен жер тепкілеп жылап отырады. Әлгі нан 

балаға айналып кетіпті. Әйел: «Құдайдың бергені, бақыт құсым менің!» – деп баланы бас салады. Сол 

кезде әйелдің өмірі тамшы тамбаған омырауынан сүт сорғалап қоя береді. 

Межелі мерзімі болғанда, Тобықбай үйіне оралады. Куанышы қойнына сыймай жүрген әйел: 

– Бұйрығыңды орындадым, міне, балаң! – деп аппақ сазандай ұлын ұсынады. Тобықбай бұған сенбейді. 

– Сен шыныңды айт. Айналасы үш айдың ішінде сен қайтып бала таба қоясың, баланы біреуден сұрап 

немесе сатып, болмаса ұрлап алдың! – деп әйеліне сенбей, оны қатты қыспаққа алады. Әйел баста «өзім 

таптым» деп отырып алыпты. Оған Тобықбай сенбепті. Әйел ақыры баланың қалай жаралғанын айтыпты. 

Тобықбай бұған да сенбей қойыпты. 

– Мен осы маңның барлық адамдарын жинаймын да, олардың қолына бірден қызыл алма беремін. 

Олардың арасына бөтен киім кигізіп, түсіңді бұзып сені де қосамын. Олардың бәрі алманы балаға 

ұсынады. Сонда бала кімнің алмасын алса, ол соның баласы болады. Осыған шыдаймысың? – деп әйеліне 

шарт қойыпты. Оған әйелі де: «Бақ тәуекел!» – деп бел байлайды. 

Тобықбай сол айтқаны бойынша орындапты. Бала ешкімнің алмасын алмапты. Ең соңында өткен өз 

шешесінің алмасын қуана бас салыпты. Тобықбай да жүгіріп барып баланы бассалып, бетінен сүйіп алады. 

Содан тартып, баланы «өз балам» деп жақсы көреді. Оған бесік той жасап, елді жиып, Нанберген деп ат 

қояды. 

Арада күн өтеді, ай өтеді, бала алыптай жігіт болып ержетеді. Нанберген он жастардан асқанда қайратты 

қайырымдылығымен, атақты мергендігімен ел көзіне түседі. 

Сол кезде Шұрқанды деген тауды мекендеп жататын Темір батыр, Су батыр деген атақты екі мерген 

тұрады екен. Олар алысқанын алмай, көздегенін жықпай қоймайды екен. 

Нанберген ел ішінен осы аңызды естіп соларға баруды, солармен бірге тұруды арман етіп әке-шешесінен 

рұқсат сұрайды. Әкесі мен шешесі басында қатты қынжылып қайғырса да, кейін баласының талабын 

қайтарғысы келмей, азық-түлік жөндеп, баталарын беріп, жолға салыпты. 

Нанберген алты ай, алты күн жол жүріп, іздеп шыққан батырларын табады. Көп кешікпей олармен 

достасып кетеді. Олар Нанбергеннің атын Нан батыр деп атайды. Бұл үш батыр аңнан басқа жан 

баспайтын Шұрқанды тауында аң аулаумен бірнеше жылдарды өткізеді. Олар қарағайдан іргесі жетпіс 

қабат, есігі жеті қабат үй салып алады. Олардың екеуі аңға кеткенде, біреуі үйде қалып тамақ пісіреді екен. 

Күндердің бірінде Нан батыр мен Темір батыр аңға кетіп, тамақ пісіруге Су батыр қалады. 

Су батыр тайқазаннан етті былқытып асып отырғанда сырттан біреу келіп: «Әй, есігіңді аш!» – деп айқай 

салыпты. Әлгі дауыс жолдастарының дауысына ұқсамайды және олардың келетін уақыты 

болмағандықтан, есікті ашпайды. Сырттағы адам тағы да айқай салады. Ашпайды. Бір уақытта салдыр 

етіп қабат есік жерге түсіпті. Су батыр жалт қараса, бойы бір қарыс, сақалы жеті кез аппақ қудай шал кіріп 

келеді. 

Әлгі шал келісімен-ақ, Су батырдан қазандағы етті сұрайды. Су батыр: «Бермеймін!» – депті. Шал мырс 

етіп бір күліпті де, Су батырдың бір аяғымен желкесінен басып тұрыпты да, етті сүйек-саяғымен 

сыпырып-сиырып жеп алып жүре беріпті. 

Су батыр бұл ғажапқа қайран қалып отыра беріпті. Қас қарая аңға кеткен Нан батыр мен Темір батыр 

келіпті. Келсе, қазанда еш нәрсе жоқ, өңі қашқан Су батырды көреді. «Ой, ет қайда, не болды саған?» – 

деп сұрайды. 
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Су батыр оларға болған оқиғаны айтып беріпті. Бұған Темір батыр мен Нан батыр күліп: «Жұдырықтай 

шалға күйің жетпей ме?» – деп жата келеке етіпті. 

Ертеңінде үйде Темір батыр қалыпты да, ана екеуі аңға шығыпты. Есікті түнімен жасап, бұрынғысынан 

да берік етіп қойыпты. 

Екеуін аттандырып жатып Темір батыр Су батырға кешегі шал келсе, ұрып жығып байлап қоятындығын 

айтты, аналар да сөйтуді талап етті. 

Темір батыр етті асып қойып, шалдың келетін мезгілін күтті. Түс ауған мезгілде: «Есік аш!» – деп 

бақырды шал. Темір батыр есікті ашпады. Ашуланған шал есікті бір-ақ теуіп кіріп келді. Оның түрін 

көрген Темір батыр күліп жіберді. Ол Темір батырдан: «Етті бер!» – деп ым қақты. Темір батыр еттің, 

сылынып қалған сүйектерін берді. Шал оны жеп алып, тағы сұрады. Темір батыр шалға ет бермейтіндігін 

айтты да: «Үйден шық, әйтпесе, басыңды аламын!» – депті шалға кіжініп. Шал: «Бермесең, тартып 

жеймін!» – деп Темір батырды бассалыпты. Екеуі жата кеп алысыпты. Ақыры шал Темір батырды алып 

ұрып, бір аяғымен желкесінен басып тұрып, тайқазандағы етті сыпырып-сыпырып жеп кете беріпті. 

Күндегі уақытында аңшылар да келіпті. Келсе, уақиға кешегідей, күлбеттеніп Темір батыр отыр. Ол 

сескенген раймен: 

– Шалға дүниеде ешқандай күш тең болар емес, оны жеңеміз деуге менің көзім жетпейді. Бұл бізге бір 

пәле болды. Аманымызда осы өңірден кетейік, – депті ана екеуіне. Үрейі ұшқан Су батыр да мұның сөзіне 

қосыла «кетейік» депті. 

Шалдың аналар айтқан бойына, мыналардың қорыққан ойына сенер-сенбес болған Нан батыр мырс етіп 

бір күліп, әлгі екі жолдасына мынадай депті: 

– Сендер рұқсат етсеңдер, сол шалмен мен де бір рет айқасып көрсем! – деп тілек білдіріпті. Бұрын бұлар 

өзара күш сынасып көрмеген екен. Нан батырдың бұларға қарағанда жасы да, денесі де кіші екен. Оны 

көзге ілмеген ана екі батыр Нан батырдың қойған талабына күліпті де: «Біздің әліміз жетпеген алыпқа сен 

не қайрат көрсетесің, етпен қосып өзіңді жеп қояды. Осындай басымыз аманда кетейік», – депті. Бұған 

Нан батыр болмапты. «Мақұл, өз обалың өзіңе!» – деп екеуі сүле-сапа мақұлдапты да, үшінші күні кезек 

бойынша Нан батырды қалдырып, екеуі аңға кетіпті. 

Дәнігіп алған шал дәл мезгілінде тағы жетіпті. Әдетінше «Есік аш!» – деп бақырыпты. Нан батыр жеті 

қабат есікті түгелдей ашып беріпті. Шал үн-түн жоқ үйге кіріпті де, ет сұрапты. Нан батыр бір жапырақ 

ет алып беріпті. Шал оны қағып жіберіп және сұрапты. Нан батыр оған және бір еті сылынған қабырға 

беріпті, оны да жеп алып, тағы сұрағанда, Нан батыр шалдың шап беріп сақалынан ұстай алып: «Үйден 

шық!» – деп ақырыпты. Шал ашуланып, алыса түсіпті. Ақырында Нан батыр шалды алып ұрып, 

сақалынан сүйреп үйдің артындағы бір жуан бәйтерекке байлап қойыпты. Өзі үйге келіп, қаннен-қаперсіз 

етін асып отыра береді. 

Нан батыр кешке аңнан келген екеуіне шалды ұстап алып, сақалынан байлап қойғанын айтыпты. Аналар 

оған сенбепті. Үшеуі етке сілейе тойып алып, шалды көруге барса, шал әлгі бәйтеректі бүкіл тамырымен 

жұлып алыпты да, сүйреп қашып кетіпті. Ана екі батыр шалдың қолға түскеніне сеніпті. Нан батырдың 

күші өздерінен артық екенін де мойындапты. 

Үш батыр үш желмаяға мініп, бірден алып шалдың ізіне түсіп қуалапты. Қуа-қуа үш ай, үш күн дегенде, 

шалдың бәйтеректі сүйреп жердің бір жарығына індегенін көріпті. Әлгі жердің жарығынан үңіліп қараса, 

түпсіз шыңырау екен. Үшеуі «сен түс, сен түс», – деп недәуір тұрыпты. Ана екі батыр қорқып түспеген 

соң, Нан батыр өзі түсіпті. 

Қолына қылыш алып, беліне арқан байлап, жердің астына қарай сапар шегіпті.Екі батыр арқанға арқанды 

жалғай беріпті. Жүз қырық арқан жалғағанда жер түбіне зорға жетіпті. Жердің астына түссе, жер асты 

кесілген бір күмбез екен, күмбездің іші толған бойы бір қарыс, сақалы жеті қарыстар екен. Олар Нан 

батырға қаптап шабуыл жасапты. Бірақ Нан батыр оларды түгелдей жайратыпты. Күмбездің ішін аралап 

жүрсе, бір жерден бір темір есік кез болыпты, әлгі темір есікті ашып қалғанда, көздері жаудыраған 

адамдар есік ашылғанда: 

– Мен арық, сен семіз, мен арық, сен семіз, – деп шұрқырай жөнеліпті, Бұған таң болған Нан батыр: 

– Бұл не қылғандарың, ұқпадым? Мен жер үстінен келген адаммын, – депті. Сонда көгендеулі жатқан 

адамдардың біреуі басын кеките көтеріп: 
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– Осы жер астында жасайтын бойы бір қарыс, сақалы жеті кез бір адам бізді жер бетінен алып қашып 

әкелген еді. Күніне он шақтымызды сойып жейді. Біз сол себепті есік ашылған кезде бір күн де болса 

тұрсақ, жер бетіне аман шығатын бір амал бола ма деген үмітпен «мен арықпын» деп зарлаймыз. Олар 

семіз деген адамды алып кетеді де, сойып жейді, – дегенде, Нан батыр әлгі адамдарды түгелдей көгеннен 

ағытып қоя береді де: 

– Енді лажын тауып жер бетіне шығыңдар! – дейді. Ол тағы да аралап келе жатса, алдынан тағы бір есік 

кезіге кетіпті. Есікті ашып қалса, ішінде ай мен күндей толықсыған ғажап бір сұлу қыз көріпті. Қыздың 

қасында бәйтеректі сүйреп қашқан шал қисайып жатыпты. Нан батырды көрген шал тұра ұмтылыпты. 

Оның қолы тигенше болмай, Нан батыр басын қылышпен қағып жіберіпті. Әлгі қыз: 

– Ағатай-ай, менің де жер бетіндегі адамды көретін күнім болады екен-ау! Мен Сабаз деген момын 

шалдың жалғыз қызы едім. Осылардың қолына түскеніме жыл болды. Құтқара көр, осылардан! – деп зар 

жылап, орнынан ұшып тұрыпты. 

Нан батыр да сол жерде қызға ғашық болып қалыпты. Қыз да Нан батырды ұнатыпты. Екеуі өз еркімен 

қосылып, ерлі-зайыпты болуға уәделесіпті. 

Бұл екеуі уәдесін әбден бекітіп, жер бетіне шыққан соң әке-шешелерінін рұқсатын алып, той жасап, 

қосылмақшы болады. 

Нан батыр беліндегі арқанды шешіп қыздың беліне байлап: 

– Сен қазір жер бетіне шығасың, ол жерде менің екі досым мені күтіп тұр. Өзің шығып болған соң, 

арқанды маған жібересің! – дейді. Қыз қуанып кетеді. Нан батыр «тарт» деп жер бетіндегі екі батырға 

айғай салады. Екі батыр қызды жіпке байлаған жапырақтай ала жөнеледі. 

Әлгі екеуі арқанды ала шықса, Нан батыр емес, бір сұлу қыз. Қызға бұлар да ғашық болып қалады. Бұл 

екеуі қызға білдірмей: «Нан батыр жер бетіне шықса, бұл қыз бізге жоқ, сондықтан оны өлтіріп, қызды 

екеуміз ортақ әйелдікке алайық. Оны өлтіру үшін арқанды тартып келіп, орта беліне келгенде, кесіп 

жіберейік, сонда ол шыңыраудың түбіне бар салмағымен түседі де, өледі», – деп ақылдасады да, арқанды 

тас байлап түсіріп жібереді. Қыз еш нәрсені сезбейді. Көп уақыт өтпей зындан ішінен «тарт!» деген дауыс 

естіледі. Қыз қатты қуанып арқаннан ұстай алады. Темір батыр алдында тұрған қызға: «Сен менің арт 

жағымнан тарт», – деп артына шығарады да, өзі бір қолына өткір қылышын алады. Арқанның жарымына 

таянғанда қылышпен кесіп жібереді. 

«Амал жоқ, арқан үзіліп кетті», – деп екеуі отыра қалады. Қыз: «Үзілген арқан үзігімен мені түсіріңдер, 

арқанды жалғап алып шығайық», – деп жалбарынады. 

– Енді одан бұлт жуық, – дейді де, Шұрқанды тауындағы мекендерін тастап, басқа бір жаққа қоныс 

аударады. 

Шыңырау түбіне бар салмағымен былш ете түскен Нан батыр ауыр жараланып, бір күн, бір түн дегенде 

есін жинады. Ешқандай амал таба алмай, тағдыры құрып отырғанда, әлгі өзі босатып жіберген адамдары 

келеді. Нан батыр оларға бастан-аяқ болған уақиғаны, өзінің қазіргі халін айтады. Олардың ішінде бір 

қарт оташы бар екен, Нан батырдың сынған сүйектерін таңып, үш ай дегенде қаз қалпына келтіріп, 

сақайтады. 

Бұлар жер астынан түрлі қылыш, күрек сияқты саймандарды жинап жердің әлгі жарығынан қазып басқыш 

жасайды. Содан бұлар бір ай он күн дегенде жер бетіне шығады. Естерін жиып кеп отырады. Әрқайсысы 

өз жерінің мөлшерін айтып межелейді. Нан батыр бұлардың барлығына үйлеріне, ел-жұртына қайтуды 

бұйырады. Өзі кегін алу үшін Шұрқанды тауына бармақ болады. Аналар да оны жалғыз жіберуге қимай 

бірге жүрмек болады. Ақыры Нан батыр жалғыз кетеді. Қалғандары өздері келген жерлеріне тарасады. 

Нан батыр Шұрқанды тауынан оларды іздеп таба алмайды. Жыл жарым уақыт өтеді. Бір күні жаяу 

сандалып келе жатса, бүкіл бір өңірді қайыстырып қалың мал жатады. Ең шетінен келіп, қой бағып 

отырған қойшыға жолығады да: 

– Бұл кімнің қойы? – деп сұрайды амандықтан кейін. 

– Бұл Темір батыр мен Су батырдың қойы! – дейді қойшы. 

– Темір батыр мен Су батырдың қатыны бар ма, олардың үйі қайда? – деп сұрайды Нан батыр. Сонда 

қойшы ол екеуінің арасында бір қатыны барын, олардың отырған жерін айтып береді. 

Қаһарына мінген Нан батыр қойшының көрсеткен жолымен тал түсте Темір батыр мен Су батырдың үйіне 

кіріп келеді. Екеуінің қызды ортаға алып шай ішіп отырған жерінен қылышпен басын қағып тастайды. 
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Әбден зарығып қайғы мен мұңда жүрген сұлу: «Нағыз сүйгенім, шынайы қамқоршым» – деп Нан батырды 

бас салады. Нан батыр да сағынып келген жарын құшып, ыза боп келген жауынан кегін алып, мауқын 

басады. 

Әлгі қаптап жүрген малдарды Су батыр мен Темір батыр елден бұлап, талап алған мал екен. Нан батыр 

оны түгелдей иелеріне қайтарып беріпті. Тек қана өзінің сүйгенін алыпты да, еліне қайтыпты. Олар 

үйлеріне келіп тойларын жасап, екеуі де ата-аналарын бір жерге жиып, адал еңбектерімен оларды асырап, 

бақытты тұрмыс кешіпті. 

Әлгі екі жортуылшылардың басы жолда қалыпты. 

5. Керқұла атты Кендебай 

Ерте-ерте ертеде, ешкі құйрығы келтеде, Қаратаудың ойында, Қарасудың бойында Қазанқап деген бір 

кедей болыпты. Қазанқап құс атып күн көреді екен, әйелі ау тоқып, жамау жамайды екен, осылай өз 

күндерін өздері көріп, жүре беріпті. Күндерде бір күн Қазанқаптың әйелі жүкті болыпты, ай-күні 

жақындап, күн өткен сайын әйелдің аяғы ауырлай беріпті. Тоғыз ай, тоғыз күн болғанда, әйел толғатып, 

босаныпты. Торсық шеке, аппақ ұл тауыпты. Ата-анасы куанып, төбелері көкке жетіпті, баласына 

Кендебай деп ат қойыпты. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіпті, алты күнде күліпті, алпыс күнде 

жүріпті, алты жылда жігіт болыпты. Сондай күшті болыпты, алысқанын алып ұра беріпті, күрескенін 

жыға беріпті, шыңырау кұдыққа құлаған атандарды жалғыз тартып шығара беріпті. Аң аулап, әкесіне 

жәрдемдесіпті, бара-бара құлан алыпты, құралайдың көзінен тигізген мерген болыпты, арқар мен киікті 

құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлер қарқ болыпты да 

қалыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында 

арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып, жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, 

көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап-бұлғап лақтырып кеп жіберіпті. Қасқыр арс етіп, аузын 

қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие 

жанталасып, өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжарымен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын 

суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты, оны құланның 

сүтімен асырапты. 

Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. Алты айдың ішінде алты кез ат болып шығыпты. Аттың түсі 

керқұла болыпты. Кендебай Керқұланы үйретіп мініп, түн қатып жүріп, аң аулапты. Керқұла қуса жетіп, 

қашса құтылатын, аузымен құс тістеген ерен жүйрік болыпты. Кендебай Керқұланы құстай ұшырып, алты 

қырдың ар жағынан қаша жөнелген құланды көзді ашып-жүмғанша қуып жетіп, құйрығынан ұстайтын 

болыпты. 

Кендебай осылай аң аулап, ел аралап жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымды болыпты, жылағанды 

жұбатыпты, жатсынуды сүймепті, табысына бүкіл ел ортақ болыпты. Керқұла атты Кендебай батыр 

атанып, әлемге аян болыпты. 

Күндерде бір күн Кендебай аң аулап, алысқа ұзап кетіпті. Кетіп бара жатып, қозысын бағып жүрген бір 

балаға кездеседі. Бала еңіреп жылап жүр екен. Кендебай жетіп келіп: 

– Көзің жасты, көкірегің қайғылы, неткен жансың? – деп сұрапты. 

Баланың басы таз, киімі өрім-өрім екен. 

– Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың? Асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрысын! – деп 

қоя беріпті бала. 

– Не болды? Жөндеп айтшы? – деп сұрапты Кендебай. Бала көзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп 

алып, былай деп жауап беріпті: 

– Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір алтыға шықтым. Биыл төртінші жыл, 

елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен тігерге тұяқ қалдырмай айдап кетіпті. Әкем алып ұйқылы батыр еді. 

Ұзақ жортуылдан келгенде алты күн қатарынан ұйықтайтын. Осы ұйқыда жатқанда әкемді жау әскері 

байлап әкетті. Әкемді арашаламақшы болып жетіп барған шешемді қайырымсыз жау алдына өңгеріп 

жөнеп берді. Мен жетім қалдым. Ішерге асым, киерге киімім болмаған соң, амалсыздан Тасқара байдың 

қозысын бағып жүрмін. Арыдым, тоздым. Ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, 

көңілімде қайғы. Мен әке-шешеме жылаймын, бай жылқысына жылайды. 

– Олай болса, жылама. Мен әке-шешеңді іздеп тауып берейін! – дейді Кендебай. 

Бала қуанып кетеді. 
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– Аға, онда біздің қойшылардың қасына екі-үш күн жатып тынығыңыз, содан кейін жүрерсіз, – деп өтінеді. 

Кендебей «мақұл» деп, қойшылардың қасына барып түседі. Атып алған құландарын асып, тамақ пісіреді. 

Кешке басқа қойшылар келеді де, манағы бала қойшы келмейді, әрі күтеді, бері күтеді. Кендебайдың көзі 

ұйқыға бара бергенде уһілеп-аһылап қойшы келеді. 

– Неге кешіктің? – деп сұрайды Кендебай. 

– Жәй, ішім ауырып қалды, – дейді бала. 

Бала таңертең ойнап-күліп қозысын өріске айдап кетеді. Кешке басқа қойшылар келгенде, манағы қойшы 

тағы да келмейді. Кендебай іздеп барып, талып жатқан баланы тауып алады. Бала есін жинағаннан кейін 

Кендебай мән-жайды сұрайды. Бала жөнін айтпайды. Содан кейін Кендебай балаға ашуланады. Сонда 

қойшы бала айтады: 

– Кешеден бері күн батқан кезде алты аққу төбемнен айналып ұшады да: 

Кендебай сал мұнда ма? 

Керқұла аты қолда ма? 

Бауда нұры балқи ма? 

Балақ жүні шалқи ма? – 

деп сұрайды. Мен тұрып: 

Кендебай сал мен едім, 

Керқұла атым қолда еді. 

Бауда нұрым балқиды, 

Балақ жүнім шалқиды, – 

деп жауап беремін. Олар мені қанаттарымен қағып, жығып кетеді. Мен «талып түсем!» – деп жауап береді. 

Үшінші күні қойшы баланың киімін киіп, қойды бағуға Кендебай өзі шығады. Күн батып, қас қарайған 

кезде баяғы алты аққу Кендебайдың төбесінен алты айналып ұшып, жақындап келеді де: 

Кендебай сал мұнда ма? 

Керқұла аты қолда ма? 

Бауда нұры балқи ма? 

Балақ жүні шалқи ма? – 

деп сұрайды. Керқұла атты Кендебай қойшы бала болып: 

Бауда нұрым балқиды, 

Балақ жүнім шалқиды, – 

деп жауап береді. 

Сонда аққулар ашуланып, Кендебайды қанаттарымен қағып, сабай бастайды. Кендебай біреуінің аяғынан 

шап беріп, ұстай алады. Аққулар ұша жөнеледі. Кендебайдың қолында біреуінің алтын кебісі қалып қояды. 

Байқап қараса, кебістің бетінде жазу бар екен. Кендебай басқа аққуларды бірнеше күн күтеді. Бірақ олар 

келмейді. Содан кейін Кендебай қойшылармен қоштасып, үйіне қайтады. Ата-анасына бір жылдық азық 

дайындап беріп, сауыт-сайманын киініп, жау-жарағын асынып, азығына алпыс құлынның қазысын алып, 

баяғы жетім баланың әке-шешесін іздеуге шығады. 

Керқұла ат құстай ұшып, құйғытып барады, айлық жерді алты-ақ аттайды. Көз ұшындағы құс қанатын 

жазып, жерден көтерілгенше Керқұла ат үстінен аттап өтіп кетеді. Теңізді көл, дарияны шалшық, тауды 

қырат құрлы көрмейді. Сонымен, Кендебай күн жүреді, түн жүреді, ай жүреді, апта жүреді, бір жерлерге 

келгенде аспанмен тірескен бір биік тау көрінеді. Таудың етегіне келгенде Керқұла атқа тіл бітіп сөйлейді: 

– Достым Кендебай, іздеген жоғың алыста емес. Біреуі емес, екеуі де осыдан табылады. Мына таудан әрі 

ассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Ол аралда адам перісінің ханы тұрады. 

Сенің қолтығындағы алтын кебіс – осы хан қызының кебісі. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі де осы 

ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыпты. Оның кілті қолға түспейді. Ол 

кілт алпыс өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам баласы оның түбіне жете алмайды. 

Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денелі бір адам бар. Ол – жорықта қолға түскен адам, 

қазір ханның құлы. Сен сол адамға бар да жолына жетерлік пұл бер. Оның киімін өзің ки де, өзіңнің 

киіміңді оған кигіз. Сөйтіп, әлгі адамды азат ет те, өзің сиырды бағып қал. Қазір құйрығымнан бір тал қыл 

ал да, мені қоя бер, сауыт-сайман, құрал-жабдықтарыңды менің үстіме сал. Әзірге саған менің де, 
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құралдың да керегі жоқ. Егер керек бола қалсам, құйрығымнан алған қылды тұтат. Сонда мен дайын 

боламын. Ендігі әңгімені барған соң көрерсің!» – дейді. 

Кендебай Керқұла аттың құйрығынан бір тал қыл жұлып алды да, қоя берді. Оның айтқанының барлығын 

істеді. Малшыны азат етеді. Жолына пұл береді. Оның киімін киіп, сиырды өзі бағып қалады. 

Кешке жақын өзеннен айдап өткізейін десе, сиырлар суға түспейді. Кендебай ашуланып кетіп, сиырларды 

сирағынан ұстап алып, бір-бірлеп лақтыра бастайды. Лақтырған сиырлар өзеннің ортасындағы аралға 

томпылдап түсіп жатады. Сол кезде ханның кіші қызы судың арғы жиегінде көріп тұр екен. 

– Ой, оңбаған-ау, қырасың ғой малды! Неге күндегідей «Айрылғырдың суы айрыл» – деп айтпайсың?» – 

деп айғай салады. 

Кендебай: «Айрылғырдың суы айрыл!» – деп еді, өзеннің суы екіге айрылып, ортадан жол ашылады. 

Сөйтіп, Кендебай мал бағып жүре береді. Күндерде бір күн хан өзінің екі баласын шақырып алып: 

– Бүгін қара бие құлындайды. Бұл тоғызыншы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ боп кетеді. 

Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер. Не болғанын көздеріңмен көріңдер, – дейді. 

Мұны Кендебай естіп тұрады. 

Кешке ханның екі баласы биені күзетуге барғанда, Кендебай да жасырынып барып отырады. Біраздан 

кейін ханның екі баласы қорылдап ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне берген 

кезде, бие алтын құйрықты, құндыз жүнді арғымақ құлын туады. Бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп 

келеді де, құлынды көтеріп ап жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында 

алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендебай алтын кұйрықты қойнына тығып, ұйықтап қалады. 

Ертеңіне таң сәріден хан екі баласын шақырып алып, не көргендерін сұрады. Балалары тұрып: 

– Бие құлындаған да жоқ, еш нәрсе болған да жоқ, – деп жауап береді. 

Хан тағы да таң қалып отырғанда, Кендебай есіктен кіріп келіп: 

– Дат, тақсыр! – дейді. 

– Датың болса, айт! – дейді хан ақырып. 

– Мен айтсам, бұлардың айтып отырғаны өтірік. Бұларға көрінбей мен де күзеттім; Түн ортасы кезінде 

екі балаңыз ұйықтап қалды. Таң алдында бие бір алтын құйрықты, құндыз жүнді құлын туды. Аспаннан 

бір бұлт түйіліп келді де, оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен 

араласқан үлкен құс құлынды алып кетті де, құйрық менің қолымда қала берді, – дегенде, сөздің аяғын 

күтпей: 

– Құйрық қайда? – деді хан. 

– Тақсыр, сабыр етіңіз. Мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе, сізге айтпаймын ғой, міне, құйрық, – 

деп Кендебай құйрықты қойнынан суырып алғанда, үйдің іші жап-жарық болып кетеді. Ханның балалары 

ұялып жерге қарайды. 

– Қазір үшеуің іздеп шығып, құсты да, құлынды да тауып келіңдер. Таба алмасаңдар, менің маңымды 

көрмеңдер! – дейді хан. 

Кендебай өзеннен өтіп алып, құйрықтың қылын тұтқан кезде Керқұла ат жетіп келеді. Құла атты мініп 

алып, қару-жарақты іліп алып, сауыт-саймандарды киіп алып, Кендебай жөнеп береді. 

Бір жерлерге келгенде ат тағы тоқтайды да, Кендебайға: «Анау жалыны аспанға шығып жатқан – от 

дариясы. Сенің баратын жерің – сол дарияның ар жағында. Қазір көзіңді жұм! Мен «аш» дегенше «ашпа». 

Көзіңді ашсаң, екеуміз де өлеміз!» – дейді. 

Кендебай көзін жұмады. Сонымен ұша береді, ұша береді. Бір кезде ең әуелі ыстық лепті, одан кейін 

ысылдаған желді сезді. Бір уақыт өткеннен кейін: «Аш көзіңді!» – дейді Керқұла ат. Кендебай көзін ашып 

жіберсе, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп түскен екен. Аралда алтын құйрықты сегіз құлын, 

құйрығы жоқ бір құлын алтын науадан су ішіп тұр екен. 

Керқұла атқа тағы да тіл бітіп: «Аспанмен тірескен анау бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. 

Ол алты айда бір рет азық іздеп кетеді де, он бес күнде кері айналады. Қазір ол азық іздеуге кетіпті, оның 

қайтып келуіне әлі алты күн бар. Біз оның қолына түспес үшін алты сағатта алты айлық жол алуымыз 

керек. Менің үсіме мін де, алтын науаны алдыңа өңгер. Құлындар, алтын науадан қалмай, біздің 

соңымызға ереді де отырады. Біз құлындарды соңымыздан ертіп отырып, манағы от дариясынан тікелей 

өте алмаймыз, айналып жүруіміз керек. Біздің келердегі қысқа жолымыздың кетерде алыс болып 
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отырғаны да сол. Бұл жолымызда үш бөгет бар. Ең әуелі жеті басты дәу кездеседі, ақырған арыстанға 

жолығамыз, содан кейін жәдігөй кемпір байланысады. Ал, уақыт оздырмай жүрейік», – дейді. 

Кендебай алтын науаны Керқұла атқа өңгеріп алып, жөнеліп береді. Барлық құлын оның соңынан ереді. 

Бір уақытта алдарынан бір үлкен тау көрінеді. Тау теңселіп, қозғалып бұларға қарай жақындап келеді. 

Бұл, жеті басты дәу еді. Кендебай алтын науаны жерге қояды. Құлындар науаға иіріліп тұра қалады. 

Кендебай қолына жүз батпан шоқпарын алып, Керқұла аттың барлық шабысымен дәуге қарсы шаба 

жөнеледі. Көзді ашып-жүмғанша ағып өтіп бара жатып, салып кетеді, Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін 

қарай шауып, тағы соғып өткенде, екінші басы ұшып кетеді. Осылай ерсілі-қарсылы жеті өтіп, жеті рет 

соққанда жеті басы бірдей ұшып кетіп, дәу төңкеріле құлайды. Кендебай дәудің көзін ойып, қоржынға 

салып алады. 

Кендебай қайтып келіп, алтын науаны өңгеріп, құлындарын ертіп, жүріп кетеді. Екпініне шаң ілеспей, 

«әйт» дегенде, алты қырдан бір-ақ асып, Керқұла ат зымырап келеді. 

Бір кезде алыстан арыстанның ақырған дауысы естіледі. Кендебай бұл жолы Керқұла атты құлындардың 

қасына қаңтарып тастап, дауыс шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері екі-үш аттағанда, бір леп 

Кендебайды тартып ала жөнеледі. Бір уақытта Кендебай арыстанның апандай аузын көреді. Кендебайды 

тартып жатқан соның лебі екен. Кендебай алты құлаш алмас қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас 

қылыш арыстанды екі бөліп, Кендебайды ар жағына бір-ақ түсіреді. Кендебай арыстанның азуын қағып 

алып, тағы жүріп кетеді. 

Талай белестер талай таулар бұлдырап артта қалып барады. Бір кезде жер дүниені қап-қара тұман басып 

кеп кетеді. Тек алтын құйрықтардың сәулесі ғана бұлардың жолын жарық қылып көрсетіп тұрады. Сол 

екі арада қараңғылық серпіліп жүре бергенде, сылаңдаған бір сұлу қыз шыға келеді. Кендебай атынан 

түсіп қызға қарсы жүреді. Қыз мұның бетіне ұзақ қарайды да: 

– Ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз, ордама жүріп, тынығып кетіңіз! – дейді. 

Жәдігөй кемпірдің қыз болып қарсы алатынын, оның ордасына кірген кісі кері шықпайтынын Керқұла ат 

айтқан болатын. 

– Шаршағаным рас. Демалуға қарсы емеспін, бастаңыз! – дейді Кендебай. 

Қыз алға түсіп аяңдай бергенде, Кендебай алмасын сермеп кеп қалады, алмас қылыштан от жарқ ете 

түседі де, дүниені тағы да тұман басып кеп кетеді. Тұман ашылғанда қыздың орнында екі бөлінген кемпір 

жатады. Кендебай кемпірдің басын кесіп қоржынға салып алады. 

– Бұл кемпірдің қарамағындағы жерден ұшқан құс, жүгірген аң өте алмайтын. Кемпірдің өлгенін қазір 

ешкім білмейді. Сондықтан, бұл жерге самұрық келмейді. Осы жерде бір үш-төрт күн демалайық! – дейді 

Керқұла ат. 

Кендебай сол арада үш-төрт күн тынығып, кемпірдің асыл қазынасын жинап алып, Керқұла аттың алдына 

алтын науаны өңгеріп, алтын құйрықты кұлындарды ертіп, аман-есен ханның үйіне жетеді. 

Хан қуанып үлкен той жасайды. Той үстінде түк таба алмай, сандалып мойындары ырғайдай, сирақтары 

шидей болып, азып-тозып, ханның екі баласы келеді. 

Хан Кендебайды төрге отырғызып, оның аты-жөнін сұрайды. 

– Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өз атым – Кендебай, ел мені Керқұла атты Кендебай деп 

атайды. Сіздің еліңізге ерігіп келгенім жоқ, жұмыспен келдім. Екі бірдей жоқ іздеп жүрмін... Намыс іздеп 

жүрмін, рұқсат болса айтайын, – дейді Кендебай. 

– Айт, айт, балам! – дейді хан. 

– Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып кетіпті, малымызды айдап, қолға 

түскен батырымызды байлап алып кетіпті. Міне, сол батырды босатып әкетпек болып келдім. Бұл – 

бірінші. Екінші жоғым мынау: бір күні малда жүргенімде аспандап ұшқан алты аққудың алтын кебісі 

менің қолымда қалды. Сол алтын кебіс сіздің елдікі дейді. Соны табыс еткелі келдім, – деп, Кендебай 

алтын кебісті ханға ұсынады. 

Хан: 

– Дұрыс, балам! Сіздің елдің малын айдатып, батырын байлатып алдырғаным рас. Мергенбай батыр 

әйелімен екеуі біздің қолда. Зынданда жатқан Мергенбай батырға: «Маған қызмет етсең, босатам!» – деп 

елші жіберіп едім, қарысқан батыр екен. «Жауыма қызмет істемеймін. Бірақ, қол-аяғымды босатсаң, содан 

кейін сөйлесем», – деп, қарысып жатып алды. Босатуға қорықтық. Ондағы мақсат: сені қолға түсіру еді. 
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Сенің атағың бізге де мәлім еді. Сені алдыртып, құлынымды қоймайтын қара құсқа жұмсамақ едім. Өзім 

іздеп таба алмаған соң, намысы болса, іздеп келер деп еліңді шаптырып, батырыңды байлатып алдыртқан 

едім. Одан кейін де екі жылдай келмедің, содан соң алты қызым сені іздеп барған болатын. Бұл – менің 

кіші қызымның кебісі. Енді сенің алдыңа қоятын тағы бір шартым бар. Ол мынау: дүниеде жеті басты дәу 

бар, ақырған арыстан бар, жалмауыз кемпір бар. Осы үшеуін өлтіріп, бастарын алып кел! Осыны 

орындасаң, батырыңды босатып, беремін, малыңды өзіңе қайтарамын. Кіші қызымды беріп күйеу етемін, 

– деді. 

Кендебай Керқұла аттың қанжығасындағы қоржынын алып келіп, арыстанның азуын, кемпірдің басын, 

жеті басты дәудің көздерін ханның алдына төгіп тастайды. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай 

батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа адамдарды азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. 

Кіші қызын Кендебайға қосып, отыз күн ойын, қырық күн тойын істеп, көп сыйлықтар беріп, Кендебайды 

еліне аттандырады. Кендебай елдің малын айдап келіп, иелеріне табыс етеді. 

Ата-анасына қосылып, бала қуанады. Баласына қосылып, ата-ана қуанады. Ұлы думан, үлкен той істейді. 

Кендебай тұрғанда елге батып ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп, бұл ел Керқұла атты Кендебай батырдың 

елі болып атаныпты. 

6. Жалғыз көзді дию 

Ерте-ерте заманда бір бай болған екен. Байдың жалғыз ұлы болыпты. Мал-мүлкі мол, шіріген бай 

болғанымен, өте сараң, қолынан ешкімге еш нәрсе бермей, ел-жұртпен араласпай жеке көшіп-қонып 

жүреді екен. Малын бағуға жалшы жалдап, ақы төлеуге шығын-сынып, жалғыз ұлына мал бақтырып 

қояды. 

Ел ішіндегі той думанға, қыз-жігіттердің ойын-сауығына араласпай, байдың ұлы малын бағып, ес-ақылы 

толып жігіт бола бастайды. Бір күні ел ішінде үлкен бір той болады. Бұны естіген байдың ұлы тойға 

барғысы келіп, әкесінен рұқсат сұрайды. Сонда әкесі: «Барма, балам!» деп айта алмай: «Барсаң бар, бірақ 

ат терлетіп не қыласың, ана өгіздердің біреуіне мініп бар!», – дейді. Жігіт жұпыны өгізге жабу салып 

мінеді де, тойға барады. 

Тойға жиналған құрбы-құрдастары, қыз-келіншектер бар асыл киімдерін киіп, жорға, жүйрік аттарына 

мінген, байдың баласын көргенде: «Пәленше байдың баласының сиқын қара, аты жоқтай өгізге мінген, 

киімін қара!» – деп мазақ етіп күлкіге айналдырады. 

Намысына тиген бала: «Бүйтіп мыналарға мазақ болғанша, бұл елден көзімді құртайын!» – деп, әке-

шешесін тастап, беті ауған жаққа қаңғырып кете береді. Сол кеткеннен мол кетеді. Күн жүреді, түн жүреді. 

Қолына ілінген құрт-құмырсқа, шөп тамырын қазып жеп, қорек етіп жүре береді. Сонан табаны тесіліп, 

үстіндегі киімінен жұрдай айырылады. Бір кезде әбден әлі кетіп, есінен айырылып, бір шөл далада жатады. 

Қанша ессіз жатқанын кім білсін, күннің қатты күркіреген даусынан секем алып, есін жинап, басын 

көтеріп отыра береді. 

Алдына үңіліп қарап отырса, алдынан бұлдыраған үй секілді бір нәрсе көрінеді. «Бұл не болды екен, 

мүмкін бір тірі жан кездесетін шығар» деп барлық жігерін жинап, сол бұлдырап көрінген затқа қарай 

сүйретіліп жылжи береді. 

«Өлдім-талдым» дегенде, әйтеуір, жетеді-ау. Қараса, алтын жалатқан үлкен сарай екен. Сарайдың 

маңында жыбырлаған жан көрінбейді. «Бұл кімнің сарайы болды, неге тірі жан жоқ?», – деп ойлайды. «Не 

де болса ішіне кірейін, ең болмағанда қорек ететін бір нәрсе табылар», – деп сарайдың ішіне кіреді. Ішінде 

де тірі жан болмай шығады. Сарайдың іші толған алтын қойма, қойма толған азық-түлік, сауыт-сайман, 

қанжар, қылыш секілді құрал-саймандардың неше түрлері толып тұрады. 

Ең алдымен тамаққа әбден тойып алып, жұмсақ төсекке үш күн, үш түн ұйықтап, шаршағаны басылып, 

есін әбден жинап, сарайды тағы аралап көре бастайды. Тірі жанның иісі де білінбейді. Сөйтіп, сарайды 

иемденіп тұра береді. Үстіне сауыт киіп, қылыш шабудың, садақ атудың өнерімен жаттығуға кіріседі. 

Күнде аң аулап, өзінің өнерін асыра береді. Кереметтей күші бар екенін және атқан оғы құралай көзіне 

тиетін мерген болғанын сезеді. 

Бір күні аң аулап, шаршап, қатты ұйықтап кеткен екен, жер сілкінгендей дүбір, жер жарылғандай 

айғайлаған дауыстан оянып кетеді. 
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«Бұл не сұмдық», – деп орнынан ұшып тұрып, сарайдың терезесінен қараса, маңдайында жарқыраған 

жалғыз көзі бар дәу айғайлаған даусы жер жаратындай, астындағы мінген қара тұлпарының тұяғы тиген 

жер жерошақтың орнындай опырылып, буы бұрқырап, осқырынған күйінде сарайға шауып кіреді. 

Жігіт сарайдың иесі осы жалғыз көзді дәу екенін біледі. Жалғыз көзді дәу тұлпарынан түсіп, сарайда бөтен 

иістің бар екенін сезіп, жалғыз көзі отша жайнап: «Кім бұл менің сарайымды иемденген, қазір көзіңді 

құртайын?!», – деп айғай салады. 

Жігіт бәрібір өзінің аман қалмайтынын біліп, сауыт-сайманын киіп: «Ей, жалғыз көзді жалмауыз, 

сарайдың иесі сен емес, мен!» – деп тәуекелге бел байлап, айқасуға шығады. Бірден батыр садағын жалғыз 

көзден дәлдеп тартады. Көзіне қадалған садақ оғын жұлып алып, жалғыз көзді дәу батырмен айқаса кетеді. 

Үш күн, үш түн алысып, ақырында әлсіреген жалғыз көзді дәу өкіріп барып жығылады. Үсті-басы қанға 

боялған, есінен айрылған диюді байлап сарай ішіндегі зынданға әкеп тастайды. Жалғыз көзді диюдің 

жеңілуіне екінші себеп қырық күн, қырық түн ұйқы көрмей, тамақ ішпей, ел шауып, неше түрлі зұлымдық 

істеп, сарайына әбден әлсіреп келеді екен. Ол сарайына келген соң, қырық күн ұйықтап әбден әлденіп, 

қайтадан жорыққа шығып отырған. 

Жалғыз көзді дәуді жеңіп, сарайдың нағыз иесі және қара тұлпар айрылмастай батырдың серігі болады. 

Жігіт күнде тұлпарына мініп, аң аулап өмір сүре береді. Ай өтеді, жыл өтеді, бір күндерде жалғыздық 

жанына батып, әке-шешесін ойлайды. Сөйтіп, ел жаққа барып қайтуға шешімге келіп, жолға дайындық 

жасайды. Көптеген алтын-күміс, азық-түлік алып жүріп кетеді. Ай жүріп, қара тұлпардың күшімен еліне 

жетеді. 

Елін жау шауып жұрттары қара түтінге айналып, мал-мүлкінен айрылған халық ашаршылықтан қырылып 

жатыр екен. Әкесінің қайда екенін сұрастыра жүріп, зорға дегенде, бір күркенің ішінде шешесі мен 

әпкесінің бір етке таласып жұлқыласып отырған жерінен табады. Күркеге кірген баласын зорға таниды. 

«Бұл таласып отырғандарың не?» – десе, әкесі қайтыс болған екен, сол әкесінің етіне таласып, жеп 

отырғанын біледі. 

Жолға алған азық-түлігін әкеп, шешесі мен әпкесін тойғызып, әкесінің қалған сүйегін жерлейді. 

Ашаршылықтан қырылып жатқан халықты аң аулап, өлімнен құтқарады. Және алып келген алтын-

күмістерін елге бөліп беріп, халық басына келген апаттан құтқарады. Сөйтіп, елінде бір жыл тұрады. 

Бір күні шешесіне өзінің үлкен алтын сарайы бар екенін айтады. Сол сарайға барып тұруларын өтінеді. 

Сөйтіп шешесін, әпкесін алып өзінің сарайына қайтып оралады. 

Ай өтеді, жыл өтеді. Батыр күнде ерте аң аулауға кетіп, түнде қайтып оралып жүреді. Бір күндері зеріккен 

шешесі сарай аралап жүріп ыңырсыған дыбыс естиді. «Бұл не екен?» – деп зынданға караса, бір жалғыз 

көзді дәудің отырғанын көреді. «Сен бұл жерде неғып отырсың?» – деп сұрайды. Жалғыз көзді дәу осы 

сарайдың бұрынғы иесі екенін, баласының жеңіп, осы зынданға әкеп тастағанын айтып, жалынып тамақ 

сұрайды. Жаны ашыған шешесі тамақ әкеп, зынданға тастайды. Сөйтіп баласы аңға кеткенде күнде тамақ 

әкеп беріп жүреді. Күн өтеді ай өтеді, жалғыз көзді дәу есін жиып, күшіне ене бастайды. Бір күні 

батырдың шешесіне былай дейді: «Жападан жалғыз не қызық көріп жүрсіңдер, балаң болса күнде ерте 

кетеді, түнде келеді. Сендермен жұмысы жоқ, өстіп те өмір сүріп өтесің бе?» – дейді. 

– Сонда менің не істеуім керек? – дейді. 

– Жалғыз жүргенше, мені жандарыңа серік қылып алыңдар.Осы зынданнан мені шығаруларың керек, – 

дейді. 

– Жоқ, сені шығарсам, балам сені де, мені де өлтіреді. Сонда жалғыз көзді дәу былай дейді: 

– Балаңның білмейтін жолы бар. Сарайдың ішінде үлкен сандық бар. Балаң келерде, мені сол сандықтың 

ішіне тығып қоятын боласың! – дейді. 

– Ал сонда сені зынданнан қалай шығарып алуым керек? – дейді. 

– Оның бір-ақ түрлі жолы бар. Ана қара тұлпардың қанжығасында қыл арқан бар. Бір ұшын тұлпарға 

байлап, екінші ұшын зынданға тастайсың, мені тек тұлпар ғана сүйреп шығара алады, – дейді. 

Бір күні баласы аңнан келгенде: «Балам, сен күнде аңға кетіп, бізді әбден ұмыттың, бар қызықты өзің 

көресің» – дейді шешесі. Сонымен батыр бірнеше күн аңға бармай, сарайда бірге болып аң аулаудың неше 

түрлі қызық әңгімесін айтып жүреді. 

Аң ауламаса тұра алмайтын батыр: «Аң аулауға барып келейін», – деп шешесінен сұранады. 
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«Барсаң бар, бірақ бір тілегім бар, балам. Бір күнге бізге тұлпарды қалдыр, біз де біраз атқа мініп, көңіл 

көтерейік», – дейді. Батыр тұлпарды қалдырып аңға кетеді. Баласы кеткеннен соң жалғыз көзді дәуді 

зынданнан шығарады. Баласы келерде қара сандыққа тығып қояды. Өстіп күндер, айлар өте береді. 

Батыр аңға кеткенде жалғыз көзді дәу күтімі жақсы, таза ауаға шығып, бұрынғы күшіне ене береді. 

Шешесімен жақындасып көңілді күндерді өткізе береді. Сөйтіп шешесі екіқабат болып қалады. Ішін 

байлап, баласына білдірмей жүре береді. Күні жетіп босанады. Бір ай мен күндей сұлу ұл табады. Жалғыз 

көзді дәуге: «Балам келгенше мына балаңның көзін құрт», – дейді. Сонда жалғыз көзді дәу: «Жоқ, бұл – 

менің балам, көзін құртуға болмайды. Бұның амалы, баланы орап, батырдың келетін жолына апарып 

таста!», – дейді. 

Түнде батыр аңнан қайтып келе жатса, аты осқырып үркеді. Қараса, бір сәби баланың жылаған даусы 

естіледі. Атынан қарғып түсіп, баланы көтеріп алып сарайға шауып келеді, қуанышы қойнына сыймай: 

«Бір сәби баланы құдай бізге берді», – деп баланы шешесіне ұсынады. Сонда шешесі: «Құрт көзін бұл 

баланың, мүмкін бұл жын-шайтан шығар!», – деп бажалақтап сыр бермейді. «Жоқ, шеше, бұл жын-

шайтан емес, нағыз сәби бала, бұны біз асырап өсіруіміз керек», – деп, шешесін зорға көндіреді. 

Күн өтеді, ай өтеді, бала өсе береді. Батырдың аңнан шаршап келгендегі ермегі болады. Батыр да, бала да 

бір-бірлерін өте жақсы көретін болады. 

Бала өсіп, былдырлап тілі шыға бастайды. Бір күні аңнан келсе, бала сандықты көрсетіп «кака» деп, «уу» 

деп маңдайын көрсетеді. Шешесіне: «Менің інім не деп отыр?» – дейді. 

– Тілі шыға бастаған соң, өзінше бірдемелерді былдырлап жүргені ғой, – деп сыр бермейді. 

Бала жалғыз көзді диюді өте жек көретін. Маңайына жоламай қашып жүретін болған. Баланың тілі шығып, 

барлық сырларды ашатын болған соң, шешесі жалғыз көзді диюға: «Біздің түбімізге осы сенің балаң 

жететін болды, бұның көзін құрту керек», – дейді. 

Сонда дәу: «Жоқ, бұл менің – балам. Бұның көзін құртқанша өз балаңның көзін құрту керек», – дейді. 

«Сонда біз не істеуіміз керек?» – дейді шешесі. Жалғыз көзді дию айтады: «Оның бір-ақ амалы бар, балаң 

ұйықтап жатқанда жанындағы алмас қанжарын әкеп бер, қалғанын өзім жөндеймін», – дейді. 

Бір күні баласы аңнан шаршап келіп, ұзақ ұйықтауға кіріседі. Баласы ұйықтап жатқанда шешесі ақырын 

кіріп, алмас қанжарын жалғыз көзді дәуге әкеп береді. Қанжарды алып, ұйықтап жатқан батырдың 

кеудесіне мініп, «бұны оятып өлтірейін, әйтпесе кімнің өлтіргенін білмей жүрмесін» деп батырды 

жұлқылап оятады. Батыр көзін ашса, жалғыз көзді дию кеудесінде отырғанын көріп, бір сұмдықтың 

болғанын бір-ақ біледі. 

Қанжарды кеудесіне жолатпай алыса береді. Бірақ кеудесіне мықтап отырып алған дәуді аудара алмай 

жанталасумен болады. Өстіп жатқанда «қалай, өлтірді ме екен?» – деп шешесі кіреді. 

Баласы шешесіне: «Өмірі жаманшылық сізге істеп көрмеген едім. Көмектес, мына жалғыз көзді диюді 

құртуға!» – деп жалынады. Сонда шешесі: «Мынадай әке табылса, сендей бала табылады», – деп есіктен 

шығып кетеді. Біраздан кейін әпкесі кіреді. «Әпке, өмірі саған да жаманшылық істеп көрмеп едім, 

ашаршылықта әкенің етіне таласып отырғанда құтқарып, осындай күнге жеткізіп едім, көмектес, мына 

жалғыз көзді дәуді құртуға», – деп жалынады. Сонда әпкесі: «Мынадай әке табылса, сендей іні табылады», 

– деп бұл да шығып кетеді. 

Өстіп жанталасып алысып жатқанда, үйге қылышты ат қылып мініп ойнап жүрген інісі кіреді. Өте жек 

көретін жалғыз көзді дию ағасының үстіне мініп өлтірейін деп жатқанын көріп, астындағы ат қылып 

ойнап жүрген қылышпен дәудің басы, көзі демей пергілей береді. Дәудің беті-көзі қанға боялып, баладан 

қорғалақтай бергенде, батыр ебін тауып қолындағы алмас қанжарды жұлып алып, дәудің жүрегіне сұғып 

алады. Жалғыз көзді дәу өкіріп құлап түседі. Батыр ұшып түрегеліп, жалғыз көздіге алмас қанжарды тағы 

салады. Сөйтіп, жалғыз көзді дәуді өлтіреді. 

Терісіне сыймай ашуланған батыр ілулі тұрған қылышты жұлып алып, шешесі мен әпкесі отырған жерге 

кіріп келеді. Баласының жалғыз көзді диюді өлтіргенін біліп шешесі, шошығаннан бұрышқа тығылып 

жалына бастайды. Батыр екі сөзге келмей, екеуінің де басын қылышпен шауып түсіреді. 

Сөйтіп, інісі екеуі сарайға ие болып өмір сүре береді. Інісін аңға ылғи бірге апарады. Қылыштасудың, 

садақтасудың неше түрлі өнерін үйрете береді. Інісі өте ержүрек, мерген болады. Екеуі өте тату-тәтті өмір 

сүреді. Ағасының айтқан сөзін екі етпей орындап жүреді. Күш сынасқанда күші де, ақылы да, тапқырлығы 

да ағасынан бірде-бір кем болмай, батыр жігіт болып өседі. 
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Бір күні інісі ағасына айтады: 

– Біз екеуміздің бұл сарайдың иесі болып, бойдақ тұра беруіміз жараспас, сіздің үйленетін уақытыңыз 

болды. Пәленше елдің патшасы елге жар салыпты. Бұл елде бір жеті басты айдаһар пайда болыпты. Сол 

айдаһарды өлтірген батырға қызын бермекші екен. Сіз барып айдаһарды өлтіріп, патшаның қызына 

үйленіп, алып келсеңіз! – дейді. 

Сонда ағасы: «Апыр-ау, бұл мені бір өлімге жұмсап отырған жоқ па?» –деп іштей ойлайды. Бірақ сыр 

білдірмей, келісімін беріп жолға дайындалып, жүріп кетеді. 

Кетерінде інісіне айтады: «Менің жаным тірі болса, үш айда қайтып ораламын», – дейді. 

Ағасын жолға шығарып салып, аңшылық және соғыс өнерімен шұғылданып сарайға ие болып, бала тұра 

береді. 

Үш ай өтеді, ағасынан ешқандай хабар болмайды. Ағасының бір сұмдыққа ұшырағанын сезіп, ағасын 

іздеуге бұл да аттанып, жолға шығады. 

Күн жүріп, түн жүріп, ай жүріп бір елдің шетіне келіп ілінеді. Иен далада бір аппақ шатырдың тұрғанын 

көреді. «Бұл не деген шатыр екен?» – деп ат басын бұрып шатырға кеп тірейді. Шатыр ішінен ай мен 

күндей, жібекке оралған сұлу қыз жүгіріп шығып, баланың мойнына оралады. «Аман-есен келдің бе, 

сарғайып сені күткелі бір ай болды?» – деп көзінен жасын моншақ-моншақ ағызады. Аң-таң болған жігіт 

өзінің ағасынан аумайтын ұқсастығын біліп, бұл қыз өзін ағасы екен деп тұрғанын біледі. 

Шатырға кіріп, жуынып, тамақтанып, есін жиған соң, өзінің ауырып тұрғанын айтады. Қыз төсек салып 

жатуға кіріседі. Төсекке жатқан жігіт «ауырдым» деп теріс қарап жатып алып, өзінің, ағасының қашан 

кеткенін, «қайда барамын?» дегенін білдірмей сұрастыра бастайды. 

«Ойбай-ай, жеті басты айдаһармен алысамын деп есіңнен ауысып қалғансың ба?» – деп өткен 

күндегілерді есіне түсіре бастайды. Уақиға былай болғанын біледі: Ағасы бұл елге келгенде жылына осы 

елден жеті басты айдаһар бір қызды алады екен. Елдің қызы таусылып, кезек патшаның қызына келеді. 

Далаға ақ шатыр тігіп, патша қызын әкеп, айдаһардың келуін күтіп жатқанда ағасының келгенін, содан 

айдаһарды өлтіруге кетіп қалып қайтып оралмағанын біліп, жігіт сол ауырған күйінде бүркеніп жатып 

алады. 

Таңертең ерте тұрып: «Бір жұмысым бар еді, тез қайтып оралам», – деп айдаһарды іздеп, ағасының өлі-

тірі екенін білуге асығып, аттанып жүріп кетеді. 

Кездескен елден сұрастырып жүріп, жеті басты айдаһардың жатқан жеріне келеді. Келсе, үлкен тай 

қазанның буы бұрқырап, суы қайнап жатыр екен. 

Жеті басты айдаһар қолына түскен адамдарды көгендеп қойып, күнде біреуін асып жейді екен. Ендігі 

кезек ағасына келгенін біледі. Осы кезде жеті басты айдаһардың қатты ұйықтап жатқан кезі екен. 

Көгендеулі тұрған ағасын босатып алып, ағасы екеуі жеті басты айдаһармен соғысуға дайындалады. 

Ұйықтап жатқан жеті басты айдаһардың екеуі екі басын кесіп түсіреді. Қалған бастары өкіріп, біреуінен 

жел, біреуінен су, біреуінен от шығарып, үш күн, үш түн соғысып, батырлар айдаһарды жеңеді. Сөйтіп, 

айдаһардың бастарын кесіп алып, патшаның қызы жатқан шатырға келеді. 

Сол кезде патша шапқыншы жіберіп: «Қызының өлі-тірісін біліп келіңдер!» – дейді. Екі батырдың 

айдаһарды өлтіріп басын кесіп әкелгенін, қызының аман-есен екенін хабарлап, сүйінші сұраушылар 

патшаға келеді. 

Сөйтіп, патша алдарынан нөкер жіберіп: «Екі батырды сарайға алып келіңдер!» – дейді. 

Бұлар келген соң, патша бүкіл еліне қырық күн той, қырық күн ойын жасап, өз қызын ағасына, інісіне 

уәзірінің ай мен күндей сұлу қызына қосады. 

Бұл патша елінде бір жыл тұрып, патшадан өздерінің сарайына баруға рұқсат сұрайды. Патша көптеген 

байлық-қазынаны қырық түйеге артып, нөкерлерімен қосып, қызын жолға шығарып салады. 

Өз сарайына оралған соң, бір күні інісі ағасына: «Сіз де өте мергенсіз, мен де сізден қалыспаймын, бір 

мергендік сынасып көрейікші», – депті. 

– Ал сынассақ, сынасайық! Сонда не атуымыз керек?» – дейді. Інісі үстіндегі шапанның шешіп тастап, 

қырық адым жерге барып, шынтағына басындағы кепешін жабыстыра кигізіп: «Осыны денеге дарытпай 

атуымыз керек», – дейді. Сонда ағасы: «Ойпыр-ай, осы бір қастық ойлап тұрған жоқ па, қалай бұл денеге 

дарымайды?» – деп ойлайды да, бірақ сыр білдірмейді. 

Сонда: «Сіз үлкенсіз жол сіздікі, ал, атыңыз!», – деп інісі тұра береді. 
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Ағасы уәде берген соң, амалсыздан кепешті дәлдеп садағын тартады. Шынтағына жабысып тұрған 

кепешпен қоса терісін сыдырып бірге ұшып түседі. Ағасы жүгіріп барып: «Ойпырай, мынау қиын болды 

ғой. Ал, енді сен ат!», – деп кепешті шынтағына киіп, орнына барып тұрады. 

Сонда інісі айтқан екен: «Жоқ, енді мен атпаймын, бұл шынтақтың кінәсі бар еді. Өзіне сол керек», – 

дейді. 

– Баяғыда менің жеңгем шатырда жатқанда, мені сіз екен деп жанына алып жатқанда, осы шынтағым тиіп 

кетіп еді, – дейді. Сонда ағасы інісінің нағыз адал екеніне көзі жетеді. Сөйтіп ағалы-інілі екеуі бақытты 

ұзақ өмір сүріп, мұраттарына жеткен екен. 

6. Еркам Айдар 

Бұрынғы заманда Еркам Айдар деген жас бала батыр болған. Ұзынсары деген алып болған. Еркам 

Айдардың Наран деген сұлу қарындасы болған. Сол сұлу қарындасын аламын деп Ұзынсары алып 

қызыққан. Оның келе жатқанын естіп, қарындасын алып, бір құдыққа түсіп жасырынған. Ұзынсары алып 

келіп, елді шапқан. Еркам Айдарды қарындасымен қарап таба алмаған. Ол елді шауып алып кетеді. Кеткен 

соң Еркам Айдар құдықтан шығады. Құдықтан шықса, бір қотыр күрең тай қалыпты. Қотыр күрең тайды 

барып ұстап алады, ұстаған екен, құнан болады, жүгендеген екен, дөнен болады, ерттеп мінген екен, бесті 

ат болады. Айшылық жерді алты аттайды, жылшылық жерді жеті аттайды. Сол аты Еркам Айдарға: 

«Менің үстімде жүргенде сені мен жауға алдырсам, мен ат болмайын, үстімде жүргенде сен жауға 

алдырсаң сен жігіт болма!», – дейді. Сонан соң, сол атқа мініп алмаған жау болмады. Сол Еркам 

Айдардың жалғыз қарындасы дуакер екен, сол дуа қылды. «Атса мылтық өтпесін, шапса қылыш өтпесін, 

адамның күші саған жетпесін», – деп дуа қылды. Бір күнде Еркам Айдар сапарға кеткен екен. Ұзынсары 

алып іздеп келді. Наран сұлу отырған үйге кірді, қызды көріп айтты: «Сен кімсің?» – деді. Қыз айтты: 

«Кім боламын, Еркам Айдардың қарындасымын». Ұзынсары айтты: «Сені неше жылдан бері іздеп келдім, 

құдайға шүкір, сені енді таптым. Енді маған тиемісің?». Қыз айтты: «Жоқ, мен саған бармаймын, менің 

ағам бек балуан, сені қайда барсаң да өлтірер, мені де өлтірер». Ұзынсары айтты: «Қорықпа, мен сені 

алармын. Сен шыныңды айт, мені сүйемісің?» Қыз айтты: «Неге сүймеймін, сүйемін, барармын саған. 

Сен мені алып кетсең, өзім амал тауып берейін!». 

Қыз бір күндерде ауру болып дөңбекшіді. Еркам Айдар келіп: «Е, шырағым, тас құрсақта жатысқан, 

емшек бірге еміскен қарағым. Саған не болды? Саған, шырағым, не ем керек?» – дейді. Қыз айтты: «Е, 

ағам, ауру болдым, бар бір ем, алу қиын. Мынау жақта бір жеті басты жалмауыз бар деп естуші едім, 

соның маған бір қасық қаны керек. Соны ішсем, жазылар едім». Ағасы айтты: «Қиын болса да алармын. 

Қарындасымның жолында өлсем шейітпін!» 

Еркам Айдар сол жеті басты жалмауызды іздеп кетті, бір күндерде бір далада тұрған үйге жетті. Бұл үйге: 

«Ассалаумағалайкум!» – деп еніп келді. О үйде отырған бір қыз адам екен, ол қыз айтты: 

«Уағалайкумәссәләм, не қылған жансың?» Еркам Айдар айтты: «Еркам Айдар деген алыппын!». Қыз: 

«Қайда барасың?» – деді. Жігіт: «Қайда барайын? Менің жалғыз қарындасым ауру еді. Соған жеті басты 

жалмауыздың қанын іздеп барамын». Қыз айтты: «Батыр болсаңыз да, ақылыңыз аз екен ғой. Сені 

қарындасың өлсін, қайтып келмесін деп жіберген. Ол жеті басты жалмауызға адам күші жетпейді, ол 

көрінген жанды күндік жерден жалмайды. Біз үшеуміз қыз едік, үшеумізді аламыз деп санайды, қашаннан 

бері біз онымен соғысып келеміз, ол бізді ала алмайды, жеті күн, жеті түн соғысамыз. Мұнан былай 

жолыңда екі апам бар, солар саған бір амал тауып бермесе, сен аласың деп айта алмаймын. Сен қайтқанда 

қонақ бол бізге». 
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Сонан бір күнде әлгі айтқан ортаншы апасына келді, апасына сәлем беріп, үйіне еніп келді. Қыз сәлемін 

алып, «Кімсің?» – деді. «Еркам Айдар деген балуан менмін!» – деді. Қыз айтты: «Сен қайда бара 

жатырсың?». Батыр айтты: «Менің жалғыз қарындасым сал ауру болды, жеті басты жалмауыздың қанын 

іздеп барамын». Қыз айтты: «Ақылды болсаң да, ақымақ екенсің, қарындасың сені өлімге айдап жіберген 

екен, сен түгіл үш балуан қыз біз де неше жылдай соғыстық. Үлкен апамыздың күші болмаса бізді алар 
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еді. Сен біздің үлкен апамызға бар, сол бір амал тауып берер». Еркам Айдар үлкен апасына келді, кіріп 

келсе, ол апасы сұрамай оны біледі екен. Қыз айтты: «Е, Еркам Айдар, ақылды болсаң да ақымақ болған 

екенсің, батыр да болсаң, тентек екенсің. Қарындасың саған қас қылған екен». Еркам Айдар айтты: 

«Наранжан маған қас қылмас». Қыз айтты: «Ол жеті басты жалмауыз жеті күн, жеті түн ұйықтамайды. 

Жеті күн бізбен соғыс қылады, жеті жылдан бері соғысып тұрамыз. Ол көп ұйықтайды, біз аз ұйықтаймыз. 

Ұйықтап жатқан жерінде біз оны өлтірер едік, ол біздін әкемізді өлтірген еді. Әкеміз айтып еді бізге: 

«ұйықтап жатқан кісіге тиме» – деп. Әкеміздің тілін тастамаймыз. Осы күнде барсаң ұйықтап жатыр, 

өлтірсең қайтарыңда бізге қонақ бол». 

Ол сол жеті басты жалмауызға барды, ұйықтап жатқан жалмауыздың қылышпен бір басын алды, алты 

басымен ақырып түрегелді. Алты басымен алты күн, алты түн алысады, ой жерді дөң қылады, дөң жерді 

ой қылады. Алты күнде, алты түнде алты басын алады, сол жерде өлтіреді. Қолқа-жүрегін кесіп алады. 

Бір күндерде бағанағы қыздікіне қайтып келеді. «Өлтіріп қолқа-жүрегін алып келдім», – деді. Қыз айтты: 

«Саған да жақсы болды, бізге де жақсы болды, қорқушы едік», – деді. Үйіне қондырып жатқызады. Түнде 

ұйықтап қалған соң, ол жалмауыздың қолқа-жүрегін алып қалады, бір өгіздің қолқа-жүрегін қоржынына 

салып қояды. Ертең ерте тұрып, алғанын білмей кетіп қалады. 

Айдан ай өтіп, жылдан жыл өтіп, бір күндерде үйіне келді. Үйіне жақындап келе жатса, қарындасы Наран 

сұлу тысқа шығып тұр екен. Ағасының келе жатқанын көрді, жеті басты жалмауыздың қолқа-жүрегін 

алып келгенін білді. Қайта жүріп үйіне енді: «Е, Ұзынсары алып батыр! Менің ағам келе жатыр, сенің 

әлің оған жетпес, бұл жолда жүдеген жоқ екен, қимылдамай жат! Тағы да бір қиын іске жұмсайын», – 

деді. Ағасы келді, амандасып көрісті. «Шырағым Наранжан, ауруың қалай?» – деді. Қыз айтты: 

«Жазылған ауруым жоқ», – деді. Жалмауыздың жүрегін қызға берді, қыз емделді, сол қыз ойнап жүріп 

жазылып кетті. Еркам Айдар қуанып тағы бір жау жаулауға кетті, сол жауды алып, үш күннен соң үйіне 

жетті. Келсе қарындасы есіктен төрге, төрден есікке дөңбекшіп, «ойбай» салып жылап жатыр. «Қарағым, 

Еркам Айдар, менің ауруым бұрынғыдан жаман болды». Еркам Айдар айтты: «Е, шырағым Наранжан, 

сен өлсең, мен жалғыз қайда барамын. Құдай сені жалғыз алғанша сен екеумізді бірге алсын. Наранжан 

шырағым, ұрғашыдан кәрі құлақты болушы еді, саған не ем керек болар?». «Маған Тағаланның ақ 

түйесінің сүті керек. Соны ішсем жазыламын. Тағаланның ақ түйесінің бурасы бар екен, сол бура көзі 

көрген жанның бәрін алады екен, соған барып сол бураны өлтіресің». 

Сол Еркам Айдар кетеді іздеп, бір замандар болғанда әлгідегі қыздыкіне келіп кетті. Қыз амандасып: 

«Қайда барасың?» – деді. Еркам Айдар айтты: «Тағаланның ақ түйесінің сүтін іздеп барамын». Қыз айтты: 

«Е, Еркам Айдар, ақылды болсаң да ақымақ екенсің. Қарындасың сені өлімге жұмсаған екен. Ол 

Тағаланның ақ түйесін адам ала алмайды. Сен ортаншы апама бар, ол білсе білер». Бір күндерде ортаншы 

апасынікіне келді. Үйіне кіргенде қыз айтты: «Қайда барасың?». Еркам Айдар айтты: «Жалғыз 

қарындасым ауру, соған Тағаланның ақ түйесінің сүтін іздеп барамын». Қыз айтты: «Е, Еркам Айдар, 

ақылды болсаң да, ақымақ екенсің, батыр болсаң да, тентек екенсің, сені қарындасың өлімге жұмсаған 

екен». Бұл Тағаланның ақ түйесінің сүті бұлақ болып ағып жатады, ол өлген кісіні тірілтеді, оның бурасы 

бар, көрінген кісіні қуып жетіп өлтірер. Біз-дағы оның сүтін керек қыламыз, бірақ бурасынан қорқып 

бармаймыз. Менің үлкен апама бар». Бір күндері сол үлкен апасына келді. Қыз айтты: «Қайда барасың?», 

Еркам Айдар айтты: «Қарындасым ауру еді. Тағаланның ақ түйесінің сүтін іздеп барамын». Қыз айтты: 

«Күшің көп те болса, ақылың жоқ екен, қарындасың сені өлсін деп жіберген екен. Тағаланның ақ түйесінің 

сүтін біз де алайық десек те, бурасынан қорқып бармаймыз, бір алсаң бурасы ұйықтап жатқанда аларсың, 

атың жүйрік болса алып қашып жеткізбей кетсең құтыларсың, егер қуып жетсе сені өлтірер». Еркам 

Айдар: «Ажал жетпесе өлмен!» – деді. 

Бір күндерде барып жетті, ағып жатқан сүттен торсығына құйып алып қашты. Сол қашып бара жатқан 

атының дүбірінен ұйықтап жатқан бура оянды, көріп оны қуды, бір заманда қуып жетті. Қуып жетіп, 

иінінен тістеп алып жерге соқты. Еркам Айдар бураны түрегеліп соқты және бура оны алып соқты, бір-

бірін екеуі үш-төрттен алып жықты, төртіншіде бураның жағын сындырып өлтіріп, құтылып кетті. Баяғы 

қыздікіне келіп қонды. «Есен-сау келдің бе?» – деді қыз. «Бураны өлтірдім, сүтті алып келдім», – деді. 

Түнде қонып, ұйықтаған соң, әкеле жатқан сүтін алып қалды, бір түйенің сүтін торсығына құйды. Ертесіне 

ерте тұрып, Еркам Айдар ештеңе білмей жүріп кетті. 
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Бір заманда үйіне жетті. Қарындасы ағамның келетін уақыты болған шығар деп тысқа шықты, ағасын 

көрді. Қайтып үйіне енді, айтты: «Ұзынсары алып, ағам келе жатыр, сенің күшің оған жетпес, үндемей 

жата бер». Ағасы үйге келді, қарындасымен амандасты, сүтін берді, бұл қыз әкелген сүтпен беті-қолын 

жуды, жазылды, ойнап-күліп жүрді. Еркам Айдар жауға аттанып кетті, үш күннен соң үйге қайтса, 

қарындасы бұрынғыдан да жаман ауырып қалыпты. Ыңыранып төрден есікке домалайды. Еркам Айдар 

жылады: «Сен өлсең мен де өлемін. Тағы саған бір ем керек пе?». Қыз айтты: «Маған Тағаланның 

көкшолақ қасқырының өті керек», – деді. 

Еркам Айдар атын ерттеді, жұмсаған жеріне жөнелді. Бір заманда күндер болғанда баяғы қыздікіне жетті. 

Қыз айтты: «Қайда барасың?». Жігіт айтты: «Қарындасым тағы ауру, соған Тағаланның көкшолақ 

қасқырының өтін іздеп барамын». Қыз айтты: «Сені өлсін деп жұмсаған қарындасың, өзге жолдан келсең 

дағы, бұдан келе алмайсың, ол көкшолақ қасқырға адам күші жетпейді. Оған сен барма, барсаң келмессің». 

Еркам Айдар айтты: «Қарындасым үшін өлсем шейітпін, барамын». Еркам Айдар кетті, бір заманда үлкен 

апасынікіне келді. Сәлем беріп, үйге кіріп келді. Қыз айтты: «Қайда барасың?». Еркам Айдар айтты: 

«Жалғыз қарындасым ауру болды, соған Тағаланның көкшолақ қасқырының өтін іздеп барамын». Қыз 

айтты: «Е, Еркам Айдар, қарындасың сені өлімге жіберген. Ол көкшолақ қасқырға адамның күші жетпейді. 

Өзінен басқаның бәрін асайды. Оған сен барма, сені де асап қояр. Оған сен барма, барсаң, сонау көгеріп 

көрінген төбе сол –жатқан қасқыр. Ұйықтап жатқан жерінде алмасаң, ала алмассың», – деді. 

Еркам Айдар атқа мінді, кетті. Бір уақытта көкшолақ қасқырға жетті. Қасқыр ұйықтап жатыр екен, пәлені 

барып қырық құлаш семсерімен шапты, белі екі үзіліп кетті. Кеудесімен алысып кетті. Үш күн, үш түн 

алысады, ол қасқырды өлтіріп өтін алды. 

Қайтып қыздікіне келді. Қыз түнде жатқызып алып, қондырып, алып келе жатқан өтін алып қалып, басқа 

бір қасқырдың өтін білдіртпей салып қояды. Ертең ерте тұрып, Еркам Айдар кетіп қалады. Бір замандар 

болғанда үйіне жетіп келді. Қарындасы ағасының келетін уақыты болды деп, күтіп тұр екен. Қыз ағасын 

көрді-дағы қайтып үйіне енді қуанып. «Менің ағам Еркам Айдар жүдеп келе жатыр екен, тұрып бір 

алысып бақ, Ұзынсары алып». Еркам Айдар үйіне еніп келді. «Е, қарағым, қарындасым, сенің үшін жүдеп 

келдім, маған бір жақсы ас бер!». Қарындасы бір аяқ асты құйып берген екен, аузына тиер-тиместе 

Ұзынсары алып ақырып түрегелді. Екеуі сол жерде алыса кетті. Еркам Айдардың тақымы құрысып қалған 

екен, орнынан тұра алмады. Екеуі отырып сол жерде жеті күн, жеті түн алысты. Еркам Айдар айтты: «Е, 

қарағым Наранжан, тар құрсақта жатысқан, таласып емшекті еміскен, мынаның астына бұршақ сал, 

тайғақтап жығылсын. Менің астыма ұн сал!» Қарындасы астына бұршақ салды, Ұзынсарының астына ұн 

салды. Ұзынсары Еркам Айдарды бұршаққа тайғанақтап алып соқты. Өлтірейін десе қылыш өтпейді, атса 

мылтық өтпейді. «Мұны қайтеміз?» – деді. Қыз айтты: «Бір қырық қатынның сідігімен суарған бір алмас 

пышағы бар, бір өтсе сол өтеді». Сандықтан бұл пышақты алып берді. Сол пышақты тамағына шаншып 

қалса, пышақ тамағына еніп кетеді. Ұзынсары Еркам Айдарды өлтіріп, қарындасын, мал-жанын алып 

кетеді. 

Еркам Айдардың өлетінін білген соң, күрең аты қашып кетті. Қашып, үш қызға барды. Күрең ат ол 

уақытта қызды мінгізіп алып келді. Баяғы жеті басты жалмауыздың қолқа-жүрегін, Тағаланның ақ 

інгенінің сүтін, Тағаланның көкшолақ қасқырының өтін алып келді. Өлгенді тірілтетін дәрі екен, емдеп 

тірілтпек еді, бағанағы пышақ суырылмады. Күрең ат айтты: «Жеті қабат жібектен арқан есіп, бір жағын 

пышаққа байла, бір жағын менің беліме байла. Пышақ сонда шығар, шықпаса өлгені». Байлады, күрең ат 

үш алып көкке шықты, үш алып жерге түсті. Сонда пышақ шығып кетті. Еркам Айдар: «А, қатты ұйықтап 

кеткен екем», – деп түрегелді. Қарындасының қас қылғанын жаңа білді. 

Түрегелсе бағанағы үш қыз қасында отыр, үш қыз тірілткенін білді. Сол жерде үш қызды өзі алыпты. Үш 

қатыны айтты: «Біз ешқайда бармаймыз. Кеше қарындасыңды әкеткен жауыңа барып өш алсаңшы!». 

Еркам Айдар азық алды, тозбас киім киді, күрең атын мініп, іздеп кетті. Бір замандар болғанда бір елге 

жетті. Елге келсе, бір тезек теріп жүрген кемпір көрді. Еркам Айдар айтты: «Е, кемпір, бұл қай ел?». 

Кемпір айтты: «Ұзынсары алыптың елі». «Бұл – Ұзынсары алып Еркам Айдар деген алыптың қарындасын 

алған еді, сол қарындасы бар ма?» Кемпір айтты: «Ұзынсары алып Еркам Айдардан қорқып некесін 

қидырмаған еді. Тірілсе, бізді өлтірер деп қорқушы еді. Еркам Айдар тірілмеді, оның үшін некесін 

қидырып алғалы жатыр. Соның тойы болып жатыр». 
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Еркам Айдар сол үлкен тойға баруға түрленеді. Өзі тазша болып, атын қотыр күрең тай қылды. Сол тойға 

келіп бір қызбен өлең айтысады, ол қызды жеңіп кетіпті, тағы да екіншісімен айтысады. Сонда Еркам 

Айдардың қарындасы айтты: «Бұ кімнің дауысы, менің қарағым Еркам Айдардың дауысы сықылды 

екен?». Кісілер айтты: «Бұл – бір тазша» Қыз айтты: «Мұнда ша-қыртып келтірші!» Тазшаны үйге енгізді. 

Қыз айтты: «Сен тазша кімсің?». «Мен бір бейшара, мүсәпірмін». «Сен Еркам Айдарды көрдің бе?» Тазша 

айтты: «Көргем жоқ». Наран сұлу бұл тазшаға бір жақсы ат және шапан берді. 

Сонан соң бір күндерде Ұзынсары жамағаттарын жиып алып, оқ атарға серуенге шықты; сонда Еркам 

Айдар көп кісімен бірге барды. Өзінің жағы жоқ екен, біреудің жағын сұрап алып атады. Тартуына 

жарамай сынып қалады, тағы да екінші жағын сұрап алып тағы да сындырады. Сонан соң жамағаттар: 

«Бір балуан тазша бар», – деп Ұзынсары алыпқа айтады. Ұзынсары алып: «Е, тазша, менің жағымды 

көтеріп атшы! Көтеріп атсаң, аттың, ата алмасаң, басыңды аламын». Еркам Айдар Ұзынсары алыптың 

жағын қолына алды. Тартса, жарамай сынып қалады. Ұзынсары алып ашуланады: «Бұл тазша балуан 

тазша екен. Еркам Айдардың үйдегі жағын алып кел, соны көтеріп атса жарайды, ата алмаса сонда басын 

алармын», – дейді. 

Алып келіп, сол оқжақты берді, өзінің оқжағын қолына алып: «Әттеген-ай! Жаман болып қалған, 

түзетерге керек екен», – деді. Ұзынсары: «Мұны немен түзетер?», – деді. «Ту бие тауып берсең, соны 

сойып қазысына ораса түзелер еді, сонан соң көтеріп атсам, атайын, ата алмасам, басымды берейін!» – 

деді Еркам Айдар. Ту бие сойып қазысына үш күн орап тастайды. Төртінші күнде жағын қолға алды, бір 

оқ жағына салды. Бір оғының басы төрт пұт екен. Бір атқан екен, бес жүз кісі өледі. Сонан соң бұл 

Ұзынсары алып қашты. Ұзынсары алыпты куып жетіп, екеуі үш күн соғысады. Ұзынсары алыптың басын 

кесіп өлтіреді. Ұзынсары алыптың елін жесір-жебір қылып шауып алады. 

Наран сұлу қарындасына келіпті. Қыз келгенін көріп: «Е, Еркам Айдар шырағым!» – деп алдынан 

жүгіріпті. Еркам Айдар қарындасын ұстап алды, атқа байлады. Енді шауып кеткен елін үйіне қайтарыпты. 

Наран жазасын тартып өлді. Еркам Айдар кегін алды. Үш қатынымен барша мұрат басына жетті. 

7. Дудар қыз 

Ертеде бір бай болыпты, ұлы да жоқ, қызы да жоқ, жылқысы көп болыпты. Бай жылқысын бақпайды, 

жылқысын қасқыр жемейді, жылқысын ұры алмайды. Өңге жерде бір хан бар екен, хан айтады: «Оның 

жылқысын қасқыр неге жемейді, ұры неге алмайды, менің жылқымды қасқыр да жейді, ұры да алады». 

Кісілер ханға айтты: «Баласы жоқ байдың жалғыз бурыл аты болған, касқырға жегізбейді екен, ұрыға 

бермейді екен». Хан енді байдан: «Бурыл атты маған берсін!» – деп сұрата кісі жіберіпті, бай бурыл атты 

бермейді. «Бермейді бай атын», – деп жіберген кісі келді. 

Хан той қыламын деп жұртқа хабар айтты: «Ұлы жоққа отыратұғын орын жоқ, қызы жоққа қымыз жоқ, 

бұ тойға келмесін!». Ел-жұрт тойға жиылды, бәрі барды, сонан соң ұлы жоқ қатын байына айтты: «Тойға 

барайық!» – деді. Бай айтты: «Бізді келме деп хан айтқан, қатын, сен болмайсың, барайық!», – деп. Сосын 

тағы Бай айтты: «Барсақ, барайық!» – деді. Бір саба қымыз түйеге артты, қатын жетектеді, түйені бай 

көтінен айдады, келді тойға. «Бай келді» – деп адам шықпады алдынан, қатынымен екеуі келіп тұрды 

үйдің сыртына. Бай ашуланды, жанындағы пышағын суырып алды, сабаны пышақпен тіліп жіберді, 

қатынын үйіне жеткенше сабап келді. «Тойға бармайық деп айтып едім, айтқан тілімді алмадың», – деп. 

Үйіне келді, жылқыдан айғыр алды, сиырдан бұқа алды, қойдан қошқар алды, ешкіден теке алды. 

Айғырды, бұқаны, қошқарды, текені төртеуін алып мидай далаға кетіп, үлкен шалқар көлдің басында 

төртеуін сойды құдайға. Құдайдан бала тілеп шырағын жақты, көлдің басында екеуі қатыныменен жатты. 

«Е, Құдай, ұл бер, е, Құдай, қыз бер, малды не бер, малды не берме!» –деді. Түнде бай түс көрді. «Бурыл 

атты сойып берсең, қыз берейін!» – депті. Бай үйіне бурыл атты «бауыздаймын» деп жылқыдан әкеліп 

жықты, аяғын буыпты, қатыны жылайды: «Сойма, сойма!» деп жылайды, байы тілін алмайды, бауыздап 

атты өлтірген соң түнде жатады екеуі, ертеңіне қатыны буаз болады. Туатұғын уақыт болды, көп қатындар 

жылады, қатындар айтады: «Баланың кіндігін мен кесемін!» – деді. Бала іште жатып жауап берді: «Үйдегі 

қатындарды қуып жібер, өзім жақсы туамын!» – деді. «Әкем үйге келсін, қатынның маған керегі жоқ!», – 

деді, – «әкемнің маған керегі бар, әкем маған келсін!», – деп шақырды. Әкесі үйіне келді. 

«Әке, әке, туайын ба?» – деді. «Шырағым, туа ғой» – деді. «Өзімді өзім билесем, туамын» – деді, – «өзімде 

билік болмаса, тумаймын», – деді. Әкесі: «Өзіңді биле», – деді. Бала туды, шешесінің ішінен жерге түсті, 

қатындар жиылып келді, таңырқап келді, «не қылған жан екен бұ, ұл ма екен, қыз ба екен, білейікші?!» – 
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деп келеді. Әкесі айтты: «О, қыз екен!», – деді. Әкесі бір қой сойыпты, той қылыпты, қымызынан ішіпті, 

етін жеп қатындар үйіне қайтыпты. 

Қыз ер жетіпті, күнде «байдың қызын айттырамын»- деп мырзалардың балалары келіпті, қыздың өзі 

көркем екен. Әкесі келген жігіттерге айтыпты: «Мен білмеймін, қызымның өзі біледі, өз билігі өзінде», – 

деді. Жігіттер қызға келеді, амандасады, сөйлеседі. «Сен маған барамысың?» – деді. «Барамын!» – деді. 

«Атымды тапсаң, саған барамын», – деді. «Атымды таба алмасаң, мен саған бармаймын!» – деді. Жігіт 

атын таба алмады, өзінің әкесі де, шешесі де атын білмейді екен. Бір күн болғанда шешесі қыздың атын 

сұрайды «сені біз не деп шақырамыз?», – деп. «Атыңды біз білмейміз». Қыз айтты: «Атым менің – Дудар 

қыз». «Менің атымды адамға айтпаңыз», – деді. Күнде тағы жігіт келеді, әкесі «мен білмеймін» деді. 

«Қызымның өзі біледі», – деді. «Күйеуге барса да бармаса да өзі білсін». Жігіттер қызға келді. Амандасты, 

есендесті, сөйлесті. «Сені мен аламын, сен тиесің!», – деді. Қыз айтты: «Атымды тапсаң тиемін, таппасаң, 

тимеймін!», – деді. Атын адам таба алмады. 

Ауылы көшті далаға, қыз жүгін артты түйеге, түйенің басын үйінде жүрген күңіне жетектетті. Қыз жұртта 

қалды, қыз қара жорға атына мінді, жүгінің көтінен қуып келді, қуып келсе, күңнің жетектеп бара жатқан 

түйесінің жүгі бір жағына қарай ауып қалыпты, оны қыз көрмейді, күң оны айқайлап шақырды, есітпеді, 

сонан соң: «Дудар қыз, мұнда кел, түйе ауып қалды, кел мұнда!» – деді. Қыз күңге қайтып келді. «Сен 

менің атымды атадың ба?» – деді. «Атағаным жоқ, қыз деп сені шақырдым», – деді. Жүгін қайта артып, 

қонатұғын жеріне түйені алып келіп, жүгін түсірді, үйін тікті, қыз желпініп төрінің алдына отырды. Бір 

жігіт келді, айтты: «Бай, қызыңды мен алғалы келдім», – деді. Бай айтты: «Қызым өзін-өзі біледі!» – деп. 

Қызына келді жігіт: «Е, қыз, амансың ба, сені айттырғалы келдім!» – деді. «Атымды тауып ал!» – деді. 

Жігіт айтты: «Атың Байлантұғын болмасын!». «Жоқ, атым ол емес». «Атың сенің – Дудар қыз», – деді. 

«Атымды таптың», – деді. 

Той қылды, құда түсіпті, қыз бен жігіт қол ұстасты, әкесі ұзатқалы жатыр: «Қызыма жылқының бәрін 

бөліп беремін, алып кет!» – деді. Малдың ішіне келді, келіп жылқыны көріп, қарап жүрсе бір кішкене құла 

тай үстіне тер қатып тұр екен. Құла тайдың жалын алақанымен уқалады. Құла тайға тіл бітті: «Е, Дудар 

қыз!», – деді. «Сені ұзатады ма?» Қыз айтты: «Мені ұзатады». Құла тай айтты: «Не аласың?» – деді. «Әкем 

малдың бәрін де беремін деп айтады». «Сен малды алып не қыласың? Малды алма! Бұйым да берсе, 

бұйым да алма! Күйеуің өзіңе тәуір ме, жаман ба? – деді. Қыз айтты: «Жақсы екенін, жаман екенін 

білмеймін» – деді. «Сен білмесең, мен айтайын. Күйеуің сенің қасқырдың алыбы құбылып келген, адам 

болып келген. Анау күң сіздің үй көшіп келе жатқанда, күңнің жетектеген түйесі ауғанда сені шақырған. 

Шақырғанда сен келмегенде атыңды атап, сені «Дудар қыз» деп шақырған. Сонда осы қасқыр өлген кісіні 

көрден суырып жеп жатқанда сонда сенің атыңды есіткен», – деді. 

Қыз онан шошыды, Құла тай айтты: «Әкең мал берсе де алма, бұл берсе де алма! Берсе әкеңнің жағыменен 

оғын ал, қара күңді ал, мені ал, қара түйені ал!». 

Үйіне келді, қыз төсекке келіп, қорқып жылап жатты. Әкесі айтты: «Жылама, ұзатамын, басыңды көтер!» 

– деді. Қыз басын көтергенде әкесі: «Балам, не аласың?» – деді. «Әкем, жағың менен оғыңды берсең, 

аламын, қара күңді берсең, аламын, қара түйені берсең, қара түйені аламын, құла тайды берсең, Құла 

тайды аламын». Әкесі айтты: «Қара күңді, қара түйені, құла тайды мен саған беремін, жағымды 

бермеймін», – деді. Қыз жылады, сонан соң шешесі байына ұрысты. «Қызымнан сенің жағың менен оғың 

артық па, балам сұраса бер!» – деді. Бермек болды: «Ал, балам», – деді. 

Қыз жылқыдан Құла тайға құрық салды, құнан болды, – жүгендеді, дөнен болды – ерттеді, бесті болды – 

қызды мінгізді, алты жасар ат болды. Қара түйені ұстап алып келіп берді, қара күңді сол түйеге отырғызды. 

Қыз бәрін де алды. Құла атқа мінді, жағын мойнына салды, күйеуге ұзатып алып кетіп барады. Күйеу 

қызға айтты: «Мен алдымен озып кетемін. Ұзыннан сызылған жер болса, жүр, көлденең сызған жер болса, 

қон» – деді. 

Күйеуі кетті, қатын кейін қалды. Құла ат айтты: «А, Дудар қыз күйеуің озып неге кетті, білдің бе?» Дудар 

қыз айтты: «Білгенім жоқ». Құла ат айтты: «Мен білдім», – деді, күйеуің қасқыр болып қайтып келіп, қара 

түйені жейді, қара күңді жейді, – деді. Азырақ жерге барып еді, үлкен бір қасқыр келе жатыр. Қасқыр 

келді де қара түйені жұтты, күңді екеуін де. Қасқыр қашып кетіп қалды. Бір уақытта жігіт болып құбылып, 

артынан келді, келіп қараса күйеуі екен. «А, Дудар қыз, – деді,– қара түйе қайда, қара күң қайда? – деді. 

«Бір қасқыр келіп жеп кетті» – деді. Күйеуі айтты: «Жесе жесін». Дудар қызға айтты: «Анау көрінген 
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таудың арасында ағарған – менің үйім, – деді, – соған кел», – деді. Мен озайын, – деді. Ат айтты: «Е, 

Дудар қыз, не ойлап келесің?» деді. Дудар қыз айтты: «Мен не ойлайын», – деді. Ат айтты: «Жеті жұртты 

жалмаған жалмауыз қасқыр қатыны жүгіріп алдынан шығар, жүгіріп келіп менің, тізгінімнен ұстар, сен 

тізгінімнен ұстатпа!» – деді. 

Қасқыр қатыны жүгіріп келді. «Дудар қыздың тізгінінен ұстаймын!», – деді. Дудар қыз айтты: «Атымның 

тізгінінен ұстама, сен үлкен, мен кіші, атымды өзім байлаймын!» – деді. 

Дудар қыз түсе келді, үйдің жанына атты байлады, үйге еніп есіктің алдына келіп отырды. Байы үйдің 

ішінде төсекте жатты, үлкен қатыны төсектің жанында отырды. Бай ұйықтап жатыр екен, оянды. «Е, 

Дудар қыз, мұнда қасыма кел!». Дудар қыз бармады. «Менің үлкен апам жатқан төсекке бармаймын», – 

деді. «Ұят!» – деді. Келмеген соң байы ақырды, ашуланды, ашуланса да келмеді. Үлкен қатыны жүгіріп 

қасына келді, байының басын қасыды, арқасын қасыды, байы ұйықтады, жеті күн ұйықтады, жеті түн 

ұйықтады. Бай ұйықтап жатып ойбайлады, бір уақытта бақырды, бір уақытта шыңғырды. Сонда ат үйге 

сүйкенді. Бір уақытта «атты бір жерге байлаймын»- деп Дудар қыз үйден шығып кетті. Шықты да атқа 

мінді, садағын, оғын алды. Ат айтты: «Көзіңді жұм, үш күн, үш түн көзіңді ашпа!» – деді. 

Құла ат үш күн ұшып кетті, үш түн ұшып барып түсті. Құла ат тұра қалды, қыз көзін ашты, ат айтты: 

«Ерімді, тоқымымды ала көр». Ер тоқымды Дудар қыз алды, аттың бір қабат терісі тоқыммен бірге 

алынды. Ат аунады, әрі-бері оттады, бұрынғы қалыбына түсті. Шауып ат кетті. Кетсе, бір далада бір адам 

тұр екен. Ат қайтып Дудар қызға келді. «Ертте!», – деді, «Мін маған!», – деді. Ер тоқымды ерттеді, манағы 

көрінген кісіге келді. «Ассалаумағалайкум!» – деді. «Уағалайкумассалам!» – деді. Жігіт айтты: «Кімсің?» 

деді. Қыз айтты: «Мен бір ермін, аң атқалы жүрген жанмын!», – деді. Жігіт айтты: «Сен ер болсаң, мен де 

ермін. Мен аға болайын саған, сен маған іні бол!» – деді. Болмақ болды, біреуі аға болды, біреуі іні болды, 

екеуі бір ағайынды болды. Екеуі аң атты, қыз бір атқанда екі құлан атты, анау жігіт – Төстік батыр біреуді 

атты, екеуі кешке үйіне келді, үш құланды алып келді. Төстік батырдың шешесі бар екен. «Балам, Төстік! 

Қасыңдағы ертіп келгенің кім?» – деді. «Шеше, – деді, – ертіп келгенім бұл бір ер, бұ менен артық батыр, 

– деді, – мен бір құланды аттым, бұ екі құланды атты», – деді. Шешесі айтты: «Балам, шыққыр көзім 

шықпаса, мұның өзі ер емес, қыз», – деді. 

Інісі үш құланды сойды, суды әкелді, етін асты, әлім қылып пісірді, арса қылып түсірді. Етті жеді, ертең 

таң атқанда атына мінді екеуі, аң атқалы кетті. Қыз екі құлан атты. Төстік батыр бір құлан атты. Екеуі 

далада сойып жатыр еді, бір кісі келді, жетектеген аты бар екен. «Төстікті іздеп келдім» – деп Төстік 

батырға сәлем берді. Төстік сәлемін алды. «Қайда барасың?» – деді. О кісі айтты: «Сені іздеп келдім», – 

деді. «Мені неғыласың?» деді. «Елімізде патша той қылып жатыр», – деді. «Теректің басына бір ділдә 

қояды, соны атып түсірген кісіге қызымды беремін», – деді. «Соны сен алып, түсіріп алсаң, сен қызын 

аласың», – деді. Ол ділдәні ататұғын кісі табылмады. Қанша кісі жиылып барып атып еді, ділдәсін жерге 

атып түсіре алмады. «Соны сен атып жерге түсірсең, қызын аларсың»- деді. 

Дудар қызды алып, үшеуі бірге кетті, патшаға келді, келсе қанша жамағат тұрған, атып жатыр екен. Дәл 

тигізе алмайды екен. Келді де Төстік батыр атты, жақын жанына жетті, сонан соң Дудар қыз атты, ділдә 

шылдырлап жерге түсті «патшаның күйеуі бол» – деп кілемге салып көтеріп, патшаға апарды, қызды 

әкеліп жігіттің қойнына салды. Үш күннен соң ұзатпақ болды, үш күн өтті, қызды ұзатты, қыздың інісі 

ерді, қыз інісіне айтты: «Мені бұған неге бердіңдер, бұл да қыз, мен де қыз», – деді. 

Құла ат Дудар қызға келді айтты: «Е, Дудар қыз, алып келе жатқан қатын інісіне айтты: «Мен де қыз, ол 

да қыз», – деп: Дудар қыз айтты: «Енді қайтемін?» Құла ат айтты: «Сен қайныңа айт, екеуміз жарысайық 

деп айт. Сонда ол жарысар», – деді. 

Жігітке қыз келді, «жарысайық», – деді, Екеуі жарысып кетті. Құла ат озып кетті, бір құлан атты, 

құланның бұтын кесіп алды. Бір көлдің басына келді. «Е, балдызым, – деді – суға шомылайық!» – деді. 

«Жарайды», – деді. Екеуі шешінді, қыз құланның бұтын өзінің бұтына қолымен ұстап суға түсті, қайнысы 

қасына келді. Балдызына шүметейін көрсетті, балдызы көрді, балдызы қуанды. Судан шығып киіміне 

келді. Балдызының көзін алдап, құланның шүметейін жерге тастады, өзі киімін киіп алды. Екеуі атына 

мінді, патшаның қызына келді. 

Інісі айтты: «Апа! Сен қыз деп едің, еркек екен. Бұтын көрдім, бұтында шүметейі бар екен», – деді. Қыз 

қуанды, Төстіктің шешесінің үйіне алып келді, үш күн жатты, балдызы төртінші күні үйіне қайтып кетті. 

Ертеңінде Дудар қыз жалғыз «аң атамын» деп шықты. «Аға, сен үйде жат! – кешке мен келермін!» – деді. 
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Ертеңінде Дудар қыз атына мінді, далаға кетті, ат тұрып айтты: «Е, Дудар қыз, – деді – енді қайтесің?» – 

деді. «Енді мен кетейін», – деді. Ат айтты: «Қасқыр байыңнан хабар жоқ. Ертең сен Төстікпенен далаға 

шық. Төстікке өзің ти», – деді. 

Кешке үйіне келді, екі құлан алып келді. Жатты, ерте тұрды, беті-қолын жуды. «Е, ағам екеуміз құлан 

атайық!» – деді. «Жүр, екеуміз барайық» – деді. «Жарайды, барсақ барайық!» – деді. Екеуі кетті, мидай 

далаға келді. «Е, аға, кешегі әкпелген патшаның қызын кім алады?», – деді. «Е, шырағым, өзің ал!» – деді. 

«Мені кім алады?» – деді. «Сені кім алсын?» – деді. «Аға! Мен қыз едім», – деді. Ағасы қуанды, қыз 

белгісін емшегін шешіп көрсетті, жігіт қуанды, сонан соң үйіне қайтып келді, алды қызды, екеуін де алды, 

қатын қылды. Шешесі қыз деп айтқан соң «уф!» деді. «Уф!» деген лебізі от болды, үйі жанып кетті. Сонан 

соң, Дудар қыз буаз болды, буаз болып жүрді. Еліне бір жау келді, жұрт жиылды, соның көтінен қуып 

кетті. Төстік батырға қатыны Дудар қыз: «барма»-деді, айтқан сөзін алмады, «жауға барамын» деді. Қатын 

болмаған соң айтты: «Барсаң бар! Құла атты сен мінбе! Сені тастап маған келер», – деді. Атты байы мінді, 

айтқан сөзге көнбеді, қыз шідерді бермеді, бұтының арасына қысты, күйеуі өзін итеріп тастады, шідерді 

жұлып алды, жігіт аттанып жөнелді. «Шеше, аман бол!» – деді. «Мына қатыным бала тапса мені қудырт, 

ұл туса атын Алтынбай қой» – деді. Сөйтіп айтты да кетті. Бір ай жүрді, бір ай өткен соң, қатыны бала 

тапты. Басы алтын, көті күміс бір ұл тапқаннан соң, шешесі: «Төстік баламды шақырып кел! Дудар қыз 

келінім ұл тапқан, басы – алтын, көті – күміс». Қағаз жазды, баласына ол қағазды кісіменен жіберді. Қара 

дүлдүлге кісіні мінгізді, қудырып жіберді, айшылық жерді алты басып барып жетті. Жүректей жерден 

жұлындай түтін шығады, түтін шыққан жерге жетсе, есік көрінеді, есікті ашып еніп келсе, қу аяқ кемпір 

отыр. «Балам, қайда барасың?» – деді. «Түнеугі кеткен қолды көрдің бе?» – деді. Кемпір айтты: «Мен 

көрдім, осында қонып кетті, шаршап келеді екенсің, атыңнан түс, атыңды байлай тұр, ас берейін саған», 

– деді. Атынан түсті жігіт, атын байлады, үйге кірді, отырды, кемпір бір аяқ боза құйып берді, ішті жігіт, 

ас ішкен соң жатты, «демімді алайыншы», – деп жатып еді, ұйықтап қалды. Ұйықтап жатқан жігіттің 

қалтасына кемпір қолын салып жіберді, кемпір алақандай қағазын суырып алды, жігіт мас болып ұйықтап 

қалып білмеді. Кемпір қағазды оқып қараса, Дудар қыз ұл тапқан, басы алтын, көті күміс ұл тапқан екенін 

білді. Дудар қыз Төстік батырдың үйінде екенін білді. Ол кемпір қасқыр алыптың шешесі екен. Қағазды 

қайтып жігіттің қойнына білгізбей салды. Жігіт бір уақытта оянды, түрегелді. «Ойбай, күн кеш болып 

барады екен. Мен жүрейін». «Жүрсең жүр, жігітім. Қайтарыңда біздікіне келе кет». Жігіт атына мінді, 

Төстік батырды қуып кетті. Бір уақытта жетті, амандасты, «Қайда барасың, жігітім?», «Сізге келдім», – 

деді. «Қатының ұл тапты, шешеңнін, беріп жіберген қағазы, мінекей», – деп берді. Қағазды оқып 

қатынның ұл тапқанын білді. «Қайтамын», – деді. Төстік батырдың қасындағы жолдастары енді «қайтпа!» 

– деді. «Бір айдан бері келе жатырмыз, – деді. Енді жауға жеттік, – деді, ішіміздегі батырымыз сіз, 

қайтпаңыз. Жауды мұқатып кетейік!». 

Төстікті жолдастары жібермеді. Шешесіне Төстік хат сызды. «Шешеме сәлем. Той қылсын! Көп жұртты 

шақырсын! Баламның атын Алтынбай қой» – деп. Сонан соң манағы келген қайтты үйіне, қайтып 

жолындағы кемпірге келді, кемпірдікіне түсті, жігіт «демімді алайын», – деп жатты. Ұйықтағанын кемпір 

білді. Қалтасындағы қағазын суырып алды, отқа тастап жіберіп, жақты. Өзі қайтадан кемпір қағаз сызды. 

«Атты қинап шешем маған жіберген болыпты. Шешеме сәлем. Отыз арба отын әкеліп Дудар қызды 

баласымен екеуін отқа салып өртесін!» – деп кемпір сызды. Қағазды жігіттің қойнына салады. Жігіт оянды, 

түрегелді, «жүрейінші» деді, атына мінді, үйіне келді, қағазды шешесіне берді. Шешесі оқыды, отыз 

арбамен отынға жіберіп, баласының айтқан сөзін екі қылмады. 

Дудар қыз бала жаңа тапқан, жылап жатыр, түн ортасы болғанда Құла ат келді. «Дудар қыз, 

жатырмысың?» – деді. «Жатырмын, жатпай қайтейін», – деді, «Шық!» – деді. «Алтынбайды ала шық!» – 

деді. Дудар қыз түрегелді, киімін киді, белін буды, баласын қойнына салды, үйден шықты, шығып қараса 

Құла ат келіп тұрған. Құла атты көріп жылады, үш аяғын да шідер қиып тастапты, аяғының ақ сүйегі 

көрінеді. Шідерін алды, жанына байлады. Құла атқа мінді, қашып жөнелді, артынан біреу қуып келеді. 

Ұшайын десе ұша алмады, жүгірейін десе жүгіре алмады, жақындап келіп кетті. 

Дудар қыздың қалың тарағы бар екен. Тарағын лақтырды, «қалың тоғай бол»,– деп тастады. Қалың тоғай 

болды. Қу аяқ кемпір адасты. Дудар қыз кетті, кемпір тоғайдан шығып тағы қуды, қолындағы Дудар 

қыздың айнасы бар. «Айнасын үлкен дария көл бол» – деп лақтырды. Үлкен дария көл болды. 
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Дудар қыз көлге құла атымен жүзіп ортасында келе жатыр, артынан кемпір су ішінде қуып жетті, келіп 

қыздың білегінен ұстады. Ұстағанда қараса Дудар қыздың қолында пышағы бар екен, кемпір пышақты 

жұлып алды, аттың ішін пышақпенен жарып жіберді. Кемпірді ат қос аяғымен теуіп жіберді. Кемпірдің 

мойны үзіліп өлді. Судың жиегіне шыққан соң, қарыны жерге түсті, құла ат жығылды, өлгелі жатыр. 

Дудар қыз құла аттың басын құшақтап жылап отыр. Құла ат: «Дудар қыз, жылама!» – деді. «Төрт аяғымды 

кесіп, төрт жаққа таста, төрт айғыр жылқы бол! – деп айт – деді. Кеудемді кесіп, осы араға таста, алты 

қанат ақ үй бол деп айт!», – деді. Құла ат өлді. Қыз басын құшақтап үш күн, үш түн жылады, жылаған соң 

тірілмеді, төрт аяғын кесіп, төрт жаққа тастады, «төрт айғыр жылқы бол!», – деді. Кеудесін кесіп, жатқан 

жеріне тастады. «Алты қанат ақ үй бол!» – деп. Төрт аяғы төрт айғырдың үйірлі жылқысы болды, кеудесі 

ақ үй болды, бай болды, бие сауды. Алтынбай ер жетті. Жылқы бағады. Жылқы бағып жүрсе, бір аяғы 

жоқ адам киік атады. Киікті алып Алтынбай алып қашады, шешесіне алып келеді, Ертеңінде тағы 

Алтынбай аяғы жоққа келеді. «Алтынбай, мұнда кел! – деп шақырады, қасына келеді, басындағы 

тақиясын береді Алтынбайға. Алтынбай тақияны алады, үйіне келеді, биенің қасына тақияны қойып 

кетеді. Шешесі бие сауғалы келді. Алтынбай үйде ұйықтап жатады. Биенің қасына келсе, тақияны көреді. 

Тақияны алды да, жылап үйіне келеді. Алтынбайды құшақтап жылады. 

«Мұны қайдан тауып алдың?» – деді. «Бір аяғы жоқ кісіден алдым», – деді. «Со кісі менің байым Төстік 

батыр, сенің әкең, – деді. Оны алып кел» деді. Алтынбай әкесін қолынан ұстады, қолыменен көтеріп, көт 

жағына мінгізді, үйіне қайтты. 

Алтынбайдың шешесі жылап, алдынан жүгірді. Алтынбай әкесінің қолынан ұстап жерге лақтырып 

тастады, өзінің жылқысына шауып кетті. Жылқыдан кешке келді, келсе, Дудар қыз Төстік батырды биенің 

сүтіне шомылдырып, жақсы киім кигізіп, жақсы ас ішкізген, семірткен. Баласын бала қылды. 

Қатыны байынан сұрады: «Е, байым, қайдан жүрсің?» – деді. «Мен қайдан жүрейін. Иін жауды қуып 

жеткен емес пе едім. Сонда сен буаз қалған емес пе едің, сонда мен шешеме айтып едім: «Қатыным ұл 

тапса, мені қудыра жібер, – деп айтып едім. Сол күнде шешем мені қудыра жіберіпті, со жігіт келіп: 

«маған қатының ұл тапты» деп айтқан еді, шешемнің берген қағазы «міне» – деп. Қағазды оқысам: «Дудар 

қыз ұл тапты, басы – алтын, көті – күміс Төстік батыр қайта көрсін!» – деп қағазды жіберген екен. 

Қасымдағы жолдастарымнан сұрап едім, қайтайын деп айтып едім. Жолдастарым: «Қайтпа!» – деп айтты, 

ішіміздегі батырымыз сенсің, сен кеткен соң біз не боламыз?» – деді. 

«Хат жібер» деп айтты жолдастарым, хат сыздым, шешеме хат жібердім. «Той қылсын! Атын Алтынбай 

қойсын! – деп қағазды жігіттің қойнына салдым, өзге жерге қонба, түспе, тігінен өзіміздің үйге бар!» – 

дедім. «Сен Дудар қыз, бұл жерге не қылып келдің? Біреуден қысым көрдің бе? Зорлық көрдің бе?» – деп 

айтты. 

Қатын айтты: «Мен үйдің ішінде жатыр едім, жіберген жігіт келді, енем сұрады. Төстік балам келді ме?» 

деп, «Төстік батыр келмеді, сізге берген қағазы, мінеки», – деп берді. Енем қағазды алып оқытты, оқыса 

«отыз арба отын әкелсін, қызды, Алтынбай екеуін өртесін!» – деген қағаз беріпсің, сөйтіп, жылап 

«өлемін» деп жатыр едім, түн ортасында Құла ат келді, мені алып қашты. Артыннан біреу қуды, не екенін 

білмедім, жетіп келді, Құла атты пышақпен жарды, ат қос аяқтап тепті, мойны үзіліп өлді. Құла ат 

өлерінде маған айтты: «Төрт аяғымды кесіп, төрт жаққа таста. Кеудемді кесіп, осы араға таста, – деп айтты. 

Тастадым, үй болды, жылқы болды. Сені алғызған менмін», – деді. Алтынбайды жібердім. «Сенің аяғың 

неліктен тозды?». 

«Құла ат кеткен күні мен де іздеп кеттім, сонан іздеп, іздеп жүріп таба алмадым. Атым жоқ болған соң 

жаяу жүрдім, етігім тозды, жыртылды, жалаң аяқ жүрдім, сондықтан табаным тесілді, сондықтан ақсақ 

болдым, өз тамағымды өзім асырадым». 

Үйін көтерді, жеріне келді, амандасты, есендесті. «Қайдан келдіңдер?» шешесі айтты. Төстік батыр барған 

жерін айтты. Шешесі: «Балам, – деді, келінім ұл тапқанда мен қудыра жібергенімде өзің келмей «Дудар 

қыздың баласымен өртесін деп неге қағаз бердің?» – деді. «Жоқ, шеше, өйтіп бергем жоқ» – деді. 

Жігітті шақырыпты. «Е, жігітім, – деді, – қайдан түстің? Қайда қондың?» – деді. «Айтсам да өлемін, 

айтпасам да өлемін! Айтайын!» – деді. «Бара жатқанда жүректей жерден жұлындай түтін шықты. Сол 

түтінге бардым, бір кемпір сөйлесті. Қайда бара жатқан жігітсің?» – деді, жөнімді айттым. «Атыңнан түс, 

деп айтты, деміңді ал!» – деді. Бір аяқ боза берді, ішіппін, жатыппын, ұйықтап кетіппін, бір уақытта оянып 

түре келдім, атыма міндім, бардым, қайтып келіп сол үйге түстім. Бір аяқ боза құйып іштім, соны ішіп, 
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мас болып ұйықтап қалыппын. Сонда сол кемпір бірдеме қылмаса, өзге жанның үйіне түскенім жоқ», – 

деді. «Тігінен осы үйге келдім, өзім хат танымаймын. Не қылсаңыз да өзіңіз біліңіз!» – деп Төстік 

батырдың аяғына жығылыпты. Төстік батыр оны кешті, өзі бай болыпты, баласына бір ханның қызын 

алып беріпті, баласы өзінен артық батыр болыпты, барша мұрат мақсатына жетіпті. 

8. Алтын айдар 

Ертеде бір хан болған екен. Оның екі қатыны болыпты, олар бала таппапты. Сол уақытта бұл бай сапарға 

шығуға ойланып, қатындарына айтыпты: «Мен келгенше не істеп, не тауып қоясыңдар?» – депті. Сонда 

үлкен қатыны айтты: «Мен сен келгенше алтыннан әдемілеп үй салдырамын», – депті. Кіші қатыны айтты: 

«Мен алтын айдарлы бір ұл, бір қыз табамын, баланың аты Алтын Айдар болады», – депті. Сонан соң хан 

сапарға кетіпті. 

Хан екі-үш жыл жүріп, қайтып келіпті. Сонда мұндағы үлкен қатыны үй салдырып қойыпты, кіші қатыны 

алтын айдарлы бір ұл, бір қыз туыпты. Бірақ оны үлкен қатыны күндеп, бір сиқыршы қатынға айтып, 

балаларын ұрлап алып, құдыққа тастапты. Кіші қатынға: «Сен күшік таптың», – депті. Хан келіп, күшікті 

көріп, тоқал қатынды қуып жіберіпті. Екі баланы әлгі кемпір құдыққа салып жіберіпті. Сонда құдайдың 

құдіретімен Жебірейіл періште кұс болып келіп, аяғымен көтеріп алып кетіпті де, қаланың шетіндегі бір 

кемпірге әкеліп беріпті. Ол кемпірдің ұлы да, қызы да жоқ екен. Сонда екі бала үш-төрт жыл жүріпті, әлгі 

асыраған кемпір өліпті. Сонан соң бала қолына мылтық алып, құлан-бұлан аулап, етін тамақ қылып, 

терісін жуып, бір таудың шұңқырына әкеліп, соны ас қылып, сонда тұрыпты. 

Ол баланың тірі екенін біліп, бұрынғы қас қылған шешесі: «Алтын айдарлы баланы өлтіріп кел!», – деп, 

баяғы сиқыршы кемпірді жіберіпті. Сонан соң ол сиқыршы кемпір баланы іздеп келсе, бала аңға шығып 

кетіпті. Қарындасы үйде отыр екен, оған айтыпты: «Ағаңа айт, мына жақта Күлмес хан дегеннің бір биесі 

бар, күнде құлындайды, құлындары арғымақ, тұлпар болады», – дейді де, кетіп қалады. Кемпір қастықпен 

баланы өлтірмек болады. Бұл жолға барған кісі адасып кетіп, өлетін әдеті екен. Кешке ағасы келеді. Сонда 

қарындасы бәрін айтып, тамам етіпті. Сонан соң ағасы құлынды іздеп, сапарға шығып кетіпті. 

Жолда келе жатқанда бір дарияға кезігіпті, ол дариядан өткен кісі қайықпен қайырлап, әрең өтеді екен. 

Алтын Айдар дарияны кешіп келе жатса, бір перінің қызы дарияны толқын қылып, кемені аударуға келе 

жатыр екен. Ол аудара бергенде Алтын Айдар қолынан ұстап алып, қолындағы сақинасын, білезігін 

тартып алып, жолына жүре беріпті. Жүріп келе жатып, Күлмес ханға айтыпты: «Әй, тақсыр, рұқсат болса, 

құлыныңызды алайын!»,– депті. Сонда хан: «Бұйырса, аларсыз», – депті. 

Құлынды бір перінің қызы жыл сайын бермей алып кете беріпті. Сол уақытта бала мұны күзетіп тұра 

беріпті. Бір перінің қызы бұлт болып келіп, алып бара жатқанда, Алтын Айдар қылышпен салып қалыпты. 

Сонда перінің кебісін Алтын Айдар алып қалыпты. Сонан соң ханға келіп, құлынды көрсетіпті. Сонда хан 

бұған бата беріпті. Алтын Айдар қарындасына келіп, құлынды, сақинаны беріпті де және аңға кетіпті. 

Сиқыршы кемпір тағы келіп, құлын мен сақинаны көріп, қарындасына айтыпты: «Мінекей, мен сендерге 

жақсылық ойлаймын, ағаң саған сақина алып келді. Тағы бір жаққа жіберемін, онан барып алтын сандық 

алып келеді», – депті де тайып отырыпты. Ағасы келген соң қарындасы: «Тағы бір жақсы сандық бар еді, 

маған алып бер!» – депті. Сонан соң ағасы тұлпар құлынды мініп алып, жүріп кетіпті. 

Жолда бір кемпірді көріпті, ол жердің жарығын жамап отыр екен. Бала келіп: «Шеше, не қылып 

отырсың?» – депті. Ол кемпір айтыпты: «Мен осы жердің жарығын тігіп отырмын, не үшін десең, осы 

жерге өзіңдей батырлар келіп кіріп, бір сандық үшін өледі», – депті. Сонда бала: «Маған да сандық керек 

еді, – деп кіріп кетіпті. Жердің астынан бір пері шығып: «Топалтас, үйде өлсең, хабарлас!», – деп 

айқайлағанда, Алтын айдарлы бала тас болып қатып қалыпты. Тұлпар бір-екі күн күтіп, келмеген соң 

қайтып келіп, жылап тұрыпты. Қыз ағасының өлгенін біліп, тұлпарға мініп, кемпірге келіп манағы жер 

жамап отырған кемпірді көріп, ағасын сұрапты. Кемпір айтыпты: «Ағаң өлген, сен барма, барсаң сен де 

өлесің», – депті. Сонда қыз айтыпты: «Мен ағамды көріп өлемін»,– депті. Кемпір айтыпты: «Жер үстінде 

мен мұңлық, жер астында сен мұңлық!» деп жылай бер», – депті. Қыз осылайша жылап, кіріп бара 

жатқанда, алдынан бір перінің қызы шығып мұны аяп, ағасын тірілтіп беріпті. Сонан соң бір үлкен қалың 

ағаш көріп, сонда келіпті де, қарындасын тұлпарымен ағаштың шетіне қойып кетіпті. Алтын Айдардың 

өзі ағаштың ішін аралап жүріп, бір ақ отау көріпті. Отауға кіріп біраз тұрған соң, перінің екі қызы ұшып 

келіп, үйдің тұсына келіп қоныпты да, екеуі біріне-бірі айтыпты: «Әй, мен бір қорықтым, неге десең, суда 

жүріп кемені аударып жүргенімде, бір бала менің қолымдағы сақинамды тартып алды. Мен ол баланы 
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көрсем, соған тиген болар едім», – депті. Сонда кішісі айтыпты: «Мен де бір қорықтым. Неге десең, мен 

де бір ханның құлынын күнде алып кетуші едім, бір күні алайын деп келгенімде, бір бала күзетіп тұр екен. 

Мен ала бергенімде қолымдағы құлынды тартып алып қалды, ол табылса, мен соған тиер едім» – дегенде, 

«Міне, тиетін болсаң, оларды тартып алған мен болатынмын» – деп, Алтын Айдар атып түрегеледі. Сонан 

соң екі қыз бұған некесін қиыпты. Бұл бала перінің қыздарын отауымен көшіріп, манағы қарындасы мен 

тұлпарын тастап кеткен жерге алып келді. Сонан соң бәрі жиылып, бұрынғы орнына көшті. 

Сол жерде төрт-бес жыл өмір сүріп тұрды. Неше күндер өтті. Бала әр күнде аңға шығып жүрді. Бір күні 

аңға шығып жүрсе, бір адам кезігеді. Екеуі танысып, ілгері жүріп келе жатса, алдарынан бір аң шықты да, 

көлбелеңдей басып, жүре берді. Сол уақытта бала да, манағы кісі де атайын деп тұра ұмтылысты. Сол-ақ 

екен әлгі аң кісі болды да, атайын деген адамға айтты: «Мынау – сенің балаң», – деді. Балаға айтты: 

«Мынау – сенің әкең», – деді. Сендерді Масаты кемпір деген сиқыршы кемпір айырған», – деді де, өзі жоқ 

болды. Сонан соң әкесі мен баласы бірін-бірі біліп, жылап көрісті де, әкесі баласын үйіне ертіп келіпті. 

Масаты кемпірді шақыртып алдырып, шауып өл-тіріпті. Кіші қатынын «күшік таптың», – деп қайыршы 

қылып қаңғыртып жіберген екен. Соны алдырып, өзіне бұрынғыдай қатын етіпті. Алтын Айдар бала 

патша балыпты. Барша мұрат басына жетіпті. 

9. Көкжан батыр мен айдаһар 

Ертеде бір ханның үш қызы болыпты. Екі үлкен қызын ұзатқаннан кейін, хан қолында қалған кенже 

қызын күйеуге беріп, ойын-тойын жасайды. Тойға қол астындағы бір кемпір мен шалды да шақыртады. 

Кемпір үйде қалып, шал жалғыз өзі тойға кетеді. Бұл шал мен кемпір де ұлға зар екен. Құдайдан жылап, 

күні-түні бала сұрайды екен. Шалы кеткен соң, кемпір қалың ойға батып жатып, ұйықтап кетеді. Ұйықтап 

жатып, ғажайып түс көреді. Түсінде ұзын бойлы, қара кісі келіп аян береді. «Мен саған сегіз қарбыз, бір 

қауын беремін, тоғыз балаң болады. Қауыннан туған кенже балаңның атын Көкжан батыр қой», – дейді. 

Кемпір көзін ашып алғанда, қасында сегіз қарбыз бір қауын жатыр екен. Қауын, қарбызды кемпір жалғыз 

өзі жеп, тойып алады. Тойдан шал келеді. Кемпір шалға сырын айтпайды. Көп ұзамай кемпір жүкті 

болады. Тоғыз ай, тоғыз күн дегенде кемпір толғатып, тоғыз ұл табады. Кенжесінің атын Көкжан батыр 

қояды. 

Балалары ержетіп балиғатқа толады. Балалар аңға шығып, сейіл құрып жүреді. Балалары жоқта кемпір-

шал тысқа шығып қараса, тау басынан етекке қарай бір қыз қой жайып келе жатыр екен. Қыз қойын тастап, 

кемпір мен шалға келеді. Аман-саулықты сұрасқан соң, шөлдеген қыз сусын сұрайды, мейірімді кемпір 

қызға сусын береді. Манадан бері қыздан көзін айырмай ойланып тұрған қарт: 

– Бір үйде неше қызсыңдар? – деп сұрайды. 

– Бір үйде тоғыз қызбыз, – деп жауап қайырады қыз. – Ең кенжесінің аты кім? – деп сұрайды қарт. 

– Ең кенжесі – мен, – дейді қыз. Қыз сөйтіп қойына кетеді. Кемпір мен шал қыздың үйіне барып, құдалық 

сөйлеспек болады. Кемпір мен шал өзді-өзі келісіп, шал атқа мініп, жол тартады. 

Төрт күн дегенде шал қыздың ауылына келіп, әкесімен сөйлесіп, құда түсіп қайтады. Болған әңгімені 

бастан-аяқ кемпіріне айтады. Енді шал балаларын қайын жұртына ертіп апарудың қамына кіріседі. 

Балалары бір-бір ат мінеді, бір-бір түйе жетегіне алады. Бұл сапардан қалғысы келген Көкжан батыр: 

– Маған қызын сенсе берер, сенбесе бермес, – дейді. Жолда бір үлкен тау бар, соған бара жатқанда да, 

қайтқанда да қонбаңыздар! – дейді. 

Көкжан батыр үйде қалады. Басқалары жол жүріп, бағанағы үлкен тауға күн батқанда әзер жетеді. 

Шалдың үлкен баласы: «Түн болды, қонайық!», – дейді әкесіне. Шал тұрып: «Көкжан батыр «қонба» 

деген, қонбаймыз» – дейді. Түн қатып жол жүріп, құдасының үйіне келеді, бірнеше күн жатып, келіндерін 

алып қайтады. Қайтқанда жолдағы тауға тағы да кеш келеді. Балалары болмай әкесін көндіріп, ақыры сол 

тауға қонады. Таңертең тұрып қараса, астарына мінген аттары мен жүк артқан түйелері жоқ, мұнартқан 

тау, жым-жырт дала, жан-жаққа жүгіріп малдарын іздейді, таба алмайды. Сөйтіп абыр сабыр болып, 

шуылдасып жүріп, бір жартасқа келсе, бір айдаһар аузымен құйрығын тістеп, барлық малға қара болып 

иіріліп жатыр екен. 

Шал келе сала айдаһарға жалынады: «Ей, малғұн, ең болмаса малымның жартысын қайтарсаңшы!» – деп. 

Сонда айдаһарға тіл бітіп, адамша сөйлеп, былай дейді: 

– Мен сенің малыңның бәрін қайтарайын, егер сен үйіңдегі кенже балаң Көкжан батырды маған берсең, 

– дейді. 
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– Жарайды, берейін! – дейді шал. Жылан шалдың малдарын өзіне қайтарады. Шал балаларымен аттарына 

мініп, түйелерін жетектеп, бос малдарын айдап, үйіне келеді. 

Көкжан батыр ағалары мен әкесінің алдынан шығып: 

– Енді сіздерге мен жоқпын, – деп тұлпарымен жандарынан жанап өте береді. Сол уақытта әкесі: 

– Шырағым, тым болмаса, жарыңның қасына бір түнеп кетсейші, – деп жалынады. Әкесінің сөзін 

қайталап, ағалары да жалынады. Әкесі мен ағаларының сөзін қимаған Көкжан бір түн тоқтап, жарының 

қасына түнейді. 

Ертеңіне Көкжан батыр айдаһарға қарай жол тартады. Бірнеше күн жүріп айдаһарға келеді. Келісімен 

айдаһар Көкжан батырды алыс жерге, алтын шашты қызды алып келуге жұмсайды. Көкжан батыр жолда 

бір салт атты адамға жолығады. Екеуі танысып Көкжан батыр: «Әңгіме айт!» – деп қолқалайды. 

– Естігенімді айтайын ба, білгенімді айтайын ба? – дейді танысы. 

– Естіген жалған болады, білгеніңді айт, – дейді Көкжан батыр. 

– Білгенімді айтсам, менің білетінім: түнде қарсақтың ізіне түсем, – дейді. 

– Екеуі әзілдесіп келе жатса, тағы бір салт аттыға кездеседі. Онымен танысып, оған да: «Жол қысқарсын, 

әңгіме айт!» – дейді Көкжан батыр. 

– Естігенімді айтайын ба, жоқ білгенімді айтайын ба? – дейді екінші адам. Сонда Көкжан батыр: 

– Естіген жалған болады, білгеніңді айт! – дейді. Сонда әлгі кісі: 

– Мен аспандағы жұлдыздың санын білем, – дейді. Сонда үшеуі достасып келе жатса, оларға тағы бір салт 

атты кісі тап болады. Онымен де танысып Көкжан батыр: «Әңгіме айт!» – дейді. 

– Білгенімді айтайын ба, естігенімді айтайын ба? – дейді ол да. Көкжан батыр тұрып: 

– Естіген жалған болар, білгеніңді айт! – дейді. 

– Мен жер үстіндегі барлық балықтың санын білем, – дейді ол. 

Енді төртеуі достасып, жүріп келе жатса, бір бай жұртына жар салып жатыр екен. «Кім тігілген алтын 

қабақты атып түсірсе, кім күресіп балуанымды жықса, соған қызымды беремін», – деп. Жиналған 

жұрттың біреуі де байдың алтын қабағын атып түсіре алмайды, балуанын жыға алмайды. Тойға кез болған 

Көкжан батыр бағын сынап, өнер жарысына түседі. Алтын қабағын атып түсіріп, өгіз балуанын алып 

ұрады. Жұрттан өнері асып, байдың қызын алады. Олжа қызын Көкжан қасына ерген әуелгі жолдасына 

береді. 

Қызды алып жол жүріп келе жатса, той болып жатқан тағы бір ауылды көреді, ол да жамбы тігіп, балуан 

шығарып, қыз ұзатып жатқан той екен. Бұл бай да: «Жамбымды атып түсірген, балуанымды жыққан кісіге 

қызымды қосамын», – деп жұртқа жар салыпты. Көкжан батыр тағы да бағын сынауға тәуекел етіпті. 

Мұнысын жолдастары да қош көріпті. Жамбысын атып түсіріп, балуанын жер қаптырып, қызды алыпты. 

Екінші қызды екінші досына сыйлапты. Алтау болып, жол жүріп келе жатса, қыз ұзатып, той жасап 

жатқан үшінші ауылға кезігеді. Мұнда да қызды қабағын атып, балуанын жыққан кісі алады екен. Көкжан 

батыр тағы да балуанын жығып, алтын қабағын атып түсіріп, қызды алады. Үшінші қызды қасындағы 

үшінші жолдасына қосады. 

Енді жетеу болып жолға шығады. Бірнеше күн жол жүргеннен кейін үш қыз алған үшеуі Көкжан батырдан 

бөлініп қалады. Көкжан батыр жалғыз өзі бір ауылға келсе, үлкен той болып жатыр екен. Естіген құлаққа 

қыз беделі жер жарады. «Ай десе аузы, күн десе көзі бар», бір байдың керемет керім, алтын шашты сұлу 

қызы екен. Байдың шарты: «Алтын қабақты атып түсірген, балуаннан күші асып жыққан кісіге қызын 

атастырмақ екен»,– дейді. Жұрттың бірде-бірі байдың бұл шартын орындай алмапты. Тек шеттен қеліп 

қосылған жолаушы Көкжан батыр ғана байдың шартын түгел орындап, қызын алады да айдаһарға жол 

тартады. Екеуі жол жүріп келе жатып, айдалада тұрған ақ отауды көреді. Ақ отаудың қасында сарқырап 

аққан үлкен өзен бар екен. Оның аржағында алқа-қотан тігілген шағала аппақ ауыл көрінеді. Сол иесіз ақ 

отауды паналап, Көкжан батыр мен қыз аң аулап, күн көреді. Бір күні Көкжан батыр аң аулауға кеткенде, 

қыз өзеннің жағасына басын жууға барса, Еділдің ар жағынан бір кісі келіп, ол да басын жуады. Қыздың 

бір тал алтын шашы сумен ағып, жігіттің алдына барады. Шашты қолына ұстап, жігіт күркеде жатқан 

жалмауыз кемпірге алып келеді. 

– Мынау менің айрылып кеткен әйелімнің алтын шашына ұқсайды, менің әйелім болмаса игі еді, ол 

біраздан бері Еділдің ар жағындағы ақ отауда белгісіз біреудің қолында көрінеді. Соны маған қалайда 

алып бер, – деп жалынады. Кемпір: 
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– Жарайды, алып берейін, тек маған бір алтын қайық, бір торсық шарап даярла! – дейді. 

Жігіт алтын қайығы мен шарабын даярлап, кемпірге алып келеді. Кемпір шарабын алып қайықпен Еділдің 

ар жағына өтеді. Еділ жағасындағы қалың қамысқа қайығын байлап, отауда отырған қызға келеді. Келіп, 

аман-саулықты сұрасқаннан кейін, одан қашан, қайдан, не үшін, кімнен келгенін сұрап біледі. «Мынау ақ 

орда менің үйім еді, рұқсатсыз кірдіңдер!» – деп зіркілдейді кемпір. Қыз үндемейді. «Айтпасаң өлтіремін, 

ағаңның жанын айтсаң өлтірмеймін», – дейді. 

– Жарайды, сұрайын айтса! – дейді қыз. Кемпір келетін күнін айтып шығып кетеді. Көкжан батыр аңнан 

қайтып келеді. 

Қыз ағасынан: 

– Көке, осы сіздің жаныңыз қайда болады? – деп сұрайды. Ағасы айтпайды. Көкжан батыр тағы да аңға 

кетеді. Жалмауыз кемпір келіп: «Не білдің?» – дейді. Қыз тұрып: «Көкем айтпады», – дейді. Залым кемпір 

қызға ақыл береді. «Енді келгенде айтпаса, сен менің ағам емессің, мен сенің қарындасың емеспін деп 

жыла, сонда айтады», – дейді. Соны айтып кемпір тағы кетіп қалады. 

Көкжан батыр аңнан қайтып келген соң, қыз сұрап еді, ағасы айтпады. Айтпаған соң, қыз жылады. Сонда 

Көкжан батыр ойланып: «Айтсам айтайын, жылап болмадың ғой!» – дейді. 

– Менің жаным оң жақ көрпенің астында, бәкінің ұшында, тірі жанға тіс жарып айтушы болма!» – дейді 

де, ертеңіне тағы аңға кетеді, 

Кемпір келіп сұрағанда қыз айтады: «Көкемнің жаны – оң жақ көрпенің астында, бәкінің ұшында екен», 

– дейді. Оны естіп, қуанған қу кемпір, қызды шарап беріп мас қылып, оң жақ көрпенің астындағы бәкіні 

алып, отқа қыздырып, суға лақтырып жібереді. Ес-түсінен айрылған қызды қайыққа салып, кемпір Еділдің 

аржағына өтеді. Барысымен қызды алтын сарайға қамап тастайды. 

Сол уақытта баяғы бірге кеткен үш кісінің көңілдері қаяу, қабақтары кірбең тартып, бір сезік пайда 

болады. Сонда жұлдыздың санын білетін кісі: «Жарық жұлдыз ағып түсті. Көкжан батыр дүниеден өтіпті. 

Енді оның сүйегін іздеп табу керек», – дейді. Қарсақтың ізіне түсетін кісі Көкжан батырдың ізімен манағы 

ақ орданың үстінен шығады. Келсе, Көкжан батыр өліп жатыр екен. Балықтың санын білетін кісі 

балықтарын түгелдесе, шортан жоқ екен. Ол дереу шегініп суға түсіп, Еділдің терең жерінен шортанды 

тауып алады. Үйге әкеліп шортанның ішін жарса, ішінен бәкі шығады. Оны Көкжан батыр жатқан 

көрпенің оң жаң астына тығады. Сол уақытта қозғалғандай болады. Көкжан батырдың жаны екенін олар 

сонда біледі. Бәкіні алып отқа қыздырып, суға малады да, көрпенің астына қайта тығып қойып еді, Көкжан 

батыр оянып: «Қатты ұйықтап кеткен екенмін ғой», – деп орнынан ұшып түрегеледі. Қарсақтың ізіне 

түсетін кісі: 

– Жоқ, сен ұйықтаған жоқсың, өліп қалыпсың, біз тірілтіп алдық, – дейді. Соны айтып, олар қайтып кетеді. 

Енді Көкжан батыр қызды іздеп Еділдің аржағына өтеді. Ауыл шетіндегі жерге келсе, бір кемпір отыр 

екен. Кемпірмен сөйлесіп, көп хабар естиді. Сол ауылда бір хан қызын ұзатайын деп жатыр екен. Көкжан 

батырдың тұлпары да сонда екен. Кемпірге Көкжан батыр «өзінің кім екенін» айтпайды. 

– Шеше, жүріңіз, тойға бірге барайық! – дейді батыр. 

– Барсақ барайық! – дейді кемпір. Тойға барса, бәйге жарысы болғалы жатыр екен. Бәйгеге қосайын десе, 

Көкжан батырдың тұлпары маңайына тірі жанды жолатпайды. Мұны көрген Көкжан батыр: «Тұлпарды 

маған беріңіздер, мен мініп үйретіп берейін!» – дейді. Оның сөзін ешкім елемейді. «Сен түгіл, әкеңдей 

кісі үйрете алмай жүр, саған ондай өнер қайдан келді?» – дейді жұрт. Сұрап болмаған соң, ақырында атты 

береді. Көкжан батыр үстіне мінгенде тұлпар танып оқырынады. Жиналған жұрт оны да елең қылмайды. 

Көкжан батырдың қару-жарағы киімінің ішінде буулы екен, тұлпарына мініп алып, қылышын қолға алып 

айғайлап: 

– Үйрету олай емес, былай! – деп шаба жөнеледі. Былай шығып, бір сарайға келеді. Сарай жабық екен. 

Кілтін бұрап сындырып, ашып қараса, ішінде мас болып жатқан кызды көреді. Көкжан қызды сарайдан 

алып шығады. Екеуі баяғы алтын қайыққа отырып, тұлпарды жүздіріп, Еділдің бергі жағына өтеді. 

Енді Көкжан батыр айдаһарды іздейді. Бірнеше ай жол жүріп, айдаһардың тұрған жеріне келсе, 

айдаһардың қасында торы атты бір қара жігіт жатыр екен. Анадайдан көріп, қара жігітті Көкжан батыр 

атады. Қара жігіт қозғалмайды. Қанша атса да оғы дарымайды. Ата-ата батырдың оғы таусылады. 

Тіпті болмаған соң, Көкжан батыр қара жігіттің қасына келіп жөн сұрайды: 

– Мына сенің өлтірген айдаһарың менің досым еді. Сен оны неге өлтірдің? – дейді Көкжан батыр. 
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– Мен неге өлтірмейін. Мен анамның құрсағында жатқанда ол менің әкемді алып кетіпті. Сондықтан, мен 

оны өлтіріп, кегімді алдым, – дейді қара жігіт. 

– Әкең аты кім? 

– Көкжан батыр. 

Сөйтсе, ол Көкжан батыр елден кеткенде іште қалған баласы екен. Әкелі-балалы екеуі сол жерде 

құшақтасып көрісіп, табысыпты, аман-есен еліне келіп, барша мұратына жетіпті. 

10. Есекмерген 

Баяғыда бір кісі өлер алдында, артында қалып баратқан жалғыз баласы Есекмергенге өзінің басынан өткен 

тәжірибесін қорытындылап: «Балам, сен жалғыз өзің жүріп орманға барма, тақыр жерге барып, молаға 

барып жүруші болма?», – дейді. Баласы «Жарайды», – деп әкесі айтқан ақылды орындап жүреді. Бірақта 

есейген сайын: «Осы әкем маған не айтты, осының бәрі түкке тұрғысыз қиял болар, одан да осы әкем 

айтқан орман, молаға, тақыр жерге барсам қайтеді?», – деп, «ерем» деген жолдастарын ертпей, садағын 

асынып, жол жүріп кетеді. Бала жас болса да батыр, құралайдың көзінен тигізетін мерген болатын. 

Сондықтан, өзіне-өзі сеніп, ол жалғыз жүрмекші болады. Жолда аңдарын атып орман іздеп, ақырында бір 

орманға келеді. Келсе, орман ішінде аңдар жүреді. Осы аңдарды атып азық қылады. Ол осылай отырып 

ойлайды. «Қой, осы іздеп жүргенімде орман ғой», – деп, ол осында түнемекші болады. Жол қазанына ет 

асып, ол түнде үш ағаштың басын құрастырып, отты лаулатып жағады, бірақ әлі келер ешкім жоқ болады, 

Сөйтіп, ол тамақ жеп отырғанда ұзын бойлы бір жезтырнақ келеді. Қанша батыр болса да осыдан қорқады. 

Жеп отырған тамағынан ет береді жезтырнаққа, бірақ жезтырнақ дәрменсіз болады, тырнағы икемге 

келмей жей алмайды. Есекмерген аузына қасығымен ет салады. Ақырында жезтырнақ шыдамы жетпей 

кетіп қалады. Осының қайта соғарын білген Есекмерген айла жасаудың амалын қарастырады. Отты жаға-

жаға отырып, бір томар ағаш әкеліп, басына бас киімін кигізіп, киімін жамылдырып, оның жанына 

тастайды да, орманның биік ағашының басына шығып отырып, жезтырнақты бақылайды. Жезтырнақ 

батыр бала жатқаннан кейін келіп, жаңағы томар ағашқа тырнағын салады, бірақ тырнақ терең батып 

кетіп, ала-алмай жатқан жерде Есекмерген садақпен атып өлтіреді. Сосын өз орнына қайта барып, 

жезтырнақтың тырнағын кесіп алады. Сол түнді орманда өткізіп, енді молалы, елсіз даланы іздейді. 

Ақырында, ода табылады, атып алған аңдарын асып жеп, сол түнде моланың қасында өткізгісі келеді. 

Тамағын жеп отырғанда Таутойлау келеді. Бірақ ол батыр баладан қорыққанынан қаша жөнеледі. 

Ақырында бала жезтырнақтың тырнағы мен Таутойлаудың тілін кесіп алады. Таутойлау өледі. 

Есекмерген ойлайды: «Я, бұның жаны тілінде екен, мана ғой жалаған жерін оятын еді». 

Сүйтсе де, бала енді сасайын деді. «Қой, енді екеуінен аман өттім, енді несіне қорқамын?» – деп тақыр 

жер іздейді. Бұнысы да табылып, сол түнді тақыр жерде өткізеді. Түні бойы ештеңе көрмейді. Таңертең 

тұрса, айналасын тау қоршап алыпты. Есекмерген таудан әрі-бері де өте алмайды. Аласа жерін іздеп 

шығайын десе, жаңағы тау сілкініп қалады. Сөйтіп, жаңағы тауға тіл бітеді. «Сен, Есекмерген, мен 

айдаһармын. Сенің батырлығыңды біліп, бір қиыншылық жағдайда сені осылай қолға түсіріп отырмын. 

Менің екі туысым бар еді. Біреуі жезтырнақ, екіншісі таутойлау, ал енді соның бәрін өзің өлтіріп отырсың. 

Соның бәрі маған таршылық жағдайда көмек көрсететін, бірақ енді жоқ. Сондықтан сен маған көмек 

көрсетсең, сені аман еліңе жіберемін» – дейді. «Жарайды, жақсы» – деп Есекмерген келісіп, «қандай 

жұмысқа жұмсасаң да барамын», – дейді. Жаңағы тау айдаһар болып, енді Есекмергенді өзінің мекеніне 

қарай алып кетеді, келсе айдаһар айтқандай екен, өзінен басқа тірі айдаһар жауы болады. Осының бәрін 

өлтіріп жүрген айдаһарлардың басқа тобы болатын. Енді бүгін соңғы айдаһар келіп, оны өлтірмекші еді. 

Бірақ бұған Есекмерген дос болып, енді жауға тынбай қарап тұрады. Есекмергеннің қолында үлкен 

жезтырнақтың тырнағы болады. Осыларды керек жеріне жұмсап, бәрінен де басым түсіп, айдаһарды 

қырады. Бұған көңілі біткен айдаһар Есекмергенге ат басындай алтын, қой басындай күміс береді. 

Есекмерген ырза болып, елін іздеп кетеді. Ақырында, елін де табады. Өзі кеткенде жалғыз шешесі 

болатын. Ол баласын жатса да тұрса да ойлайтын. Көзінен сорасы ағып жылап жүретін. Ақыры, бұл 

жағдай да өзгеріп, баласы аман-есен келіп, шешесі қуанады. Сөйтіп, Есекмерген қызықты дәурен сүріп, 

бай болып барша мұратына жетеді. 

11. Тотан батыр 

Ерте, ерте, ертеде Құбахан деген хан екен, малының саны жоқ екен. Хандығының көлемі- жеті айшылық 

жол екен. Құбахан жалғыз ұл көреді, ұлының атын Тотан қояды. Ұл туғанда бір биесі қоса құлындапты. 
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Ол құлынды ұлына арнапты. Құбахан бір күні түс көреді. Түсінде: «Тұр! Тотанның қайнына баратын кезі 

жетті. Еліңді жи, тойыңды жаса. Барса жолдас ерт, бармаса өзін жібер. Оның қайын атасының аты – 

Шынтемір хан, жарының аты-Күнікей. Күнікей-Шынтемір ханның жалғыз қызы. Жолы – жеті айшылық 

жол, аты, қару-жарағы сай болсын!» – дейді. 

Хан ерте тұрып, елін жиып, көрген түсін айтады. Және той жасап, Тотанды Шынтемір ханның еліне 

жібермекші болады. Бірақ сонша алыс жолға ешбір адам жолдас болып баруға жарамайды. Тотан жалғыз 

кететін болады. Тотанға көк тұлпарды мінгізеді. Жолына ақсарбас шалып аттандырып, бірнеше күншілік 

жерден жолдастары кері қайтысады. 

Тотан жолын дұрыс білмесе де, түс көрген атасы, «күннің батысына қарай жүре берсе табады» – деген 

бағытпен жүріп келеді. Күндерде бір күні жалғыз үйге кезігеді. «Жол сұрайын» – деп тыстан дауыстайды. 

Үйдің ішінен бір жалмауыз кемпір шығады. Жөн сұраған Тотанға: «Аттан түс, сені жеймін, бұл жолмен 

ешбір адам баласы жүруге тиіс емес», – деп кәрленеді. Тотан: «Мен жаспын, үйленейін, қызық көрейін, 

қайтарда Күнікейді саған әкеліп берейін. Мені жіберіңіз!» – деп жалынады. Кемпір Тотанның тілегін 

қабыл алып, дұрыс жолға сілтеп қоя береді. Тотан одан ары жүре береді. 

Күндерде бір күні Тотан қалың орманға кездеседі. Жүріп келе жатса, сауысқандарды білдірмей ұстап 

алып, құйрық қанатын жұлып алып қоя беріп, ермек жасап жүрген бір адамды көреді. Тотан келіп сәлем 

беріп, амандасады. Жүрісін түсіндіреді. Бұл адам көз байлаушы адам екен. Жұмысы болмағансын, 

сауысқанның көзін байлап, ермек жасап жүр екен. Ол кісі Тотанға: «Ұлықсат етсеңіз, сізге жолдас болып, 

барып қайтайын, қызық көрейін!» – деп тілек білдіреді. Тотан ұлықсат етеді. Сонымен, екеуі жолдас 

болып одан әрі жүре береді. 

Бірнеше күн жүріп, орманнан шығады. Ашық алаңда бір адам киіктерді қуып, ұстап жүр екен. Аяғына 

байлаған қазандай екі тасы бар. Тотандар бұл адамға келіп амандасады. Жөн сұрасады. Бұл Желаяқ деген 

жүйрік екен. Аяғына тас байламаса екпінімен тоқтай алмайды екен. Сонымен «сізге жолдас болып, қызық 

көріп қайтайын» деп, ол да Тотан батырға ілеседі. 

Үшеуі жолдас болып жүре береді. Күндерде бір күні көл жағасында мылтық ұстап отырған адамға 

кездеседі. Жөн сұрасады. Бұл кісі атақты мерген екен. Атқан аңы бір тәулікте сол атқан мезгілінде түседі 

екен. Кеше бір аққу атқан екен, «ә» дегенше сол аққу түседі. Жөн-мәнісін білгеннен кейін, «мен де сізге 

жолдас болып, қызық көріп келейін», – деп бірге жүреді. 

Енді бұлар төртеу болып келе жатады. Күндерде бір күн сортаң жерге тап болады. Жағалап жүріп келе 

жатса, бір адам жерге жабысып, құлағын төсеп тың тыңдап жатқанын көреді. Жөн сұрасып біліседі. Бұл 

адам атақты тыңшы екен. Оның білмейтіні жоқ. Оған жердің асты-үсті бәрі бірдей. Болған уақиғаны біліп 

отырады екен. «Қазір жер астында жеті ел соғысып жатыр, соны тыңдап жатыр едім», – дейді. Сөйлесе 

келе: «Мен де сізге жолдас болып, қызық көріп қайтайын», – деген тілегін айтады. Тотан мақұл көреді. 

Енді бесеуі болып, ілгері жүре береді. Күндерде бір күні бұларға Ұлытау көрінеді. Жақындағанда таулар 

біріне-бірі соғылып, қозғалып тұрады. Бұлар таңданысып тұра қалады. Бәрі жақын баруға қорқады. 

Жолдастарын осы араға қойып, Тотан өзі барады. Егер бір жанжал бола қалса, жолдастары көмекке әзір 

тұрады. 

Келсе, бұл тауды бір дәу мекен етеді екен. Оның үш баласы бар екен. Балалары еншіге таласады екен. 

Әкесі: «Олай болса, әрбіріңе күштеріңе қарай енші беремін. Қайсыңның күшің көп болса, өзімде 

қаласың!» – деп, тауды көтертіп тұр екен. Таудың бірдей болмауы себебі: әрқайсысының жасына, күшіне 

қарап өлшеп көтерткен екен. Тауды көбірек қозғап тұрған- кіші ұлы екен. Тотан барғансын жөн сұрасады. 

Олар еншілерін бөліседі. Дәудің кіші ұлы: «Мен де қызық көріп қайтайын», – деп Тотанға ереді. 

Сонымен бұлар алтау болып жолға шығады. Ойын-сауықпен жүре береді. Сапар өте қызықты болады. 

Жүре-жүре бұлар Шынтемір ханның елінің шетіне ілінеді. Анықтап, сұрап біліседі. 

Шынтемір ханның ордасына келіп хабарласып, қонақ үйге түседі. Қонақ үйде неше түрлі сауықшыл 

хандар бар екен. Сауық аспаптары да жеткілікті. Ханға хабар етіп, жөнін мәлім етуге кісі жіберіп, бұлар 

үйді-үйге бөлініп жата береді. 

Күндерде бір күні хан бұларды шақыртып, Тотанның тілегін мақұлдап, Күнікейді белгілі шартпен 

бермекші болады. 

– Еділ бойында Сахын деген қалмақтың ханы бар. Соны жаулап, жерін, суын, елін маған көндіріп бер. 

Қасыңа жолдас, астыңа ат берейін. Егер мұны орындамасаң, Күнікейді бермеймін! – дейді хан. 
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– Жарайды! – дейді Тотан. – Маған жолдастың керегі жоқ, өзімнің жолдастарым да осында жата берсін. 

Барғанша мініп баратын ат бер, өзімнің атым тынықсын, – дейді. 

Хан «мақұл» деп бір қара тұлпар береді. Тотан қару-жарағын сайлап алып, жолдастарымен қоштасып, 

жолға шығады. Сол кеткеннен батыр бірнеше ай хабарсыз кетеді. Қалмақтың еліне барып, соғыс салады. 

Он жеті күнде қалмақ ханының әскерін қойдай қырып, өзін өлтіріп, елін көндіріп, Шынтемірге қаратып 

елге келеді. Қалмақ ханының басын Шынтемірдің алдына әкеліп тастайды. Хан разы болып, тойдың 

жабдығына кіріседі. Бірақ, ханның Батыр Барақ деген палуаны Күнікейге ғашық екен. Келіп ханды 

азғырады: 

– Жалғыз басты, салт атты, сабау қамшылы бір балаға Күнікейді беріп жіберу жөн емес. Әлі де болса шарт 

қою керек. Күресте, ат бәйгесінде, алтын қабақ атуда, жаяу жарыста озып шықса алсын, әйтпесе, 

Күнікейді беруге болмас, – дейді. Хан Барақ батырдың сөзіне көніп, Тотанға бәсеке жайын түсіндіреді. 

Тотан: 

– Мейлі, хан өзі білсін, мен бәрінен де қашпаймын, – дейді. Той басталады. Әуелі күрес басталады, бас 

балуанға хан жағынан батыр Барақ, Тотан жағынан дәудің баласы шығып, күреседі. Жарты күн 

күрескеннен кейін Тотанның балуаны жығады. Алтын қабақ атысады. Хан үш жүздей мерген шығарған 

екен. Біреуі де тигізе алмайды. Тотанның мергені атып түсіреді. 

Ат бәйгесі басталады. Атты үш күншілік жердегі сары қазықтан жібереді. Хан үш жүздей көк мойын 

жүйрік шығарады. Тотан Көк тұлпармен өзі шабады. 

Ат қайтты сары жазықтан шұбатылып, 

Жалғызға қылсын Алла жәрдемшілік. 

Сан қолдан, «ә» дегенде озып шықты 

Тотанның қара көгі жалғыз шығып. 

Аруағы ер Тотанның асады енді, 

Қамшыны Көк тұлпарға басады енді. 

Сан қолдан озып келген Көк тұлпарды 

Көрген соң, Шынтемір хан сасады енді. 

Сөйтіп, Тотан ат бәйгесінен де озып шығады. 

Енді жаяу жарыс болады. Хан бір мыстан кемпір шығарады. 

Тотан Желаяқты шығарады. Бұлар да жоғарыдағы ат жіберілген жерден жарыспақ болады. Мыстан кемпір: 

«шөлге ішетін су» деп, Желаяққа шарап беріп мас қылады. Ол мас болып, ұйықтап қалады. Мыстан 

жүгіріп кетіп қалады. Желаяқ, сол жатумен екі күн жатады. Үшінші күні тұрса, кемпір жоқ, кетіп қалған. 

Бұл, олардың ең соңғы жүгіретін, үшінші күні екен. Желаяқ мыстанның алдағанын біледі де, тұра жүгіреді. 

Сәске түстен асқанда кемпірдің қарасын көреді. Жерден бір уыс топырақ алады да, кемпірге жетіп келіп: 

«Әйт, кемпір!» – дегенде, мыстан жалт қарайды. Қолындағы топырақты мыстанның көзіне шашып 

жібереді. Кемпір көзін уқалап қалғанда, Желаяқ күтіп тұрған көпшілікке жүгіріп жетіп келеді. Хан 

жеңіледі. Күнікейді беретін болады. Бұлар жайғасып жата береді. 

Күндерде бір күні Батыр Барақ қырық күймелі арба даярлап, оған екі қыз, бір делбеші мінгізіп, Күнікейді 

түнде алып қашады. Ертеңіне тыңшы біліп қалып, Тотанға айтады. Тотан: «Қаланы қырамын» – деп атына 

мініп, көшеге шығады. Бірақ көз байлаушы жүгіріп келіп жалынады: 

– Елді бүлдірме, мен өзім алып келемін, – дейді. Сөйтіп, қуып жетіп, басқа күймедегілердің көзін байлап, 

Күнікейді алып келеді. Күнікей келгесін бұлар жолға шығады. 

Бұлар ойнап-күліп келе жатады. Жолдастары әрбір өздерінің мекенінде қалмақ болады. Тотан мұңаяды. 

Жолда Күнікейді мыстан кемпірдің күтіп тұрғанын, оған берген уәдесін жолдастарына айтады. 

Жолдастары бірге мұңаяды. Ақырында ойлап-ойлап ақыл табады. Желаяқ жаннан асқан сұлу екен. Осы 

Желаяққа аттың құйрығынан шаш өреді. Мыстанға жақындағанда Күнікейді жолға қойып, барлық киімін 

Желаяққа кигізіп, «қыз» – деп кемпірге әкеліп береді. «Тотан Күнікейді алып, ұзап кетті-ау!» – деген кезде, 

Желаяқ: «Әже, далаға шығып келейін», – дейді. Желаяқ есіктен шыға қашады, жалмауыз тұра қуады. 

Жалмауыз тұра қуды қашқаннан соң, 

Етегін жия алмады сасқаннан соң. 

Оралып етегіне үш жығылды 

Сүрініп аяғына басқаннан соң. 
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Желаяқ келе жатыр құстай ұшып, 

Жалмауыз үш жығылды жерді құшып. 

Көйлегін ызаланып шешіп тастап 

Қосылды мыстан зорға жолға түсіп. 

Жалмауыз да жүйрік екен. Желаяқты састырады. Жаны қысылған Желаяқ кешегі артта қалған 

жолдастарына қарай қашты. 

Көзбайлаушы жалмауыз мыстанның көзін байлай алмады. Тау көтеруші кемпірге бір кішірек тауды 

лақтырып еді, кемпір оған да жығылмады. Бұл жайды тыңшы біліп, мергенге хабарлады. Күтіп тұрған 

мерген ғана кемпірді атып өлтіреді. Желаяқты ажалдан құтқарады. 

Тотан Күнікейді алып еліне келеді. Құбахан хан үлкен той жасап, хандығын береді. 

12. Ақжан батыр 

Ертеде бір бай болыпты, малы көп болыпты. Әсіресе, жылқысы сондай көп болыпты. Жылқысының саны 

алты айғыр үйір болыпты. Жаз өтіп, күз таянғанда жылқыларды бағу қиынға түседі. Бір жағынан, 

жылқыларға қасқыр тисе, екінші жағынан, жылқыны шетінен білдірмей ұрлайтын белгісіз бір ұры пайда 

болады. 

Бай қыстың таянып келе жатқанын ойлап, қар түскенде жылқыларды далаға бақтыру, әрі күнделікті 

жоғалуын тыю үшін, жылқы бағушы адамды іздеуге кіріседі. 

Сол кезде елге аты шыққан жылқышы, әрі батыр, әрі мерген, мал дегенде жалғыз торы аты бар Ақжан 

деген батыр бар екен. Ол туралы бай ести сала, Ақжанның үйіне барады. Ақжан батырға жалынып: «Алты 

үйір жылқымды бағып бер, қыстан аман-есеп алып шықсаң, бір айғыр үйір жылқыны ақың үшін аласың», 

– дейді. Ақжан батыр: «Қасыма бес кісі бер», – дейді. Бай: «Қасыңа өзімнің інімді берем, қалған төрт 

жылқышы ауыл адамдары болады», – дейді. 

Ақжан батыр «құп» деп торы атына мініп, байдың ауылына келеді. Одан кейін ол, түгел санап, алты айғыр 

үйір жылқыны, бес кісі бақташысымен қарамағына алады. Бұдан кейін бұлар қостанып, алты айғыр үйір 

жылқыны шөбі қалың, суы мол қопалы жерге айдап әкеледі. Қопаның ішінен ыңғайлы жерге 

жылқышылар алты қанат киіз үй тігеді. Онда тамақ ішеді, басы артық киім-кешектерін қояды, кезекпен 

демалады, боран күндері паналайды. Күндер артынан күндер, айлар артынан айлар өтіп жатады. Бірақ 

жылқы ішінен жылқы жоғалу деген болмайды, 

Күндерде бір күн Ақжан батыр алты үйір жылқымен жалғыз өзі қалып, қалған жылқышыларды үйге 

тамақтануға қайырады. Кешке қарай бесеуі келісімен бір ту биені сойып, етін тай қазанға салып, киіз 

үйдің ортасына жер ошаққа асады. Бесеуі етті пісіріп жеп, жайғасып болған соң, жылқыға бармақ болады. 

Бірақ, байдың інісі ту биенің етіне тойған соң ұйқысы келіп, «ауырады» да, ол киізге оранып үйде қалады. 

Қалған төртеуі аттарына мініп, жылқыға барып, Ақжан батырды үйге тамаққа жібермек болып жөнеледі. 

Бұлар барған соң, Ақжан батыр үйге қайтады. Оның торы аты сондай жүйрік болған екен дейді, тіпті 

алдынан кеткен қараға жетпей тынбайды екен, артынан қуған қараға ешбір ізін білдірмейді екен. Ақжан 

батыр атын желдіріп келе жатса, алты қанат киіз үй орнынан төрт сүйем жоғары көтеріліп, астынан оттың 

сәулесі көрініп тұр екен дейді. Есіктің тұсына таман қарсылай жүрсе, үйдің нақ ортасында жалғыз көзді 

дәу қолына үйде қалған байдың інісін алып, оны отқа қақтап жеп отыр екен дейді. Ақжан батыр киіп кетіп, 

жалғыз көзді дәудің тап көзінен көздей отырып, саржамен атады. Сол кезде дәу алты қанат киіз үйді 

көтеріп ала жөнеледі. 

Бақса, Ақжанның жолдастары жылқыға үйден аттанып кетісімен, дәу үйге келіп, қазандағы етті жеп, одан 

кейін киізге оранып жатқан жалқауды ұстап алып, отқа қақтап жей бастаған екен дейді. 

Бұдан кейін Ақжан батыр дәудің ізіне түсіп, соңынан қуған да отырған екен дейді. Таң қараңғысы болған 

кезде барып жаудың үңгіріндей бір інге кіреді. Ақжан батыр атын қаңтара тастап, қолына саржасын ұстап, 

дәу кірген інге кіреді. Көп жүрмей-ақ, қолы жалаңаш дәудің денесіне тиеді. Сүйреп алып шықса, дәу өліп 

қалған екен дейді. Көңілі тынған Ақжан батыр құйғытып жолдастарына келеді. Оқиғаны түгелдей айтып, 

киіз үйін қайтадан құрап, тігіп береді. 

Ақжан батыр жолдастарына: «Мен елге барып, байға болған оқиғаны айтайын, «бұл дәу үш ағайынды» – 

дейтін еді. Қалған екі тумасы маған келер, сендерге тимес, жылқыны жақсы бағыңдар, мен барып 

қайтайын», – дейді. Жолдастары мақұлдап, қош айтысып, Ақжан батырды шығарып салады. 
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Елі салт аттыға үш күндік жол екен дейді. Ақжан батыр шыққан күні кешке бір ауылға қонбақ болып, 

келіп түседі. Кешке түскен үйіне бір жат адам келіп, Ақжан батырмен сөзге кіріседі. Әлгі жат адам 

кетерінде Ақжаннан кешке, қай жерге ұйықтайтынын сұрап, өзінің бұның қасына жатқысы келетінін 

айтады. Ақжан батыр оған: «Есіктің алдына, ақ жадағайымды айқара жамылып, торы атты беліме байлап 

жатармын», – дейді. 

Ақжан батыр мұның жат адам екенін сезіп, түнде есіктің алдына томар ағаш тастап, оның үстіне ақ 

жадағайын айқара жауып, атын томарға байлап, өзі есік алдындағы сайға жасырынып, саржасын қолына 

ұстап бақылап отырады. Түн ортасы ауған соң, бір кезде аспаннан бір үлкен қарақұс ұшып келіп, ат 

байлаулы тұрған томарды келе бүреді. Ақжан батыр саржамен атып қалады. Дәу томарды сүйрей 

жөнеледі. Атына мініп, ізімен Ақжан батыр барса, өліп те қалған екен дейді. Одан кейін қонған үйімен 

қоштасып, Ақжан батыр бағытымен еліне жөнеледі. Келесі күні де жолда қонған үйінде осындай оқиға 

болып, сонымен үшінші дәуді де өлтіреді. 

Ақжан батыр еліне жетіп, барлық болған оқиғаны айтады және де байға байдың інісін дәу өлтіргенін 

айтады. Бай інісінің өлгеніне жылап, малдарының аман қалғанына қуанып, елін жиып, той жасап, ат 

шаптырады. 

Ақжан батыр да кері оралып, жылқыларға барып, жолдастарымен байдың жылқыларын айдап әкеліп, 

байға тапсырады. Бай жылқыларын аман алып шыққаны үшін, дәулерді өлтіргені үшін Ақжан батырға 

келісім бойынша бір үйір жылқыны береді. Ақжан батыр бір үйір жылқыны үйіне айдап келеді. Бұрын 

басынан өткен қиыншылығы ұмытылып, Ақжан батыр барша мақсатына жеткен екен дейді. 

«Еңбек етсең, дұрыс ет» деген мақал осыдан қалған екен дейді. 

13. Боз атты Боран батыр 

Ерте заманда жезтырнақ деген жыртқыш шығып, адам баласына ауыр зиян салып, елді көктетпей 

қойыпты. Ешкім оған батып бара алмайды екен. Барған адамды жезтырнақ жамсатып отырыпты. Бір күні 

Боран батыр боз атына мініп жезтырнақтың мекеніне қарай жалғыз тартыпты. Оған жолдас болуға ешкім 

шықпапты. Батыр: «Ер азығы мен бөрі азығы жолда» – деп, азық алмай, жолаушылап жүріп кетеді екен. 

Боран батыр жезтырнақ мекендейтін қалың жыныс орманға келіп, бір дәу арқарды атып алады да, оның 

етін, бауырын қоламтаға көміп қойып, боз атты байлап тастап, от басында қамсыз отырады. Бір кезде 

жезтырнақтың дыбысы шығады. Боз ат құлағын қайшылап, тықыршып, осқырып тұрады. Боран батыр 

оны елемегенсіп отыра береді. Сәлден соң жезтырнақ Боран батырдың қарсы алдына келіп бір тізелеп 

отыра кетеді. Бұл кезде Боран батыр қоламтаға піскен бауырды алып, кесіп жеп отырады. Боран батыр 

қолындағы болат семсердің ұшына шаншып томардай бауырды жезтырнаққа ұсынса, жезтырнақ 

семсердің ұшын «тырс» еткізіп кесіп, бауырмен бірге алып қалады. Бұдан Боран батыр титтей де 

сескенбейді. Саптама етігінің қонышынан және бір семсерді суырып алып, қоламтада жатқан арқардың 

асықты жілігін ортасынан қурайша жона кесіп, екіге бөліп тастайды да екі басының майын аузына кезек-

кезек құйып, лақтырып жібереді. Боран батырдын бұл айбынынан, өткір семсерінен, жебелі садағынан, 

қалтасының астында жатқан айбалтасынан қорыққан жезтырнақ ақырын шегініп барып, жым-жылас 

болады. 

Тұңғиық түнде Боран батыр өз бойындай және өз жуандығындай бір теректі кесіп әкеледі де, ертоқымын 

оған жастық қылып, үстіне шапанын жауып, кәдімгі ұйықтап жатқан адамға ұқсатып қояды. Содан кейін 

өзі жеңілтектеніп, садағын қолына алып, жанындағы үлкен теректің басына шығып, жезтырнақтың келуін 

аңдып отырады. Аздан соң жезтырнақ бір басып, екі басып ептеп келеді де, қаннен-қаперсіз ұйықтап 

жатқан адамды көріп: «Қап, бәлем, сені ме!» – дегендей-ақ бас салады. Қатыгез жезтырнақтың темір 

тегеуріні дүңкиген ағашты күтірлетіп жібереді. Мұның адам емес, ағаш екенін біле қойған жезтырнақ 

адыраңдап айналасына қарай бергенде, Боран мерген садағымен жезтырнақтың жүрегіне періп қалады. 

Жезтырнақ ышқынып барып серең ете түседі. Боран батыр ағаштың басынан түсіп, өлген жезтырнақтын 

теңге-моншақтарын сыпырып, болат тырнақтарын кесіп алып кете барады. 

Бұл кезде Боран батырдың ауылы аласапыран күйге түсіп, «Боран батыр жезтырнақтың мекенінен аман 

келе алмайды, оның темір тегеурінінен құтыла алмайды, жезтырнақ біздің тұқымымызды кұртады», – деп 

дүрлігісіп, күңіреніп жатады. Боран батыр жезтырнақты жеңіп қайтқанда, қалың жұрт қабағат қуанып, 

ақсарбас айтып, ұлы жиын-той жасайды. Осыдан кейін де боз атты Боран батыр жезтырнақты жою 

жорығына әлденеше рет аттанып, үлкен олжамен оралып жүреді. 
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Күндердің күнінде Боран батырдың қызы ұзатылатын болады. Қыз ұзатыларда әкесінен алғашқы 

жезтырнақтын теңге-моншақтары мен жезтырнақтарын қалайды. Әкесі оны алса, өміріне қатердің ауыр 

екенін қаншалық айтса да қызы көнбейді. Ақыры, әкесі қызына беруге амалсыз мақұл болады. Бірақ 

берерінде қызына: 

– Қарағым, үйіңе қайтқанда, сен сақтан, түнгі ұйқыңа сақ бол, таңға жуық тауық бол, – дейді. Сонымен 

қыз әкесінің берген бөзі мен сөзіне разы болып, ұзатылып кетеді. 

Боран батырдың қызы бір қора қоймен қалың жыныс орманның ішінде отырады. Күндіз күйеуі қой жаяды, 

түнде Боран батырдың қызы қой күзетеді. Әкесінің айтқанын есінде сақтап, сойған қойдың санын 

шаңыраққа асып, қатырып қояды. Түнгі ұйқыға сақ болып, таңға жуық орнынан тұрып алады да, үнемі 

жіп иіріп, әндетіп отырады. Бір күні таңға жуық болғанда ит абалап қатты үреді. Жайшылықта қасқырдың 

сырттаны болса да сытылтпайтын бұл иттердің екпіні бірден басылып, қаңқылдап барып, үні өшіп қалады. 

Бір тықырдың таянғанын білген Боран батырдың қызы жанып тұрған отты өшіреді де, қатқан санды 

қолына алып, босағада бұғына қалады. Бұл келген жезтырнақтың кемпірі еді. Ол есікті ашып жіберіп, 

керегенің басында ілулі тұрған өз қызының теңге-моншақтарын тани кетеді де: 

«Ым, менің қызымның түбіне жеткен сен екенсің ғой, оның теңге-моншақтарын иемденіп алуын қарашы, 

өзінің, жүзің күйгірдің өзі қайда екен?» - деп үйге кіріп, дереу сөнген отты үрлеп жақпақ болады. Осы 

кезде босағада сақадай сайланып тұрған Боран батырдың қызы от үрлеп жатқан жезтырнақ кемпірдің 

басына қатқан санмен періп-періп жібереді. Сом білек, соны қайрат жезтырнақ кемпірдің басын отқа 

тығып, омыртқасын опырады. Содан былай Боран батырдың қызы да батыр атанады. Ел аузында «Боз 

атты Боран батыр және оның ұрпағы жезтырнақтың тұқымын құртқан екен» деген аңыз таралады. 

15. Боран батыр 

Баяғыда Ұлы жүзде Боран деген бір батыр мен Қасқарау деген бай болған екен. Ноғайлы елінің қоныс 

алмай, аз ұрумен бір қоныстас болып жүретін заманы екен. Сол мезгілде Боран батыр байға қатты өкпелеп, 

шауып алмақ болып, атқа үш мініп, үш түскен екен. Ондағы себебі: «шауып тастауға қорқып жүрген жоқ, 

бұл наданның наданшылығынан көрмей, «Боран өз елін өзі жаулап, құтын шайқады» деп, жаман аты 

менде қалады-ау», – деп тоқтаған екен. Сол Боранның баймен өкпелесіп жүрген мезгілінде Ноғайлының 

ауып кететін кезі болып, Қасқарау айттырып қойған бір қызды бермей көшіп кетеді. Боранмен араз 

Қасқарауға бай қуып, жесірін алып қала алмайды. Ноғайлы сол көшкен бетімен теңізден өтіп кетеді, 

теңізді айналып өтуі үш айлық жол еді. Көлденеңінен қора қамыстың арасымен жүріп өтуі 15 күндік еді, 

бірақ та, сонымен адам баласы жүрген емес. Жүре алмайтын себебі, аю, жолбарыс және жезтырнақтардың 

мекен қылған жері еді. Солардан қорқып ешкімдер де жүре алмайтын. Ол онымен тұра берсін. 

Қасқарау бай елінің басын қосып: «мына Ноғайлыдағы кеткен жесірге не қыламыз, бұған не 

айтасыңдар?!» – деген соң, жиналған жұрт: «Бұл не айтып отырғаның, бұрынғылар айтқан жоқ па еді: 

«қарға мың шақырса жыл келмейді, қаз бір-ақ күн шақырса жыл келеді» деп. Жиналғанмен, бұл елдің 

қолынан не келеді? Боранмен араз болып, бой теңесетін нең бар, сені шауып жіберсе, Бораннан айырып 

алатын кім бар?! Қарсы тұра алармысың, сен бұл адасқандықты қой, біздің табарымыз ел болар, түгел 

айтқанымыз, сені Боранға алып барып аяғына жығамыз», – дейді де, қалы кілем, қара нармен байды 

апарып, Боранның аяғына жығады. Көпшілік жол-жобасымен апарып, аяғына жыққан соң, Боран батыр 

мырзалық қылып: «Ал, Ұлы жүздің баласы, жиылып келген екенсіздер, келуден басқа айтарлық сөздеріңіз 

болса сөйлей отыр» депті. Келген ақсақалдар: 

– Өкпелеп жүрген мына ағаңды: «жасыңды санама, басыңды сана» – деп әкеп отырмыз, «ел намысы – ер 

намысы» деп, сен сықылды ері бар елдің намысы кетуші ме еді басқа елге?! Мына Ноғайлының 

жесірімізді бермей көшіп кетіп отырғанын білмей отырмысың?! Айтарымыз – осы» деседі. «Жарайды, 

сіздердің жиылып келгеннен-ақ осыны айтарларыңызды біліп отырмын, бірақ мұның маған бір ауырлығы 

бар: Ноғайлыдан қауып қылып отырғаным жоқ. Боран басыммен аттанып шыққан соң, 9 айлық теңізді 

жағалап отыруым лайық емес қой. Көлденең өтетін он бес күншілік жолы болады екен, оның ішінде 

адамға қауып қылатын зиянды хайуандар болушы еді, айқасып көрмеген нәрсем еді, сол жері ауыр келе 

ме деп ойлап едім» – дейді. Көпшілік: «Онда біз білмейтін қандай хайуандар бар?» – дегенде, Боран: 

«Оның несін сұрайсыңдар: ұсақ аңның бәрі бар, қасқыр, қабан, аю, жолбарыс, жезтырнақтар болулары 

керек», – дегенде отырған ел атын естігеннің өзінен-ақ шошыды да: «Алыссынбаңыз, барамыз десеңіз 

алдымызға басшы болып жүріңіз, көп болып атқа мініп, теңізді жағалап өтейік» деседі. «Олай емес, 
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қылыдан өтуге Боран да қорқып, теңізді жағалап кетіпті» дегізгеннен өлгенім жақсы емес пе?! Қой, енді 

тәуекел, мен барайын, аса көп кісінің керегі жоқ, маған ыстық істеп беруге жарарлық он-ақ жігіт аламын, 

кезекпен ас пісіріп отырсын, онына жылқыдағы бар жақсы атыннан жиырма ат жаратып, он жігітке қару-

сайман мен азық-түлік даярлап беріңдер, менің өзіме өз атым, өз сайманым болады. Енді күнді ұзартпай, 

алдымыздағы дүйсенбі күні құрмалдық қылып, елдің басын қосарсың, сол күні біз де аттанармыз!» – деп 

уағдасын беріп, айтқанындай, он жолдасын алып, сол күні жүріп кете барады. 

Былай шығып, алған соңғы істе батыр сол он жолдасына он күн тамақ істетіп отырады. Түсе қалған жерде 

қолын ішіне алып, Боран жеке қисайып жатады, оның алдынан біріне-бірі сүйеніп тоғызы жатады, оның 

алдынан ыдысқа бақыр іліп, кезегімен ыстығын береді. Сол қалыппен жүріп келеді. Құрғақтағы жүгірістің 

не керегі бар, қопаға келіп түсіп, күн-түн қатып, ыстық ішкеннен басқа жату жоқ. Бұрынғы айтылған 

аңның бәрі көрініп кетіп жүріпті. 

Бір күні аралықтан шыға келіп, бір аю ақырып кеп қалды, бұрын көрмеген нәрсе, жолдасының бәрі де 

атынан жығылып қалады. Боран батыр ақырып ұмтылған екен, кейін қарай қалың қопаға еніп кетеді, 

жолдастарын тұрғызып, атына мінгізіп алып, ұрсып: «Не болды, сендерге?! Мынаның беті жаман, тағы 

айқасып көрініп, ақыратын болса тағы аттан жығыласыңдар ма?» – деп ұғындырып келе жатыр еді, 

әлгідей болған жоқ, тағы аю алдынан түсіп, ақырып келіп қалады. Қарсы ұмтылып Борекең ақырған екен, 

тағы қопаға ене береді, жолдастары атының жалын құшып жығылмай қала береді. «Мынаны көрдіңдер 

ме, бірнеше күннен бері аман келе жатыр едік, мынау айқасқалы келе жатыр-ау, үшінші келсе бұ да шабар, 

мен де ұмтылып көрермін, не қылар дейсің, ажал айдаған шығар, ақырғаннан шошынып, аттан құлап, 

мертігіп қалып жүрмеңдер!» – деп ұғындырып келе жатқанда, тағы бір алаңнан аю шыға келіп, бар күшін 

жиып келіп, ақырып кеп қалғанда, астындағы мінген аттары дір-дір етіп, қан сиіп тұра қалады. Боран да 

ақырып еді, аю оған болмады, қарсы тұра шапқанда аттан түсе салып, Борекең де ұмтылып, екеуі айқаса 

кеткенде аю екі аяғын иығына сала бергенде, бір қолымен кеңірдегінен ұстап алып, бір қолымен басқа 

қойып жібергенде басы быт-шыт болып кетеді. 

Сонымен, мұнан аман құтылып кетіп, он төрт күн өтіп, он бес күн дегенде, шығар ауызда нар қамыспен 

тілдескен бір қалың қопаға келеді. Сол арада Борекең жолдастарына айтады: «Мынау көрінген қора–

ауыздағы қойдың қорасы» – деп аталады деуші еді, осындағы «шайтанның ең құтысы осында болады» – 

деп, естуші едім, ал осы араға ертерек түсе қалып, астарыңды істеп, атты ерін алмастан арқандай қойып, 

шалдырыңдар, ерте атқа мінейік, түнге қалмай қару-сайманды қолға алып отырып, ат үстінде отырсақ, 

тәуекел!» деп, сол араға түсе қалып, ыстық пісіре бастады. Бұрынғы әдетінше Боран жантайды. Алдынан 

жолдастары жатып, біреуі отты жағып, бақырын асып жатыр еді, оттың түтіні өзіне қарай шалқи береді, 

басын жұлып алып, аржағына қараса, өзімен қабат қарсы тұла бойы түк біреу отыр. Шошып кетіп: 

«Ойбай» – деп артында жатқан жігіттердің үстіне келіп, шалқасынан түсті. Сөйтсе, оның да артжағында 

тоғызы жатыр екен, шар етіп, о да өзінің тоғызына құлады. Мыналар үрпиіп түре келіп «ойбай, 

Борекелеп» Боранға тығылды, ананың аржағында бір дөкейі Боранға еліктеп жатыр екен, ол да өз 

Боранына тығылып, ұйқы-тұйқы болып жатыр. Борекең басын көтерсе, көрмеген бір хайуан, жезтырнақ 

екен, оның қаруы екі қолында, саусақтары бүркіттің тұяғындай, істік темір сықылды, тұла бойы 

жалбыраған түк екен. Жолдастарына: «Не болды сонша? Отырыңдар!» – деп, нұқып отырғызып еді, анау 

да өз жолдастарын отырғызып жатыр. Сол арада Борекең ойлап, қайтерін білмеді, ақыры түрегелгеннен 

қашар пәле емес, өзін еліктеп келіп отырғаннан шошып, «енді бұған бір айла қылып көрейін» деп, өзі 

түрегелгенде киік терісінен тіккен, шалбар жарғағы болушы еді, сонымен түрегеліп оттың басына келіп, 

отты үлкен қылып жаға бастап еді, ананың да Бораны аржағынан келіп отыра қалып, о да жаға бастағанын 

көріп «мынау да мен не қылсам, соны қылады екен» деп ойлап, түрегеледі де, азық салған қоржыннан бір 

еркек қойдың құйрығын алып, пышақпен бір білем құйрықты тіліп алып істік қылып, соған түйреп алып, 

пышағын майға шаншып, қоржынның үстіне қойып, оттың басына келіп, екі аяғын оттың екі жағына 

жіберіп, талтайып отырып, майды отқа ерітіп, үсті-басының бәріне жағып майлай бастап еді. Анау барып, 

сондай майдан бір тіліп алып, бұл кісі не қылса, соны қылып, о да бойын майлады, май әбден ағып болған 

соң, сіріңкесін жерге тастап: «Кел, батыр, күш сынасайық!» деп отты құшақтап кеп қалады. Анау да 

дауылдап тұрған отты таласа-тармаса құшақтай алғанда, тұла бойы жылпылдап тұрған май түгі де дау ете 

түскенде шошып, секіріп, аналарына тығылды. Мынаның оты тиіп, олар да жанып, бәрі қашып, «суға 

түсеміз» – деп жүргенде, от қамысқа тиіп, жалын аспанға бір-ақ шығады. Бірақ, жөнелгенде: «Қап, Бореке, 
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асықпа!» – деп шақ ете түседі. Жолдастары айтқаннан ұғып қалған екен, ол онымен тұра тұрсын. Борекең 

ұшып түрегеліп, үстіне тиген отты қағып тастап, аттың ауыздығын салғызып жіберіп, саймандарын 

бөктеріп алып тұра жөнелді. Аналар шалп-шалп еткізіп су шашып, қамыспен әуре болып жатқанда, бұлар 

тұра жөнеледі. От аспанға шығып жанып жатыр, күн бойы жүріп отырып таң біліне құрғаққа келіп 

шығады. Жолдастары: «О, құдай-ай, аман құтылдық па?!» – деп, шуласып еді, «Тоқтаңдар, асықпа, от 

сөніп қалған жоқ па, шалп-шалп етіп суға түсіп кеткенін кеше көрген жоқсыңдар ма, ол қамысты сөндіре 

алмай әуре болып жатыр ғой, қамыс оның үйі еді, үйің өртенсе жақсы көресің бе, сендердің бажылдап 

жүргендеріңнен ұғынып алып», «қап, Бореке» деп кеткен жоқ па?! Қамысты сөндіріп алса, олардың жүрісі 

бізден гөрі жылдамырақ болатын шығар. Осы күндіздің қай мезгілінде бітерін кім біледі?» – дейді 

Борекең. 

Күн шығуға таянғанда, арттарына қараса, от сөнгендей болып, түтін басыла береді. «Ал, шырақтарым, 

енді болды. Ол келеді, егер ол келіп қалатын болса, мені ұстап беріп жүрмеңдер!», – дейді. «Біз, сізді неге 

ұстап береміз?» деп еді, «сендердің ұстап беретінің мынау: кеше оларды көргенде «ойбай» салып, мені 

қамап алып, қозғалтпай қойған жоқсыңдар ма? Сендердің маған берген көмегің сол болсын! Оның қарасы 

көрініп келіп қалатын болса, маған бөгет болмай, өз бастарыңды алып жөнеліп көріңдер!» дейді. «Жоқ, 

біз неге кетейік, кеше ұйқылы көзбен не екенін білмей шошыдық қой, тым болмаса, онымыз онына бөгет 

болмаймыз ба?» – деседі. «Мен айттым, сендер кетіңдер, мені тастап кетті» – деп мен ренжімеспін, жау 

беті суық болатын, ендігісін өздерің біл!» деп келе жатқанда, күн түске таяған мезгілде, біреуі артынан 

қарап: «Ойпыр-ай, шұбатылған шаң келе жатыр!» десті. Бұрылып қараса, сағымданып көрінеді, аз жау 

емес сықылды, шыдап тұра алмай, бағанағы ерлік қалды, Борекең айтып еді ғой, «біз жүріп барып тоссақ» 

деп, жүріп кете берісті. 

Борекең атының басын құбылаға қарсы бұрып, көлденеңдеп тосып қала берді. Сонымен, кеткен 

жолдастар бесін төмен түсе берген мезгілде, бір биіктің басына шығып тұрып, арттарына қарап, шуласып, 

жылап тұрады. «Борекең жазым болып кетсе, енді бізге ел жоқ қой» десіп тұрғанда, намаздігер болып 

келе жатқанда, бір қара көрінгендей болады, қорыққанға қос көрінеді, жалғыз қурай дегенде біреуі: 

«Ойбай, көп көрінеді, жезтырнақ білем» – деп, біреуі: «Борекең шығар» десіп тұрғанда, жалғыз келе 

жатқан Борекең екендігін біліп, алдынан қарсы келсе, түсі бұзылып, көзі ішіне қарай тартылып, түгі 

сыртына шығып кеткен. Атының да тұла бойы, өзінің де тұла бойы қып-қызыл қан. «Құдайлап», шулап 

келісіп еді, «Сабыр қылыңдар, дұшпандарыңнан құдай құтқарды» – деді де, «Жақын арада, су бар ма, 

түнейтін?» деді. Жолдастары: «мына таудың бауырында бұлақ бар көрінеді» деп алып келді. 

Сол жерге келген соң, Борекең аттың ерін алғызып, ертоқымын астына төсетіп: «Мен өзім де таң асамын, 

атты да күн шыға шалдырасыңдар, қауып қылмайық, оттығып, тамақтарыңды ішіп, жата беріңдер. Таң 

атқан соң, маған деген тамақты ертерек істерсіңдер!» деп жатып қалды. Жолдастарында ұйқы да, үрей де 

жоқ, қорқып отырып таң атқызып, Борекеңе тамақ пісіріп, оятып, атын шалдырып алып, жүріп кетті. 

Ноғайлыдағы құдаға келіп түскен соң қарсы тұра ала ма, алдына түсіп, айтқанын қылып, жасаулы үймен 

қызды беріп қайтарады. Қауып-қатері жоқ Борекең бастап отырып, әнеугі жүрген ізімен тартып келе 

жатқанда жолдастары: «әнеугі жезтырнақты тосып қалған жер, осы ара болса керек еді ғой» – деп, 

бұрылып қараса, бықсып жатыр екен, жанына келуге бата алмай, анадай тұрып жемтігінен 61-ін санап 

өтеді. 

Сонымен елге келіп, арада бірнеше жылдар өткен мезгілде, бір бөлек шеткері жатқан елдің жылқысын 

Құба қалмақ келіп айдап кетіп, Боранға хабар келді. Жылқыны «жау әкетті» деген соң, аман отырған елден 

400 адам ертіп алып, Боран қуады, жаудың ізіне келіп, бетін басқарып алған соң, қалмақ екенін біліп, 

«көріп қойса тынықпай қаша береді» деп, күндіз жатып, күн бата атқа мініп, түні бойы жүріп отыратын 

болып келе жатыр. «Бұл қалмақ, қазақ жерінен өз жеріне қарай шыққан соң тынығады, сонда айқасармыз. 

Күндіктен алысқа ұзап кете қойған жоқ шығар!», – деп, келе жатып жауырын ашқызып еді, «Апырмай, 

оның да жауырыншысы бар екен, тоқтамай барады!» – деген соң, аттарының ерін артына қаратып мініп, 

жүрді. «Жау қазақ жерінен шығар, өзі шегіне келіп түсіп, оның да жауырыншысы жауырынға қарап жете 

алмайтын болған соң, қуғыншының беті қайтты» – деді. «Сол арада қалың шалғын, үлкен көл, ойпаң жер 

екен. Олай болса, осы жерге бір-екі күн тоқтап, тынығып алайық» – деп қалмақ жатқан. Боран да ат айдап 

келіп: «Жас кезімде бір жүргенімде, осы алдымызда жау тоқтап тынығарлық бір шалғынды ойпаң көл 

болса керек еді, соған тоқтамады ма екен, көптің дабырымен сезік алып қалар, мен өзім жалғыз соны 
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барып байқап келейін, көбің осы жерде дамылдай тұр!» – деп тоқтатып тастап, жетіп келсе, бір адамның 

дыбысы жоқ, пырт-пырт етіп жайылып жатқан жылқыға кез келеді, байқап тұрып, «мына жерде жатыр» 

деді. «Елші бала жоқ, кімге хабар беремін? Айқайды естісе өздері де келе берер», – деп найзаны қағып, 

зырылдауығын тартып, бар күшін жиып ақырғанда, желігіп келе жатқан жылқы ойнап шыға берді. 

Қалмақтарда қуғыншы келеді деген ой жоқ, аттарын да қоя беріп жатқан екен, қирай жаяу қала береді, 

жау есінен адасқандай болды, бірдің даусы екенін, көптің даусы екенін айыра алмай қала берді. Боранның 

даусын естіп кейінгілер де келе жатыр еді, дүрілдетіп жылқыны айдап Борекең де келіп «Осы 

алдымыздағы көлдің басына жылқының алдын тоқтатыңдар, таң да атып келеді ғой, мал да тынықсын, 

өзіміз де бой жияйық, қалмақ не қылар дейсің, көбі жаяу қалды ма екен?», – деді. Сол арада таң атқан соң, 

жылқыны шамаласа 500-дей жылқы алған деседі. Олай болса, бүгін осы жерге дамылдайық, қалмақтың 

қолы қанша екен? Мен соған жолығып келейін, – деді. Көпшілік: «Не қыласыз? Күйінді болып, жаяу 

отырған қалмақ жазым қылып жүрер», – дейді. 

Бұлар соны айтып отыра берсін, қалмақтар оянса, отырысында бекітулі 9-ақ ат қалыпты. Қалмақ 500 екен, 

оның да ішінде өзі батыр Жайсаң деген біреу бар еді. «Бізді құдай қара бастырғанда қазақта айқайы зор 

бір Боран деген батыр бар деп естіп едім, соның еліне ұшырап қалғанымыз ғой, түндегі дауыс сонан 

басқаға лайық дауыс емес қой, егер сол ер болатын болса, түрін бір көріп, ерлігін құлақпен естіп қалсам, 

бұл сапардан жай қайтқаныма арман қылмас едім», – деп, бір епті жігітіне: «Сен бар, егер ол Боран 

болатын болса, кеткен жоқ шығар, қорқатын ер емес қой. Мені жіберді де, даусын есітіп құлағым сүйінді, 

көңілім сүйінгендей бір ерлігін айтып, жолығып кетсе, қалған 9 атты да жолына беріп кетемін деп айтты 

де!», – деп, бір жігітін жібереді. Ат үстінде жүрген қазақтың біреуі: «Қалмақ жақтан бір атты адам келе 

жатыр!», – дейді. «Жарайды, келсе келсін!», – деп Борекең отыра берді. Әлгі адам Борекеңе келіп, сөзін 

айтқан соң: «Жарар, өзім де барғалы отыр едім», – дейді. Жолдастары: «Осыған бармай-ақ қойсаңыз 

қайтеді, тым көп екен, әрі ішінде Жайсаң да бар дейді. Сізді аттан түсіріп алғаннан кейін жабылып кетіп, 

ұстап алса, өңгеміз не бітіреміз?», – дегенде: «Ой, тәңір-ай, не қылар дейсің? Қорыққан адамша көп 

жүрмей-ақ, төрт-бес адам ғана қасыма еріңдер, ол жаяу қалмақ жабылып жүргенде мен де қарап отырар 

деймісің, найзаға іліп алып, біріне бірін соғып, өлтірген баяғы жезтырнақша лақтырмаймын ба?», – деп 

жүріп кетеді. Қалмаққа келе жатқанда, оны Жайсаң көріп: «Ау, шіркін! Боран десе, Боран екен, тұлғаңа 

болайын!» – депті. Аттан түсіріп, амандасып, отырғаннан кейін қалмақ: «Жаяу қайттым» – деп бұл 

сапарыма арманда емеспін, даусыңа құлағым сүйінді, көркіңе көзім сүйінді, көңілім сүйінгендей бір 

ерлігіңді айт дегенде: «мына сықылды хайуандармен де кездесіп, тарап едік» деп, кісесінде баяғы 

жезтырнақты қырғанда біреуінің бес саусағын кесіп алып кеткен екен, алдына тастай бергенде селк ете 

түсіп: «Апырмай, Қоқидың қопасындағы көп жезтырнақты біреу қырып, тұқымын құртып кетіп, сонан 

кейін әрлі-берлі өтуге аралдың жолы босады» деуші еді, сондағы сен бе едің?!» – дегенде: «Әлей, біз 

едік!» – депті. «Япыр-ау, қолы тисе жезтырнақ алып тастайды» – дейтіні қайда, қалай алдыңыз?! Саны 

қанша екен?!» – дегенде: «Сол шіркінді кім санапты, қайтып келе жатқанда жолдастарымның бірі барып, 

анадай тұрып шамалағанымда 61 деп еді. Қаруын да байқағаным жоқ, бірақ қаны ыстық болады екен, 

алыстан шашырап, сонысы ыстық тиді. Найзаға іліп алып, бірін-біріне соғып, қырып тастап кетіп едім. 

Ол онымен тұрсын, сол сапарда, бір аюға екі жерден кездесіп, ақырғанына мен қаймықпаған соң, үшінші 

келіп, ақырып ұмтылғанда ашу қысып кетіп, қару алу да ойыма келмей, аттан түсе ұмтылып, бір қолмен 

алқымынан алып, бір жұдырығыммен қойып жібергенімде, басы быт-шыт болып кетіп еді, хайуанмен 

айқасқаным осы», – депті. 

– Мұныңа қанағаттандым, енді бір ерлігіңді айт – дегенде: «Он жеті, он сегіздегі кезім, мұнан көрі жас 

кезім, оншақты жолдасым бар. Бір жорыққа аттанып кетіп бара жатқанда таң атып қалып, бекініске 

жеткенше күн көтеріле берді. Сар желіп тартып кетіп бара жатыр едік, сол жағымнан күн, артынан 

сағымданып бір көп қара ереуілдеп шыға берді. «Мынау – адам ғой, келе жатқан біздің жолдасымыздың 

сұйықтығы бар ғой, қаша тартып тауға таман шығайық» – деп жөнеліп көріп едік, бізді көріп, ана көптен 

бірсыпыра адам бізге қарай бет ала бастады, біз қаша жөнеліп едік, ана көптен әсіресе бір жалғыз ерікке 

қоятын емес, онан сайын қуып, ағызып келе жатыр. Жолдастарыма: «Міне, біреуі қашқанға болатын емес, 

көрдіңдер ме? Сендер де байқай отырыңдар, мен көлденеңдеп тосып көрейін» – деп, құбылаға бет қойып 

тұрып қала бердім, анау да келіп-ақ қалды. «Сен кімсің?!» – деді де, келіп тұра қалды. Астында қара жорға 

аты бар, басында камшат бөркі бар, шарайна, белдік, сауыт-сайманы түгел бір ер. «Уа, мен қазақпын!» – 
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дедім. «Қазақ болсаң, қарсы қарап тұрып көр, кезек менікі!» – деп сар садағын алып, толғап тартып қалды. 

– Амал бар ма, атамның жолынан құтылғаным ба? Шыдап тұрдым, аяп атқан жоқ, құдай қағып оң 

иығымның үстінен сылт етіп өте берді. Мен де садағымды қолыма ала бердім. Кезегі біткен соң о да ер 

екен, қарсы қарап тұрып алды. Япыр-ау! Қашып едім, қоймады, аяп атқам жоқ, құдайдың сақтағаны 

болмаса, «өзі қалмақ, іздегендегі малым – осы, осыны атып түсірсем, өкпесі дәнеме емес шығар» деген 

оймен, дәл жүректен қойып тартып кеп жібердім, қалаған жерден оқ тиіп, өкіре құлады. Ойнап аты шыға 

берді, мынаның жығылғанын көрген соң ана кейінгілері кейін қашып көріп еді, жиырма шамалы адам 

екен, кейінгі кешуіне жеткізбей-ақ жетіп, аттан түсіріп тастап, артындағы шұбалғанға келсем, қатар түзіп 

жүк артқан түйе, ұзатып әкеле жатқан келін екен, сол арада тоқтатып көлігін, мүлкін түгел алып келе 

жатқанымда, көштің артында жайдақ қара тайға мінген бір бала келе жатыр екен, тайының қабағына көзім 

түсіп кетіп, «Шіркін-ай, мынау ат болса, ердің екі атының бірі болғалы тұр екен-ау», – деп, «түсіріп 

алайын» – деп тұра ұмтылғанымда қостепкіні қойып, бала көштің бір жағымен алдына қарай шыға берді. 

«Ұстап аламын» – деп ұмтылғанша болмады, жеткізер емес, жұлдыздай ағып бара жатыр, садағымды 

алып, өзін атып түсіремін дегенімше атқа да, оққа да жеткізбей құтыла берді. Малдан құтылғанда сол қара 

тай кетті: адамды алдау өмірі әдетімде жоқ еді, аштан өліп қалмастай азықтарын беріп, адамын қоя беріп, 

көлік пен мүлкін алып қала бердік. Қалмақ затымен айқасқаным сол еді. Сонан кейін жолығып отырғаным 

«Сен» дегенде, «Апыр-ау, соны алған да сен бе едің?!» – деп жылап қоя берген екен. «Сол – менің әкемнің 

кенже інісі екен, қалмақтан туған ердің ері еді, қалыңдығын әкеле жатқанда қапыда өліп кете барды» 

деуші еді, ал жарайды, Бораным! Сол өзіңнен қара таймен қашып құтылып кеткен баланы осы күнде 

көрсең танымас едің!» – дейді. «Япыр-ау, сенің бағанағы елшілікке жіберген жігіттің көзі көзіме жылы 

ұшырай берді, сол болмаса» деді. Бала: «сол қара тайды таныр ма едің?» – дегенде «кәпірдің қабағы қатып, 

кәрілігі білініп қалғандай болған екен, мына тұрған қара арғымақ сол болмасын!» – деді. «Осы еді», «жаяу 

қайттым», – деп бұл сапарыма наразы емеспін, мақсатым болды, тай күнінде құтылып кетті деп, арманда 

қалған қара тайың – мынау, ертоқымын алып батырға жетектет!» – деп жолдастарына даярлата бастаған 

соң, батыр да ерлігіне разы болып: «Жарайды, ер екенсің, енді қазақ пен қалмақ арасына мұнан кейінгі 

заманда жаулық жүргізбейік!» деп, дос болып, уағыда берісіп, кейінгі өз аттарын өзіне қайтарып беріп, 

қара арғымағын алып, қайта берді. 

16. Қараүйрек 

Баяғы өткен заманда бір жарлы кемпір мен шал болыпты. Оның үш баласы болыпты. Ең кішісі – 

Қараүйрек екен. Ол өзі батыр әрі білімді болыпты. 

Күндердің күнінде кемпір мен шал дүниеден өтіпті. Сонда үш баласы не істерін білмей, күн көру үшін 

кәсіп іздеп, жолаушы шығыпты. Келе жатса, жол үш айрылыпты. Алдындағы көлденең тақтайда жазу бар 

екен. Оқыса: «Ей, үш адам, үшеуің бір жүрсең жолың болмайды», – деген жазуды көреді. Туыс деген 

қандай, үш жолмен бөлінгенде туыстар құшақтасып, жылап айрылысады. Және: «Қайда жүрсек те 

бірімізді біріміз ұмытпайық», – деп айрылысады. 

Сонымен, екі ағасы өз жолдарымен кетеді. Қараүйрек өз жолымен келе жатса, алдынан бір ақ отау 

көрінеді. Ақ отауға кіріп келсе, ай мен күндей жайнаған бір қыз отыр. Бірақ, қыздың аузы түйреуішпен 

түйреулі екен. Қараүйрек түйреуішті ағытып алып: «Бұны кім түйреді?» – десе: «Ағайым түйреді», – деген 

қыз. 

– Ағайыңның тұқымы құрысын, ол қайда? 

– Аң аулауға кетті. 

Екеуі танысып, тамақтанғанша мезгіл кеш болды. Ағасы да аңнан қайтып келді. Ағасы үйіне таянғанда: 

«Қаңқылдаған итім, өз басыңа көрінсін, шаңқылдаған құсым, өз басыңа көрінсін, Қараүйректі көргендей 

неге шулап кеттіңдер?» – дейді. Бұл дауысты естіп, Қараүйрек далаға шығады. Қараүйректі көре сала 

ағасы: «Бұнда неғып жүрсің, өзіңе атыспақ керек пе, алыспақ керек пе?» – дейді. 

– Атыспақ арғы атамның төрінде қалған. Алыспақ керек! – дейді Қараүйрек. 

Екеуі екі күн, екі түн алысып, ақыры Қараүйрек қыздың ағасын қырық құлаш аспанға лақтырғанда, жерге 

түспей-ақ өліп кетеді. 

Қараүйрек отауда үш күн демалып, енді қызды алып жүрмек болғанда, қыз айтыпты: «Сен мені ала 

алмайсың. Себебі, менің екі ағайым бар, олардың да қарындастары бар. Сен сол ағаларымды жеңбесең, 

саған күн көру жоқ. Апаларымның күні менің күнімнен де жаман», – деп. 
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– Олар қайда тұрады? 

– Олар күнбатыста, бірінен бірінің арасы қырық күншілік жер, – деп қыз жылапты. 

– Ендеше, мен соларды көріп, көрімдігін беріп қайтамын, – деп Қараүйрек жолға шығады. Келе жатса, 

алдынан бір отау көрініпті. Үйге кіріп келсе, бір қыз отыр. Аузы түйреуішпен түйреулі, аяғы кісендеулі. 

Кісенін ағытып, түйреуішін алып: «Не қып отырған қызсың?», – десе, «Менің күнімді сұрама! Ағайым 

аяғыма ел қыдырып кетесің деп кісен сап, тамақты мен жоқта ішесің деп аузымды түйреп кетті», – дейді 

қыз. 

– Ағаң қайда? 

– Аң аулауға кетті. 

Қараүйрек қыздың аузынан түйреуішін, аяғынан кісенін алып тастады. Екеуі тамақтанды. Кеш те болады. 

Ағасы да келеді. Сонда ағасы: «Әупілдеген итім, өз басыңа көрінсін, шаңқылдаған құсым өз басыңа 

көрінсін, бұнда Қараүйрек бар ма, неге шулап кеттіңдер?» – дейді. Қараүйрек естіп өзі шыға келеді. 

Қыздың ағасы айтады: 

– Атыспақ керек пе, жоқ алыспақ керек пе? 

– Атыспақ арғы атамнан қалған. Алыспақ керек. Екеуі үш күн, үш түн алысады. Ақырында, Қараүйрек 

жеңіп, өлтіреді. Қараүйрек бұл үйде де үш күн демалады. Сонда қыз айтады: 

– Менің енді бір ағайым бар, сол ағайымды жеңсеңіз, сонда жарайсыз. Ондағы тәтемнің күні менің 

күнімнен де жаман, – дейді. 

– Ол қай жақта? 

– Ол күнбатыста, осыдан қырық күншілік жерде тұрады. Осыдан біраз жол жүрсеңіз, алдыңыздан аңшы 

ағайым кездеседі. Таудай дәу тазысы бар, сол саған алдымен шабуыл жасайды. Оны жеңбесең, өлесің. 

Ағайым өзі батыр. Ағамның бір әдеті бар, бір ұйықтаса, жеті күн ұйықтайды. Ұйқысына дәл келсең жақсы 

болар еді, – дейді. 

Қараүйрек қыздың ағасының сауыт-сайманын киіп, атын мініп, жолға шығады. Айтқандай-ақ, біраз жер 

жүрген соң, алдынан тазының даусы шығады. Тазы сауыт пен атты танып еркелей бергенде Қараүйрек 

қапысын тауып шауып тастайды. Таудай тазыны өлтіріп, Қараүйрек ақ отауға келсе, қыздың ағасы 

ұйықтап жатыр екен. Қарындасының аузын түйреп, қолын артына қайырып керегеге байлап қойыпты. 

Барып қызды босатып, жөн сұраса, бұрынғы қыздардағыдай жағдай екен. Ағасының ұйықтағанына бір 

күн өтіп, екінші күн болған екен. 

– Өлтірсең ағайымды осы мезгілде өлтір! – дейді қыз. 

– Адамды ұйықтап жатқанда өлтіру батырлыққа жатпайды. Өйткені өзі де күшін білмей, өлген батырдың 

да күшін сынамай адам арманда қалады, – деп оған Қараүйрек көнбейді. Қыз қанша жылап айтса да 

Қараүйрек бір бетінен қайтпай, тамақтанып алып, батырдың оянуын күтіп, үйде жата береді. 

Қыз сонда Қараүйрекке: «Менің ағайым найзаласқанға шорқақ, сол есіңде болсын», – дейді. 

Күні бітіп батыр оянса, үйінде бөтен біреу отыр. Тазысы жоқ. Сонда тұғырда отырған құсы шаңқылдайды. 

«Шаңқылдаған құсым, өз басыңа көрінсін, бұл Қараүйректен сау ма?» – деп, батыр орнынан атып тұрады. 

– Ия, Қараүйрек, мен, – дейді. 

– Саған алыспақ керек пе, атыспақ керек пе? 

– Атыспақ арғы атамның төрінде қалған, алыспақ бергі атаммен бірге кеткен, найзаласпақ керек. 

Екеуі найзаласа кетеді. Күн жарым дегенде, жерге тізеден кіргенде Қараүйрек батырды шаншып өлтіреді. 

Үш ақ отауды бір жерге тіктіріп, кіші қызды өзі алып, сол үш мырзаның мал-жайына ие болады. Елін бір-

екі жылдан кейін көшіріп алып келе жатып, Қараүйрек қыздарға айтады: «Сендерге аш-жалаңаш адам 

көрінсе, қалдырмай ала келіңдер!», – дейді. Сөйтіп, өзі басқа жолмен жүреді. Қараүйрек келе жатса, 

алдында мойны ырғайдай, биті торғайдай, үсті-басы алба-жұлба екі ағасы аштан талып жатыр екен. 

Бауырларын көргенде Қараүйректің есі қалмайды. Азын-аулақ тамақтандырып кетіп, көшін қуып жетіп 

тоқтатады. Үш отауды тіккізіп, тамақ жасатқызады. Өзі екі атқа ер-тоқым салып бауырларын мінгізіп 

алып келеді. Екі ағасын қырық-қырықтан сексен биенің сүтімен жуындырып, киіндіріп үлкен ағасына 

үлкен қызды, ортаншы ағасына ортаншы қызды қосады. Үлкен ағасына жылқы мен түйе түлігін, ортаншы 

ағасына сиыр мен ешкі түлігін беріп, өзі қой түлігін алып, еліне барады. 
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Ағалары Қараүйрекке арамдық ойлайды. «Өзі сұлу қызды алды, бізге нашар қызды берді», – деп 

Қараүйректі өлтірмек болады. Былайша өлтіре алмайтын болған соң, ақыл қорытады. Бұл істі үйдегі 

әйелдері білмейді. 

Бір күндері ақылдасып, түн ортасы болғанда, Қараүйректің үйіне келіп, есігіне көлденең шалғы байлап 

қояды да, қора жаққа барып айғай салады. Ұйқыда жатқан батыр: «қойға бөрі шапқан екен» – деп, далаға 

жүгіре шықса, тізесінен шалғы қырқып түседі. Екі ағасы оны түнде көзі көріп, үйлеріне қайтады. 

Қараүйректің әйелі ерінің жағдайын біліп, шалғыны есігінен шешіп алып тастайды. Киіз күйдіріп, қанды 

тоқтатып, аяғын киізбен қаптап береді. Ақылды әйел бір нәрсені білгендей, ерінің астынан жер ошақ 

қазып киізге орап азық, тамақ, сауыт-сайман тығып, үстіне құрым киіз салып отырғызады. Астында не 

бар екенін Қараүйрек те білмейді. Сонымен таң атады, күн шығады. Ағалары келіп, інісінің зарлағанына, 

келінінің жылағанына қарамай үйін жықтырып, көшіріп әкетеді. Інісін жұртқа тастап, екі ағасы елден ұзап 

кетеді. Қараүйрек ашығып, зарлап жылап отырса, аяғының бір жеріне астындағы киіз жабысып қалыпты. 

Орнынан қозғалып киіздің астын сипаласа жер ошақ, қолына сауыт-сайман, қант, шай, пісірген ет, май 

ілінеді. Сөйтіп, өлмес күнін көріп отырғанда Қараүйректің қасына аяқ жолын ғана көретін кембағал бір 

адам келеді. Екеуі дос болып, сыр айтысады. Сонда аяқ жолын ғана көретін адам айтады: «Менің өнерім 

сол, жаудан қашқанда артымды тұман, алдымды ашық қып құтылып кетем», – депті. Сонымен бұл екеуі 

аң атып жеп, күнелтіп жүрсе, екі аяғына қазандай-қазандай тас байлап келе жатқан бір адамға кез болыпты. 

Ол – желаяқ екен. Бұларға желаяқ та дос болады. Желаяқ тасын тастап, Қараүйректі арқалап жүреді. Құс 

атып жеп, күнелтеді. Бір күні бұлар аң аулап жүріп, бір ауылдың үстінен шығады. Үшеуі ауылға келсе, 

күйеуге кеткелі жатқан қыздың тойының үстінен шығады. Бұлар да тойға барады. Бірін-бірі арқалап 

жатқанды көзі көріп, бөлек үйге апарып, табақ тартады. Үшеуі бір ойға келеді. «Біз табыс табамыз, бірақ 

үшеуара бізге тамақ істеп беретін біреу керек қой, тойда жүрген бір қызды алып кетелік», – деп ойлайды. 

Ойларын қорыта келіп, ретін тауып, Сарқыт деген бір қыз баланы алып қашады. Оны көріп қалған халық 

қуады, желаяқ екі адамды көз көрмейтін жерге алып кетеді. Қуғыншылар артындағы көзі кем адамды 

қуып жетіп қалыпты. Сонда ол артына бір қарап жел үрлеп жібергенде, алды ашық, арты тұман болып 

кетеді. Қуғыншылар адасып қалады. Сонымен үшеуі суы мол, жайлы жерге барып, үй болып 

қоныстаныпты. Күндердің күнінде Қараүйрек аң атып қайтып келе жатса, бір мысық кез болыпты. 

«Үйдегі қарындасым Сарқыт ермек етсін» – деп мысықты ала келіпті. Аңға кетіп бара жатқанда 

Қараүйрек қант пен тоқаш тастап кетеді екен. Оны Сарқыт пен мысық екеуі бөліп жейді екен. Бір күні 

қант пен бауырсақ тастап, мысықты шақырса, мысық келмепті. Сарқыт өзі жеп қойыпты. Мысық келіп: 

«Тәте, неге шақырдың?» – деп сұраса: «Жаңа мен үй жинап жүріп, қант пен тоқаш тауып алып ем, сен 

келмеген соң, өзім жеп қойдым», – дейді Сарқыт. Оған өкпелеген мысық: «Ендеше, мен отты өшіремін», 

– деп, құйрығын шелектегі суға малып алып, суды отқа шашып-шашып жібереді. От сөніп қалған соң, 

Сарқыт ағаларын іздеп, шақпақ алуға келе жатса, көз ұшында жылтылдаған бір от көрінеді. От алу үшін 

барса, жеті басты жалмауыз кемпір екен. Жылтылдаған соның көзі екен. 

– Е, қарағым, жақсы келдің, неғып жүрсің? – дейді кемпір. 

– Шешеке, от алайын деп келіп ем, – дейді қыз. 

– Бармағыңнан бір сорғызсаң от беремін, болмаса от бермеймін. Оған көнбесең, өзіңді жұтып та қоямын, 

– дейді кемпір. Сарқыттың қорыққанынан есі шығып кетеді. 

– Жарайды, шешеке! – деп, Сарқыт бармағын сорғызады. Кемпір сорғанда қыз бозарып кетеді. Кемпір 

қыздың етегіне тұз бен күл түйіп береді. «Үйіңе барғанша, «шеңгел бол», «от бол» деп бар, артыңа қарама, 

Қараүйрекке айтпасаң, от болады», – дейді. «Егер Қараүйрекке айтсаң, жұтамын», – дейді де, жалмауыз 

қала береді. Айтқанын орындап барса, жолдың екі жағасы ит өтпес шеңгел болып, күлі от болыпты. Отты 

жағып қыз уайымдап отырғанда, ағалары келеді. Үйдің алдындағы жолдың шеңгел болып, Сарқыттың 

бозарғанын көріп, ағалары сұраса, жалмауыздан қорқып айтпайды. Ағалары аңға кеткенде жалмауыз 

келіп: 

– Желаяқ астында, сауыт-сайманы үстінде, алмас қылышы қолында, үйде Қараүйрек бар ма екен, жоқ па 

екен? – дейді. 

– Желаяғы астында жоқ, сауыт-сайманы үстінде жоқ, алмас қылышы жоқ, Қараүйрек үйде жоқ, – дейді 

қыз. Жалмауыз кемпір күнде келіп қолын сорып тұрады. Үш-төрт күнде Сарқыттың саудырап сүйегі ғана 

қалады. Енді ағаларына айтпасқа болмайды. Бастан-аяқ ағаларына болған оқиғаны айтады. Ағалары үйдің 
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есігінен бастап ошаққа дейін ор қазып, үстіне шыбық салып, киіз жауып қояды. Қызға жалмауыз кемпір 

келгенде, сөзін айтып болған соң, мына сөзді айт: «Желаяғы астында жоқ, сауыт-сайманы үстінде жоқ, 

алмас қылышы қолында жоқ, Қараүйрек үйде жоқ, келсең кел, келмесең өзің біл, жалмауыз, де», – дейді. 

Сөйтіп, өздері көрінбейтін бір жерде дайындалып отырады. Жалмауыз кемпір келіп, бұрынғы айтатын 

сөзін айтып болған соң, Сарқыт та сөзін айтып: «Келсең кел, келмесең өзің біл, жалмауыз», – дейді. 

Кемпір ашуланып, қызға ұмтыла бергенде, орға гүп етіп түсіп кетеді. Аңдып тұрған ағалары келіп, басын 

әрі өтіп бір кеседі, бері өтіп бір кеседі. Бір басы қалғанда жалмауыз жалынады: «Мені өлтірме, не тілесең 

соған жеткізейін», – дейді. 

Сонда, «оны да көрейін» – деп, ордан шығарып алып: «Көзі кемге көз сал, аяғы жоққа аяқ сал, желаяқты 

желаяқ емес ет, Сарқытты сұлу ет» – дейді. «Бәрін орындаймын, өлтірмесең болды!» – дейді кемпір. 

Сонымен, жалмауыз Сарқытты жұтады. «Құс!» – дейді құсады. Сұлу қыз болып түседі. Көзі кемді жұтады. 

«Құс» – дейді құспайды, бірнеше рет айтқанда, зорға құсады. Сұлу көзді болып түседі. Енді желаяқты 

жұтады. Бұны да зорға құсады. Қараүйрек айтады: «Мені құспауы мүмкін, сендер басын алып, сүйегін 

қалдырмай шағып мені тауып алыңдар», – дейді де өзін жұтқызады. Серіктері: «Құс! – дейді, құспайды. 

«Құс!» – дейді, құспайды. Сонан соң, жалмауыздың басын кесіп, бақайшағын шақса, Қараүйрек малдасты 

құрып, садақтың оғын жонып отыр екен. Жоғалған досын тауып алып, серіктері қатты қуанады. Бұлар 

енді жалмауызды өлтіріп, қазынасын теңдей бөлісіп алды. Барлығы ақылдасып, Сарқытты еліне алып 

барып, әке-шешесіне тапсырады. Ата-анасы қатты қуанып, қызын сүйген жары – көзді болған жігітке 

қосады. Жігіт ақылды болып, сол елді билейді. Сол елден үй алып, ат мініп, жолдастарымен қоштасып, 

желаяқ емес болған жігітті қасына алып, Қараүйрек өзінің сүйген жарын іздейді. Жерден жерді аралап, 

елден елді аралап жүрсе, үш бірдей ақ отау қатар тігілген үйлерді көреді. Келсе, өз үйлері. «Мейман 

қонақпыз!» – деп келген екі адамды ағалары танымай қалады. Өзінің әйелі ғана таниды, бірақ басқаларға 

сыр білдірмейді. Мейман қонақтарын сыйлағаннан кейін сөзді сөз қыздырып, екі ағасы батырлығын 

айтады. Сонда Қараүйрек былай дейді: 

– Егер батыр болсаңдар, қазір әуеге садақ атысайық, – дейді. Батырлар келісіп, әуеге садақ атысады. 

Барлығы бір мезгілде садақ атса, екі ағасының оғы өздерінің үстінен түсіп, оның үстіне қасындағы інісінің 

оғы мен желаяқтың оғы қоса тиіп, қара ниеттер қаза тауыпты. Үш қыздың кенжесі сүйгенімен жылап 

көрісіпті. Желаяққа ортаншы апасын қосыпты. Үлкен апасы өзінің сүйгеніне тиіпті. Сол елге Қараүйрек 

әділетті патша болыпты. Бажасы желаяқты уәзір қылып алыпты. Сөйтіп, мұрат-мақсаттарына жетіпті. 

17. Аю дәу 

Баяғыда бір аю тауда аң аулап, еш нәрсе таба алмай келе жатса, қарсы алдынан бір түлкі кез болып, 

сасқалақтап қалай қарай қашарын білмей аюдың астынан жып етіп өте шығайын деп, бауырына еніп 

кеткенде, аю қолтығына қысып жібермей ұстап алады. Аю: 

– Енді сені жеймін, өзіңнен өзің душар болдың, – деді. 

Сонда тұрып түлкі: 

– Жоқ, тақсыр, сіз мені жемеңіз, мен сізге амалдап патшаның қызын қолыңызға түсіріп берейін, – деп 

жалынды. 

Бұған аю: 

– Жарайды, онда, кәне, егер патшаның қызын қолыма түсіріп берсең, мен сені жемеймін, – деді. 

Түлкі: 

– Олай болса, менің артымнан қалмай жүріп отырыңыз, мен сізді алып барып, бір үйілген шөптің астына 

жасырам да, патшаның қызының жатқан қорғанына барып, қыздарды амалдап, алдап сіз жатқан жерге 

алып келемін, сол кезде даярланып тұрып, қызды ұстап алыңыз да, қасындағы қырық бақша дуалдан асып 

тауға қарай бет алыңыз, – деді. Айтқанындай, түлкі аюды алып келіп, үлкен болып үйілген шөпке 

жасырып, өзі хан қызының қорғанына кірді. 

Түлкіні көрген қыздар: 

– Әй, әй, анау түлкіні қараңыздаршы! Жүріңдер, өзін ұстап алайық, – деп бір топ қыздар дүрсе қойды. Бір 

кезде келген қыздарды түлкі алдап, құйрығын беріп, ұстай бергенде жалт бұрылып, шығып та кетті. 

Қолтықтарының арасынан зып беріп, екі аяғының арасынан жылт етіп өтіп, қыздарды әбден шаршатып, 

өздерін ыза қылып болды. 
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Бір кезде басын жуып, таранып болған патша қызы: «Бәрің де адам емес екенсіңдер, сол бір түлкіні 

ұстауға шамаларың келмеді», – деп, бір қора қыздың арасына кірді. Түлкіні ары қуып, бері қуып ұстай 

алмады. Қайта қыздарды алыстатып алып келіп, баяғы үйілген шөптің қасына алып келді. Шөпті айналып 

біраз жүрді. Аю қыздардан қайсысын ұстарын білмей аңқайып, екі көзі тесіліп біраз тұрды да, түлкінің 

құйрығын ұстай берген патшаның қызының белінен шап беріп ұстады да, қасындағы қырық бақша 

дуалдан асты да, тауға қарай жөнеп берді. 

Оның артынан бір тесіктен жып беріп, түлкі де өтіп кетті. Улап-шулап қыздар қалды. Бірсыпырасы ханға 

хабар беруге кетті. 

Патшаның қызын апарған аю, таудан тастан үй салып алды да, қызбен отау құрып отыра берді. Патша да 

қызды тау мен тасты іздеп таппай, ақыры «аюға жем болды» – деді де, қыздан күдерін үзді. 

Күндерде бір күн қыз аюдан бір ұл туады, ұлы күніне бір жасайтын болды, өзі дәу, өзі батыр, келбетті 

адам, түрі аю нәсілді болды. Атын «Аю дәу» деп қойды. Жетіге келген Аю дәу шешесінен жөн сұрай 

бастады: «Мен кімнен тудым? Әкем қайда? Бұл тауда не қылып жүрсің? Адамы бар, ел-жұрт дегендей, 

бір шаһарға барайық», – деді. 

Шешесі басынан атқарған уақиғаны баласына тегіс айтып шықты. Оны есіткен бала: «Мен бұл тауда аюды 

әке қылып тұрмаймын», – деп шешесінің қолынан жетектеді. Шешесі: 

– Шырағым, мен өзім патшаның қызы болсам, тиген күйеуім адам емес, таудың аюы болса, оның үстіне 

киім жоқ жалаңашпыз, қалай барып әке-шешенің көзіне көрінеміз, жоқ, мен бармаймын, – деп, шешесі 

жер бауырлап жатып алды. Мұның ақырын сезген бала есіктегі қара қазандай тасты бір теуіп далаға 

шығып, таспен қайта жауып, тырдай жалаңаш салып ұрып, бір шаһарға келді. 

Келе бір жерде өңкей әйел киімі, еркек киімін сатып отырған дүкеншіге кез болады. «Шешеме» деп түрлі 

киімдерді таңдап алды. Өзіне де алып киді де: «Пұлын ертең келіп, төлеймін», – деді де, тыс берді. Бұған 

дүкенші ашуланып, етегінен шап берді. «Егер барлық малыңнан айрылғың келмесе, босат», – деді де, 

қолын қағып тастап, жып беріп дүкеннен шықты. 

Әкелген киімдерімен шешесін бәйшешектей киіндіріп, шешесінің еліне қарай жолға басты. 

Бір мезгілде аңнан қайтқан аю үйіне келсе, үйі ашық-шашық, үйдің есігін бастырып кеткен тас таудың 

етегінде жатыр. Баланың істеген сойқанын сезіп, ізіне түсіп қуа жөнелді. 

– Сендерге кім беталды жүре берсін, – деді. Қайтыңдар! – деп алдынан шыққан аюдың сирағынан ұстап, 

таудың төбесіне қарай бір-ақ атты да, жүре берді. 

Қыз баласын ертіп үйіне келді. Әке-шешесімен жыласып көрісті. Болған оқиғаны бастан-аяқ айтты, аюдан 

туған баласын көрсетті. 

Мұны есіткен, баланы көрген патша қапа болып, ел-жұрттан намыс қылып, қызына «кет» деуге өз 

перзентіне айта алмайды, «кетпе» дейін десе, еріп келген баласынан ел-жұрт қорқатындай, көргенде 

адамзаттың денесі түршігеді. Бет-аузын жүн басқан, адам қорқарлық. Ақыры қызының қайтып келгенін 

ешкімге жария етпей, баланы: «Мынау – бір пәлен шаһардағы патша досым өзі дәу, өзі батыр болған соң, 

тартуға әкеліп берген дәуім еді», – деп, жариялады. 

Мұны көрген ел-жұрт шошып: «Тақсыр, мына дәуіңіздің бетін аулақ салмасаңыз, бала-шаға көргенде 

жүрегі ұшып кетер. Әлден-ақ есіткен жұрт, көрген кісі қорқып, кешке далаға шығудан қалды», – деген 

арыздар да түсті. Оның үстіне Аю дәу бір жегенде қырық кісінің жейтұғын тамағын жейтін болды. Бір 

ұйықтаса жеті күн, жеті түн ұйықтайтын, бір ұйықтамаса жеті күн-жеті түн ұйықтамайтын болды. 

Ақыры патшаның өзі де баланың көзін құрту шарасына кірісті. Еліндегі барлық қу, сұмдарды, 

ақылгөйлерді жинап, баланы өлімге жұмсауды қарастырды. Кеңесшілер: «Жаман тоғай деген тоғайдан 

екі бау қамыс әкелуге жұмсау керек, міне сол тоғайға ешкім барып көрген емес, онда жыртқыш аңдар, 

қабандар көп, солар жеп қояды», – деді. Бұл ақылды патша да дұрыс көріп, баланы шақыртып, Жаман 

тоғайдан екі бау қамыс әкеліп беруді бұйырды. Патшаның бұйрығы екі болмайды. Тамаққа жуан тойған 

бала Жаман тоғайға да жетті. Тоғайдағы қорқылдаған не бір қабандарды да көрді. Құйрығын бұрап, 

шабынған жолбарыс, барыстарды көрді. Екі бау қамысты орап болып, бақыртып жүріп бір қабанды да 

ұстап әкелді. Оның құлағын тесіп, қамыстан бұйда қылып, үстіне қамысын артып, оның үстіне – өзі мініп, 

кеш бата патшаның қорғанына келіп түсті. 
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Мұны көрген патша баладан одан бетер шоши бастады. «Мынау қабан шошқаңның көзін жоғалт!» – деп, 

патша байбалам салды. «Ондай болса, міне!» – деп, артқы екі сирағынан ұстап, қабанды қорғаннан асыра 

лақтырып жіберді. 

Патша кеңесшілерді және жинап, тағы баланы өлім жолына жұмсауды ақыл қылды. Ақыры кеңесшілердің 

біреуі: «Менімше, Жамантаудағы екі тауды бір-біріне соғыстырып жатқан дәуді бағындырып, байлап 

әкелуге жұмсау керек. Бір өлетін болса, сол соғыстырылып жатқан екі тау арасына қысылып өледі» – деді. 

Патша баланы және шақыртып, сол екі тауды соғыстырып жатқан дәуді байлап алып келуді бұйырды. 

Күндерде бір күн баладан «құтылдым ғой» деп, отырған патшаның алдына екі тауды біріне-бірін 

соғыстыратын дәуді байлап әкеліп берді. Мұны көрген патша баладан тура құтылмайтынын енді білді. 

Оның үстіне екі бірдей алпауыт дәулерді тамақтандыру да оңай тимейтін болды. Патша енді елдегі барлық 

мыстандарды жинап, болып отырған жағдайларды талдап, алдарынан өткізді. Сонда тұрып, жүз бес жасқа 

келген бір мыстан, жер жүзіндегі жалмауыздарды, барса қайтпас қиын жолдарды біледі екен. Сол: «Пәлен 

жерде бір жеті басты жалмауыз бар, міне, соған барса, соның қолынан аман қайтпас еді», – деді. 

Патша екі дәуді бірдей шақыртып, көз көрмес, құлақ естімес жердегі жеті басты жалмауыз кемпірді 

өлтіріп келуді бұйырды. Дәулер қырық күндік жол азығын алып, өздері мықты ұйықтап, көз көрмес, құлақ 

естімес жалмауызға аттанды. 

Айдан ай өтті, күндерден күн өтті, азық-түлік таусылып, іздеп келе жатқан жалмауызға да келіп жетті. 

Келсе, айдала, құла түзде қырық құлақты бір қазанда май қайнатып жатыр, қасында аузында бір тісі жоқ, 

құйрығында қыртысы жоқ бір жалмауыз адамдарды қабат-қабатынан көгендеп қойып, жаңағы қайнап 

жатқан майға бір-бірден таңдап әкеліп, түсіріп-түсіріп, сүзіп алып, жаңадан тамақтанайын деп, алдына 

алып отырған үстінен кез болды. 

Мұны көрген Аю дәудің қасындағы дәу жалт етіп, бұрылып келген жолына қарай қаша жөнелді. Аю дәу 

жалмауыздың қасына жақындап келе берді, сол кезде жалмауыз орнынан тұрып: «Шырағым, жетімсіреп 

қайдан келесің, өзіңнің қарның ашыпты ғой, кел жақындап отыр, тамақтан. Сені келеді деп тамақ 

дайындап отыр едім», – деп, қасына жақындап келді де, қайнап жатқан майға карай итеріп жіберіп еді, 

бала тұрған орнынан былқ еткен де жоқ. Сол кезде кемпірдің бұрым шашынан ұстап тұрып қайнап жатқан 

майға пісіп-пісіп алды. Сол кезде баланың жан-жағынан қаптаған жалмауыздар толып кетті. Бала 

қылышын суырып алып, келгенін келгендей басын қағып алып тұрды. Сонда ақырғы қалған жетінші 

кемпір жоқ болып, құр бір бас домалай қашты. Бала артынан қуа-қуа ақыр жете алмай қойды. Бірақ көз 

айырмай артынан түсіп қуа берді, домалаған бас барып-барып, бір шұқырға түсті де жоқ болды. Келіп 

қараса, түбі көрінбейтін бір шыңырау, ол бастың қайда келіп, қайда тұрғанын кісі болжап болмайды. Бала 

айналып, бағанағы қазанның түбіне келді. Келіп қирап жатқан алты кемпірді көрді. Жетіншісін іздеп 

таппай, ақыры шыңырау зынданға түсіп жоқ болған басты жалмауыздың жетінші басы деп ұқты. Түбінде 

де солай еді. 

Енді көгендегі тұрған халықты тегіс босатты. Олар: 

«Өркенің өссін, қарағым!» – деп алғыс беріп, бет-бетіне тарасты. Бір кезде шыбын жанын қайда тастарын 

білмей шөп-шөптің арасына тығылып жүрген дәу де келіп жетті. Келген дәуге жаңағы халықтар байлаулы 

тұрған көгендерді арқалатып, бағанағы бас домалап барып жоқ болған шұқыр-зынданға алып келіп, 

жаңағы арқанды қайтадан есіп, үлкен арқан қылды. Аю дәу жолдасына «түс» деп, жолдасы бір түсерге 

ерлік қылып түссе де кішкене зындан құдықтың қараңғылау жеріне барғанда: «Ойбай, тұншықтым! Өлдім! 

Тартып алшы, тартып ал!» – деп айқай салды. 

Дәуді тартып алып Аю дәу: «Енді мен түсемін, бірақ осы зындан құдықтың басында мені күт, егер жеті 

күннің ішінде менен хабар болмаса, мені «өлді» деп есепте де кете бер, қашан мен келіп арқанды қаққанда 

тарта бер», – деді де, зындан-құдыққа түсіп кетті. 

Түсе-түсе Аю дәу жердің астына түсті. Жердің астында да жер бар, онда да ел-жұрт бар, бірақ жер 

бетіндей аса жарық, ауасы таза, күні өткір емес. Сонда да болса жер бетіндегі халықтардың істейтін кәсіп-

тіршіліктерін олар да істейді екен. 

Сонымен, Аю дәу көп жүрмей-ақ, үлкен дарбазалы қорғанға кез болды. Не де болса осы қорғанға кірейін, 

не бар, не жоғын білейін, сөйтіп жалмауыздың мүмкін жолын білер. Оны сұрайын деген оймен дарбазаны 

ашып жіберіп, кіріп барса, іші толған көгендеулі тұрған халық. Мына жерде- өңкей кәрі кісілер. Бір жерде- 
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өңкей орта жасарлар, ана жерде өңкей жастар, қысқасын айтқанда, жалмауыз халықтарды түр-түріне 

қарай көгендеп тастапты. 

Кірген балаға: «Мен арық, мынау семіз, мен арық, мынау семіз», – деп бірін-бірі көрсетіп жатқан халық. 

Бала: 

– Мен жалмауыз емеспін, – деді де, барлық халықты босатып қоя берді де, енді ішкі бір үйге кіріп барса, 

өңкей сұлу қыздар байлаулы екен. Олар да жаңағыларша: – «Мен арық, мынау семіз», – деп жатты. 

Оларды да босатып болған соң, енді жалмауыздың қайда жүретінін қайда тұратынын, оның жанының 

қайда сақталатынын сұрады. Қыздар қолдарымен көрсетіп: 

– Анау үйге кіресіз, кірген соң екі есік бар. Сол есіктің көк есігін ашыңыз, онан соң қос есік, оны да ашқан 

соң, жаңа бір есік бар. Міне, сол есікте үлкен көк сандық бар. Сол көк сандықтың ішінде көк кептер бар, 

сол көк кептерді ұстап алып, біртіндеп жүнін жұла берсе, бір бас ақырындап домалап келе береді. Содан 

сол бас жақындап алдыңызға келіп қалғанда, басын жұлып алсаңыз, домалап келген бас аузын бір-ақ 

ашады да, көзін жұмады. Міне, сонда ғана жеті басты жалмауыз дүниеден қол үзіп, қайтыс болады, – деді. 

Бала қыздардың айтуынша барлық есіктерді ашып, көк сандықты да ашып, көк кептердің жүнін жұлды. 

Бас домалап баланың алдына келе бергенде, көк кептердің басын жұлып алып еді, домалап келген бас 

аузын бір-ақ ашты да көзін жұмды. 

Жалмауызды өлтірген Аю дәу енді жер бетіне шығуды қам етті. Қыздардың ішінен таңдап, бір сұлуды 

әйелдікке алды. Сөйтіп, бағанағы жер бетіне шығатын зынданға келіп еді, сол кезде айтқан уәделі күні 

бүгін кешке бітпек екен. Енді болмағанда дәу де жиналып, кеткелі жатыр екен. Келіп, арқанға қызды 

байлады да арқанды қақты. Сарғайып күтіп отырған дәу тартып алды. Алып қараса, бет-аузын жүн басқан, 

бас терісі келіспеген Аю дәу емес, бір ай мен күндей адам айтқысыз сұлу. Мұны көрген дәу Аю дәуді 

тартып алуға келгенде, табан астында арам ойға кетті. Жақындап, құдықтың аузына келе бергенде жіпті 

қырқып жіберді. Қыздың қолынан жетектеп елге қарай жол қояды. Аю дәу құдық-зынданның о шетіне 

бір, бұ шетіне бір соғылып, қайтадан жер астына түсті, енді қайтып жер бетіне шықпайтын су түбіне 

сіңген қара тастай боп. Енді не істеу керек? Терісіне сыймай, жолдасының істеп кеткен иттігіне ыза болып, 

егер жер бетіне шығатын күн болса, қайда болса да іздеп тауып, от қойып өртеп жіберуді шарт қылды да: 

«Қой, құр қапа-ренжуден дым шықпас, онан былай-былай қыдырып, өлмес қамын ойлау керек», – деген 

оймен ұзын жолға түсті де, беталды жүре берді. 

Ұзын жолмен жүріп келе жатса, «шу-шу» деген біреудің даусы әрең дегенде естіледі. Жанына бұрылып 

қараса, бір кісі қос айдап жүр екен, «не де болса соған барайын»- деп қасына таяу келе беріп: 

– Ассалаумағалайкум! – деді. 

Баланың айқайына кісі шошып кетіп, жалт қарағанда тіп-тік болып, жүрегі қабынан шығып кете жаздады. 

Бала қорыққанын сезіп: «Ой, әке, менен қорықпаңыз! Мен де сіз құсаған адаммын», – деп қасына келіп 

отырды. 

Бала: 

– Сіздің менен қорыққаныңыз ба, жоқ әлде басқа өзіңіздің қос айдағандағы салтыңыз ба? Даусыңыз әрең 

дегенде шығады, қос айдаған кісінің даусы көш көрім жерден шығушы еді ғой, – деді. Кісі балаға 

жақындап сыбыр дауыспен: 

– Шырағым, мына жерде екі айдаһар бар, сол айдаһарлар кісінің даусын естісе, келіп жұтып жібереді. 

Міне, сол айдаһардан қорыққанымнан әрең даусымды шығарып айдап жатқанымның себебі – сол, – деді. 

Бала: 

– Олай болса, сіз үйге барып маған бір мес қымыз, қырық нан, бір шара көже әкеліп беріңіз. Мен сіз 

әкелгеніңізше жеріңізді айдап қоямын, – деді. 

Мұны есіткен диқан кісі аң-таң болып, баланың бас-аяғын бір шолып өтіп: «Опыр-ай, өзі болса кіп-

кішкене бір неме, бұл мен кеткен соң айқайлап айдап, даусына жыландарды шақырар да, екі өгізімді 

жұттырып алар, қой, онан да өз тірлігімді істей берейін», – деді, өзіне-өзі. Сөйтіп біраз бөгеліп тұрып еді, 

бала: 

– Несіне қарап тұрсыз, бар деген соң, барсаңызшы! – деді айқайлап. Кісіге кетпеске еш амалы болмай 

қалды. Өйткені енді және бір мәрте айқайласа, жыландар келіп, барлығын қоса жұтудан тайынбас. «Онан 

да бас аманда айтқанын істейін» – деді де, жүгіріп үйіне қарай бет алды. Жарым жолға барып қарт 

сенбестен бір шөпті паналап тұрып алды. 
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Бір мезгілде бала орнынан тұрып, өгіздерді табына салды да, әндетіп тұрып өлеңдерден жіберді. 

Диқан кісі: 

– Мынаны құдай ұратын болды-ау! – деп, ерні мен бармағын кезек-кезек тістеп, жермен-жексен болып, 

шөпке бұға түсті. Бір кезде даусын есіткен қос жылан баланың екі жағынан ысқырып шыға келді. 

Жыландардың арқасы күнге шағылысып жалт-жұлт еткенін көріп тұрған диқан кісі: 

– Қап, мынау итке қосымды сеніп беріп, өгіздерімді жыланға жем қылдым-ау! – деп, отырған орнынан бір 

тұрып, бір жүріп, бір отырып, байбалам салды. 

Сол уақытта балаға жақындап келген жыландарды көрген бала, екі өгізді мойынтұрық ағаштан босатып 

жіберіп, келген жыландарды қосты да, өкіртіп жерді жырта берді. 

Мұны көрген диқан кісі баланың дәулік батырлығына таң-тамаша болып, жүгіріп елге қарай жөнелді. . 

Елге барып, патшаға көрген-білгенін баян етті. Патша сегіз санаттарымен тездете аттанып, болып жатқан 

уақиғаның дәл үстінен жетті. 

Келсе, айдаһарлармен бүкіл тоғайлы жерді жыртып тастаған, екі айдаһар сусап, іштері біріне-бірі 

қабысып өкіріп құлағанда, дауыстары патшаның құлағын жарып кетті. 

Бала алып барып суарды, суды ішіп-ішіп екі қарны екі жаққа бұлтиып щықты. Сол кезде бала тағы да 

қуып еді, жыландардың қарындары жарылып табанда өлді. Мұны көрген патша баланы қатты қуанышпен 

қарсы алып, жыландардан құтылып, халқына тоғайлы жерде қауіпсіз, малға айдау болғанын қуаныш етіп, 

үш күн ұдайы той қылып, баланы басына көтеріп, төре тұтты. 

Той етіп, елдегі шаң-шұң дауыстар басылып болған соң, патша бүкіл уәзірлерін жинап, баланы шақырып: 

– Ал, енді шырағым, не тілек етесің менен? – деп сұрады. Сонда бала: 

– Тақсыр, мен не тілеймін, маған еш нәрсенің керегі жоқ. Бірақ мені жер бетіне шығарсаңыз болғаны, – 

деді. Патша ойланып отырып, бір мезгілде қатты күрсініп: 
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– Е, шырағым-ай, ең қиын жерден ұстадың-ау! – деді. – Олай болса, бұл жер астындағы адам баласы жер 

бетіне шыға алмайды, бірақ Күлдітөбе дейтін төбенің басында үлкен шынар терек бар, сол теректің 

төбесіне жыл сайын Семір құс деген жер жүзіндегі ең үлкен құс балалайды. Міне, сол құстың балаларын 

жылда бір айдаһар жылан жұтады. Балаларынан айрылған құс боздап, оның боздағанына бүкіл халық 

қосыла боздайды. Өйткені, ол құстың ешкімге зияны жоқ, ешкімге төтенше істейтін қиянаты болмайды, 

бірақ тарыққан кісілердің мұңын шешеді деп, есітеміз. Егер сол құстың жыланнан балаларын аман-сау 

алып қалсаң, сонда ол құс лаж жоқ жер бетіне шығарар еді. Бірақ ол үшін қырық мес ет, қырық мес су алу 

керек. Бұл заттарды өзіміз даяр етеміз. Онан басқа ешқандай қолдан келер іс жоқ, – деді патша. 

Патша барлық жол азық жер бетіне ұшып шығу керек-кемтігін түгелдеп, баланы пәуескелетіп 

Күлдітөбенің қасына әкеліп салды. 

Бала үлкен шынар теректің қасына келсе, бір айдаһар теректі өрмелеп жаңа ғана шығып бара жатыр екен. 

Терек басында бастарын төмен салып шиқылдаған құстың балаларын көрді. Бала жыланды қоя беріп, 

біраз тұрды. Бір кезде жылан балапандарға жақындап, біреуін аузына сала бергенде дәлдеп тұрып 

басынан алтын садақтың болат ұшты, қос қанатты, тобылғы сапты оғын отырғызды. Ысқырған жылан әр 

бұтаққа бір-бір ілініп, жерге түсті. Жерге түскен жыланды екі-үш бөліп, қылышпен турап тастады да, өзі 

талдың басына шықты. 

Өлімнен алып калған баланы балапандар ортасына алып, баланың ол бетінен, бұл бетінен кезек-кезек 

сүйісті. Сөйтіп тұрғанда үлкен дауыл болды. «Бұл не?» – деп сұрады бала. 

Балапандар: 

«Бұл біздің шешеміздің келе жатқаны, соның қанаттарын қаққандағы пайда болған желі», – деді. 

Бір мезгілде қатты жаңбыр жауды. 

«Бұл не?» – деп тағы сұрады. «Бұл – біздің шешеміздің әлде балаларымды жылан жеп қойды ма, әлде тірі 

ме екен?» – деп, қамығып жылап келе жатқаны. Жеті күннен бері бізді көрген жоқ. Бір алыс жолға сапар 

шегіп кеткен еді», – деді балапандар. Сәлден соң аспаннан құйылып теректің басына келіп қонды. 
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Қонғанда шынар теректің басы жерге иіліп, сәлем еткендей болды. Балапандар баланы қанаттарының 

астарына тыға қойды. Келген шешесін көріп, балапандар қуанды. Балапандарының аман-саулығын көріп, 

шешесінің қуанғанын адам айтып болмас. Балаларын тамақтандырып, аман-есен айтысып болған Семір 

құс: «Немене, осы жерден кісінің иісі шыға ма?», – деп сұрады. 

– Жоқ, ешкім келген жоқ, – деген дауыстар шықты. Шешесі аң-таң болып: «Не болған сендерге? Өмірі 

барлығың да сөйлемеуші едіңдер, әлде менен жасырып тұрсыңдар ма?», – деді ашуланған түрмен. 

Балапандар: 

– Егер, бір қасық қанын кешірсеңіз айтамыз, – деді. 

– Кешірдім, айт! – деді шешесі. 

– Айтсақ, жаңа бір мезгілде айдаһар жылан бізді жегелі жатқанда, аман-сау бізді айырып алды. Сенбесеңіз, 

анау жатқан жыланды көріңіз, – деді де, қанаттарын көтерді. 

– Мынау ма? – деп, аузына сала салды. Балапандар шырылдап, шешесінің кеңірдегінен тас болып ұстап 

қалды. Баланы лоқсып тастай салды. 

– Ай, шырақтарым, бекер еттіңдер, әйтпегенде баланы сұлу бір адамзаттың артығы қылып шығарар едім, 

қап, сендердің айтқандарың болсын! – деді де, жайласып отырып, баладан тегіс жай сұрап, балаларын 

аман-сау алып қалғанына көп рахмет айтты. 

Бала басынан кешірген бүкіл уақиғаларын тегіс айтып шықты. Жолдасының иттік қылып тастап кеткенін, 

келіп жыланды өлтіріп, балапандарды аман сақтап қалғанына шейін айтып болғанда: «Қане, енді менен 

не тілейсің, тілегенінді айт!» – деді. 

Бала: 

– Сізден менің жалғыз ғана бір тілегім – мені жер бетіне шығарсаңыз! – деді. 

Семір құс біраз тоқталып тұрды да: 

– Қап, шырағым, қиын жерден ұстадың, бірақ жарайды. Жер бетіне шығарсам, шығарып-ақ тастайын, – 

деп келісімге келді. 

Олай болса баяғы патшаның айтқанындай құс та: 

– Қырық мес ет, қырық мес су алып, маған артып, көзіңді тас қылып жұм да, екі қолыңмен менің 

аузымның екі езуін ұстап отырғын. Оң жаққа қарағанымда, ет бер, сол жаққа қарағанымда су бер, – деді. 

Бала патшаның әкеліп, даярлап қойған қырық мес еті мен суын жақсылап Семір құсқа артып, өзі екі көзін 

шарт жұмып, екі қанаттың ортасына отырып алды. 

Құс екі қанатын қомдап, біраз Күлдітөбені айналып, айналып жүрді де, аспанға көтеріліп барып, 

бұлттарға кірді де жоқ болды. 

Бір уақытта солға қарай жалт қарады. Бір мес суды жұлып алып, аузына салды. Сәлден кейін оң жаққа 

қарады. Онда бір мес етті жұлып алып, аузына салды. Сөйтіп, осындай тәртіппенен солға қараса – су, оңға 

қараса – ет беріп отырды. 

Бір кезде жер бетіне шығуға арқан бойы қалғанда ет те, су да таусылды. Екі қанаты талып, су терге түсіп, 

дәрмені құрып келе жатқан құс шөлдеп, сол жаққа жалт қарап еді, беретін еш нәрсе болмады. «Енді жер 

бетіне шығып қалғанда оның да, менің де құлап, жер астына түсіп опат болғанша, я болмаса жарадар 

болып, оның таш-пышын тартқанша, басқаша айтқанда, айтқан жерде пәле жоқ, өзегі талып, қорек қылуға 

дым таппай келе жатқан бейшара, қанат қағысынан адасып, жерге ұрып кетеді ғой, онан да болмас, бір 

көзім жоқ болса болады да», – деп, бір көзін ойып алды да, аузын ашып шөлдеп, келе жатқан құстың 

аузына салды. 

Жер бетіне шыға бергенде оңға қарады, онда санының кара кесек етінен кесіп алып берді. Артынша 

ұзамай жер бетіне шығып, біраз жорғалап барды да отырды, қонды. 

Бала аман-сау шықты, шыққаны құрысын көзінен аққан қан бетін жуып, санынан аққан қан аяқтарын 

жуып, қансыратып талықсыратты. 

Мұны көрген құс жүрегі қалыбынан шығып кете жаздады. «Менің үстімде келе жатып ұйықтап, көзіңді 

қарға шұқып қойды ма? Әлде жаңа жер бетіне шығарда берген суың мен етің бұрынғы беріп келе жатқан 

суыңнан, етіңнен өзгеше, өте тәтті еді. Сонда осы көзіңді ойып бердің бе?» – деп, сұрады. 

Бала несін жасырсын, болған істі ет пен су таусылғанда ет пен судың орнына көзін ойып, сан етін кесіп 

бергенін айтты, 
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Сол кезде: «Кәне, көзіңді әкел!» – деп қан ағып тұрған көзді жалап жібергенде, көзі бұрынғыша жарқ ете 

қалды, сол сияқты санын да жалады. Бұрынғыша ет пайда болып, қалпына түсті. «Бұл жеткіліксіз сізге», 

– деп, Семір құс баланы жұтып жіберді де, қайтадан жерге тастады. Жерге түскен бала жер жүзіндегі 

сұлудың бірі, ақылына ақыл, күшіне күш қосылып, адам айтқысыз адамзаттың перизаты болды. 

Семір құс баланың төбесін көкке тигізгендей етіп, айтқан уәдесін сол сағатта орындап, баламен аман-сау 

қош айтысып, бауырына баласындай қысып-қысып, қамығып, көзінің жасын бір төгіп алды да: 

– Шырағым, маған ырза бол, мен саған ырзамын, інішектеріңді өлімнен құтқарғаныңды, ежелгі жауым 

жыланды өлтіргеніңді ұмытпаймын, тарыққан жерде мынау менің қылшығымды тұтатсаң – мен даярмын, 

қайда болмайын, сен үшін бір қасық қанымды аямаймын, – деді де, қылшық жүнінен жұлып берді. Қайта-

қайта қош айтысып, ары қарап ұшты да кетті. Бала құстың қараңдаған, қалбаңдап қаққан қанатының 

екпіні бәсеңдеп, қарасы көрінбей кеткенше қарап тұрды да, бұл бері қарай жүрді. 

Бала күн жүріп, түн жүріп бір шаһарға кез болды. Бұл шаһарда қыбырлаған жан жоқ, ербиіп-ербиіп құр 

қаңсып қалған үйлерден басқа еш нәрсе жоқ. Бала аң-таң болып, тым болмаса бір жан бар шығар деп, 

бүкіл шаһарды аралап шығып келе жатса, бір үлкен мешіттен саңқылдап бір құран оқып отырған қыз 

баланың даусы шықты. 

«Бұл кім болды екен, осынша шаһардан бір кісі көргем жоқ, бұл жалғыз кісі не қылып отыр екен, не де 

болса барып көрейін», – деді де, мешітке келіп кірді. 

Кірсе, ай мен күндей бір сұлу қыз судыратып құран оқып отыр. Кіріп келген бала қызды көріп, табанда 

ғашық болды. Қыз да баланы сүйген түрмен орнынан тұрып сәлемдесті. 

Екі жас біраз отырып айдала, иесіз үйде көп уақытқа дейін әңгіме құрып отырды. 

Бала осындай үлкен шаһардан қыздан басқа жан көрмегенін айтумен қабат, шаһардың халқы қайда, мал-

жаны қайда екенін сұрады. Қыз: 

– Бұл шаһардың халқы діннен шығып, Әзіретке тілі тигендіктен малынан мал, қайыр-зекет 

бермегендіктен жер жұтқан. Жалғыз ғана мен арабтың молдасынан жасырынып оқыған едім, дінді ұстай 

білдім, құранды ақ деп біліп, құдайды жалғыз-ақ деп білдім. Міне, соның арқасында менің аман 

қалғанымның себебі – осы! – деді. 

Бұған сенген бала қызға қосылады да, бір шаһарды өздері билеп тұра берді. Бір жеті өтпей-ақ бала азып-

тозып, денесін көк ет басып, көк бақа бола бастады. Өзі ауыра бастады. Мұндай халге өзі туып, душар 

болмаған бала бір жасырын сырдың барын сезгендей болды. «Көп тежелдемей елі бар, жұрты бар бір 

шаһарға барып, тәуіпке барып, тамыр ұстатайын», – деп, жүріп кетті. 

«Көп кешікпей тез қайт, мен қорқамын, жалғыз өзім», – деп пысықтап, қыз қалды. Бала қабатындағы бір 

шаһарға жетіп, тәуіп-бақсыларды тапты, тамырын ұстатты. Ауруын айтты. Тамыр ұстаған тәуіптер: 

«Сенің ештеме ауруың жоқ, жалғыз ғана әйелің екеуіңнің араларыңда бір жасырын іс бар екен, тездетіп 

үйіңе бар да, кешке тамақ істегенде, әйелің тамаққа бір уыс тұз салса, сен екі уыс тұз сал, тамақтың тұзы 

ащы болсын. Сонан соң төсекке жатарда әйеліңнің көзін ала беріп, үйдегі судың барлығын төгіп таста. 

Сөйт те ұйықтамай, ұйқылы ояу болып жата бер. Сол кезде әйел мен екеуіңнің араларындағы жасырын іс 

шешіледі», – деді. 

Бақсы-тәуіптің айтқанын істеп, бала түн болғанда төсегіне жатты. Бір кезде қойнында жатқан қатын 

орнынан тұрды да, бүкіл қазан-аяқты салдырлатып, пияла-шәйнектердің бірін қоймай сырғытып, бір 

қасық су таппады да: «Бір қасық су қалмапты ғой», – деді де қайта келіп жатты. Біраздан соң тағы да 

орнынан тұрды да, үйдің есігін ашты. Келіп төсекке жатты да, жылан болды. Ысқырып сусыды да, есіктен 

басын шығарып, ағып жатқан арыққа мойнын созып, бір кезде басы суға жетсе керек, солқ-солқ еткізіп 

жұтқанда жарым белі баланың қасында жатыр еді, баланың қарнын соқты. Бір кезде жиырылып денесін 

тартып алды да қайтадан адам болып, баланы қатты құшақтап тұрып, бұл бетінен бір, ол бетінен бір сүйді 

де, ұйқыға кірді. 

Мұны көрген бала шын араларында жасырын істің барын көзімен көрген соң, жылан әйелінен денесін 

аулақ салып әрең дегенде таңды атқызды. 

Ертеңіне әйелін алдап: «Енді бұл елі жоқ, жұрты жоқ жерден не істейміз, онан да мен ел-жұрт іздейін де, 

соларға қосылайық», – деді. 

Көптен ойлап жүргені де сол еді. Жылан әйелі: 

– Барсаң бар, біз де ел қатарлы түтін шығарып отыралық, – деді де, ұлықсат етті. 
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Бала көзі көрген бақсы-балгерлерге келіп, болған жасырын істердің түрін айтты. Бұл хабар патшаның да 

құлағына тиді. 

Патша: 

– Егер ол жылан болса, бүкіл шаһарды жұтады. Сондықтан оған арнап шойын үй салып, жан-жағынан 

көрік құрып, амалдап кіргізіп алып, отқа күйдіріп өлтіру керек, – деген ойға кірісті. 

Айтқанындай-ақ, үлкен шойын үй істетті. Сөйтіп, барлық керек заттармен жабдықтап болған соң, бала 

үйіне келіп: 

– Ал, қатыным, көшеміз, патша біз үшін бір аяулы темір үйін босатып берді, – деді. 

Мұны есіткен қатын тұра ма, мұның ойы да бір шаһарға амалдап жетіп алып, осы шаһардай тып-типыл 

етуге ниет қылып жүр еді. Сол сәтте көшіп, патшалық шаһарға келіп түсті. Қоралы қойды көрген 

қасқырша екі көзі тесіліп, шаһарға кіргеннен жан-жағына қараумен болды. «Мынау шетінен бастап 

жұтсам ба екен, я ана шетінен бастап жұтсам ба екен?» – деп, өзі терең ойға шомып та келді. 

Темір үйге келіп түскен бала сыр берместен дүние-тірліктерін кіргізумен болды. Әйел де оны-мұнысын 

жайғастырып жүрген болды. Бір кезде әйел үйге сүңгіп кіріп, үйдің әбзелдерімен таныса бастағанда, бала 

көзін ала беріп, есікті мықты жапты да тысқа зып қойды. Есікті сыртынан құлыптап болған бала «үйдің 

жан-жағынан даярлап қойған көріктерді басуға» – деп күтіп жатқан бір топ кісіге хабар етті. 

Дуылдап жиналған халық көріктерді тұс-тұсынан басып жіберді. Бір кезде үй қызды. Үй қызғанда үйдегі 

қатынның ақырғы «өлдім» деп шыққан даусы бір-ақ шықты да, жылан болып құйрығымен үйдің 

қабырғаларын олай да ұрды, былай да ұрды. Бір кезде қып-қызыл болып кеткен темір үй суып басылғанда 

ашып көрсе, күйген көмір болып, томар-томар болып жанған жыланның денесін көрді. 

Патша кешке бүкіл уәзір, жасауыл, сегіз санат-манаптарын шақырып, болған оқиғаның әңгімесін баладан 

сұрады. 

Бала жер астынан шығып бір жан жоқ, қаңсыған шаһарға кез болғанын, онан ешкімді көрмей мешітте 

құран оқып отырған жалғыз ғана ай мен күндей қызға жолығып, шаһардағы болған оқиғаның әңгімесін 

сұрағандығын айтып шықты. 

Онымен қабатта: «Өзінің басынан кешіріп келе жатқан кемшіліктерін жауып, егер осы қыз жылан болып 

шықпай, шын өзінің айтқанындай болса, өмірлік жолдас етіп еліме бармақ едім», – дегенді айтты да, 

төмен қарады. Әңгіме анық болды. Айтушылардың сөзіне қарағанда жыланның оқиғасы мынау болып 

шықты. 

– Бұл жылан мың жасап, түрлі түрде сиқырлық өнердің барлығын білетін болған. Ақыры жаннан асқан 

сұлу қыз болып, оған кездескен жігіттерге тиіп, сонымен халқы көп жерге келіп алып, бұрынғыша жылан 

болып елді, жұртты жұтумен келе берген. Ақыры, ол шаһарға да келіп, осындай ретпен оны да жұтып, 

енді қалай қарап жүрерін білмеген жылан мешіттің төбесіне шығып, күн көзінде жатқан. Келе жатқан 

кісіні көрген соң табанда адам болып, кітап оқып отыра қойған еді. Ақыры келіп, мынау болып шықты. 

Жылан да шын ажалына жолыққан екен. Өлгені де жақсы болды. Олай болмағанда біздің шаһарға да келіп 

жұтқан болар еді», – деп көп әңгіме айтысып тарасты. 

Өзіне-өзі келіп демалып, тыныққан бала патшамен қош-аман айтысып, еліне қарай жолға шықты. 

Күндерде бір күн еліне де келіп жетті. Елінің шет жағасына келіп, малшы балаларға жолығып, бүкіл 

ауылдағы жаңалық, хабарлардың барлығын да білді. 

Малшылардың айтуына қарағанда, бұрынғы өзінің жолдасы патшаны орнынан түсіріп, өзі патша болып, 

елді бір шыбықпен айдап, зұлымдық істеп отырғандығын, нағашы атасын қорлап, отыншы, сушы етіп 

отырғанын есітті. 

Мұны есіткен бала тоғайлы жерден тоғыз түйеге шеңгел отын арттырып, патша досының үйіне келді. 

Баланы көрген патша шыбын жанын қайда тығарын білмей, «Қой, не де болса жалынайын, жалбарынайын, 

мүмкін, кешірім етер» деп алдынан шығып, сәлем берді. 

Бала сәлемін алмай, тоғыз түйеге артылған шеңгелдің ортасына байлап, бүкіл халқының алдында от 

қойып өртеп жіберді. Сөйтіп, елін ер, жерін жер қылып, бала мұрат-мақсатына жеткен екен. 

18. Алакөз батыр 

Ертеде Абылай хан заманында бір байдың Алакөз деген ұлы болыпты. Алакөз он үш жасар батыр екен. 

Бір күні Абылай хан жауға аттануға көп қол жиыпты. Батырдың әкесінен: «Алакөзді маған бер, жорыққа 

ту ұстап барсын», – дейді. Алакөздің әкесі: «Жоқ, ханеке, балам жас, баламды биылша тастап кет, алпыс 
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ала ат берейін, – депті. Абылай хан: «Жарайды, олай болса!» – деп, көп нөкерімен жорыққа шығыпты. 

Үш күн өткен соң Алакөз үйінде отырып ойлайды. «Мен бұл әскерден қалғаным не қылғаным», – деп, 

батырлығына шыдай алмай, өзінің бір қанатты Қарагер дейтін атына мініп алып, үш күн озып кеткен 

әскерлерді бір сағатта қуып жетіпті. Сонан соң Алакөз бұлармен бірігіп кетеді. Төрт күннен соң артынан 

әкесі қуып келеді. Баласы қашып ұстатпайды. Әкесі айтады: 

– Әй, балам, кел енді бата берейін! – дейді. Алакөз жақындап келіп тұрды. Әкесі қолының сыртын жайып 

айтты: «Осы барғаныңнан қырғыз барып жеті жыл жатып, сегізінші жыл қолыма кел», – дейді. Алакөз 

мұның батасын тыңдамай жүре береді. Әкесі қайтып кетеді. 

Бұлар жорықта жүріп, қырғыз батырларымен кездесіп қалады. Қырғыздың Алатауының бержағында 

Алакөз, батырлар жағынан қырғыздың батыры шықты. Алакөз келіп қырғыздың батырын найзаменен 

шанышқан екен, найзасы өтпей, еш қару қыла алмайды, Әкесінің қарғысы күшін алған екен. Қырғыздың 

батыры Алакөзді найзаменен шаншып алып, артына бөктеріп еліне жүре береді. Абылай хан соғыспай 

еліне қайтып кетті. Сонан соң қырғыздың батыры әкесіне келіп айтады: «Мынау- әкелген олжам», – дейді. 

Әкесі айтады: 

– Өлтіре көр, көзі қалай жаман еді! – дейді. Шешесі айтады: «Өлтірме, құл болып жүрсін», – дейді. 

Алакөзге үш күндей ас бермейді, төртінші күні азғана ас берді. Сөйтіп, жеті жыл қырғызда байлаулы 

жатты. Сегізінші жыл болғанда қырғыздың бір бегі өлген екен, жұрт соған ас беруге қыздан рұқсат 

сұрайды. Алакөзді түсіріп алып келген қырғыздың батыр қызы аты Ботакөз екен. Ботакөз жұртының бәрін 

билеп тұрады екен. Рұқсат береді. Ботакөз өзі бүгін «басым ауырды» - деп, асқа бармай қалады. Қыздың 

әкесі, екі ағасы – бәрі асқа кетеді. Ботакөз үйде қалады. Бір уақытта Ботакөз байлаулы жатқан Алакөзге 

айтады: «Алакөз, тұршы, күресейік», – дейді. Алакөз қорқып: «Күреспеймін»,– дейді. Сөйтсе де қыз 

болмай күреседі. Ботакөз Алакөзді көтеріп жығайын деген екен, жыға алмады, сонан соң Алакөзге айтты: 

«Сен – қара құл», – деп намысына тиеді. Сонда Алакөз қызды көтеріп алып, жерге бір қойды. Қыз айтты: 

«Сен менен күшті екенсің, мен сенімен қашам», – дейді. Алакөз: «Жарайды», – дейді. Қыз Алакөзді 

қымызға тойғызады, бір уақытта Ботакөздің әкелері, ағалары келеді. Ботакөздің сыбағасы деп, бір тай 

үйтіп, көп қойлар үйтіп әкелген екен. Ботакөз жартысын байлаулы жатқан Алакөзге берді, ағалары мұны 

көріп, қарындасын жек көреді, күн кеш болады, қыздың екі ағасының екі екі жүйрік арғымағы бар екен. 

Соны суытып қойған екен. 

Түнде Алакөз ұйықтап оянса, байлаулы жатқан аяқ-қолы бос жатыр екен. Бір уақытта Ботакөз Алакөзге 

келіп: «Жүр, қашайық!» – дейді. Алакөз тұрып, өзінің бұрынғы киімін киіп алады. Екеуі ақылдасты: «Неге 

мініп қашамыз?» – деп. Алакөздің үйінен келген жүйрік аты Алакөз жамандық ойлағанда ұстатпайтын 

еді. Екі ағасынын суытып қойған екі арғымағына екеуі мініп алып, Ботакөз әкесінің мың кісі сиятұғын 

шатырын алып, қашып кетіпті. Ботакөз Алакөзге айтады: «Әкем бізді үш күн қуады, біз мынау ағашқа 

жасырынайық», – дейді. Ауылдың жанында жиырма шақырым жерде бір қалың ағашқа екеуі жасырынады. 

Бір уақытта әкесі құс болып ұшып, ағаштың төбесінен өтіпті. Күн ұзаққа іздеп таба алмай, кешке таман 

үйіне қайтып кетеді. Тағы да күні-түні қарап таба алмайды. Ботакөз Алакөзбен екеуі қашып кетеді. Жолда 

келе жатып, көп күн жүріп, еліне жетуге бір күн қалды дегенде, бір дарияға екеуі келіп шатырды тігіп, 

Алакөз шатырда отырып қалады. Ботакөз суға барып шомылып жатса, бір екі шошқа келіп, біреуі 

Ботакөздің басын үзіп алып кетеді. Бір уақытта Алакөз тысқа шықса, Ботакөз өліп қалыпты. Мұны көріп 

садағын алып жүгіріп келіп, әлгі шошқаның біреуін атқан екен жоқ, екіншісін атып, ішін қараса, сонда 

екен. Алакөз басты алып, жылап еліне келеді. Жұртыменен амандасып, мұңын айтады: «Менің тілегімді 

берсеңіз»,– депті. Жұрты тілегін береді. Алакөз дарияға келіп, Ботакөзге там тұрғызыпты. Сөйтіп, 

«құданың құдіретімен», әкесінің «дұғасымен» қыз екеуі бір-бірімен қосыла алмай, өліп кеткен екен дейді. 

19. Жерден шыққан Желім батыр 

Баяғы уақытта бір кемпір бар екен. Оның үш баласы болыпты. Ол кемпірде түк мал болмапты. Күнелту 

үшін базарға жусан алып барып сатады екен. Сатқан жусаннан тамақтарынан артылып, күнде бес тиын 

қалады екен. 

Бір күні сол артылып қалған бес тиындарын санаса, едәуір пұл болып қалыпты. «Қыс келе жатыр, 

балаларыма шапан әперейін» – деп, қалаға барып, үш баласына үш шапан сатып алады. 

Үйіне келгеннен кейін, кемпір үлкен баласына: «Ауылдың артындағы үйлерге барып, байғазы сұрап кел!» 

– дейді. Баласы: «Мақұл» – деп бара жатса, тұман болып, адасып кетеді. Оның артынан ортаншы баласы: 
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«Мен де ағамның артынан барам», – деп кетіп бара жатса, жолда жолбарыс жолығып, оны жеп қояды. 

Онан кейін кішкене баласы: «Мен де барам, олар келмей кетті», – деп шешесінен сұрайды. Шешесі 

жібермейді. Жылап қоймағаннан кейін жібереді. Бара жатып адасып, бір тамға келеді. «Кім бар екен?» – 

деп, әйнегінен сығаласа, үш дәу жатыр екен. «Оятсам, өлтірер», – деп, бала жан-жағына қараса, елу-алпыс 

кілт тұр екен, соны алып, басқа жағындағы тамдарды ашуға кіріседі. 

«Барлығын ашпай бір-екеуін ғана ашайын», – деп бір тамын ашса, үш тұлпар тұр. Үшеуінен таңдап, бір 

қара тұлпарды мінеді. Екінші тамды ашса, үш сауыт, үш қылыш, үш ер, үш найза, үш мылтық, үш садақ 

тұр. Олардан да таңдап ең жақсысын алады. 

Сауытты киіп, ерді ерттеп, қылыш-мылтықтарды асынып, дәудің есігінің алдына шығып: «Кім бар-ау, кім 

бар-ау?» – деп айғайлайды. Бір дәу: «Мен бармын», – деп, шыға бергенде, бала қылышпен басын кесіп 

алады, Екінші дәу: «Жаңағы бізге бермей өзі жеп жатыр ма?» – деп, шыға бергенде, бала оны да найзамен 

шаншып тастайды. Үшінші дәу: «Менің екі інімді өлтірген қандай дәусің?» – деп ақырып шығады да: 

«Алыспақ керек пе, атыспақ керек пе?» – дейді. «Атысқан атасының басын алған, алыспақ керек», – дейді 

бала. 

Екеуі сол жерде үш түн алысып, бала дәуді әбден шаршатып, үйінің жанындағы құдыққа итермелеп тығып, 

аузын таудай таспен бекітіп тастайды. 

Онан кейін бала еліне барып, шешесін ертіп келіп, дәудің үйін өзіне үй қылып алады. Бала күнде аңға 

шығады, киік, құлан және басқа аңдарды атып әкеліп, күнелтеді. 

Бір күні бала аңға кетерде, шешесін шақырып алып, құдықты көрсетіп: «Мына құдықты ашпа», – дейді. 

Баласы аңға кеткеннен кейін кемпір тасты көтерсе, құдықтан өрлеп бір дәу шығып келеді. «Сені өлтірем!», 

– деп ақырады дәу. Кемпір: «Өлтірме, мен саған әйел болайын», – дейді. 

Сол жерде кемпір дәуді құдықтан шығарып алып, үйіне әкеліп, тамақ беріп, бір сандыққа салып қояды. 

Бала аңға кеткенде шығарып алып, дәумен ойнап-күліп отырады. Кешке келерде сандыққа салып қояды. 

Тоғыз ай, тоғыз күн болғанда кемпір бала табады. Баласын қай жаққа тығарын білмей, дәуден ақыл 

сұрайды. 

– Бүгінше ептеп тығып тұр. Ертең балаң аңға кеткенде менің қара тұлпарымды мін де, сен баланы, 

балаңның аңнан келетін жолына апарып, бір ошақ қазып, соның ішіне киізге орап тыға қой. Егер, бұл шын 

менің балам болатын болса, менің атым сол ошақтың жанынан өте бергенде сүрінеді. Сонда аттың аяғы 

бір тасқа тиіп, тастың сынығы ұшып барып, баланың денесіне тиеді. Онан кейін бала жылайды. 

Жылағаннан кейін бала атынан түсіп, баланы саған әкеледі. «Әже, мына баланы бақ, маған серік болсын!» 

дейді. Сонда сен: «Балам, сен ақылыңнан адасқан екенсің, бұл бала перінің баласы ма, жынның баласы 

ма? Қайтып апарып таста де. Онан кейін: «Апарып тастайын», – деп әкете бергенде: «Әкелші, сен үшін 

бағып берейін деп, айт!», – дейді. 

Кешке кемпірдің баласы келеді. Таң атқаннан кейін ұйқыдан тұрып, күнде мініп жүретін атын ерттеп 

жатқанда кемпір: «Қарағым, дәудің қара тұлпарын мін, бұл ат шаршады ғой, бүгінше тынықсын», – дейді. 

Бала шешесінің сөзін мақұл көріп, қара тұлпарға мініп, аңға кетеді. Артынан кемпір барып, бір жерошақ 

қазып, соған киізге баланы тығып келеді. Кешке баласы аңнан келе жатып, жерошақтың тұсынан өте 

бергенде, аты сүрініп кетеді. Аяғы бір тасқа тиіп кетеді. Тас ұшып барып ошақтағы баланың денесіне 

тиеді. Бала шыр ете түседі. Атынан түсе қалып, баланы алып үйіне әкеліп шешесіне: «Әже, мына баланы 

бақ!» – дейді. Шешесі: «Сен ақылыңнан адасқан екенсің. Бұл бала перінің баласы ма, жынның баласы 

ма?.. Қайтып апарып таста!» – дейді. 

Бала «апарып тастайын» деп кете бергенде, кемпір: «Әкелші, сен үшін бағып берейін», – дейді. 

Оның атын жерден шыққан Желім батыр қояды. Желім батыр бір күнде бір жасқа, екі күнде екі жасқа, он 

күнде онға келеді. Бір күні дәу кемпірге: «Балам болса ержетіп қалды, сандықтың бір жерін тесіп қой, 

баламды көріп отырмасам, ішім жарылып кетер», – дейді. Кемпір мақұл көріп, сандықтың бір жерін тесіп 

қояды. 

Бір күні кешке екі баласымен кемпір әңгімелесіп отырғанда, жерден шыққан Желім батырдың көзі, 

сандықтың ішіндегі тесіктен қарап жатқан дәудің көзіне түсіп кетеді де: «Аға, көз жылтырайды», – дейді. 

«Ол кім?» – деп ағасы қарай бергенде, дәу сандықтан шыға келеді. Сол жерде екеуі таң атқанша алысады. 

Бір уақытта дәу жықпақшы болады. Сонда бала шешесіне: «Менің аяғымның астына талқан, дәудің 

аяғының астына тары сеп», – дейді. Шешесі баласына қастық қылып, дәудің аяғының астына талқан, 
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баласының аяғының астына тары себеді. Бала онан бетер тайғанап, жығылып бара жатқанда: «Жерден 

шыққан Желім батыр, қайдасың?» – дейді. Желім батыр жүгіріп барып, дәудің басын қылышпен кесіп 

алады да, ашу үстінде шешесін жұдырықпен бір қояды. Желім батырдың жұдырығына не шыдасын, 

кемпір де сеспей қатады. 

Ертеңіне ағасы: «Қарағым, аңға барып, аң атып келейік, сосын мен қалаға барып келейін», – дейді. Сөйтіп, 

екеуі аңға шығып кетеді, бір айлық аң атып әкеледі. Ағасы қалаға жүрмекші болады да, Желім батырға: 

«Мен қамшымды босағаға іліп кетемін. Кешіксем, соны алып, «Ағам қайдасың?» деп іздерсің», – дейді. 

Ағасы кетеді. Бір жыл болады, әлі келген жоқ. Бір күні Желім батыр ағасын сағынып, уайымдап отырса, 

босағадағы қамшыдан қан тамып тұр. «Уһ, уһ, ағам»,– деп қара тұлпарын ерттеп мініп, ағасының артынан 

іздеп кетеді. Бірнеше айлар жүріп, қалаға жетеді. Барса, біреуден «ағасы ханның қызына ғашық екен, ол 

қызға ғашық сол жерде бір дәу бар екен, соны өлтірем деп барса, дәу ағасын өлтіріпті», – деп есітеді. Бұл 

сөзді естіген соң: «Не де болса, сол дәуіне барайын», – деп жолға шығады. Жолда ханның үйіне бара 

кетпекші болады. Барса, ханның есігінің алдында жүрген қатындар: «Күйеу», – дейді. Себебі, Желім 

батырдың түрі ағасынан айнымайды екен. «Күйеуі несі?» – деп, Желім батыр таң қалады. Қатындар Желім 

батырдың өзін ханның қызына алып барады. Сөйтіп, Желім батыр жеңгесімен танысып, ертемен тұрып, 

дәудің үйіне барып сөйлеспек болады. 

Желім батыр барған соң дәу шыға келеді. Желім батыр: «Менің ағамды өлтірген сен екенсің. Ағамның 

орнына қызыңды бер, болмаса басыңды аламын», – дейді. «Кел, алысайық, қайсымыз жықсақ, 

жығылғанымыздың сөзсіз басын кесейік», – дейді дәу. Екеуі алыса кетеді. Желім батырдың күші басым 

келіп, жықпақшы болады. Сонда дәу: «Жықпа, ағаңды өлтірген жоқпын, тауып берейін», – дейді. Ағасын 

үйде бір теріге орап қойған екен. «Бірақ, бір сөзім бар, ағаң хан қызына ғашық екен, оған мен де ғашық 

едім. Бір күні ағаң менің хан қызына ғашықтығымды естіп, мені өлтірмек болып келген екен. Мен шығып 

едім, сөз қатпай: «Алыспақ керек пе, атыспақ керек пе?» – деді. Сол жерде екеуміз алыса кеттік, бір 

уақытта мен жығатын болдым. Онан кейін ағаң: «Мені білдірмей бір жерге сақтап қой», – деді. «Неге?» – 

деп едім: «Менің бір інім жалғыз қалды, сол батыр болса, бір келер, оған шейін өлтірместен ұста, келмесе, 

өлтіргеніңе ризамын», – деді. Сонан кейін мен: «Осының обалына қалмайын», – деп өлтірмеп едім. Енді 

сен келдің, сен бір ер екенсің, мен саған бас ұрып қызымды берейін», – деді. 

Сол жерде дәудің қызын Желім батыр алып, ханның қызын ағасы алып, екеуі еліне қайтып, мұрат-

мақсаттарына жетіпті. 

20. Тұмарбас батыр 

Бұрынғы заманда бір бай бар екен. Үш қатыны бар да, баласы жоқ екен. Бір күндері бай қатындарына 

айтады: «Мен қартайдым, сендерден бала тумады, қыдырып әулиеге түнейін, құдай бала бермес пе екен?» 

– дейді. Темір таяқ алып, темір етік киіп жаяу, бала тілеп жүріп кетеді. Айлардан ай өткенде, жылдардан 

жыл өткенде, темір таяқтан тебендей қалғанда байдың алдынан бір жұлындай жерден түтін шығады. Бай 

оған жетіп келсе, үйдің ішінде бір жалмауыз кемпір отыр, бай кіріп сәлем береді, кемпір сәлемін алып, 

біраз отырған соң, даладан біреу келіп айғай салды: «Адам иісі шығады ғой!» – деп. Кемпір айтады: 

«Аузыңа бір салатұғын адам отыр». Бұл келген жалмауыз кемпірдің баласы екен, үйге кіріп байды жеп 

қойды. 

Бай кеткенде екі қатыны жүкті болып қалған екен. Байы өлгенде, екі қатын ұл тапты. Бәйбіше баласының 

атын Тұмарбас қойды, тоқалы баласының атын Байтас қойды. Балалар жеті жасқа келді. Тұмарбас 

балалармен асық ойнап жүріп, балалармен төбелеседі. Бір баланың асығын тартып алады. Сонда бұл бала 

айтады: «Сен бізге зорлық қылғанша тентіреп кеткен әкеңді тауып алсаңшы!» – дейді. Тұмарбас тез үйіне 

қайтып келіп, шешесінен сұрайды: «Менің әкем қайда кетті, маған айт?», – деп. Шешесі айтады: «Сен 

тумай тұрғанда кетіп еді, темір таяқ, темір етік киіп еді, құдайдан бала сұрап кетіп еді, содан бері әкеңнің 

қайда екенін білмеймін!» – деп. 

Бәйбішеден туған Тұмарбас әкесін іздеп жөнелді. Бір күндері болғанда алдынан бір жұлындай жерден 

түтін шығады, бала соған жетіп келсе, баяғы жалмауыз кемпірдің үйі екен. 

Тұмарбас әкесінің етігі мен таяғын таниды. Кемпір бір қазан ет асып отыр еді. Қарны ашып келген 

Тұмарбас кемпірден ет сұрап еді, кемпір бермеді. Тұмарбас ашуланды да, кемпірді төбеге бір қойып 

өлтіріп, қазандағы бар етті, жеп, тойып алды. Сөйтіп, отырғанда бір адам даладан айғай салады. «Үйде 
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кім бар? Адам иісі шығады» – деді. Сонда үйден Тұмарбас шыға келді «Өзім бармын!» – деп, сол жерде 

екеуі алыса кетеді. Тұмарбас алып ұрып, басын кесіп алды, әкесін өлтірген дәуді өлтіріп кегін алды. 

Енді бала еліне қайтты. Бірнеше күн жол жүріп үйіне келді. Шешесінен сұрайды: «Маған ірімшік 

қайнатып қойдың ба?» Шешесі айтады: «Күнде қайнатып қойған ірімшікті күнде бір аққу келіп жеп 

кетеді». Тұмарбас аққудың келетін уақытын біліп, мылтығын оқтап, бір шидің ішіне келіп тығылып 

отырады. Бір уақытта аққулар ұшып келеді. Ірімшікке келіп қонған уақытта мылтығын алып тарс еткізеді. 

Аққу ұшып жөнеледі, артынан Тұмарбас шаба жөнеледі. Біраз жерге барғанда Тұмарбас жоғары қараса, 

жоғарыдан бір нәрсе түсіп келе жатыр. Қолын тосып, ұстап қараса- адамның шынашағы. Оны алып 

жанқалтасына салды да, артынан шаба берді. Аққу биіктеп ұшып, көрінбей кетті. Бір күн өткен уақытта 

дарияның жағасында мың бұзау бағып жүрген бір таз балаға жолығады. Тұмарбас таздан сұрайды; «Бұл 

– кімнің бұзауы?» – дейді. Таз айтады: «Ақбар деген ханның бұзауы». Тұмарбас: «Кешке барғанда осы 

бұзаудың бәрін де байлаймысың?» – деді. Таз айтты: «Кешке айдап барып «байланғырдың бұзауы 

«байлан!» десем, әрбіреуі әр терекке байланып қалады, ертеңіне: «шешіліңдер!» десем, «шешіледі» – деді. 

Тұмарбас айтты: «Түнде не жұмыс қыласың?» Таз айтты: «Қыздардың табанын сипаймын. Кешке барған 

уақытта қыздар мені теріге орап тастайды. Төрден есікке, есіктен төрге домалатады», – деді. Бәрін естіп 

болған соң, тазды жоқ қылып, бұзауды бағып жүреді, қару-жарағын бір белгілі жерге көмеді. 

Күн кеш болған уақытта мың бұзауды айдап ауылға келеді. «Байланғырдың бұзауы байлан!» – деген екен, 

бұзаулардың әрбіреуі әр ағашқа байланып қалады. Сонан соң Тұмарбас ханның үйіне келді. Қыздар 

күндегі қалыбы бойынша теріге салып Тұмарбасты төрден есікке, есіктен төрге домалатады. Бір уақытта 

қыздар Тұмарбасты ораған теріден шығарып жіберді. Түнде батыр қыздарменен бірге жатады. Тұмарбас 

тынығып жатса, ханның кіші қызы Қаныкей ыңқылдайды. Тұмарбас қыздың жанына барып айтады: 

«Сенің қай жерің ауырып жатыр?» – дейді. Қыз айтады: «Не қылайын деп едің?». Тұмарбас: «Жоқ нәрсең 

болса, тауып берейін деп едім», – дейді. Қыз: «Шынашағыма мылтық тиіп, сол жерім ауырады. Сол 

шынашағымды тауып берген кісіге мен тиер едім»,– дейді. «Мен тауып берсем, маған тиер ме едің?». Қыз: 

«Тиемін!» – деді. Тұмарбас қыздың шынашағын берді. Қыз сонда мұның Тұмарбас екенін білді. Қыз бен 

жігіт бірге жатып, көңіл қосып жүрді. Бір күндері болғанда хан жұртына жар шақырады: 

«Үш қызды сүйгеніне қосамын, халқым жиылсын!» – деді. Ханның қол астына қараған барлық халық, бірі 

қалмай келді. Бір елден жалғыз келсе де, Тұмарбас ханның қызын алыпты. Батыр еліне қарай көшеді. Өз 

еліне есен-сау келіп, ханның қызымен қосылып, Тұмарбас мұратына жетті. 

21. Аламан мен Жоламан 

Бұрынғы уақытта ерлігі жаннан асқан Аламан деген бір мерген болыпты. Сұлулығы хор қызындай оның 

Қарашаш атты әйелі болыпты. Қарашаш атануы, шашы алтындай жалтырап, беліне түседі екен. Бір ұл, 

бір қызы болыпты. Бір күні Аламан аңға шығып кетсе, әйелі мен қызы суға түседі. Сонда бір шашы үзіліп 

суға кетеді. «Шашын аламын», – дейді, ала алмайды, қайтып үйіне келеді. Бұл мұнымен тұрсын. Енді 

ханнан сөйлейік. 

Бір күні Сұлтан хан уәзірін ертіп, қырық жігітімен тауға шығып келе жатса, алыстан жылтыраған бір 

нәрсені көреді. Олар: «Бұл қалай, айдаһар ма, жылан ба?» – деп дағдарып тұрады да: «Не де болса 

баралық», – дейді. Келсе, бір шаш бір үлкен қоғаға бөгеліп қалыпты да үстінен су сарылдап асып төгіліп 

жатыр екен. Хан шашты көріп, бұл шаштың иесіне ғашық болады. Хан үйіне келеді. Бүкіл қол астындағы 

білімпаздарын жиып: «Шаштың иесін табыңдар!» – деп бұйырады. Олар таба алмайды. 

Хан ақырында: «Егер де осыны кімде-кім таба алатын болса, не тілесе де риза қыламын!» – деп еліне жар 

салады. Бірнеше күннен кейін ханға бір жалмауыз кемпір келеді. 

– Егер де менің қалағанымды берсең, оны әкеліп беруім оңай. Ол тауда тұратын Аламан деген мергеннің 

Қарашаш атты қатыны, – дейді. 

Хан мұны естіп: 

– Ой, шеше! Сізді қалай десеңіз де риза етемін, маған әкеп бер! – дейді. 

Кемпір әкеп беруге уәде етіп жол тартады. Еш нәрсе білмеген адам болып, Аламаның жүретін жолына 

келіп жатады. Аламан келе жатса, жолда жатқан кемпірді көреді. 

– Е, шеше, не істеп жатырсыз? – деді. 

Кемпір: 
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– Мен жетім-жесір бишарамын. Осы жерге келіп едім, енді жүруге дәрменім болмай жатырмын, шырағым! 

– дейді. 

Аламан: 

– Маған шеше боласыз ба? – дейді. 

Кемпір: 

– Болайын, шырағым! – дейді. 

Аламан кемпірді мінгестіру үшін қасына келейін десе, аты осқырып жолатпайды. Аты кемпірдің дұшпан 

екенін біледі. 

Аламан: 

– Е, жығылғыр, осы жаман кемпір не қылушы еді! – деп атын ұрып-ұрып, кемпірді мінгестіріп алады. 

Аламан сол бойымен үйіне келеді. 

Аламанның еш нәрсе ойында жоқ, күнде аңға шығып кетеді. Ол кеткен уақытта әлгі кемпір әйелін азғыра 

бастайды. 

Кемпір: 

– Қарағым, Қарашаш-ау! Тұрмысың болса мынау екен. Байың күндіз кетсе, түнде келеді, ешбір көрген 

қызғылықты игілігің жоқ. Егерде менің айтқанымды істесең, өмірің қызғылықпен өтетін жақсы күйеу 

тауып берер едім, – дейді. 

Қарашаш: 

– Ол кім? Егерде жақсы болса, айтқаныңызды істейін, – дейді. 

– Ей, шырағым, не дегенің? Мен жаманшылық істеуші ме едім? – дейді. 

Қарашаш: 

– Айтшы, шеше! – дейді. 

Кемпір: 

– Ол әділдігі халықтан асқан Сұлтан деген хан, – дейді. 

Қарашаш тимекші болады. Кемпір: 

– Қарағым, байыңды қайтып ұстап аламыз? – дейді. 

Қарашаш: 

– Оны қандай арқанмен байласа да, үзіп кете береді. Үйде бір жібек арқан бар. Ол өзі бір ұйықтаса, қырық 

күн ұйықтайды. Сол уақытта байлап алуға болады, – дейді. 

Кемпір мұны естіп, қуана-қуана ханға хабар береді. Хан мұны естігеннен кейін бір түнде барлық 

әскерімен келіп, ұйықтап жатқан жерінде Аламанды байлап алады. 

Аламан босағада байлаулы. Хан күндіз-түні Қарашашпен ойнап жата береді. Бір уақытта байлаулы тұрған 

Аламанның қасына қызы келіп қалады. 

– Балам-ай, шырағым, мені танимысың? Қандай күйде жатырмын? Шешеңнің сандығында бір алмас 

кездік бар. Шешеңе барып: «Әкемнің кездігін бер!» – деп жылай берсең алып береді, – дейді. 

Ақылға келмеген жас сәби бұған түсінбейді. 

– Сен менің әкем емессің, менің әкем шешемнің қойнында жатыр, – дейді де кете барады. 

Аламан одан бетер қапаланып қала береді. Біраздан соң қасына ойнап жүріп ұл баласы Жоламан келіп 

қалады. 

Аламан: 

– Қарағым, Жоламан, бері келші! Мен қай күйде жатырмын? – дейді. 

Баласы қасына келеді. 

– Шешеңнің сандығында бір алмас кездік бар, барып: «Әкемнің кездігін бер!» – деп жылай берсең, береді, 

– дейді. Бала шешесіне барып: «Әкемнің кездігін бер», – деп жылай берген соң, хан: «Мына жүгермекті 

құртшы, не қылар дейсің?» – дейді. Шешесі кездігін әпереді. Бала кездікті әкесіне әкеледі. Аламан арқан-

шынжырларды көрсетіп: «Мынаны кес!» – дейді. Бала кеседі. Аламан босанады да, ханды жатқан жерінде 

өлтіреді. Ханның әскерін қырып салады. 

Сөйтіп, қатыны мен қызын қосақтап, атасының үйіне айдап апарып, оған қызының істеген ісін бастан-аяқ 

айтады. Атасы мұны есіткеннен кейін ашуланып, өз қызы мен жиен қызын қоса өлтіреді. Аламанға 

үйіндегі кіші қызын некелеп қосады. 
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Жоламан ержетеді. Баяғы жалмауыз кемпір патшаның өлгенін біліп, Аламанның үстіндегі қаруларын 

жинап алу үшін, сиқырлықпен Аламан мен Жоламанның жүретін жеріне жас бала болып жатады. Аламан 

мен Жоламан аңнан келе жатса, жолда шырылдап жылап жатқан жас баланы көреді. Баланы алайын десе, 

аты осқырып жоламайды. Аламан: «Ой, жамандатқыр, осы жас бала не қылушы еді?» – деп, жүгіріп барып 

баланы іліп алады. 

Әлден уақыттан кейін қараса, үстіндегі саймандары мен мінгескен бала жоқ. «Бұл қалай?» – деп тып-

типыл болып, үйіне келеді. Көрген уақиғаларының бәрін әйеліне баян етеді. Ол білімпаз адам екен, 

ойланып отырады да, жалмауыз кемпір екенін сезеді. «Ол жалмауыз кемпір екен. Не де болса, сен қаш, 

бұл жерде болсаң ол қоймайды», – дейді. 

Аламан қашу үшін таудан бір қоржын жыңғыл кесіп алады. Сөйтіп қаша бастайды, атының басқан жері 

қазған ошақтай болып қалады екен. Бірнеше күннен кейін Аламанның үйіне желмая мініп, жалмауыз 

кемпір келіп: «Аламан қайда?» – деп сұрайды. «Аламан қашып кетті!» – деп жауап береді әйелі. 

Жалмауыз кемпір баяғы ойылып қалған ізбен қуа жөнеледі. Аламан аты шаршаған кезде жыңғылдан беріп 

қояды екен, ол жануар соны қыршылдатып шайнап, шаба береді. Жалмауыз кемпір күншілік жерден 

демімен тартып ұзатпайды екен. 

Бір күні түнде Аламанның әйелі түс көреді, түсінде кемпірдің жақындағанын сезеді. Ұйқысынан шошып 

оянып, баласына: «Әкеңе жалмауыз кемпір жетейін деп қалыпты, ертерек атыңа мін де мына жүзікті алып 

бар, жақындаған кезде лақтырып жіберсең, әкең қағып алады. Сол кезде астындағы аты күншілік жерге 

жетеді. Сонда жалмауыз кемпір ақырады. Сол уақытта мандайындағы жалғыз көзін басып қал және екі 

рет атпа!», – дейді. 

Оның жүзігі ғажайып жүзік екен. Бала жүзікті алып әкесінің кеткен жағына қарай жүреді. Бірнеше 

күндерден кейін әкесінің қашып жүрген жеріне келеді. Келсе, әкесі бұрынғыдай емес, азып-тозған екен. 

Жүзікті әкесіне лақтырып жібереді, әкесі қағып алады. Сонда астындағы аты күншілік жерге жетеді. 

Кемпір баланы көріп, артына қарап сұрланып, ақырған кезде, бала қақ маңдайындағы жалғыз көзден 

басып қалады. Кемпір өкіре құлайды. Құлап жатып: «Батыр болсаң, тағы да ат!» – дейді. Бала атпайды. 

Себебі, егер екі рет атса, жалмауыз кемпір қайтадан тіріліп кетеді екен. 

Кемпір өледі. Бір мезгілде әкесі келеді. Келсе, жалмауыз кемпір өлген. Аламан қуанғанынан баласымен 

жылап көріседі. Сөйтіп, олар ауылына келіп, мұрат-мақсатына жеткен екен. 

22. Жарты Төстік 

Баяғы өткен заманда бір бай болыпты, мал-мүлкі көп болыпты, сөйтсе де өзінен туған не ұлы, не қызы 

болмапты. Әйелі мен екеуі қарт болыпты. Бір күні шалы отырып: «Әй, сен де, мен де қарт болуға 

айналдық, енді біз өлсек, осы мал-мүлікке кім ие болады? Одан да жүр, малдың да, дүниенің де керегі 

жоқ, құдайдан бала сұрап, әулиеге түнейік», – деді. Кемпірі де оған көне қалды. 

Сонымен мал-дүниеге қарамай, екеуі жаяу жүріп кетеді. Қай жерде әулие болса, соған түнеп, екеуі қаңғи 

береді. Бір жыл бойы бармаған әулие қалмады, түк те себеп болмады. Бір күні: «Ал енді, қайтайық» деп 

ауылға қарай қайтып келе жатса, жолда бір түп ақ шеңгел тұр екен. Кемпір: «Әй, мына шеңгел тегін 

шеңгел емес, осыған да түней кетейік», – дейді. Сонда шалы ашуланып: «Бұдан да атақты әулиелер 

баланы бермегенде, осы шеңгелге әкеп, байлап қойды дейсің бе?» – деді. Кемпір: «түнеймін» деп, 

шеңгелдің түбіне жатты. Шалы анадай жерге барып жатты. 

Таңға жуық болып, шолпан туған шақта, бір ақ шалмалы қожа жетіп келді. Келіп кемпірге: «Әй, отыз ұл 

берейін бе, жоқ бәріне балап, бір ұл берейін бе?» – деді қожа. Кемпір: «Бір-ақ ұл бер!» – деді. 

Сонан қожа кетіп қалды, кемпір ояна кетіп, шалға қарай тұра жүгірді, сөйлеп: «Әй, әй, шалым!» – деп, өте 

қатты қуанып кетеді. Бастан-аяқ көргенін айтса, шалы да қуанышқа бөленіп кетеді. Бірнеше күн жүріп, 

үйіне келді. Кемпірі сүр етке жерік болады. Кемпір отырса, бір жарты төстік тұр екен, кемпір өзі кеткенде 

үйде қалған, соны өзі жалғыз жеп, кемпірдің жерігі тарады. 

Бір күндерде тоғыз ай, тоғыз күн болғанда, толғағы ұстауға айналды. Сонда кемпір шалына айтты: «Әй, 

сен бүгін бір тобылғылы кең сайдың аяғына қон!» – деді. Шал: «Жарайды!» – деп барып қонады. 

Сонымен күн батып, ел орнына отырған кезде, кемпір далаға шықты, толғағы келіп барды да, теріскей 

жақтағы тобылғыны түбімен жұлып, сайдың басына шықты, қайтадан күнгей жағын жұлып отырып, үйіне 

келді. Үйіне келіп кіргенде бала «шыр» етіп, жерге түсті. Баланың атын Жарты Төстік деп қойды. 
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Сонымен бірнеше жыл өтіп, баласы он төрт, он бес жасқа жетті, есіктің алдында бір топ бәйтерек бар екен, 

түбі біреу, басы екеу екен. Соған әкесі ертең ерте шықса, түсте түседі, түстен кейін шықса, кешке түседі 

екен. Бір күні баласы: «Әке, әке, сіз осы ағашқа күнде-күнде шығасыз, онда не бар?» – деп сұрады. Әкесі: 

«Ой, балам-ай, не бар дейсің, малды көздеп отырмын», – деді. 

Содан кейін әкесі: «Әй, балам, сен бұл ағашқа шығушы болма, босқа басың айналып құлап қаласың!» – 

деп бірнеше рет айтыпты. Бір күні бала өзі ойлап-ойлап жүріп: «Осы ағашқа шығып көрейін», – деп, 

ағаштың басына шықты. Қараса, бір көшкен ел келеді. Өңкей жас ұл-қыз, қатар-қатар тұрып, ән салып, 

өлең айтып келеді. Оның артында жас жігіт, келіншектер келеді қатар-қатар болып, оның артында шал-

кемпірлер де келеді. 

Соны көріп, бала ойлады: «Ол ағашқа мінбе, шықпа!» – деп жүргені әкемнің мынау екен ғой, қызық көрсе 

кетіп қалады деп жүрген ғой», – деп ойлап, ағаштан түсті. Кешке көргенін әкесіне айтты. Сонда әкесі: 

«Ой, балам, ол көргенің – өтіп бара жатқан дүниенің сағымы. Оған тірі адам түгіл, өлген адам да жетпейді», 

– деді. Оған бала бой бермеді, кетпек болды. Сонан соң әкесі: «Бұл енді тоқтамайды», – деді де, елінде он 

бір сыншы бар екен, соны шақырып алып: «Менің балама күні-түні мініп, шабуына жарайтын ат бар ма?» 

– деп айтты. 

Он бір сыншы жылқылардың алды-артынан қарап көріп, соңынан келген бір құнанды «Бір түске дейін 

ғана мінуге жарайды», – деді. Бір сыншы жерге жатып, құлағын салып тыңдап: «Жердің жеті қабат 

астында, жалғыз көздінің қой мойынды Құлашолағы бар, сол жарайды», – деді. 

Сонда Жарты Төстік: «Не, ана жер астындағы қой мойынды Кұлашолақты алам, не ана өлең айтып, 

көшкен елге барам», – деп, етек-жеңін түріпті де, жаяу жөнеліпті. 

Бір үлкен ағаштың түбіне келіп қараса, ағаштың басында бір құстың екі балапаны отыр екен. Бірінің 

үлкендігі отау үйдей екен, соны көріп жатып ұйықтап кетіпті. 

Ұйықтап жатқанда, бір уақытта қатты ысқырған дауыстан ояныпты. Қараса, ұзыны мен көлденеңі бірдей 

бір дәу айдаһар екен. Ысқырып, ағашқа шығып бара жатқан айдаһарды көріп, садақпен тартып қалады. 

Айдаһар екі бөлініп жерге түседі, онан соң өзі ағашқа шықты. Екі балапанға тіл бітіп: «Біздің анамыздың 

аты – Самұрық. Жылда екі балапан табады екен. Әр жылда осы айдаһар жұтып қояды», – деді. Сол кезде 

күнбатыс жақтан бір қара бұлт шықты, қатты дауыл жерді шаңдатады. «Бұл не?», – деп, Жарты Төстік 

сұрады. Сонда екі балапан: «Бұл біздің анамыздың қанатының екпіні – желі», – деді. Осы кезде жауын 

жауып кетті. Жарты Төстік: «Бұл қалай?» – дегенде, балапан: «Анамыздың көз жасы, жылда-жылда бала 

тапсам да, бірі ілеспей қойды деп жылаған», – деді. Тағы бір уақытта жапалақ-жапалақ қар жауады. «Бұл 

не?» – дегенде, балапан: «Анамыздың қуанып, қарқ-қарқ күлгені», – деді. 

Құс келіп, ағаш басына қонғанда үйдің жуандығындай ағаш иіліп жерге тиді. Сонда екі балапан шу ете 

қалды да: «Ана, ана, досыңды көрсетейін бе, дұшпаныңды көрсетейін бе?» – деді. Сонда, анасы: 

«Дұшпанды көрсет!» –деді. «Ана, жерге қара!» – деді, балапан, ұзыны көлденеңімен бірдей қырық кез 

ағаш қасында өліп жатқан, айдаһарды көреді. Отырған бойда «ұп» деп бір-ақ жұтып, сүйегін бүркіп 

жібереді. 

«Ал енді, досым қайда?» – деді. «Ана, міне», – деп, Жарты Төстікті көрсетті, оны да «ұп!» деп тағы да 

жұтты. 

Екі балапан шырылдап анасының тамағына жабысты, сонда ол «ақ» деп, жерге тастай салды. «О, 

балапаным-ай, жол жүріп арып-ашып кетіппін, мың кісілік күш пайда болсын деп едім!» – деп, жерге 

тастай салды. 

Сонда Самұрық құс: «Ал, балам, жолың болсын, қайдан келесің, қайда барасың?» – деп, сұрады. Жарты 

Төстік айтты: «Қатар-қатар көшіп бара жатқан ел көрдім. Бірінші, өңкей ұл-қыз ән салып кетіп барады. 

Екінші, жігіт-келіншектер, үшінші, қарттар, кемпірлер бәрі де өлең айтып кетіп барады. Соларды іздеп 

келемін. Содан кейін жердің астындағы жалғыз көздінің қой мойынды Құлашолағын іздеп келемін», – 

деді. 

Сонда Самұрық құс айтты: «О, досым, бірінші іздеп келе жатқаның – ел, ал өтіп бара жатқан дүниенің 

гүлі – сағым, оған тірі түгіл өлі де қосылмайды», – деді. 

«Ал енді, ана жер астындағы жалғыз көздінің қой мойынды Құлашолағын алам десең, алып барайын, 

бірақ менің әлім келмейді. Ал енді қырық мес су, қырық мес ет тап, онан соң жеті қабат жер астына алып 

барам», – деді. «Жарайды!» – деп, күнді жайлатып, боран соқтырып, ағаштың түбі ғана ашық болды, бір 
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жағынан бұлан келді бұлаңдап, бір жағынан құлан келді қылаңдап, келгенін атып қыра берді. Сексен 

күнге толғанда, күн де ашылып кетті, қырық мес ет, қырық мес суды дайындады. Самұрық келіп: «Ал, 

үстіме арт, өзіңді! Екі көзіңді жұм, ашпа! Былай қарасам, аузыма суды құй, былай қарасам, аузыма етті 

сал!» – деді. Сонымен Самұрық құс баланы алып, ұшты. Былай қарағанда суды құйып, былай қарағанда 

етті сала берді. Бір жерде: «Ал, көзіңді аш!» – деді. Ашса, үсті бу сияқты, асты су сияқты жерде отыр екен. 

Тағы ұшты. Бір уақытта: «Ал, көзіңді аш!» – деді. Ашып қараса, жерге түсіпті. Сонда Самұрық бір тал 

қанатын жұлып берді. «Аман-сау бол, қайтатын болсаң, осы қанатты тұтат, мен дайын болам. Ана төбенің 

астындағы жалғыз көздіге өзің бар», – деп Самұрық ұшып кетті. 

Төстік келсе, жалғыз көзді ұйықтап жатыр екен. Бір ұйықтаса қырық күн, қырық, түн ұйықтайды екен. 

Бір ат басындай шоқпарды алып басына бір қойыпты. 

– О, мына жердің бүргесін-ай! – деп, дәу бір сипап қойды да жата берді. Сонда Жарты Төстік ерімен 

тұрған қой мойынды Құла атқа барды. Ат оқыранып, Жарты Төстікті иіскеледі. Жарты Төстік аттың 

арқанын алды да, ұйықтап жатқан жалғыз көздің аяғынан байлап алып, атқа мініп, тақымға салып, ала 

жөнелді. 

Тауға да, тасқа да соқты, етін ілінген бұта, тас қазандай-қазандай қып, жұлып алып жатты, құр сүйектері 

ғана қалды. Сонда: «Әй, бала, ең болмаса, басымды бір көтерші?» – деді жалғыз көзді. Жарты Төстік 

ойлады, «енді сүйектен басқа не қалды, арманда кетпесін» деп тоқтады. Аяғын шешті, басын көтерді. 

«Оу, бала, кел бері!» – деп келіп, алыса кетеді. Сонда бар денесімен басып, баланы жығар болды. Сонда 

қой мойынды Құла ат келіп, жалғыз көздіні қос аяқтап теуіп жібереді, дәудің екі жілігі сынып барып, 

құлайды. 

Сонда басын кесіп алады да, өзі атқа мініп ап, қатты шапты, қуанышы қойнына сыймай, қалай болса солай 

шаба жөнелді. Сөйтіп шауып келе жатса, алдында бір шал мен кемпір, ағаш соқамен жерді айдап жатыр 

екен. Екі өгіздің басын кемпірі жетелеп, шалы соқасын ұстап жүр екен. 

Жарты Төстік келіп, сәлем берді. Сонда шал мен кемпір: «Ойбай, балам, ақырын-ақырын сөйле, ақырын!» 

– деді. Сонда Жарты Төстік шал мен кемпірге: «О, не бар, қатты сөйлесе?» – деді. 

Сонда шал: «Ойбай-ау, бұл жерде тажал бар», – деді. «Ол не?» – деп сұрады. Осы жерде бір айдаһар бар, 

бір ұйықтаса қырық күн, қырық түн ұйықтайды. Егерде оянып кетсе, осы аймақтағыны бір-ақ жұтып 

жібереді, малды да, адамды да, барлығын да жұтады. Бұл қашан ұйықтағанда біз келіп, егін саламыз, 

екінші ұйықтағанда суғарамыз, үшінші ұйықтағанда, орып жинаймыз, өстіп күн көреміз», – деді. 

Сонда Төстік тұрып, бар даусымен айғай салды, Сол кезде айдаһар оянып кетіп, ысқырып, аузын ашып, 

ішіне қарай тартты. Сол жердегі мал болсын, адам болсын, ұшқан құс болсын, жүгірген аң болсын, бәрі 

де домалап барады. Жарты Төстік те өз атымен үш домалады. Сонда жеті қабат ақ семсерді жазып алып, 

көлденең ортасынан ұстап тұрып, өзі келіп, айдаһардың ішіне кіріп кетті. Сонда ол жұта берді, Төстік екі 

жағынан тіліп, құйрықтан бір-ақ шықты. Айдаһар екі бөлініп өлді. Жарты Төстік айдаһардың уытымен 

жатып қалды. Елдің малы да, адамы да домалап келді. Әлгі өлген айдаһарды көріп, оны өлтірген баланы 

көріп, сол жердегі адамдар алғыс айта бастады. Уланып жатқан Жарты Төстікті сүт құйып жазып алды. 

Ел болып, сол жердегілер бәрі де шулады. 

«Ой, бала, бізді құтқардың ғой, енді бізге патша бол, – деп, жабысты. Бұған Жарты Төстік көнбеді, жүріп 

кетеді. Келе жатып бір жерге түсіп, қалтасын қараса, Самұрықтың қанаты шықты. Сонда барып ел-жұрты, 

ата-анасы есіне түсті. Қанатты тұтатып жібергенде Самұрық құс заулап жетіп келді. 

Самұрық құс келіп: «Ал енді, қырық мес су, қырық мес ет дайында», – деді. Сол жерді ашық қып қойып, 

басқа жерге күнді борандатты, ашық жерге қарай аңдар заулап топ-топ болып, келіп жата берді, келгеніне 

сексен күн толғанда күн ашылды. Қырық мес ет, қырық мес су дайын болды. Соның бәрін әкеп, 

Самұрыққа артты. Өзімен бірге аты да Самұрыққа мінді. 

Құс ұшып келеді. Былай қараса суды құйып, былай қараса етті аузына салып келеді. Ет те, су да таусылды. 

«О, не бар, жүрегім ауырып төмендеп барам», – дейді Самұрық. 

Сонда Жарты Төстік құсқа екі қоң етін кесіп береді. «Аш, көзіңді!» – деді, ашып жіберсе, жердің бетіне 

келіпті. Өзі көрген ағаштың түбіне келген екен. Сонда Самұрық: «Жаңағы етті қайдан алдың, тәтті екен?» 

– дейді. Жарты Төстік айтты: «Мына екі қоң етім ғой», – деді. «Қайсы, көрсетші?» – деді. «Міне!» – деп 

ашып көрсетті. Сонда Самұрық «тфу» деп бір түкіргенде, қоң еті қайтадан орнына түсіп, жазылып кетеді. 
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Соңда Самұрық: «Ал, досым, мен достық парыздан құтылдым ба?» – деді. Жарты Төстік: «Я, я, досым, 

құтылдың, құтылдың!» – деді. 

Сонда Самұрық құс айтты: «Сен өзің бар-дағы айттырған қалыңдығыңды бүгін той ғып алайын деп жатыр, 

жолыңда көресің. Және өз еліңді қалмақ шауып жатыр», – деп бәрін де айтты. Сонымен Жарты Төстік 

атқа мініп, жүріп кетті. Келе жатса, алдында алты құлаш ала байтал тұр екен, оны ұстап алады. Жетелеп 

келе жатса, бір жиын тойға кездеседі. 

«Бұл кімнің тойы?» – деп, сұрады. Сонда біреу айтыпты: «Бұл той, Жарты Төстіктің алам деп, құда түскен 

қалыңдығы еді. Ол өзі жынды болып, қаңғып кетіп, жоқ болған еді, енді бүгін той ғып, соны басқа біреуге 

берейін деп жатыр», – деді. 

Бұған ашуланған Жарты Төстік шауып келіп, ауылға: «Әкел-әкел қалыңдығымды!» – деп, айғай салады, 

даусы жерді жарады, жиналған жұрт қорқып кетті, даусы ащы екен дейді. Шауып келіп, қалыңдығын алты 

құлаш ала байталға мінгізіп алып кетеді. Сонымен жүріп отырып еліне келсе, елі қырылып жатыр екен, 

қаптап жүрген қалың қалмақпен жалғыз өзі соғыспақ болды. «Ал, сен, осылай тұр!» – деп әйеліне айтты 

да, жеті құлаш ақ семсерін жазып алып айқасты. 

Көзін жұмып, оңды-солды семсермен қыра берді, қалмақтар қаша берді. Бір уақытта біреу: «Ой, балам, 

көзіңді аш!» – деді. Көзін ашып қараса, алдында бір қожа тұр екен: 

– Әй, балам, ана жерде атаңның сирағы жатыр, ана жерде анаңның қолы жатыр, соны тазалап жуып, 

арулап көм! – дейді де, қожа жоқ болады. Ол қожа Жарты Төстіктің анасына бір түп шеңгелдің түбінде 

кездескен қожа екен. 

Онан соң Жарты Төстік елін жинап алды да, қалған еліне ие болып тұра берді. 

23. Аюалпаң, Судысалпаң, Таудыталпаң 

Ертеде бір өзбек Алихан деген болған екен. Оның әйелі, жалғыз қызы бар екен. Баласы да қолындағы сол 

біреу-ақ, барлығы үшеу екен. Өзі кедей, жалғыз атымен қос айдап жүреді екен. Жаз болса, қыс болса сол 

жалғыз торы шолақ атының күшімен еңбек етіп, күн көріп жүріпті. Бір күні қос айдап жүрген Алиханның 

қарны ашып үйіне келейін десе, алыс. Онан соң сол күні кеш түсісімен үйіне келіп, әйеліне мынаны 

айтады: 

– Қатын, сен ертеңгісін мен қосқа жүрерде бір қап нанды, бір шанаш көже дайындап маған беріп жүрмесең, 

менің күндіз қоста жүріп қарным ашты. Үйге келейін десем, үй алыс болды, атты шығарып, атпен шауып 

келіп тамақтануға атымның өзі шаршап тұр ғой деп аядым. Өзіме қарап, атымды аядым, – деп әйеліне 

осыны айтады. Түнде әйелі күйеуінің айтқанын ұмытып кеткен екен, ертесіне баяғы еркегі: «Кешегі менің 

тамақтарымды бер» – деп сұрағанда, әйелінің есіне сонда түседі де: «Мақұл, мен пісірейін де қыздан беріп 

жіберейін», – дейді әйелі. «Онда мейлі, қыздан көтертіп жіберсең жібер!» – дейді күйеуі. 

Сонан соң: «Қызың мені қайдан табады, мен одан да бір етек жоңқаны алып, жеткенше бірден әр жерге 

тастап отырармын, сол жоңқаның түскен жерінен жүріп мені тауып алсын», – деп кетеді қыздың әкесі. 

Сонымен әкесі жұмысына кетеді. Әйелі нанын, көжесін дайындап пісіре береді. Артынан көжені пісіріп, 

нанын жапқан соң қыздың шешесі қызына нанын салып, меске көже құйып баяғы жоңқа түскен жерді 

көрсетіп жібереді әкесіне. Сонымен қыз жолда келе жатса, бір үлкен аюдың ініне келіп жолығады. Қыз 

ең алғашта ненің не екенін білмейді. Демалып отырып, үңірейген іннің аузына келіп қараса, ар жағы қап-

қараңғы адам қорқатын, онан соң қашып кетпек болып, жылдамырақ қаша жөнелейін деп ұмтылғанда, 

іннен бір аю шыға келіп, қызды ұстай алып, ініне алып кіріп кетеді. 

Аюекең өзіне әйел етіп қызды меншіктеп алады. Қыз күндіз далаға шыға алмайды. Шыға алмасын деп, 

іннің аузын таспен бастырып кетеді де, түнде өзі келіп жатады. Қызға қайғы туды, ұсталғаннан екі-үш 

күндей жылап отырып, бір жапырақ нанды зорға жейтін болып жүрді. Сонымен әке-шешесі қызын сол 

күні қарап таба алмаған. Қызды аю ұстап алғанын әке-шешесі білмейді. Қыз аюдың қолына баруына көп 

жылдар өткен, қыз қорлықты көріп аюдың інінде жарық көрмей жата берген. Бір жылдарда қыз жүкті 

болып бір бала табады. Бала күндіз, аю інінде жоқ кезде туады қыздың бақытына. Қыз ол баланың қасына 

бірге төсекке жатпайды. Артынан баланың атын Аюал-паң қояды. Мұның әкесі аю, соған сәйкес аты 

Алпаң болсын деген ойы тура болып шықты. Бала туған соң, көп ұзамай балаға тіл бітті. Шешесі күндіз 

інде отырғанда былай деп сөз сұрады, баланың жасы бірге келген кез еді. Сонда шешесіне: 

– Шеше, менің көзім қандай, үйлерің қараңғы, мен түк көрмеймін, біздің үйіміз осындай қараңғы болатын 

ба еді? – деп шешесінен сұрады Аюалпаң. Шешесі мынандай жауап берді: 
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– Біздің үй мұндай болмайды, бұл – аюдың үйі, мен Алихан өзбектің қызы едім. Жиырмадан асқан кезде 

әкеме тамақ әкетіп бара жатып, осы аюдың ініне кез келдім, онан соң мені інінің аузына келе бергенде 

ұстап алды. Сонымен аюға мүсәпір болып отырмын, қарағым. Енді менің бақытыма, жарығым, сен тудың. 

Енді сен үлкейіп жетсең, осы аюдан құтылсақ, әке-шешеме барар едім. Міне, мен үйден шыққалы үш 

жылдан асып бара жатыр, – деп баласы Аюалпаңның сұрауына жауап қайтарған шешесі. Шешесінің сөзін 

естігеннен кейін Аюалпаң: 

– Ендеше, шығайық, есікті мен ашайын! – деп үлкен қазандай тасты, іннің аузындағы тасты теуіп 

жібергенде, тас бұрынғы жатқан орнынан қозғалып, есік ашылған екен, – дейді. Артынан шешесіне: 

– Кәне, жүрейік өз үйімізге! – деп шешесін жетектей бастайды. Шешесі баласы кішкентай болған соң, 

сенбей, «аю өлтіріп қояды»- деп шықпайды. Балаға: «Далаға шықпа» деп айтқан екен, оған да болмай, 

бала шешесін далаға жетектеп шығады. Екеуі далаға шықса, далада ештеме жоқ, жатқан қу дала, жерде 

бір төбе шошайып тұрған. Басқа ызыңдап ұшқан шыбын естілмейді. Жан жоқ, далада бір жолмен қол 

ұстасып бір сайға келген жерде аю алдынан қарсы шығыпты. Бала шешесін қалқасына ұстап, аюға қарап 

тұра қалған екен, аю балаға тұра жүгіріп келіп ұстаса түседі. Күресіп, бала сондай күшті, доп-домалақ, 

сол кішкентай бір жастағы уақтысында жиырма бестегі жігіттей еді. Аюға қарсы тұрып, шешесін қойып, 

өзі алысып, жағаласып жүр екен дейді. Көптен соң, баланың белі майысып жығылмақ болғанда, далада 

бір тышқан қазған іннің үстін аю басып кеткен екен. Күшпен алысып жүргенде әлсіреп, баладан бұрын 

аяғын тығып алып, жалп етіп жығылыпты. «Әу, дәу перім, жығылдың ғой», – депті де, бала аюдың басын 

қолымен бұрап жұлып алып, терісін сыпырып алып, шешесімен екеуі үйге қайтыпты. Жолмен жүріп келе 

жатып, әке-шешесін қыздың өзі бір жаққа көшкен шығар деп ойлады. Далада келе жатқан бір адамнан 

сұрады, бұрынғы әкесі Алиханның үйін, үйінің жөнін сұрап алды. Ол кісі көшелерін үйіне дейін айтып 

берді. Сонымен екеуі қыздың бұрынғы өз үйіне келеді. Төркініне келсе, әке-шешесі танымай қалады. 

Отырып, жөн сұраса кеткенде, баяғы жоғалған қызы болады. Қыз үйіне келгеннен шешесі таныған 

болатын. Әкесі мен шешесі жөнін айтқан соң танып, құшақ жайып көрісіп, әбден сағынған қызын көрді. 

Оның баласы Аюалпаңмен танысып беттерінен сүйеді. Көпке шейін ауылы у-шу болып жатқан соң, ел 

жиналған. Артынан той жасаған. Сонымен бір баласын екі бала ғып тауып алған. Бала балалармен ойнап 

жүріп, күш көрсетіп өлтіре берсе керек қарсы тұрғандарын. Ол үшін әкесі құн тартатын болып жүріпті. 

Әбден әкесінен ұят болып жүргенін біледі Аюалпаң. Сонан соң, бір күні әкесінен сұрайды: 

– Әке, менің сізге көп пайдам жоқ. Мен өлмесем, сіздермен көрісермін, маған осындай кезде батаңды 

бергін, мен өзім сияқты дәуді тауып алайын, сонан соң, теңіммен бірге күн көрейін, – деп сұрайды. Сонан 

соң әкесі батасын береді. Баласы әке-шешесіне, өз шешесіне қоштасып кетеді. Беталбаты бір даланы кезіп 

кетеді. Бала жалғыз өзі бір таудың қуысына келіп қараса, бір таулар бір-бірімен соғысып жатыр дейді. 

Әлгі таудың дәл қасына келіп: 

– Ау, достым, мұнда кім бар?, – деп айғайлады Аюалпаң. Сонда бір таудың ішінен өзі сияқты бір дәу шыға 

келгенде: «Енді сізге күресу керек пе? Жоқ болмаса соғысу керек пе?», – деген сөзді айтады Аюалпаң. 

Ана дәу айтады: « Мен күресем!», – дейді. Сонан соң екеуі күресе кете, ақыры Аюалпаң жығады. Сонан 

соң: «Енді екеуміз құдай қосқан дос болалық!» – деп екеуі бірге дос болады. Сонымен Аюалпаң, 

Таудыталпаң боп екеуі ермектесіп келе жатса, алдарынан бір үлкен дәу кездеседі. Онда қараса, бір 

теңіздің суы екінші теңізге атылып, бірімен бірі соғысып жатқандай болып жатыр екен. Оны екеуі көріп: 

«Мұнда кім бар?» – деп айқайлады. Онан: «Судысалпаң!» – деп үлкен дариядағы судың астынан шыға 

келді дейді. «Ал, ендеше, күресейік», – дейді. «Мақұл, күрессек күресейік!» – деп Аюалпаңмен күресе 

кеткенде, сонымен, Таудыталпаң құсатып оны да жықты. Аюалпаң: «Ал, ендеше, үшеуміз құдай қосқан 

дос болайық», – дейді. «Мақұл, болсақ болайық», – деп үшеуі жолмен жүріп, бір үлкен өзенге келеді. 

Сөйтсе, онда: «бір үстін темірмен жапқан ағаш үй тұр екен дейді. Ол үйде бір адам жоқ дейді. Қорада бір 

жүз өгіз байлаулы тұр екен дейді. Ол өгіздің алдында отқа жем-шөп салатын ат ақыры бар екен дейді. 

Оның ішінде өгіздерге салған шөбі, жемі бар екен. Бірін жеп болса, астынан екіншісі шығады»- дейді, 

қойшы. Барлық үйден бір адам таба алмайды. Бірақ жүз өгізден басқа қыбыр еткен жан табылмайды, 

сонан соң «үшеуміз осы үйді мекен етіп тұралық, ақыры бізден басқа бір де қараушы бұл үйге табылмады 

ғой»- деп, үшеуі сол үйді мекен етіп тұрады. Біреуі үйде қалады, күндіз екі жолдастары таудан аң аулап, 

күнелтеді. Ең алдымен Судысалпаң бірінші күні үйде қалып, тамақ дайындауға қалды. Судысалпаң бір 
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өгізді сойып, үш қазанға сондай үш өгізді сойып тамақ пісіріп алған кезде, тамақ пісіріп отырған 

Судысалпаңның үйіне бір адам келіп, сырттан: «Есігіңді аш!» – дейді. Судысалпаң: 

– Жоқ, ашпаймын, керек болса өзің ашып алғын, мен ашпаймын! – дейді. Үйге келген кісіге есік ашып 

бермейді», – деп жауап қайтарады. Сонда сыртта тұрған адам: «Ашпайсың ба?» – деді. Сонда үйдегі 

Судысалпаң: «Жоқ!» – дейді. 

– Ал болмаса, өзім кірейін! – деп есіктің босағасының астындағы табалдырықты көтеріп қойып, астынан 

кіріп келеді. Судысалпаң ұшып түрегеліп қараса, сақалы бес қарыс, бойы бір тұтам бір адам екенін көреді. 

Ішінен: «Ойпыр-ай, бұл қандай адам?» – деп ойлайды. Соның арасында: «Әй, маған ана сәкінің біреуін 

астыма қой да, үстіне мені отырғызшы!» – дейді. Онан соң Судысалпаң: 

– Жоқ, байеке, мен отырғызбаймын, өзің отыр керек етсең!» – деп жауап береді. Онан соң бой бермеген 

соң, баяғы келген адам өзі бір сәкіге бойы зорға жеткен-ді. Тырмысып шыға сәкіге отырып: «Сен бағаналы 

бері тілімді алмап едің, енді маған қазандағы еттен әперші!» – дейді. Онан соң, Судысалпаң: «Алып же 

керек болса өзің!» – деп жауап береді. «Жермыстан екен дейді, сол жердегі адам, жан біткеннің барлығын 

бір-бірлеп жеп біткен, енді адамдарды бітірген соң өгізді жеуге келіп жүрген екен дейді» – баяғы. 

Судысалпаң: «Әпермеймін!» – дегенде, ол: «Әпермесең!» – деп бір рет «сүф!» деп салып үрлегенде, 

Судысалпаң жығылады. «Ана жермыстан қазандағы еттің бәрін жиып-теріп жеп, сорпасын ішіп, далаға 

шығып кеткен екен», – дейді. 

Судысалпаң орнынан тұрып қараса, қазанда ет те жоқ, сорпа да жоқ, құр қазанның үшеуі де бос тұрғанын 

көреді. Іле-шала артынан үш өгізді сойып, үш қазанға етін салып, асып, қайнаған кезде баяғы екі жолдасы 

келеді. 

– Кәні, әлі күнге етің піспепті ғой?» – дегенде, баяғы келген адамын Судысалпаң айтпапты жолдастарына. 

Неге десең «бір жерден естіп тұрған болса, кейін мені оңдырмас», – деп, әлгіні айтпайды. Екі жолдасына: 

«Менің жаңғыз өзімнің әлімнің келгені осы!» – депті де қойыпты Судысалпаң. Онан соң, етті жеп болған 

соң, сол үйде жатқан үшеуі сол күні түнеді. Ештеме үшеуіне кездескен жоқ. Енді екінші күні Таудыталпаң 

қалады тамақ пісіруге. Сол күні тамағын пісіріп отырғанда, ана екі жолдасы кетіп қалғанда аңға, 

Таудыталпаңға тағы біреу келіп: 

«Аш, есігіңді!» – деп сырттан есікті ұрып айқайлайды. Таудыталпаң тұрып есікті ашпайды, «Ашып ал, 

керек болса!» – деп отыра береді. Аздан соң бұрынғыдай есікті көтеріп қойып, сақалы бес қарыс, бойы 

бір тұтам бір адам суретті біреу кіріп келеді. «Әй, қалқам, балам, сәкіге шығаршы?» – дейді 

Таудыталпаңға. Ол: «Қой, сіз кішкене бала емессіз ғой, өзіңіз шығыңыз!» – деп қойды. Онан соң өзі 

тырмысып сәкіге шығып алып: «Енді қазандағы етті әперші?» – дейді. Онан соң: «Алып жеңіз, керек 

болса!» – дейді Таудыталпаң. 

– Әпермейсің бе? 

– Әпермегенде не істер едің? – дейді. 

– Ендеше, «сүфф!» – деп Таудыталпаңды үрлеген бетінде дем салып еді, ол Судысалпаң құсап 

жығылмады. 

– Ә, шалым, менімен ойнағың кеп жүр екен, – деп сақалынан ұстап алып жерге бір ұрып, белағашқа 

салбыратып байлап қойды. Біраз уақыт өткен жоқ, баяғы аңға кеткендер келді. 

– Кеше Судысалпаңның етін біреу тартып жеп кеткен екен. Міне, бүгін ет тез пісті. Бұл қалай, 

табыңдаршы кім жеген? – деп Судысалпаңнан сұрады. 

– Ешкім келген жоқ, – деді Судысалпаң. 

– Ал, ендеше, маған біреу келіп етімді тартып жегелі әуреледі. Мен оның әуресіне көнгенім жоқ, өзім 

ұстап алып сақалынан байлап қойдым, –деді жолдастарына Таудыталпаң. Сонда: 

– Әй, кәне, ол кісі қайда? – деп жолдасы Аюалпаң сұрағанда: «Әне, ана төбеңдегі белағашта салаңдап 

тұрған не екен, байқашы!» – деп қарай бергенде, байлаулы тұрған мыстан соп етіп жерге түсіп, қашты да 

кетті. Отырған үш батыр: «Оны қайда барса да ұстаймыз» – деп тамағын жеп болуға отыра берді. Аздан 

соң, үшеуі тамағын жеп болды да, далаға шығып қараса, қан тамған жерлерге, сол қанның тамған жерінен 

үйдің артында бір суы жоқ құдық бар екен дейді, сол құдыққа кеп түсіп кеткен екен баяғы жермыстан. 

Артынан үш дәу «сен түс, мен түс» деп тұрады да, ақырында үшеуінің ішінде ең батыры, ең мықтысы 

Аюалпаң құдыққа қырық құлаш арқан байлап, ана екеуіне ұстатып, қара ағаштан шоқпар кесіп алған, сол 

шоқпарды беліне қыстырып Аюалпаң түсті. Түсіп келе жатып караса, бір үйдің төбесі көрініп тұрады 
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дейді. Түсіп барып, сол үйдің төбесінен басып, астына қараса, бір есік көзіне көрініпті. Әлгі есікті ашып 

кеп жіберсе, ар жағында алты қыз отыр екен» – дейді. Сол қыздардың қасына барып: 

– Қалқам, неғып отырған адамсыңдар? – деп сұрады. Сонда олар: 

– Ой, адамзат келді! – деп қуанып қалған екен. Артынан қыздардан жөн сұрағанда былай депті: 

– Осы құдықтың үстіндегі жердің барлығы толған бір ел едік, – депті. Сол елдің барлығын осы, жаңағы, 

сіз қуып келген жермыстан жеп бітірді. Ал енді бір-екі күннен соң бізді де жеп бітіреді. Сол неше 

мыңдаған елден жаңғыз алтауымыз қалдық, бізді де бітіреді», – депті. «Ал, ол жермыстанның кеудесі 

бөлек тұрады. Жаны бөлек, аяқ-қолы бөлек тұрады», – деп түсіндірді дейді қыздар Аюалпаңға. Онан соң 

«енді бұл жермыстанның жаны қай жерде тұрады?» – дегенде: «Мына үйде үш пеш бар, сол пештің 

біріншісінде – жаны бар, екіншісінде – кеудесі, үшіншісінде – қол-аяғы бар» – деп, солай сөйлейді қыздар 

Аюалпаңға. Сонан соң Аюалпаң екі шоқпарын қолына алып, бірінші пешті бір қойғанда, күл-талқаны 

шығады және бір қойғанда пештің ішінде қоңыр қаз, үйрек екен, соны өлтіреді. «Енді өлмеген несі 

қалды»- деп пештің екінші біреуін ашып қараса, кеудесі қимылдап жатыр екен. Оны тағы шоқпармен бір 

мыжғылап, аяқ-қолын сындырып, бәрін де көңілдегідей етіп өлтіріп, алты қызды құдықтан шығарады 

беліне арқан байлап. Шығарып болған соң, енді ішіндегі ең сұлуын мен өзім аламын, ана қалған бесеуін 

сендерге бөліп беремін дегенде, ана екі жолдасы құдықтан Аюалпаңды: «Неге сен қыздың жақсысын өзіңе 

тандап аласың да, бізге жаманын бересің?» – деп шығармай қойыпты. Сонда Аюалпаң құдықтан шыға 

алмай жылаған бір күн, бір түн. Ертеңгісін құдықтың аузына бір қыз келіп: 

– Әй, ағай, сіз неге жылайсыз? Олар құдықтан шығармады деп құр жасыма. Артыңыздағы үйдің ішінде, 

бір бұрышында, оң жақ бұрышта жермыстанның жердің астына түсіп жүретін жолы бар. Сол жолмен бір 

иығыңмен сырғанай берсең, жердің астына түсесің. Көзіңді жұмдағы сырғанай бергін, – деп қыз ақылын 

айтады. Сонда Аюалпаң қыздың айтқанын істеп, жолды тауып алып, құмырсқаның жолындай ізбен 

жорғалай береді. Бір көптен соң жердің астына топ етіп түскенін білмей қалады өзі. Қараса, көп ауылдар 

отыр екен дейді. Сол ауылдарға Аюалпаң барады. Бір үйге кіріп барса, бір әйел ұршық иіріп отыр екен, 

бір әйел түкірігіне нан илеп отыр екен дейді. Сонан соң: 

– Сіздердің суларыңыз қайда, бұларыңыз не? – деп сұрайды. Сонда әйел тұрып мынаны айтады: 

– Құдығымыздан бір айдаһар шығып, енді сол құдықтан су іше алмай отырмыз, – дейді. Онан соң күніне 

бір қошқар, бір қыз, бір еркектен жеп тұрады. Содан қорыққанымыздан суға бармаймыз, – дейді әйел. 

– Маған мойын ағашты беріңіз, мен су әкелейін! – дейді Аюалпаң. Мойын ағаш пен бақырды ұстата берді 

Аюалпаңға. Аюалпаң құдықтан барып екі шелек суды әкеп, нанды илеп, тамақтанып алыпты. Ертеңіне 

есіктің алдында патша бір адам, бір қошқарды ұстап тұр дейді. «Бұныңыз не?» –дегенде: «Бұл мына 

құдықтан айдаһар шығады, соған бергелі тұрмын», –дейді. 

Ол: 

– Патша-еке, мен одан құтқарайын. Мені арманыма жеткізесіз бе? – дейді. Ия, қарағым, жеткізейін, мені 

осы пәледен құтқар! – дейді. Мақұл, маған бір қылыш тауып бергін. Өзің елді далаға шығармай тұрғын. 

Мен айдаһар құдықтан шыққанда қақ айырып жығайын! – дейді. Сонымен Аюалпаң қылышты қақитып 

қолына мықты ұстап алып тұрды. Ұзын ақ сырықтай болып шыға салысымен Аюалпаңды жұтты да 

жіберді. Есінен танып Аюалпаң аузынан тіліп отырып, құйрығынан бір-ақ тіліп шығады қолындағы 

қылышпенен. Айдаһар өлді, оны Аюалпаң көмді. Патша оған өте риза болды. Патша: 

– Мен қырық кез саты жасатып, сонымен сені жердің үстіне шығарайын, егер арманың сол болған болса, 

– деді. 

– Әйтпесе, менің орныма патша бол, мен әкең болайын, бір қызымды берейін. Маған патша бол және бала 

бол, елді билеп тұр, – деді. 

Оған Аюалпаң көнбеді. 

– Мені жер үстіне шығарсаңыз, сол болысқаныңыз болады, – деп сұрады Аюалпаң патшадан. Онан соң: 

«Жарайды!» – деп патша жәрдем берді. Аюалпаң: «Сіз қырық кез сатыны жасап болғанша, мен бір жерге 

барайын, мүмкін маған өздігінен бірдеме кездесер, оған мініп шығатын болсам, бекер әуреленбеңіз деп, 

айтайын артынан келіп», – деп, бір жерге қарап жүріп кетті. 

Содан Аюалпаң бір жолмен келе жатқанда: «Жейді-ау, жейді-ау!» – деп айғай салған адам даусы сияқты 

бір дауыс кез болып шықты дейді. Қараса, бір ағаштың басында Самұрық деген құстың балапандары, 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1108 bet 

шешесі жердің үстіне шығып кеткенде бір құс па, бірдемелер келіп жеп кете береді екен. Сол балапан 

жейтін құсты Аюалпаң өлтіреді, шоқпарымен ұрып. Ағаштың басына қараса, үш балапан: 

– Келіңіз, жақсылыққа жақсылық, бізді жейтін ажалдан алып қалдыңыз. Енді қандай арманың бар? Біздің 

анамыз келеді, соған біз айтамыз. Біздің шешеміз қайда барсаң да бір сәтте жеткізеді. Ол келгенше менің 

қанатымның астына жата тұрғын, бірақ менің шешем келгенде, аспаннан жел тұрады, қар, бұршақ, 

жаңбыр жауады, қатты дауыл болады, содан қорықпағын! – деп айтады үлкені. Балапанының бірінен 

кейін біреуі: «Бұршақ болып жауған –құмалағы, қаны – көзінің жасы балапанымды жеп қойды ма деп 

келе жатқанда жылаған, жел – екпіні, қар – қақырығы», – деп солай айтады. Үшінші біреуі былай дейді: 

«Шешем келгенде, «Адамзаттың исі шығады ғой» – деп айтады. Онда сен қорықпа!» – дейді. Соның 

арасында сол айтқанның бәрі болды. Бір түйедей құс ағашқа келіп қона кетті дейді. Соның арасында 

Аюалпаңды жұтып жіберіп еді, балапандары: 

– Таста, қақбас, таста! – деп, кейін «таста» дегенде, аузынан жұтып көтінен туды – дейді. Сонда, сен неғып 

жүрген адамсың? – деп сұрайды Аюалпаңнан. Сонда Аюалпаң: 

– Мен жердің үстіне шығатын адам едім. Мен келе жатсам, сіздің балапандарыңызды бірдеме жемек 

болған екен, мен көріп, ол нәрсені ұрып өлтірдім, енді мені жер бетіне шығарсаңыз екен, – деп сұрайды. 

Балапандарынан: Кім Алпаңның істеген пайдасын айтады? – дегенде, бәрі шулап жақсылығын айтысты. 

Онан соң, Самұрық құс: – Көкке алып ұшуға қырық құлынның етін, қырық бұзаудың месіне су алып 

келгін. Мен сені жер үстіне шығарайын», – дейді. Сонан соң Аюалпаң патшаға барын жаңағы айтқан 

қырық құлынның етін, қырық бұзаудың месімен су алып келеді. Сонымен самұрық құс жер астындағы 

патшаға Аюалпаңды алып келеді. Патшаға қош айтысады. Сонымен құстың тапсырмасын орындап, үстіне 

мініп, аспанға көтеріліп ұшады. Азықтары таусылады. Самұрық құс дәуді алдамақшы болады. Құс: «Енді 

екеуміз де құлаймыз-ау!» – деп айтады көкке бес-алты құлаш қалғанда. Аюалпаң: «Неге өлеміз, 

құламаймыз да өлмейміз, сізге не керек?» – дегенде: «Бір жапырақ ет керек» – деп айтты дейді. Сонда 

Аюалпаң өзінің сан етінен қол басындай ет кесіп береді. Сонан соң құс көкке шығарып, жердің бетіне 

апарып тастайды дейді. Құс Аюалпаңнан: 

– Сенің жаңа кейінгі берген етің ненің еті еді, соны маған айтшы? – дейді. Аюалпаң: 

– Ол ет, менің сан етім еді, – дейді. 

–Әй, достым-ай, жаныңды жолдасыңнан аямайды екенсің! – деп Аюалпаңның ет кесіп алған жерін, 

санның кесілген орнын бір жалап алған екен самұрық құс, сонда жеген еті орнына түскендей болып 

қалыпты дейді. 

– Ә, мен сені жолдастыққа қандай екен деп алдаған едім, – деп құс шынын айтқан екен дейді. 

Аюалпаң баяғы екі жолдасын тауып алып, оларды қосақтап қойып сабап, бес қызды соларға беріп, 

бұрынғы алам деген сұлу қызын өзі алып, мал малданып, жан жанданып, ал екеуін жеке бір жаққа 

шығарып, баяғы үйде жүз өгіздің біреуі де қалмаған екен, сонан сырттан аң аулап, әйелімен күн көріп 

кеткен екен дейді. 
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24. Делдаш батыр 

Сонау ерте заманда, жал-құйрығы келте заманда, ерлі-зайыпты екі адам өтіпті. Тұрмыстары тар екен, бала 

дегенге зар екен. Күндердің күнінде әйел жүкті болып, басы бақырдай, көзі тостағандай, батыр мүсінді ұл 

туыпты. Атын Делдаш қойыпты. Делдаш сегіз жасқа келгенде, елін жау шауып, Делдаштың анасы да жау 

қолында тұтқын болып кетіпті. Шабындыға түскен малдан аяғы сынған сары ала құлын қалыпты. 

Делдаштың әкесі оны шөп жұлып беріп, тегештен суарып бағыпты. Арада талай жылдар өтіпті. Делдаш 

алысқанды алып ұратын қарулы батыр, көздегенін кетірмейтін мерген болыпты, сары ала құлын қашса 

жеткізбейтін, қуса құтқармайтын жүйрік ат болыпты. Тегешпен суарып өсіргендіктен, оны Сарыалатегеш 

деп атапты. Азамат болған, жайды ұққан Делдаш елінің намысы үшін жаудан кек алуға аттанбақ болыпты, 

аттанар алдында өзі қайтып оралғанша «тұрмыста қиналып қалмасын» деп әкесіне таудай отын, үйдей ет 

жинап, жерден қазып жеңді білектей су шығарып беріпті. Жүрерде әкесіне: 
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– Мен осы жинап берген отыннан бір жағым, еттен бір асым, судан қанжығадай қалғанда келермін. Менің 

келу мөлшерімді осыдан байқарсың, – депті. Әкесі ақ батасын беріп, ақылын айтып, баласын ұзақ сапарға 

аттандырыпты. Делдаш Сарыалатегешіне мініп, жол азықтарын алып, қару-жарақтарын асынып жүріп 

кетіпті. Күн жүріпті, ай жүріпті, неше түрлі асқар таулардан асыпты. Шөл – жазиралы қалалардан да, 

өркештеп аққан өзен дариялардан да өтіпті. Күндердің бірінде өзеннің жағасында сиыр бағып жүрген бір 

тазшаға жолығыпты. Делдаш өзінің бұл жаққа келудегі жайын таныстырып, жауға кеткен елінің малы мен 

шешесінің дерегін білетін-білмейтіндігін сұрапты. Сонда тазша: 

– Cенің іздеп келген жауыңды мен анық білмеймін, бұл – хандар ортасында болған оқиға ғой. Сондықтан, 

біздің ханымыздың хабары бар ма екен? Осы жағынан астыртын сұрастырып көрсең болады, – деген 

жауап беріпті. 

– Мына бағып жүргенің кімнің сиыры? – деп сұрапты Делдаш. 

– Осы біздің елдің ханы – Сиырлыбай патшаның сиыры, – депті тазша. 

– Сен бұл сиырларды мынау үлкен өзеннен қайтып өткізіп бағып жүрсің? 

– Бір үлкен қызыл қасқа сиыр бар, соған мініп алып: «Бастағыштың сиыры, баста» десем, барлық сиырды 

бастап өткізеді. 

– Осынша көп сиырды қайтіп сауасыңдар? 

– Сауылғырдың сиыры сауыл! – десем, барлығы сауылып қалады. Байланғырдың бұзауы, байлан! – десем, 

еміп болған бұзаулар байланып қалады. 

– Мұнан басқа тағы қандай жұмыс істейсің? 

– Осы сиырлардың иесі – ханымыздың үш қызы бар. Ханның әмірі бойынша, мен солардың табанын таң 

атқанша бір қарын маймен сылап шығамын, кіші қызы өте ақылды, табанын сылатпайды, тек жіліншігін 

ұстап қана ұйықтатамын, – депті тазша. 

Делдаш барлық жайды сұрап болғаннан кейін, «осы тазша палуан көрінеді, осымен бір күш сынасып 

көрейін»,– деп ойлапты да: 

– Алыспақ керек пе, шертіспек керек пе? – депті. Тазша Делдаштың палуан екенін біле қойып: 

– Шертіспек керек! – депті. Алғашқы кезекті тазшаға беріпті. 

Тазша Делдашты шертіп қалған екен, Делдаш сойыл сілтем жерге барып түсіпті. Екінші кезекте Делдаш 

шерткен екен, тазша бір шақырым жерге барып түсіпті. Делдаш Тазшаға жаңа киімдер және алтын ділда 

беріп: 

– Сиырды мен бағайын, сен өз жұмысыңды істе! – деп ханның азабынан құтқарып, оны еліне қайтарыпты. 

Делдаш тазшаның киімін киіп, өз киімін, қару-жарағын Сарыалатегешке бөктеріп, бір тал қу құйрығын 

жұлып алып қоя беріпті. Сарыалатегештің бір ерекшелігі бар екен, ол – Делдаштан басқа жанды жанына 

жолатпайды екен. Делдаш қоя берерде алып қалған бір тал қылын тұтатса, қайдан болса да жетіп келеді 

екен. Делдаш тазшаның орнында ханның сиырын бағып жүріпті. Кешке таман сиырларын өзеннен 

өткізерде тазшаның айтқан сөздерін ұмытып қалыпты. Тазша кешіккен соң, «бұған не болды?» десіп, 

ханның қыздары өзен жағасына келсе, тазшаның сиырларды өткізе алмай тұрғанын көріпті. Сонда қыздар: 

– Жаңылғырдың тазшасы жаңылып қалғанбысың. «Бастағыштың сиыры, баста!» деп, неге айтпайсың?» – 

депті. Тазшаның ескертіп кеткен сөздері Делдаштың есіне сонда түсіп, қызыл қасқа сиырды мініп алып: 

«Бастағыштың сиыры, баста!» – дегенде сиырлар өзеннен өте шығыпты. Сиырды ханның қорасына айдап 

апарып: «Сауылғырдың сиыры, сауыл!» – десе, сиырлар түгел сауылыпты. «Байланғырдың бұзауы, 

байлан!» – десе, еміп болған бұзаулар жай-жайына байлана қалыпты. Түн болып, ел жататын мезгіл 

келіпті. Хан қыздары төсектеріне жатқаннан кейін, бұрынғылары бойынша табандарын маймен сылатып, 

ұйықтауға әзірлене бастапты. Делдаш та тазшаның істегенін істеп жүріпті. 

Делдаштың жүріс-тұрысынан, іс-әрекетінен бұрынғы тазша емес, бұл бір білгіш, ақылды жігіт екенін кіші 

қыз сезіпті. Оны әпкелеріне де білдірмепті және аяғын уқалауды басқаларға білдірмей тоқтатып қойыпты. 

Делдаш та бұған мақұл болыпты. 

Күндердің бірінде үш қыз серуендеп өзен жағасына барыпты. Серуендеп жүріп өзеннің тұнық суына ар 

жағынан түсіп тұрған Делдаштың бейнесін кіші қыз көріп қалыпты. Көрген кезде-ақ ғашық болыпты. 

Делдаш күндіз далада сиыр бағып, кеш батқанда келетіндіктен, оның түр-сипатын ханның қызы көре 

алмай жүр екен. Делдаштың судағы сәулесін көріп, қайтқаннан кейін оның дидарын көріп сөйлесу, 
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сырласу үшін кіші қызға ой түсіпті. Кешінде сиырдан қайтқан Делдашты оңаша шақырып алып, өзінің 

махаббат жөніндегі арман-тілегін білдіріпті. 

– Біздің ауылда жүргеніңе көп болды. Сенің елге жағымды іс-әрекеттерің, мінез-құлқың менің ой-санамды 

өзіңе қарай тартып баурап барады, сені сүйемін, өмірлік жар болып өтемін, осы тілегіме қалай қарайсың? 

– деп сұрапты. Делдаш қыздың сөздерін естіген соң: «Менің үйден шыққан мақсатым: жауға кеткен 

елімнің кегін алып, ардақты анамды құтқару еді. «Ханның қызын аламын» деп, бір пәлеге қалып жүрсем 

қалай болғаны», – деген терең ойға шомып отырып: 

– Сен болсаң, тамам елді билеген ханның қызысың, мен де сені жақсы көріп-ақ жүрмін. Бірақ сені мен 

алған күнде әкең: «Түгі жоқ кедейдің баласы тазшаға тиді» деп намыстанып, екеумізге жәбір көрсетсе 

қайтеміз? – депті. Сонда қыз: 

– Сен қорықпа, хан бізге ешқандай жәбір көрсете алмайды. Мен өзімнің сүйген теңімді осы күнге дейін 

таба алмай келген едім. Енді тауып отырмын. Әкем мені өзі сықылды ханның, немесе байдың баласына 

бермек. Бірақ мен ханның, байдың баласы деп, өз теңім болмаған ақылсыз әңгүдіктерге қайтіп бармақпын, 

мен өз сүйгенімнен, теңімнен бұл жалғанда айрылмаспын, өлсем көрім бірге болсын, сенімен! – деп 

шынайы ойын айтыпты. 

Делдаш қызға әбден сеніп, екеуі өзара сөз байласыпты. Сөйтіп, екеуі ойнап-күліп жүріпті. Бір күні қыз 

Делдаштың мұнда қалай келгендігін сұрапты. Делдаш басынан өткен оқиғаларын түгел айтып беріпті. 

Күндіз қыз Делдаш сиыр бағатын тоғайға барып, Делдашпен бірге серуендеп қайтып жүретін болыпты. 

Делдаш Сарыалатегешін көрсетіп, мінгізіп, сейіл құрғызыпты. Бұлар бірін-бірі бірер күн көрмесе тұра 

алмайтын шын сүйіскен ғашықтар болыпты. 

Күндердің бірінде ханның бойжеткен қыздары байға тию жайын сөз етіпті. Бәрі де осылай істеуді лайық 

көріпті. Бұл мақсаттарын әкесіне сездіру үшін, бұлар үш піскен алма әзірлеп, шешелері арқылы әкесіне 

жіберіпті. Шешелері алмаларды хан ордасына әкеліп беріпті. Алмаға қызыққан қомағай хан дереу 

пышақпен кесіп, жеуге ыңғайланғанда әйелі тоқтатып алып: 

– Бұл алмаларды жеуден бұрын оның неліктен келгенін ойлан. Алманы үш қызың берген, не үшін саған 

жібергенін тауып, онан соң жесең болады, – депті. Хан ойланып: 

– Қыздарым мені жақсы көріп, әкем жесін деген шығар, – депті. 

– Жоқ, бойжеткен қыз піскен алмамен тең, уақыты өтіп кетсе, алма шіриді, бойжеткен қыздың да уақыты 

өтсе болмайды. Біздің ерге шығатын уақытымыз жетті дегені! – депті шешесі. 

Хан еліндегі барлық жігітті жинап, қыздарының алдынан өткізбек болыпты. Қыздарына: 

– Қалаған жігіттеріңді алмамен ұрып белгілеңдер! – деп тапсырыпты. Хан айтқанындай, жігіттерді жинап, 

қыздарының алдынан өткізіпті. Екі үлкен қызы екі байдың баласын алмамен ұрып, сүйгендіктерін 

білдіріпті. Бірақ бай-кедейі жиналған соншама көп жұрттың ішінен кіші қызына лайық жігіт шықпапты. 

Хан қарауындағы елінен жан қалдырмай жинатыпты. Сонда да кіші қызының, сүйгені табылмапты. Ең 

соңында, сиыршы тазшаны шақырып әкелгенде қыз алмасын соған ұсынып, өзінің сүйгендігін білдіріпті. 

Кіші қызының тазшаны сүйгеніне хан қатты ашуланып, намыстанып: 

– Тамам елден адам табылмағандай, жаман тазшаны қалауы қалай? – деп қызын шақырып алып, ел 

көзінше сұраққа алыпты. Қызды қатты ұялтып, бағытынан тайдырмақ болыпты: 

– Менің осынша елімнен саған лайық бір де жігіт табылмай, осы тазшаны сүйдің бе? Өзіңнің теңіңді 

ұмыттың ба? Ханның, байдың балаларын не үшін қаламайсың? – депті. 

– Әке, еліңізде жігіт көп-ақ, бірақ мен бай балалары деп өнерсіз, ақылсыз жігіттерді қаламадым. Өзімнің 

көңілім тартқан осы бір тазша баланы «өз теңім» деп етегінен ұстап отырмын. Бұл жігітті сіз «кедей 

тазша» деп жақтыртпағаныңызбен, мен сіздің анау күйеу балаларыңыздан әлдеқайда артық көремін. 

Ақылы, зеректігі жағынан болсын, олардан жоғары, бұның өнерін кейін көрерсіз! – деп жауап қайырыпты. 

Қаптап тұрған қалың жұрт қыздың сөзін қолдап ду көтеріпті. Хан ашуланып: 

– Егер тазшаға шынымен тиетін болса, мұның отауы ана сиыр қора, соған апарып үй ұстасын да, сонда 

жататын болсын екеуі, – деп уәзірлеріне әмір етіпті. Уәзірлері бұл бұйрықты табанда орындапты. 

Хан жақсы көрген үлкен екі қызына екі жерден асыл таспен, алтын күмістермен әшекейлеп сарай орнатып, 

дүние-мүліктерін сарайларына толтырып беріпті. 

Бір күні хан ауырып қалыпты, ханның сырқатын көрген бақсы: «Тақсыр, сіздің сырқатыңызға киіктің еті 

ем болады. Соны алғызып, пісіріп жесеңіз, жазыласыз!» – депті. Хан дереу уәзірлерін шақырып, киік ата 
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алатын мергендерді тауып келуді бұйырыпты. Бұл хабарды естіген екі үлкен күйеуі: «Біз барамыз, киікті 

біз атып әкелеміз!» – деп сұраныпты. Жақсы көретін сый күйеулерінің бұл талаптарын қабыл көріп, 

жүйрік аттары мен жақсы садақтарын беріпті. Кіші күйеу баласы Делдаш та баруды сұранса, оны көзге 

ілмей, қойға жетпес қой торыны, атқанда арқан бойы жерге әзер жететін тозығы жеткен жаман садақты 

беріпті. Сөйтіп, ханның үш күйеуі бірге тауға қарай аттаныпты. Үлкен күйеулері Делдашты менсінбей, 

бөлек кетіпті. Делдаш тауға таман жақындап бара бергенде, аттан түсіп, қой торыны қоя беріпті. Қу 

құйрықты отқа тұтатқан екен, өзінің жан серігі Сарыалатегеш кісінеп жетіп келіпті. Делдаш 

Сарыалатегешін мініп, өзінің қару-жарағын асынып, тауды аралап келіп, үш киік атып қайтыпты. Жолда 

киік тұрмақ тірі жәндік ұстай алмай, сымпиып келе жатқан екі мырза бажасына кезігіпті. Бұлар 

Делдаштың атып алған киіктерін көре салып: «Маған біреуін бер»,– деп жабыса бастапты. Сонда Делдаш: 

– Бұл киікті беруден бұрын бір шартым бар: соған көнсеңдер берейін. Шартым мынау: қолымдағы 

жүзігімді жамбастарыңа бір-бір басайын да екеуіңе екеуін берейін. Осыған көнсеңдер, алыңдар! – депті. 

Хан алдына құр барудан ұялып, күйеулер бұған мақұл болыпты. Басылған жерде өшпестей із қалатын 

жүзік таңбасы күйеулерге басылыпты. Делдаш екеуіне екі киік беріп, жөнелтіп жіберіпті. Бұлар жүйрік 

аттарымен өлі-тірілеріне қарамай, шауып отырып, киікті ханға берген екен. Хан жазылмапты. 

Делдаш Сарыалатегешін қоя беріпті. Хан берген қойға жетпес қой торысын мініп алып, аяңдап, өзінің 

сиыр қорасына келіпті. Алған киіктін, етінен әйелі әйбаттап қуырдақ қуырып, табаққа салып, ортасына 

сиырдың тезегін қойып, ханға әкеліп беріпті. Хан жеп отырып тәттілігінен тілін тістеп алыпты. Тезекті 

көріп қалып: 

– Дәрілікке киік етін бер десем, сиырдың тезегін беріп масқаралауларың не? Мені ақымақ етпек 

болдыңдар ма? – деп ашуланып ұрсыпты. Сонда кіші қызы асықпай да, аптықпай: 

– Жаққанымыз да тезек, жатқанымыз да тезек, содан түсіп кеткен ғой, – деп жауап беріпті. Бұған хан 

жауап таба алмапты. Сөйтіп, хан сырқатынан жазылып кетіпті. 

Ханның жылқысында бір биесі жылында басы алтын, құйрығы күмістей жылтыраған құлын туады екен. 

Жылында туған құлынын бір алып қара құс келіп, туған күні-ақ алып кетеді екен. Хан және ханның 

барлық уәзірлері, батырлары мен құлдары ол құлынды алып қара құстан аман сақтай алмай, жылында 

қапы қалып жүріпті. Биенің тағы да құлындайтын мезгілі жетіпті. Хан қарауындағы барлық мергендері 

мен батырларын жинап алып, келген алып қара құсты атып өлтіріп, құлынды аман сақтап қалуды 

бұйырыпты. Мерген, батырлары жиналып қаракер биенің қасында аңдып тұрыпты. Бұлардың ішінде 

ханның мырза күйеулері мен Делдаш та бар екен. Бір мезгіл болғанда, алып қара құстың келе жатқан 

белгісі білініпті. Қатты дауыл соғыпты. Бір уақытта екі қанаты екі туырлықтай, басы қазандай бір нәрсе 

жерге түйіліпті. Ханның күйеулері мен мергендері үрейі ұшып, талып қалыпты. Делдаш қана қарап 

отырыпты. Қара құс құлынды іліп, қайта көтеріле бергенде, көздеп отырып атып қалса, құлынның 

құйрығын жұлып түсіпті. Бұлар бұл жолы құлыннан тағы айрылып қалыпты. Делдаш әлгі құлынның 

жұлынып түскен құйрығын үйіне апарып, әйеліне сақтатып қойыпты. 

Ханның алып қара құсты ұстап, құлынды аман сақтау жөніндегі шарасы таусылған соң, жоғалған 

құлындарды тауып келу туралы халқына бұйрық беріпті. «Құлындарды түгел тауып келгендерге көп 

сыйлық беремін!» – деп жариялапты. Сонда ханның мырза күйеулері: «Біз барамыз, тауып келеміз!» – деп 

рұқсат сұрапты. Кіші күйеу баласы Делдаш та: «Мен барып тауып келемін», – деп рұқсат сұрапты. Хан 

күйеу балаларының тілегін қабыл көріп, жақсы көрген мырза күйеулерге өздерінің таңдаған аттары мен 

қару-жарақтарын беріпті. Ал Делдашқа баяғы қойға жетпес қой торыны беріпті. Бұларды ұзақ 

сапарларына аттандырыпты. Былай шыға бере үшеуі үш жаққа жол тартыпты. Делдаш ел сыртына 

шыққаннан соң, қой торыны қоя беріп, қойнындағы құйрықты отқа тұтатып, Сарыалатегешін ұстап 

мініпті де, қару-жарағын асынып, жүре беріпті. Күн жүріпті, ай жүріпті, жылдар жүріпті, күндердің 

бірінде жапанда өскен бір үлкен бәйтерекке кез болыпты. 

Күннің ыстығында шаршаған Делдаш көлеңкелеп, біраз тынығу үшін бәйтеректің түбіне барса, 

бәйтеректің ұшар басында шырылдаған балапандардың даусы естіліпті. «Бұл қандай жағдай» – деп 

Делдаш таң қалыпты. Арадан көп уақыт өтпей, бәйтерекке өрмелеп шығып бара жатқан айдаһарды көріпті. 

Жауыздыққа жаны қас Делдаш қорықпастан атынан түсіп, алмас семсерін қолына алып, жуандығы атан 

өгіздей, ұзындығы екі арқан бойындай келетін айдаһардың жанына барыпты. Айдаһар бәйтеректен түсіп, 

Делдашты жұтпақ болыпты. «Қане, мықты болсаң, жұтшы»,– деп ұзын алмас семсерін көлденең ұстап, 
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Делдаш қорықпай, айдаһардың аузына кіріпті. Алмас қанжар айдаһардың езуінен тіліп, құйрығынан бір-

ақ шығыпты. 

Бұл ғажап батырлықты көрген балапандар Делдаштан: «Сен неткен батыр жансың, бізге сырыңды 

түсіндірші?» – деп жалына бастапты. 

– Мен жолаушы адам едім. Мына теректі көріп, салқындап тынығу үшін әдейі бұрылғанымда мына жауыз 

айдаһарға тап болдым, – депті Делдаш. 

– Сен теректің басына шық. Біздің қанатымыздың астында жат, әйпесе, қазір біздің шешеміз келеді. Ол 

келгенде алдымен жел соғады. Онан кейін жаңбыр жауады. Артынан күн ашылып, өзі келеді. Шешеміз 

сені көрсе, қызығып жұтып қояды. Сен көрінбей жат! – депті балапандар. Делдаш балапандардың сөзіне 

мақұл болып, ұяға шығып жатыпты. Сол кезде алып қара құстың келетін белгісі біліне бастапты, қатты 

дауыл шығып, нөсерлетіп жауын жауыпты. Балапандар Делдашқа: «Сен енді көрінбей, жасырынған 

күйінде жата бер. Мынау соққан дауыл – біздің шешеміздің ұшқандағы қанатының екпіні. Мынау жауған 

нөсер – шешеміздің «балаларым бар ма, жоқ па? Тағы да айдаһар жұтып қойды ма? – деп жылаған көз 

жасы!» – депті. Соның артынша алып қара құс ұшып келіп, бәйтерекке қоныпты. Алып қара құстың ауыр 

салмағымен бәйтерек майысып барып қалпына келіпті. Ол ұядағы балаларына жем үшін бір әкелгенде 

елу киіктің етін бір-ақ көтеріп келеді екен. Алып қара құс қонып отырып жерде өліп жатқан айдаһарды 

көріпті де, балаларынан: 

– Мына айдаһарды кім өлтірген? – деп сұрады. Балапандары: «Біз өлтірдік!» – депті. Алып қара құс 

балапандарының бұл жауабына сенбепті. Қиялданып отырып адамзат иісінің барлығын сезіп қалыпты да: 

– Бұл ұяда адамзаттың исі шығады ғой, – депті. 

– Сіз жұтып қоймайтын болсаңыз, біз көрсетеміз, әйтпесе көрсетпейміз, – депті балапандар. 

– Болады, көрсетіңдер! – депті алып қара құс. 

Балапандар Делдашты көрсеткенде, алып қара құс қызығып кетіп, Делдашты жұтуға ыңғайланыпты. 

Сонда балапандар шешесіне: 

– Бұл адамды неге жұтасың, анау жердегі жатқан айдаһарды өлтірген осы адам болатын. Бұл адам 

болмаған болса, бізді айдаһар жұтып қоюшы еді. Сондықтан, «жақсылыққа жақсылық» деп шақырып 

алып, қанатымыздың астында сақтаған, біз! – депті. Сонда мән-жайды түсініп: 

– Сен адамзат, бұл жерге қайдан келдің? Не жұмыспен жүрсің? Орындай алмай жүрген не мақсатың бар? 

Сен бізге көп жақсылық істедің, мен де жақсылық етіп, мұрат-мақсатыңа жеткізіп қояйын, айт! – депті 

алып қара құс. Делдаш өз өміріндегі басынан өткізген оқиғалары мен қазіргі іздеп шыққан жұмысын түгел 

айтып беріпті. Сонда алып қара құс: «Сен естіп отыр, мен де бастан кешкенімді айтып берейін саған, 

менің басымнан өткендер сенің іздегеніңнің бір бөлігіне жауап болуы мүмкін. Мен, осы бәйтеректің 

басына заманнан бері әр жылы ұя салып, жұмыртқалаймын. Балапандарым есейіп, қара қанат бола 

бергенде, айдаһар жұтып кетеді. Осы ыза-қайғымен барып, қара кер биенің құлындарын алып келіп 

жүрген едім. Менің балапандарымды жеп жүрген жауымды жойғандығың үшін, сенің іздеп келген 

жылқыңды түгелімен қолыңа тапсырайын. Мен әкелген құлындар қазір өсіп, айғыр үйір жылқы болды»,– 

депті. Оған қоса, алып қара құс тағы да мынаны айтыпты: «Сенің еліңнің малын жаулап әкеткендер- бұл 

жақта жоқ. Бірақ, мен бұл жайды естігемін. Қазіргі сен тұрған ханның солтүстік жағында бір үлкен тау 

бар. Сол таудың қойнауын мекен еткен бір ел бар. Біздің жақтың адамдары оларды «қарақшы» деп атайды. 

Сол қарақшылар «елі бейбіт жатқан бір момын елді тонап, малдарын жаулап әкеліпті» – деп есіткем. Сірә, 

еліңді тонап, малын жаулаған солар болар. Олардың ішінде бір мықты дәуі бар. Оған баратын болсаң, 

сенің күшің жетеді. Егер жетпейтіндей болса, мен көмектесемін. Сен қорықпай барып алыс, сен оны 

жеңбейінше, ол малыңды бермейді». Бұны естіген Делдаш есесі қайтқандай, қатты қуаныпты. 

Сөйтіп, алып қара құс барлық жылқыны Делдаштың алдына салып, қанатынан бір тал қауырсын алып 

беріпті. 

– Мына қауырсынды мықты сақтағайсың, қай жер, қай мезгіл болсын, басыңа қиыншылық күн туғанда, 

немесе мен саған қажетті болсам, осы қауырсынды тұтатсаң, қасыңда әзір боламын, сені сол кездегі 

қиыншылығыңнан құтқарып, мақсатыңды орындап беремін! – депті. 

Делдаш қоштасып, ханның еліне қайтып жүріп кетіпті. Күн өтіпті, айлар өтіпті. Күндердің бірінде, 

ханның еліне жақындапты. Делдаштың жылқыларды тауып келе жатқан хабарын естіген екі бажасы 

ақылдасыпты да: «Бұл жаман тазша әр істе бізден асып жүр, бұның бұл ісіне жол бермеу керек», – деген 
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келісімге келіп, жылқыларды тартып алып, ханға өздері апармақ болыпты. Егер бұған Делдаш бой 

бермесе, екеуі бірігіп, амалын тауып өлтірмек болыпты. Сөйтіп, екеуі жылқыларды айдап келе жатқан 

Делдаштың алдынан шығыпты. Екеуі сыр берместен Делдашқа жылы шырай білдіріп, жақсы сөздер 

айтып амандасыпты. 

– Делдаш, сен ұзақ сапардан келесің, шаршаған шығарсың, бірнеше күн демалып, осы жерде тынық. 

Жылқыларды ханға біз айдап бара берейік, – депті. Бұлардың бұзық ниетін білген Делдаш бұған көнбепті. 

– Мен неше айлар, жылдар бойы соншалық азаптарды көріп, бұл жылқыларды тауып әкелдім. Енді ханға 

өзім-ақ айдап барайын, – депті. Екі мырза күйеу: «Бұл жылқылардан өлмей айрылмас, соғысып тартып 

алуға күшіміз қалай болар, амалын тауып өлтірейік!» – деп ақылдасыпты. 

– Сен ұзақ жол жүріп келдің, бұл сапарыңда көп қайрат шығарып, мына жылқыны тауып келдің, біздің 

мына жердегі саған арнап тіктірген үйімізге барып, қонақ бол, сонан соң, жылқыларыңды айдап ханға 

барарсың, біз саған жолшыбай көмектесіп барармыз, – депті. 

Делдаш өз қару-күшіне сеніп, бұлардан күдіктенбей, әзірленген үйіне қарай беттепті. Есіктен кіріп, төрге 

қарай жүре бергенде үйдің ортасы ойылып түсіп, Делдаш соның ішінде қалыпты. Сөйтсе, екі мырза 

Делдаш келерден бұрын, адамдарына екі арқан бойы тереңдікте ор қаздырып, оның үстіне сегіз қанат ақ 

отау тіктіріп, іші-сыртын үлде мен бүлдеге орап, безендіріп қойған екен. Ордың үстіне білдірмей кілем 

жауып қойыпты. Делдаш орға түсіп кеткен соң, екі мырза жылқыларды айдап кетіпті. Делдаштың 

Сарыалатегешін ұстап алмақ болғанда, мырзаларды алдына келсе тістеп, артына келсе теуіп, маңына 

жолатпай қойыпты және олардың үстіндегі тігулі әсем үйді де оларға алғызбай қойыпты. Екі мырза ұзап 

кеткен соң, Сарыалатегеш орға құйрығын салса, Делдашқа жетпепті. Оған шылбырды жалғаса да 

жетпепті. Сарыалатегеш шығарудың амал-шарасын іздестіріп таба алмапты. Делдаш қару іздеп, 

қалталарын ақтарғанда, баяғыдағы алып қара құстың берген қауырсыны қолына ілініпті. Жалма-жан оны 

отқа тұтатып, алып қара құсты шақырып алыпты. Алып қара құс Делдаштың халін көрген соң, қанатынан 

ұстатып, ордан шығарып жіберіпті. Делдаш ордан шыққан соң, Сарыалатегешіне міне салып, екі 

мырзаның артынан шапқан күйі хан ордасына келсе, екі мырза жылқыларды ханның алдына әкеліп, хан 

алдында екеуі дауласып тұрғанның үстінен түсіпті. Мырза күйеудің біреуі: «Мен тауып келдім», – десе, 

енді біреуі: «Бұл тапқан жоқ, мен таптым», – деп таласып тұр екен. Сиырлыбай хан бұлардың қалай 

тапқанын білмек болып: 

– Бұл жылқыны қалай таптыңдар, табудағы әдіс-айлаларыңды айтыңдаршы? – деп сұраса, күйеулері: 

«Неше айшылық алыстағы тауда жайылып жүрген жерінен айдап әкелдік», – дегеннен басқа ештеңе айта 

алмапты. 

– Жолда не көрдіңдер? – деп сұраса, оған да ештеңе айта алмапты. 

Бұлардың дауының үстіне Делдаш кіріп келіп: 

– Хан, сіздің жоғалған мына жылқыларыңызды бұлар тапқан жоқ, мен тауып келгемін, бұлардың дауы – 

құрғақ дау! – депті. Делдашты өлді деп ойлаған екі мырза Делдаштың бетіне қарай алмай ұялып, үн-түнсіз 

жерге қарап, бас көтере алмапты. 

– Ал, қане тазшам, сен жылқыны қалай таптың, табудағы шара-айла, белгілерің болса айт та, көрсет! – 

депті хан. 

– Мен осы жолғы сапарым мен жылқыларды табудың мән-жайын да, бұдан бұрынғы істеген істерімнің 

жағдайын да айтып берейін, – депті Делдаш. 

– Қане, айт, тыңдайын! – депті хан. 

– Бірінші, сіз ауырып жатқаныңызда бақсылар сіздің ауруыңызға «киік еті ем болады» деп бұйырып, 

сіздің әміріңіз бойынша, анау екі мырза күйеу балаңыз және мен үшеуміз аңға шықтық, сол жолы мен үш 

киік атып алдым. Мынау мырзаларыңыз – тірі жәндік ата алмаған болатын. Бұлар маған келіп, киік ата 

алмағандарын айтып, менің атқан киігімнің екеуін сұрап жалынған соң, бұлардың разылығы бойынша 

жамбастарына мөржүзігімді қыздырып басып, екеуіне екі киікті берген болатынмын. Жалған десе, 

сондағы менің басқан мөржүзігімнің таңбасы әлі бар шығар, сенбесеңіз, қарап көріңіз. Екінші, қара кер 

бие құлындап, қарауылыңыздағы барлық мергендер мен батырларды жинап, құлынға қорғаушы 

қойғаныңызда, солардың ішінде екі мырзамен мен де бар болатынмын. Алып қара құс құлынды іле 

жөнелгенде, жиналған тамам мергендер талып қалған. Сонда мен ғана оқ шығарғам, алып қара құстың 

тұяғындағы құлынның құйрығын түсіріп қалғам, сол уақыттағы құйрық қазір үйімде сақтаулы тұр. Сен 
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барып, әкеле қойшы, – деп әйелін жұмсапты. Мына келген жылқылардың ішіндегі шолақ қара айғыр сол 

кездегі құйрығы үзіліп қалған құлын болатын. Жұлынған құйрық пен қара айғырды салыстырып көріңіз. 

Үшінші, алып қара құстың бар жерін тауып, неше жылдан бері жоғалып жүрген құлындарды әкелуді 

үшеуімізге тапсырған едіңіз. Алып қара құстың туған балапанын жеп кететін айдаһарды мен өлтіргенім 

үшін, алып қара құс барлық жылқыны алдыма салды. Жылқыны айдап келе жатсам, мына екеуі алдымнан 

шығып, тартып алыспақ болды. Бірақ күші жетпесін білген соң, мені алдап қонаққа шақырып, қапыда 

орға түсіріп кетті. Міне, мынау – менің өлтірген айдаһарымның жотасынан тіліп алған шылбырым еді, – 

деп көрсетіпті. 

Хан Делдаштың айтқандарын түгел тексеріп көрсе, жағдай дәл соның айтқанындай шығыпты. Барлық 

жайды көріп ұққан соң, өнерсіз өтірікші екі үлкен күйеуін өз жөндеріне жіберіпті. 

Делдаштың үйін мал қорадан шығарып алып, арнаулы отау тігіп беріпті және Делдашты өзінің бас уәзірі 

етпек болыпты, Делдаш бұған көнбепті. «Бұл сияқты ақиқатсыз ханның уәзірі болғанша, болмағанның өзі 

артық», – деп кетуге әзірленіпті. 

Делдаш жауға алдырған шешесі мен елінің малын іздеп табу туралы әйелімен ақылдасып, қару-

жарақтарын асынып жорыққа аттанып кетіпті. Алып қара құстың айтқаны бойынша неше күн жол жүріп, 

таулардан да, сулардан да, шөлдерден де өтіпті. Күндердің бірінде өрісте сиыр жайып жүрген сиыршыға 

кезігіп: «Мынау – кімнің сиыры?» – деп сұрапты. «Дәудің сиыры», – деп жауап беріпті сиыршы. Мұнан 

өтіп, бірнеше бел асқан соң, қалың жылқы мен қой көрініпті. Делдаш бұларға барып, жылқышы мен 

қойшылардан: «Бұл – кімнің малы?» – деп сұраса: «Пәлен дәудің малы», – деп сиыршының айтқан 

жауабын қайталапты. Мұншалық көп малдың дәуге қалайша біткенін сұраған Делдашқа жылқышы: «Бұл 

мал, әсілі, дәудің малы емес, олжаланып келген мал болатын. Өзің шыққан ханның елінің ар жағында бір 

жуас, момын ел бар. Керек десе, ол елдің бетке ұстар азаматы да, батыры да жоқ еді. Бұдан он шақты жыл 

бұрын, осы малдың қазіргі иесі болып отырған дәу қол астындағы барлық әскерін жинап барып, сол елдің 

момындығын пайдаланып, елін шауып, жас қатын-қыздарын жаулап, малдарын түк қоймай, айдап әкелген 

болатын. Сонымен бұл байып кетті. Біз де жауланып келгенбіз, сол жаугершілік кезде қатты қырғын 

болып, ел қатты күйзеліп кеткен болатын», – депті. 

Бір қойшы сол соғыста қолға түскен бір қатынды дәу өз үйінде күң орнында ұстайтынын айтыпты. 

Делдашқа: «осы менің шешем болу керек» деген ой келіпті. Қойшы тағы да: «Ол кемпірдің дәудің үйінде 

істейтін жұмысы: күндіз кешке дейін тезек теру, от жағу, мал сауу, күндіз тыным, ұйқы жоқ бейшарада, 

ең қатты қинайтын жері: отты жалаңаш қолмен көсеттіреді, қысқашпен көсеуіне рұқсат етпейді. Қолы 

отқа күйіп, көн болып қатып кетіпті. Бәрінен осынысы қорлық болып отыр. Кей кездері оңашада бізге 

мұңын айтып, жылайды, бейшара. «Менің артымда қалған Делдаш деген бір балам бар еді. Ендігі 

ержеткен болу керек, ол тірі болса, мені іздеп бір келер» – деп. Сол баласын көп айта береді, – депті. Бұл 

әңгімеден кейін Делдаш ол кемпірдің өзінің туған шешесі екенін біліп, оны көргенше тағаты қалмай, 

бақташылардан сол дәудің үйінің қай жерде екенін сұрапты. Малшылар дәудің үйін көрсетіпті. Дәуге 

ашу-ызасы өзендей тасып, қатты қаһарланған Делдаш бар күшін бойына жинап, дәудің үйін іздеп, суыт 

жүріп кетіпті. 

Бұл күндері Делдаштың шешесінің қабағы тартып, суалған омырауының сүті ағып болмапты. 

– Суалған көзі тартады, Күлетін күн жақын ба? Тандыр омырау иеді, Делдашым келе жатыр ма? – деп 

тезегін тере беріпті. 

Делдаш іздеп жүріп, дәудің үйін тауыпты, үйіне кіріп барса, дәу төсегінде шалқасынан түсіп жатыр екен 

де, бір үлкен бәйбіше жұмсақ құс төсекте керіліп отыр екен. Олар үйге кірген Делдашты көзге ілмепті, 

тіл қатпапты, онымен жұмысы да болмапты. Делдаш «шешем қай жерден көрінер екен?», – деп жан-

жағына қараумен болыпты. Бір кезде бір қап тезек көтеріп, бір күң үйге кіріпті. Ол от жағуға ыңғайланып, 

бәйбішеден от көсеуге қысқаш сұрапты. «Саған берген қысқаш қор болмай ма, от жаққың келсе, 

қолыңмен неге көсемейсің?» – деп, қысқашты бермей қойыпты. Делдаш өзінің шешесі екенін білсе де 

таныстық бермей, алдымен шешесін құтқаруға кірісіпті. Шешесі Делдашты танымапты. Делдаш дәудің 

бәйбішесіне қарап: 

– Ей, қатын, мына кісіге қысқашты неге бермейсің, жаныңның тірісінде бер, әйтпесе, мен саған қазір 

көретініңді көрсетем! – деп ақыра сөйлепті, ашуға булығып. 

Делдаштың ақырғанына оянған дәу: 
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– Ей, сен кімсің, соншалық, ақыра сөйлейтін? – депті. 

– Мен жоқ іздеуші адаммын, сен өзің кімсің? – депті. Ақыры екеуі егесіп, соғысуға айналыпты, Делдаш 

дәуге: 

– Шертіспек керек пе, алыспақ керек пе? – депті. Сонда дәу өзінің күшіне сеніп: «Алыспақ керек!» – деп 

жауап беріпті. Екеуі далаға шығып, алыса түсіпті. Таңертең алысқаннан түс ауып, қас қарайғанға шейін 

алысыпты. Ең соңында дәу бала Делдашты аударып жығып алып, Делдашқа өлім қаупі төніпті. Сонда 

Сарыалатегеш кісінеген күйі дәудің артынан келіп, желкесінен тістеп жұлып алыпты. Дәудің үстіне 

шыққан Делдаш алмас семсерімен дәудің басын бір-ақ кесіп алыпты. Дәу өлгеннен кейін, Делдаш 

шешесіне барыпты. Таныстық беріпті. Шешесі: «Жалғанда көрген жалғызым-ай, сені де көрер күн болады 

екен ғой!» – деп, жылап көрісіпті. Делдаш шешесін жұбатып, мауқын басыпты. Билік Делдаштың қолына 

өткеннен кейін, өз елінен дәу тұтқындап алып келген бағанағы қойшыны дәу елінің бастығы етіп, сиыршы 

мен жылқышыны оның ақылшысы етіп сайлапты. 

Делдаш шешесін, әйелін ертіп, барлық малын айдап, еліне қайтыпты. Еліне аман-есен келіп, қалың елмен 

құшақтасып көрісіпті. Өз үйіне келсе, әкесіне жинап беріп кеткен таудай отыннан бір жағым, үйдей еттен 

бір асым, жеңді білектей судан қанжығадай қалған екен. Баласы мен әйеліне қайғырып, жылай-жылай екі 

көзден айрылып, үйінде жатып қалған әкесі әйелінің, баласының келгеніне және елінің мал-дүниелерінің 

аман келуіне қатты қуаныпты. Көзі қайта ашылып, өзі қайтадан жасаңғырап кетіпті. Қалың ел Делдаштың 

қуанышына үлкен той жасап, ат шаптырып, ойын-тамаша көрсетіпті. Делдаш айдап келген сан-санақсыз 

көп малды той үстінде кедейлерге түгел таратып беріпті. Күйзелген елдің тұрмысы, күйі қайтадан 

көтеріліпті. 

Делдаштай батыры, ері тұрған бұл елге бұдан былай ешқандай жау тиісе алмайтын болыпты. Бұлар бейбіт, 

рақатты тұрмыс кешіріпті. Халық Делдашты «Ел үшін туған – ер» деп атапты. 

25. Қалабай батыр 

Бұрынғы тұста Қалабай деген батыр болған. Қалабай батыр кәртейіп, оның үстіне қатты ауырып жатқанда 

көңілін сұрауға жұрт келіп: 

– Қалабай батыр, жасыңда алмаған жауыңыз қалмады, енді арманыңыз да жоқ шығар, – деп көңілін 

жуатқандай болды. 

– Армансыз кісі бола ма? Сендер тыңдаңдар, мен арманымды айтып берейін,–деді де, Қалабай батыр сөз 

бастады. 

– Мен қырық жігіт жолдаспен барымталап, бір қанша мал алып, бір жерге тоқтадым. Жолдастарым 

қысырдың тайын сойып, ет асты, мен ұйықтап қалдым. Мен ұйықтай қалған мезгілде астында қаракөк 

аты, үстіне түйе шекпені бар бір қарт келді де: «Бұл кімнің қосы?» – деп сұрапты. «Бұл Қалабай батырдың 

қосы» депті отырғандар. «Қалабай батырдың қосы ма?» – депті де атынан түсіп, ердің қасына атын 

қаңтара салып, қазандағы етті түсіріп алып жеді де жүріп кетті. Жолдастарым қорыққанынан бір ауыз сөз 

айтпаған. Сасқанынан бір тай сойып, қайтадан ет асып қойыпты. Мен ұйқым қанып: «Ет пісті ме?» – деп 

сұрағанымда: «Ет қайнаған да жоқ», – деді жолдастарым қорыққанынан қалтырап. «Батыр, етті бір кісі 

келіп жеп кетті, қайтадан тай сойып, ет асып қойдық», – деді. Бұл қандай неме, мені басынғаны ма деп: 

«Әкел атты!» – дедім. Жирен атты мініп, қалай кеткенін сұрадым, бағытын біліп алып, қуа жөнелдім. Бір 

дөңге шыға келсем, көз көрім жерде кетіп барады екен, мен қуып жеттім. Келген бойымша сойылмен көк 

желкеден салдым. Менің соққанымды керексінген де жоқ, сол бойымен үндемей жүріп отырды. Қандай 

кісі болса да бір соққанда қалпақтай ұшырушы едім, «бұл қалай?» деп таң қалдым да және бір соқтым, 

оны да бит шаққандай көрмей, жүріп отырды. Қайтып кетуге ұялдым да, не де болса мұның жайын білейін 

деп, артынан ілесіп жүріп отырдым. Сол жүргеннен жүріп, бір өзеннен өттік. Осы кезде алдымыздан бір 

топ құлан қашты. Кұланды жаңағы кісі қуа жөнелді, артынан мен де қудым. Құланның ішінде бір 

ақсақтауы бар екен, әлгі кісі соның құйрығынан келіп ұстады да: «Мынаны ұстай тұр, мен және біреуін 

ұстайын», – деп құланды маған бере салды. Құланның құйрығынан ұстап, мен тақымға бастым, сол кезде 

құлан мені ат-матыммен домалатып кетті, құланнан айрылып қалдым. Менің айрылғанымды көріп, ол кісі 

құланды қайтадан ұстады да: «Жігіт десем, жігіт емес, тібіт екенсің ғой», – деді де, құланды құйрығынан 

алып, жерге бір қойып, бас салып бауыздады. Өзеннің жанына алып келіп: «Мынаны сой да, ас!» – деді 

маған. Жанына байлаған тай қазаны бар екен, шешіп алып берді де: «Мен кішкене демалайын!» – деп, өзі 

жатып ұйықтап қалды. Бұрын өзіме тамақ асушы едім, енді өзім біреуге аспазшы болып ет астым. Тезек 
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теріп, етті қайнаттым. Қазан асулы, от жағулы, шал ұйықтап жатыр. Қазанмен ісім жоқ, «осының не қаруы 

бар екен?» – деп, ақырын басып жанына келдім. Түйе шекпенінің астын ашып көрсем, қойнында темір 

шоқпары бар екен, ақырын саумалдап темір шоқпарды шығарып алдым да, «мұны өлтіріп кетейін» деген 

ойға калдым. Шоқпармен қақ маңдайдан салдым, былқ етпеді, екінші рет ұрайын деп едім, шоқпарды 

көтеруге қолымның күші жетпеді, ол шоқпарды алған жеріме қайтадан қойдым. Мен онымен әуре болып 

жүргенімде от сөніп қалыпты. Сасқанымнан отты жағып, қазанды қайнаттым. Бір мезгілде шал оянды да: 

«Ет пісті ме?» – деді. Ет піспесе де қазанды алдына әкеп қойдым. Маған қарап: «Бері кел, бірге отырып 

ет же!» – деді. Қорыққанымнан бір жапырақ етті азар жұттым. Басқа етті түгелімен өзі жеп алды. Атына 

мініп алып, жүріп кетті. Артынан мен де еріп жөнелдім. Сол жүргеннен жүріп, екі-үш өзеннен өттік. Бір 

жерге келіп қондық. Торғай шырылдағаннан атына мініп, қайтадан жүрді. «Жас кісінің көзі өткір болушы 

еді, мына өзенде не көрінеді, байқашы!» – деді маған. Қарап тұрып: «Өзенде мал көрінеді», – дедім. «Олай 

болса, соған қарай жүрейік», – деп жүріп кетті. Малдың ішінде аппақ қудай бір шал жүр. Шал екінші 

шалға: «Ассалаумағалайкум, баба!» – деді. Шал сәлемін алды да: «Ай, балам-ай, сені қан тартып келеді-

ау, құрт-құмырсқа теріп кетсең де жай жүрсең етті!» – деді. Басқа сөз айтпай, ары қарай өтіп кеттік. Оның 

ар жағында бір кезеңге және шықтық. «Қалабай, байқашы, көзіңе не көрінеді?» – деді: «Өзенде қой мен 

сиыр жатыр», – дедім. Соған қарай жүріп кетті, артынан мен де жүрдім. Бүкірейген кәрі кемпірдің 

сиырдың ортасында жүргенін көрдік. «Жақсы жүрсің бе, ана?» – деді. «Ей, жүрмей қайтейін, сорлы балам, 

сені қан тартып келді-ау!», – деді. Соны естіген соң, әрі қарай жүріп кеттік. Одан әрі бір кезеңге және 

шықтық. «Көрші, көзіңе не көрінеді?» – деді. Қарасам, үш ақ орда тұр. «Үш ақ орда тұр», – дедім. «Е, 

жарайды!» – деді. Сол жерде менен: «Жаныңда не қаруың бар еді?» – деп сұрады. «Менің қаруым – 

бүктемелі ақ семсер!», – дедім. «Соны қызғанбасаң маған бер!», – деді. Семсерді бердім. Шал: «Иә, 

Қалабай, барармыз, барған кезде сен аттан түспе, түндік шалқасынан ашылса, сонда үйге кір, егерде 

түндік ашылмаса, өз атыңды таста да, менің атымды мініп, өз жөніңе қашқайсың, өз атыңмен қашсаң 

құтылмайсың!», – деді. Шал атын қаңтара салып еді, «бұл не деген мал?» деп таңданып тұрдым. Шал 

қолына семсерді ұстаған бойы ақ ордаға кірді де, үйдің іші шақұр-шұқыр еткенде, менің үрейім ұшты. 

Көп кешікпей түндік шалқасынан ашылды. Аттан түстім де, үйге мен де кірдім. Табалдырыққа жеткенше 

үй іші іркілген қан екен, оң жаққа қарасам, серейген алып жатыр. Кірген бойынша, ұйықтап жатқан 

алыптың басын шауып тастапты. Өзі төрдің алдында отыр екен. Сол жақ босағада бір әйел отыр. Мен 

барысымен: «Иә, Қалабай батыр, менің жаныма отыр», – деді де: «Енді сен тыңда, мұның жайын бастан-

аяқ айтып берейін!» – деді шал. «Бағанағы өзің көрген шал мен кемпірдің біреуі – әкем, біреуі – анам еді, 

мынау отырған менің әйелім еді, мына жатқан, өлген дәуді көрсетіп: «Менің көзімнің қарашығындай 

жалғыз жиенім еді, әкеден туғанда екеу едік, бір ұл, бір қыз. Қарындасым байға тиген соң, күйеуі қайтыс 

болды, артынан өзі өлді, мына жатқан жиенім жастай жетім қалды. Жиенімді «жетімсіретпеймін» деп 

өзімнің әкем баулып асырады. Бұл өсіп өз шамасына жетті, он жастан өткен соң, мына тұрған әйелім 

маған қыңқылдай бастады. «Мынауыңды өлтіресің бе не қыласың, сен кетсең, маған қол салып мазамды 

алады, осы өссе түбі саған жау болады, осының көзін жоғалт!» – деді әйелім. Әйелімнің айтқанына 

нанбадым, «дұшпандықпен айтып отыр» деп әйелімді қайтарып тастадым. Көзім жетпеген соң нанбадым. 

Бір күні «қалың аралға адастырып тастайын» деп ойладым да, «аңдап-құстап келейік» – деп ертіп алып 

жөнелдім. Апарып, аралдың ішіне адастырып қайтып кеттім. Артымнан көп кешікпей-ақ, ол да жетті. 

Сөйтіп жүріп он жетіге жетті. Бір күні екеуміз бірге малға шықтық. Бір жерде демалып отырғанда маған: 

«Нағашы, екеуміз күш сынассақ қайтеді?» – деді. «Осының күшін байқайыншы» – деп мен де ойладым. 

Екеуміз ұстаса кеттік. Мені бұйым ғұрлы көрмеді, менен күші артық болды. Содан үйге қайттық. Содан 

сол-ақ, елдің айтқаны шын екен, көзімді бақырайтып қойып әйеліммен бірге жататын болды. «Қалағаның 

осы әйел болса, сен-ақ ал!» – деп атыма мініп, қаңғырып кетіп қалдым. Сол жүргеннен көп замандар өтті. 

Бір күні түсімде аян берді: «Сенің тентіреп жүргенің не, ішкері жақта Қалабай деген батыр бар, соның 

жолы ашық, соның қаруын алып, өзін жолдас қылсаң, қандай дұшпаның болса да мұқатып аласың», – деді. 

Сонымен табаны бір жылдай сені іздедім. Құдай айдап, сенің қосыңа келіп кездестім. «Қалабайдың қосы» 

– деп жолдастарың айтты. «Егер осы Қалабай батыр болса, артымнан ерер!» – деп етіңді жедім де, кетіп 

қалдым, сен артымнан қуып келіп, сойылмен соқтың, үндегенім жоқ жүре бердім, одан соң құланның етін 

астың, мен ұйықтаған болып жатқанымда өз шоқпарыммен өзімнің басыма ұрдың, басым ауырыңқырап 

қалды, ауырса да шыдай бердім. «Сен шошып, жүрегіңнің қабы жарылып өліп кете ме» – деп қозғалмадым. 
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«Ет же» деп едім, бір жапырақ ет жей алмадың, оның бәрін білдім. Бағанағы өзің көрген әке-шешемнің 

табанын тіліп, жиенім малға салды. Менің атым – Көксал батыр...». 

...Ел-жұртын жинап, әке-шешесін алдырып, таза киіндіріп, баяғы қауымына түсіріп, ат шаптырып той 

қылып, бірқатар мал сойып, мұратына жетті. Көксал мен Қалабай құшақтасып дос болды. «Жиен ел 

болмайды, желке ас болмайды» деген сөз осыдан қалған екен. 

Бір күні Көксал: «Қалабай батыр, екеуміз сейілге шығып келейік!» – деп сейілге шықтық. «Қалабай, 

екеуміз күш сынасайық!» – деді. Көксал сол кезде алпыста еді, мен қырықта едім, – дейді Қалабай. 

– Кезек сенікі, қандай өнерің бар, көрсет! – деді Көксал. 

– Менің өнерім – екі қолымды жанып-жанып алып, түйенің ортан жілігін ұрғанда сындырушы едім, – 

дедім. 

– Кәне, ұрып көр! – деді Көксал. 

Қолымды жанып-жанып, қырымен Көксалдың жіліншігіне ұрғанымда жіліншік үзіліп кетті. Көксалды 

үйге алып келдім. Үш жылғы ту биенің қазысына орап табаны бір ай емдедім. Бір ай он күнде Көксал 

аяғын басып жүретін болды. Тағы бір күні сейілге шықтық. 

– Я, енді кезек менікі! –деді де, Көксал мені көтеріп алып лақтырып жібергенде қаңбақтай ұшып, домалап 

кеттім. Үйге қайтып келдім. Ертеңіне еліме қайтуға Көксалдан рұқсат сұрадым. Кетерімде Көксалдың көк 

атын сұрадым. «Көк атты қайтесің, кәрі ғой, ол саған ат болмайды, мен кеткенде осының інісі құлын 

қалып еді, сол, малда жүрген шығар», – деді. 

Малды аралап жүріп, атты тауып алды. Дәл көк аттың өзі секілді. Бірақ, шу асау. Көксал сол атты берді. 

Айғыр үйірлі жылқы беріп, жаныма жолдас беріп, «жеткізіп сал!» деп тапсырды. Мен аттанып кеттім. 

Ендігі жылы осы уақытта мені тосып ал! – деді Көксал. Бір қанша күндер жүріп, еліме келдім. 

Жолдастарым қорқып отырған екен. Мен келген соң ат шаптырып, той қылып, ойын-сауық құрды. Мен 

соны көре алмадым-ау, менің арманым-сол! – деді Қалабай өлер алдында. «Көксал келеді-ау!» – деген 

мезгілде Қалабай қайтыс болды. 

26. Батыр қойшы 

Ерте заманда бір қойшы бір байдың есігінде жиырма жыл қой бағыпты. Күндерде бір күн ел-жұртын 

сағынып, туған-туысқандарына барып қайтуға байдан бес жылға ұлықсат алады. Ол үшін келген соң, тағы 

да жиырма жыл байдың қойын бағатын болады. 

Жиырма жылғы ақысына бай қойшыға бір саржа мен бір құнан шығар ат береді. Қойшы қуанышы 

қойнына сыймай еліне қайтады. 

Қойшы бірнеше күн жүргеннен кейін, бір елге келеді. Келсе, ел-жұрты жиналып, абдырап, шаршап отыр 

екен. Сұрастырса, ханның сөзге шебер, көркемдігіне көз таң қалғандай жалғыз қызын бір түнде ұйықтап 

жатқан жерінен дәу ұрлап алып кетіпті. Хан не істерін білмей, елді ақылдасуға жиған екен. 

Ханның шабарлары шеттен келген қойшыға мән-жайды айтып: «Осы дәу алып кеткен қызды тауып 

әкелген кісіге ханымыз сыйлық береді, сіз тауып әкеле аларсыз ба?» – дейді. 

– Жарайды, іздейін, алты айлық тамақ даярласын, қасыма екі мықты жолдас ертіп, үшеумізге бір күймелі 

арба берсін! – дейді қойшы аз ойланып. 

Хан хабарланып, қойшының айтқандарын береді. 

Үшеуі елден шығып, бірнеше ай жол жүреді. Бір уақыттар болғанда дәулер мекендеген таулы аймаққа 

келеді. Үшеуі тоқтап, демалып тынықпақ болып, орманның арасына түседі, тынығып жатады. Бір күні 

қойшы: «Барып, тоғайдан құс аулап кел!» – деп үлкен жолдасын жібереді. Ол тоғайды аралап, құс таба 

алмай жүріп, бір жер қыстауға кездеседі. 

Алдынан мыстан кемпір шығып: 

– Сен неге келдің? Қазір, осында ергежейлі бар, ол сені өлтіреді, ізіңше кет! – дейді. Қойшының жолдасы 

батырсынып: 

– Мен одан қорықпаймын! – деп кете қоймайды. Бір уақытта анадай жерден бойы кіші бір адамның келе 

жатқанын көреді. Бойы кіші бұны көріп: 

– Әй, сен неге келдің, көрмегеніңді көрсетейін бе? – деп соқтыға кетеді. Қойшының жолдасы әлсіреп, 

өзінен бірнеше есе кіші ергежейліден таяқ жеп, кері қайтады. Бірақ жолдастарына болған оқиға туралы 

ештеңе айтпайды. 
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Екінші күні қойшының жолдасы құс аулауға қолына саржа алып шығады. Тоғайдан ешбір құс таба алмай, 

алдыңғы күні жолдасы басынан кешірген жағдайға бұ да ұшырайды. Басынан өткен оқиға туралы бұл да 

ештеңе айтпай: «Тоғайдан ешбір құс таба алмадым», – деп келеді. 

Үшінші күні қолына саржасын алып, қойшының өзі тоғай аралап келеді. Бұл тоғайды аралап жүріп, бір 

қаз атып алады. Содан бұл да байқамай, жаңағы жер қыстаудың үстінен шығады. Тағы да мыстан кемпір 

алдынан шығып: 

– Ә... сен тағы келдің бе? Кет, қазір, кішкентай келсе сені өлтіреді! – дейді. 

Қойшы: 

– Мен одан қорықпаймын, саржам бар, онымен келісермін,– дейді. Солай дегенше мыстан кемпір жоқ 

болып кетеді де, кішкентай келіп қалады. Кішкентай айқайлап: 

– Тағы келдің бе, тыңдамайды екенсің? – деп жұдырығын ала жүгіреді. Қойшы: 

– Тоқта, келісерміз. Саған қонақасы әкелдім! – дейді. Кішкентай: 

– Кәне, көрсет! – дейді. Қойшы: 

– Жүр, үйіңе кірейік, міне – қаз! – деп қолындағы қазын береді. Кішкентай бұны ертіп үйіне кіреді. Одан 

кейін қаздың етін қазанға аса бастайды. Қойшы аңдып отырып, қазан қайнап келе бергенде кішкентай 

дәуді көтеріп алып, қазанға салып жібереді де қақпағын жаба қояды. Тұншығып, ержегейлі өліп кетеді. 

Қойшы жер қыстауды аралап, барлық есіктерді ашып қарап жүрсе, бір алтындаған есікке тап болады. 

Есікті ашса, бөлме ішінде хан қызы отыр. Хан қызы қойшыны көріп: 

– Қайдан келдің, бұнда қалай кірдің? Қазір дәу келеді, – дейді. 

– Дәуді жайғастырдым, жүр, әкеңе алып қайтамын, сені іздеп келдім,– дейді қойшы. Қыз киіне бастайды. 

Қойшыға бір жібек орамал, алтын сақина береді. Бірақ, қойшы жер қыстау ішіне ол орамалды ұмытып 

кетеді. 

Сонымен, қойшы мен ханның қызы екеуі тоғайға жолдастарына келе бергенде, қойшының есіне 

ұмытылған орамал түседі. Қойшы кері кетпек болса, хан қызы: 

– Барма! Басқа орамал берейін! – дейді. 

– Маған әуелі алған орамалым керек, – дейді қойшы. Жолдастарына: 

– Мені күте тұрыңдар, тез келермін! – деп қайтып кетеді. Жолдастары «мақұл» деп қала береді. 

Қойшы жер қыстауға барып, орамалды алады, дәудің сыбызғысын да алып, жолдастарына қарай кері 

жүгіреді. Оларға жақындап келе бергенде, жолдастары аттарына қамшы басып бұған қарамай қаша 

жөнеледі. Қойшы әрі айқайлап, бері айқайлап, тоқтата алмай, жаяу қала береді. 

Қойшының екі жолдасы хан қызын қорқытып, арбаға отырғызып, өздері қызды ханға тапсырып, жақсы 

атаққа ие болғысы келеді. 

Жалғыз қалған қойшы тоғайды аралап, сыбызғы тартып жүрсе, іннен бір үлкен дәу шыға келеді: 

– Кешегі кіші дәуді өлтіріп, сыбызғысын алған сен бе? Кір, мына інге! – дейді. Қойшы амалсыздан інге 

кіреді. Ін дегені – таудың қуысы болып, дәу қойшыға жылқысын бақтырады. Бір жыл бойы жылқысын 

жақсы баққаны үшін дәу разы болып: 

– Ертең еліңе, үйіңе жіберем, мына кебежені ашып, ондағы заттарға қолыңды тигізіп жүрме! – дейді де, 

өзі аңға кетіп қалады. 

Қойшы дәу кеткен соң, «не болса да, мейлі» деп кебежені ашады. Ашса, іші толған алтын екен. Қойшы 

жұдырықтай екі алтынды жанына салып алады. Бір уақытта дәу келіп: 

– Кебежені ашқан кім? – дейді. 

– Ешкім ашқан жоқ, – дейді қойшы. 

– Ендеше, мынау қайдағы алтын? – деп қойшының жанындағы алтынды суырып алады. 

Дәу бұл ұрлығы үшін тағы да екі жыл жылқы бағуға қалдырады. Күндерде бір күні екі жыл да бітеді. Тағы 

да дәу бір жаққа барып келмек болып: «Еш нәрсеге тиюші болма, ертең еліңе қайтарамын!» – дейді де, 

өзі бір жаққа кетіп қалады. 

Қойшы айнала қарап жүрсе, бір бұрышта үйіліп жатқан гауһар тастарға тап болып, біреуін алып, етігінің 

қонышына тығады. Бір мезгілде дәу келіп, заттарын түгендегенде, бір гауһар тасы жоқ болып шығады. 

Дәу іздеп жүріп, қойшының етігінің қонышынан бұны да тауып алады. 

Тағы да қойшыны айыптап, бір жыл жылқы бақтырады. 
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Енді қойшы мұңайып, шаршап, еш нәрсесіне тиместей болады. Бір жыл да бітеді. Дәу тағы бір жаққа 

кетпек болып: «Енді ертең еліңе жіберем, еш нәрсеге тиюші болма!» – дейді. Қойшы: «Жарайды!» – деп 

қалады. Дәу кетеді, қойшы еш нәрсесіне тимей, сақтық жасайды. 

Дәу келіп, заттарын түгендеп, заттары түгел болған соң, разы болып, бір шамалы ат пен ескі шилан, ескі 

белбеу, тот басқан қылыш беріп, еліне қайтарады. Дәу қойшыға: «Жолдастарың кеткелі төрт жыл болды, 

олар адасып жүр, әлі бір жылсыз еліне бара алмайды», – дейді де, жүру жолын үйретеді. 

– Осы арада дария бар, соның үстінен тіке өт, қыз берген орамалды көтеріп, қылышыңды бұлғап шап, сол 

кезде алдыңнан су үстінде көпір тұрады да, артыңнан сына берер, еліңе жолдастарыңмен қатарлас 

жетерсің, – дейді. 

Қойшы атына мініп, орамалын көтеріп, қылышын бұлғап, шаба береді. Дарияның үстінен көпір тұрады 

да, артынан қирай береді. Аты да жүйрік болып шығады, үш ай дегенде ханның өзіне жетеді, соңынан 

«жолдастары» да жетеді. 

Қойшы келгенін хабарламай, бір үйде қонып жатады. Ертеңіне хан қызы келген соң, елін жинап үлкен 

той жасайды. Тойға көп жұрт келеді. Хан сарайындағы алдыңғы топқа барып қойшы да отырады. 

Сол жерде қойшының қолындағы сақинасын көріп, ханның қызы ханға қарап: 

– Мені дәуден құтқарған, мына – батыр! – дейді. Хан оны есітіп, қойшыдан барлық жағдайды сұрап біледі, 

қойшы тастап кеткен екі жолдасын табанда дарға астырып өлтіртеді. 

Той болып, ат шаптырылып, күрес болады. Ат бәйгесінде қойшының аты озып келіп, бірінші бәйге алады. 

Күресте қойшы ханның балуанын жығып, абыройлы болады. 

Той біткен соң, қойшы ханға келіп: 

– Ал, хан, қызыңды тауып әкелдім, сыйлығымды бер, жоғалып табылған қызыңды да маған қиярсың, – 

дейді. 

Хан уәдесінен тайып: 

– Қызымды қойшыға бере алмаймын, өзімдей ханның ұлына беремін, басың аман, бәйгеңді алдың, одан 

артық сыйлық қайда? – дейді. Қойшы ашуланып: 

– Уәдеңді орында, әйтпесе ұрысатын жеріңді айт! – дейді. 

– Жарайды! – дейді хан. 

Ертеңіне таң атқан соң, майдан басталып, хан жалғыз қойшыға бес жүз әскерін шығарады. 

Қойшы орамалын көтеріп, қылышын бұлғап, соғысқа кіріседі. Қылышын оңға сілтесе, оң болып, солға 

сілтесе, сол болып, ханның бес жүз әскерінің бірін қалдырмай қырады. 

Бұны көрген ханның зәресі ұшып, батырлығын танып, қорыққанынан қойшыға қызын береді, бар 

байлығының тең жартысын бөліп беріп, бас уәзірі ғып белгілейді. 

27. Желкілдек 

Бұрынғы заманда Нұрманбет деген хан болған, хан жүз тоқсан екі жасаған, оның Әзтемір деген інісі бар 

екен. Әзтемір қырық екі кісіге бас болып қолға кетті. Нұрманбеттің екі қызы болған, бірінің аты – Күнікей, 

бірінің аты – Тінікей екен. Екі қыз ұйықтағанда түс көріпті. Таңертең жеңгесіне келеді, бір шапанды 

жамылды, екеуі бір жеңнен бас шығарды: 

«Мен бір түс көрдім, от жағалай іс көрдім, екі де қара тең көрдім, сорғалап аққан қан көрдім, жорышы, 

жеңге, түсімді!». 

Жеңгесі қайын ағасына келді, түстің жоруын сұрады. «Бұл түсті кім көрді?» – деді ол. «Мен, мен!» – деді 

қатын. Қайын ағасы айтты: «Мұны көрген сен емессің, мұны көрген екі қызым екен, келсін, тұсыма келіп, 

айтсын!» – деді. Екі қызы Күнікей мен Тінікей келді әкесінің тұсына. 

Жамағат, – деді, – 

Құлақтарың бері сал, 

Кеңестеріңді ары сал. 

Бүгін түнде түс көрдім 

От жағалай іс көрдім. 

Екі де қара тең көрдім, 

Сорғалап аққан қан көрдім, 

Жорышы, әке, бұл түсті! 
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Қыздар бұ түсті айтқан соң, басқалар бұ түсті естіді. Мағынасын білген бақсылар, ақсақалды ағалар, басы 

шалмалы бабалар: «Ағаң бүгін келер, – деді, – олжалы үйге енер!» – деді. 

Нұрманбеттің қыздары Күнікей мен Тінікей бұл сөздерге нанбады. Нұрманбет хан айтты: 

Жүз тоқсан екі жасаған, 

Қаздың етін асаған, 

Әзтемір үйде жоқ болды, – 

деді. Нұрманбеттің сақалынан жас сорғалап: «Өлеміз!» – деп жылайды. Нұрманбеттің жеті жасар 

Жастүлек деген баласы бар екен, жеті қырдың астында алпыс баламен асық ойнап жатыр екен, жылаған 

Нұрманбеттің даусын баласы естіп келді. Келді де: –«Хан ием, неге жылайсыз?» – деді. Хан айтты: 

«Жыламай қайтейін, Әзтемір үйде болмады» – деді. Баласы айтты: 

Жылама, әкем, сен! – деді, 

Оң батаңды бер! – деді. 

Дүлдүліңді сайлашы, 

Семсеріңді қайрашы! 

Бұл ауыр жолға барайын, 

Жауға ойран салайын. 

Бір келгенін бір қырайын, 

Екі келгенін екі қырайын, 

Біріне бірін қосайын! – деді. 

Әкесі айтты балаға: 

Сенің алар жауың жоқ, 

Бойың сенің өскен жоқ, 

Бұғанаң сенің қатқан жоқ, 

Балақта жүнің жеткен жоқ. 

Бала тілін алмады, батасын сұрады, әкесі оң батасын берді: 

Жорытқанда жолың болсын, 

Жолдасың Қыдыр болсын, алла әкбар! – 

деп, дүлдүліне мінгізіп, семсерін берді: «Бар, балам! – деді. Дүлдүлің оң аяғымен жер тарпыса, сол аяғын 

көкке көтерсе, келме! – деді. Сол аяғымен жер тарпыса, оң аяғын көкке көтерсе, қайт балам! – деді. 

Жеті жаста Жастүлек дүлдүліне мінеді, семсерін қолына алады: «Аман-есен болыңдар!» – деп жүріп кетті. 

Бір белдің үстіне шығып, алысқа қарады, жау келе жатыр екен. Тұлпардан түсті, бала алдыңғы айылын 

бос тартты, артқы айылын берік тартты. Онан соң атына мінді, бір келгенін бір қырды, екі келгенін екі 

қырды, бірін-біріне қосады, көп жауды жайпады. Жаудың ең аяғында әскер басы Телегей алып бар екен, 

Телегей айтады: 

Жамағаттар, тұра тұрыңыз, 

Бұ жерде от жағыңыз, 

Құмалақ шашайық, 

Бал ашайық, 

Қой жауырынын жағайық, 

Жауды алар айланы табайық. 

Құмалақ шашты, бал ашты, 

Жауырын жағып қарасты. 

Бізді тосып жатқан жау екен, 

Жеті жасар Жастүлек дәу екен. 

Атсақ, оны ата алмаймыз, 

Шапсақ, оны шаба алмаймыз, 

Атсақ, мылтық тимейді, 

Шапсақ, қылыш өтпейді. 

Ал, оған амал не? 

Әскер басы Телегей 

Күнді боран соқтырды, 
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Аяз қатайды, 

Бала тоңды, жаурады. 

Тоңған соң, әкесінің айтқаны есіне түсті: «Дүлдүлің оң аяғымен жер тарпып, сол аяғын көкке көтерсе, 

қайтпа, егерде сол аяғымен жер тарпып, оң аяғын көкке көтерсе, қайт!» – дегені есіне түсті. 

Күн боран болды, суық болды, бала мұздады, тоңды. Дүлдүл сол аяғымен жер тарпыды, оң аяғын көкке 

көтерді, тұлпарына мінді де кейін қайтты. Үлкен апасы Тінікей, кіші апасы Күнікей алдынан шықты. 

«Тоңдың ба, қарағым-ай?! Мұздадың ба, шырағым-ай?!» – деп атынан түсірді, үйіне енгізді. Бір апасы 

басын алдына алып, қойнына салды, бір апасы аяғын қойнына салды. «Тоңған басы жылынсын, мұздаған 

аяғы жылынсын», – десті. 

Екі апасы Тінікей мен Күнікей артына қарады, жау келіп қалған екен. Үйінде жеті құлақты қазаны бар 

екен, соны жеті жасар Жастүлектің үстіне төңкеріп, екі апасы жауып, жасырып тастады. Жау келіп қалды. 

Ақ шаһарын шапты. Жүз тоқсан екі жасаған Нұрманбеттің басын алды. Малын да, жанын да алып, қайтып 

бара жатып әскер басы Телегей айтты: «Бізді алған жау мұнда жоқ екен, ол – жеті жасар Жастүлек. 

Өлтірмей кетсек, бұл дүние біздің бойымызға сіңбейді, табу керек!» – дейді. Сонда қу аяқ кемпір айтты: 

«Мен ол баланы тауып берейін, жасырған жерін көрдім. Менің малымды, менің жанымды түгел қайтарсаң, 

айтамын», – деді. Қолбасы Телегей айтты: «Танысаң, түгел ал!» – деді. Қу аяқтың дүние-малын түгел 

өзіне берді. Баланың қазан астында жатқанын айтып қойды. Телегей қазанның қасына келді, қазанды 

көтерді, бала жатыр екен, сол жерде баланың басын алды, басын қанжығасына байлады, қан ақты сорғалап, 

әскер басы Телегей қалың елді жетім-жесір етіп қайтты кейін. 

Күндерде бір күн Әзтемір келді. Ақ шаһар аңырап қалған екен. Әкесі жоқ, інісі жоқ, шешесі жоқ, қатыны 

жоқ, екі қарындасы тағы жоқ. Өзінің астында мініп жүрген бедеу биесі бар еді, аттан түсті, жылады: 

Жүз тоқсан екі жасаған, 

Қаздың етін асаған 

Нұрмамбеттей хан ием, 

Дұспанға басың алдырдым, 

Өтіңді жауға жардырдым, 

Мен өзім үйде жоқ болдым, 

Жоқ болдым да, боқ болдым. 

Шұғадан түскен қиындым, 

Мақпалдан түскен ойындым, 

Күнікейдей көріктім, 

Тінікейдей тектім, 

Өзім барда айттырып, 

Теңіңе, қалқам, бермедім! 

Ақырында біреуге 

Тегіннен тегін олжа қылдырдым, 

Ат көтіне салдырдым 

Әсіресе, сол кекті қайтейін! 

Үйде жүрсем, мұңдасым, 

Жолда жүрсем, жолдасым, 

Жеті жасар, Жастүлек 

Қауырсының қатқан жоқ, 

Балақта жүнің шыққан жоқ, 

Бойың сенің өскен жоқ, 

Ақылың сенің толған жоқ, 

Қапыда кеттің, жалғыздықтың жаманы-ай! 

Жеті күн жылады, жеті түн жылады, жылағанда Әзтемір жер бауырлап сұлады, жылай-жылай ұйықтады. 

Сөйтіп, ұйықтап жатқанда оның қасына бір адам келді: 

Әзтемір, көтер басыңды, 

Тұр, түрегел! – деді. 

Әзтемір басын көтерді, 
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Көтеріп басын отырды. 

Келген адам сөйлепті: 

«Сен, ол жауға барма! – депті. 

Алар жауың ол емес, 

Сарыбай деген хан бар 

Соның бір баласы бар. 

Атса – мылтық тимейді, 

Шапса – қылыш өтпейді, 

Отқа салса – күймейді, 

Суға салса – батпайды, 

Қарғаса – қарғыс жетпейді. 

Сарыбайдың баласы екен, 

Жеті жасқа биыл жеткен, 

Атын әлі қойған жоқ, 

Кегіңді алар сол болар, 

Манағы Әзтемір тұрды 

Беті-қолын жуды, 

Бір қойды жалынып сойды, 

Бір тілім ет жеді, 

Манағы түсінде көрген адам Қыдыр екен. 

Қара бедеу биесін ерттеп мініп, Сарыбайды іздеп жөнелді. 

Сарыбай деген бай екен, 

Күндердің бірінде 

Жиын тойға 

Төрт биемен 

Төрт сабамен барған екен, 

Сарыбай бір балаға зар екен. 

Қулар өтірік тойға Сарыбайды шақырады. Сарыбай қатынын ертіп төрт биемен, төрт саба қымыз артып 

келді. Алдынан ешкім шыққан жоқ, құрмет те жоқ, Сарыбай ашуланды, кісілерді боқтады. 

«Адамшылықтарың жоқ екен, бізді мазақ қылдыңдар!» – деді. Ауылдағылар Сарыбайға жауап қайтара 

алмады. Бір кішкене тазша бала бар екен, сол сыртқа шықты, сәлем берді, Сарыбай сәлемін алмады, 

боқтады, бала айтты: «Сәлемді боқтама, бұл той – баласы бардың келетұғын тойы». 

Ұлы барға орын бар, 

Қызы барға қызық бар. 

Ұлы жоққа орын жоқ, 

Қызы жоққа қызық жоқ. 

Сарыбай мұны естіп, долданып, төрт биені бауыздап тастап, төрт саба қымызды жарып тастап, 

қатынымен екеуі үйіне қайтты. Астына мінген бозжорға аты бар екен, бозжорға атты белдеуге байлады, 

өзі қатынымен екеуі құдайдан бір бала сұрап, екі етегін беліне түріп алып: «А, құдай, өзі қай жақтасың, 

қайда болсаң да, міне, біз сенен бала сұрап қаңғырдық!» – деп жапан түзге бет алды. Қаңғырып, жүріп 

кетті. Жүре-жүре Сарыбай арықтайды, қатынын арқалады, бір ақ тікенекке келді, киімінің етегі тікенекке 

ілініп жүргізбеді, қатыны шаршады, отырды. Сарыбай ұйықтап қалды, қатыны ұйықтаған жоқ екен, 

аспаннан бал толы күміс табақ түсті, ішінде күміс қасық бар екен. 

Түрегел, байым, 

Тілекті берді құдайым, 

Аспаннан табақ түсті! 

Сарыбай түрегелді. 

«Бісміллә!» – деп бір қасық бал жеді. 

Қатынына байы айтты: 

«Сен де же!» – деді 

Құдай бала берер», – деді. 
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Қатыны бәрін де жеп қойды, 

Екеуі мас болды, 

Бірін-бірі құшақтап жығылды. 

Жас күнгі қуат-күштері кірді. 

Сонан соң есін жиып, 

Көздерінің жасын тыйып, 

Бойлары бір-біріне еміреніп иіп, 

Бірін-бірі құшақтап сүйіп, 

Ойнап-күліп, үйлеріне қайтты. 

Қатыны буаз болды. 

Бір уақытта қатыны босанды. 

Бір қыз, бір ұл тапты. 

Олар енді той қылды, бар байлығын берді, он бие сойды, он қой сойды, он сиыр сойды, жоғарғы елді 

шақырды, төменгі елді шақырды, аямай малын қырды, жұрт жиылып келгенде, табақ тартып бергенде, 

келген жұртты сыйлады, мінер атын мінгізді, киер тонын кигізді, аты жоққа ат берді, тоны жоққа тон 

берді. Сойылған малды жеген соң, жиылған көп тойған соң, келген елі тарқады. Шалқар көлдің басына 

шатыр тікті, бала ойнап жүрді, тобылғыдан жақ қылды, шиден оқ қылды, кәрі кемпірді, кәрі шалды атты. 

Өлген кемпірлер мен шалдардың туыстары Сарыбайға келіп жылады: «Балаңызды тыйыңыз!» – деді. 

Әкесі баласын шақырды: «Балам, ойынды қой, жылқыға бар!» – деді. Сарыбайдың алып құлы бар екен, 

тоқсан қойдың терісі оған телпек тымақ шықпайды екен. Манағы Сарыбайдың баласы жылқыға кетті, 

Топайқұлға келді. Ақ сақалы бар екен, сақалының ағын жұрт «қайың» дейді екен, қарасын «қарағай» дейді 

екен, күн ыстық болғанда тоқсан торы ала айғырдың үйірі сақалына үйездеп тұрады екен. Сол кезде 

Әзтемір жылқыға келді, Қарағайдың ішін паналап «көлеңкелейін»- деп атын бір ағашқа байлап жатып 

қалды. Топайқұл айтты: «Сақалымның ішінде бит жүр, балам, алып берші!» – деді. «Бит жүр» дегенге 

қараса, Әзтемір хан екен, мінгені қара бедеу бие екен, Сарыбайдың баласы Әзтемір ханды уыстап ұстап, 

Топайқұлға алып келді. «Сен менің сақалымның ішінде неғып жүрсің? Ұрымысың?» – деді. Әзтемір айтты: 

«Жоқ, мен ұры емеспін, бір бейшара адаммын», – деді. «Олай болса неге келдің, қайда барасың, 

бармағымның арасына салып сені жоқ қылайын ба?» – деді. Сарыбайдың баласы айтты: «Тиме байғұсқа, 

сіздің сақалыңызды күнде көріп жүрген біз білеміз, бұл сорлы қайдан білсін!» «Неғып жүр едің, ағатай?» 

– деді. 

– Сарыбайдың ауылын іздеп жүрмін, өзі мырза, өзі жомарт! – дейді. Аты жоққа ат береді, тоны жоққа тон 

береді, сондай мырзаға барайын, жеті жасар баласы бар екен, атса оқ өтпейді, шапса, қылыш кеспейді, 

баласын сұрайын, – деді Әзтемір. 

Бала айтты: «Барсаң, анау – белдің астында біздің ауылымыз бар, Сарыбайдың баласы – менмін». 

Әзтемір кетті, бір уақытта Сарыбайдікіне келді. Әзтемір ханды аттан көтерді, үйге отырғызды, амандасты, 

есендесті. 

– Қайда барасың? – деді. 

– Сізге келдім! – деді. 

– Біздікінде не бергенің, не өткізгенің бар еді? – деді бай. 

– Сіздің бір балаңыз бар екен. Оның аты әлі қойылған жоқ екен, әдейі ат қойып, айдар тағайын деп келдім, 

– деді. 

Сарыбай айтты: 

– Бәрекелді, сенен басқа кісіге қойғызған жоқ едім, ойымдағым жаңа табылды, – деп қуанды. Әзтемір 

баланың атын: «Жеті жасар Желкілдек болсын!» – деді. Әкесі: «Жақсы, жарайды!» – деді. 

Хан: «Ат аламысың, ат берейін, тон аламысың, тон берейін!» – деді. 

Әзтемір: – Алмаймын, ат пен тонды әр екінің біріне, егіздің сыңарына беріп жүрсің ғой, сені шын мырза 

деп естіп келдім, маған бергіш болсаң балаңды бер, балаңды қалап сұрағалы келдім, сенің мырзалығыңды 

сынағалы келдім, – деді. Сарыбай: «Баламды неге берейін, тұр, жөнел!» – деп ақырды. 

Әзтемір жылап, шығып кетті. Сарыбай үйіне келді, қатыны айтты: «Не сұрап келген екен?» – деді. 

Сарыбай айтты: «Біздің жалғыз баланы сұрай келген екен, соны мен бермей ұрсып, қуып жібердім», – 

деді. Қатыны айтты: «Бұрынғылардың «дүние сасыққа, тастан қаттыға бітеді» дегені осы екен-ау, ақылың 
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жоқ екен, байғұс байым. Мырза құдайдың мырзалық қылып берген нәрсесіне кісі сараңдық қылмаса болар 

ма? Бізді құдай «қу бас» деген аттан құтқарды, бізге сол қанағат, шақыр, бері келсін, алсын!» – деді. 

Сарыбай тымағын қолына алып, былғап шақырды, Әзтемір шақырған соң келді. «Мен баламның өзін 

таптым, мінезін тапқаным жоқ. Баланың өзіне бар, бала саған еріп кетемін десе, бетінен жарылқасын, 

қайда барса жолы болсын, бір жаман алжыған шал, қақиған кемпір қызығын көрді не, көрмеді не, тірі 

болса қызығын халық, жұрт көрсін!» – деді. 

Әзтемір жылқыға барды, Топайқұл: «Ініме не деп ат қойдың?» – деді. Әзтемір айтты: «Жеті жасар 

Желкілдек болсын деп ат қойдым». Топайқұл айтты: «Жап-жаман ат екен». Бала айтты: «Ағам, ақылың 

жоқ екен, бізге осы қойған ат жақсы». Әзтемір айтты: «Інім, саған келдім, сен маған қатты керексің». Бала 

айтты: «Керек болсам, мені әкемнен сұрадың ба?» – деді. Әзтемір: «Сұрадым, балам өзі білсін деп өзіңе 

жіберді», – деді. 

«Жарайды, аға, мен барайын!», – деді бала. «Ағатайым, маған бір ат бер, өліп кетсем, менің жаным сенде 

тұрсын, ақыретте қолыңнан алайын. Тірі болып келсем, малымның жарымы сенікі болсын, сен аға бол, 

мен іні болайын, мынау әке-шешемді сен күт, маған бір ат бер»,– деді Топайқұлға. 

Жылқының жайылып жатқан даласы бес шақырым екен, Топайқұл баланы ертіп жүріпті. Бір дарияның 

жағасында тұрып Топайқұл жылқы біткенді құйрығынан ұстап алып, дарияның ар жағына лақтыра беріпті. 

Сонда бір қотыр күрең тай дарияның ортасына шоп етіп түсіп кетіпті. Суға балықтай байпаңдап, үйректей 

қайқаңдап, екі жағына да шықпай дарияда жүзіп жүре беріпті. Топайқұл шалма тастап тартқан екен, тайды 

сүйреп ала алмапты. Сонан соң бала шалманы Топайқұлдан: «Бері әкел», – деп жұлып алып, тайдың 

мойнына тастап жіберіп, тартып қалған екен, тай жылп беріп қасына қалайша, неғып келіп қалғанын 

білмей қалыпты. Топайқұл: «жүгендеймін» деп ұмтылған екен, тай тулағанда құлдың қалың қарағай 

болып жүрген сақалын дал-дал қылып, құлдың басын ит мүжіген қу бастай қылыпты. Сонан соң жеті 

жасар Желкілдек өзі «жүгендеймін»- деп ұмтылған екен, тай бүлк етпейді, басын изегендей басын изеп, 

«қылша мойным талша» деп тұра беріпті. Жүген салса, құнан болыпты, ер-тоқымын салғанда дөнен 

болыпты, мінсе, бесті болыпты, санына қамшы тигенде алты жасар ат қалпына түсіп, оқ жыландай 

ойнақтатып, мініп алып: «Хош – есен бол!» – деп жөнеле беріпті. 

Әзтемірді әкесіне жіберіпті: «Маған оң батасын берсін, қара қоржынын берсін, семсерін берсін!», – депті. 

Әзтемір Сарыбайға келді, Сарыбайға баласының айтқанының бәрін түгел айтты. «Жорықта жолың 

болсын, жолдасың Қыдыр болсын!», – деп, оң батасын берді. 

Әзтемір жеті жасар Желкілдекті артынан қуып өзінің елінің шетіне келді, қырық жігітін ертіп алды. 

Қырық бір кісі болды. Бәрі бас қосып, Желкілдекке жетті. Айдалада анттасты. «Қай қашқанымызды құдай 

тапсын!» – десті. Жер ортасына келді. Жеті жасар Желкілдек Әзтемірге: «Тау басына шық, жауды қара, 

көріне ме, байқа!» – деді. 

Әзтемір тауға шықты, төңіректің төрт бұрышына көз жіберді: «Ойбай!» – деп таудан төмен қарай жүгірді, 

келді де атқа мінді, «Қашыңыз, қайтыңыз, жау көп-ақ, біз алар жау емес!» – деді. Қашты Әзтемір 

жолдасымен, жеті жасар Желкілдек асын ішті, күреңше атқа мінді, қашқандарды қуып жетті; «Тұра тұр!» 

– деді. «А, Әзтемір, айтысқан сөз осылай ма?». Әзтемір айтты: «Қайтыңыз, біз қорқамыз, жаудың саны 

көп, біз азбыз», – деді. Бала айтты: «Жоқ, аға, қайтпаймын, сен қайтсаң жүре бер, ноқталы басқа бір өлім, 

қашқан – қатын ісі», – деді. 

Бала атының басын бұрып алып, жауға қарай жүрді, бір обаның басына шықты. Жау келіп қалған екен. 

Күрең атқа тіл бітті: «Әй, ием, түс үстімнен, айылың бауырыма, жүгенің кеңсірігіме батып барады, 

құйысқаның құйрығыма батып барады, бел тұрманың босататын емес. Мені жалаңашта, ер-тоқымды ал, 

аунайын, жүгенімді ал, қунайын, оң жағыма бір аунайын, сол жағыма бір аунайын, оңды-солды аунап 

шөп жейін, тілекті берсе жасаған, үстіме менің ер бітер, бойыма ерен күш бітер», – деді. Айылды ағытты, 

ер-тоқымды сыпырды, жүгенді алды, қоя берді. Ат аунады, оң жағына аунады, сол жағына аунады, шөп 

асады, түрегелді, ат күміс ер-тоқымды болды, кісі қарап тұрғандай! Желкілдек тұлпарына мініп алды. 

«Алдыңғы айылымды бос тарт, артқы айылымды берік тарт!» – деді. «Маған мін де көзіңді жұм, жауға 

араласпай көзіңді ашпа! Жүрегің айныр, тайып кетсем маған серт, тайсалып соқсаң саған серт!» – деді 

тұлпары. 

Желкілдек атқа мінді, көзін жұмды, ат аспанға ұшқандай алып ұшты. Желкілдек жаудың ортасына кіріп, 

етіне таяқ тигенде көзін ашты. Ортада жүрген соң жаудың азын-көбін байқай алмады. Төбелес сала берді. 
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Бір мезгілде аттың аяғының астына қараса, аттың тізесінен қан. Маңайында жан қалмапты, өлгені өліп, 

өлмегені басын сауғалап, қашқан екен. Бала бір обаның басына келіп, аттан түсті, желпінді. Әскер басы 

Телегей деген алып екен, күншілік жерден байқайды екен. «Бұл біздің алар жау емес, атса, мылтық 

өтпейді, шапса, қылыш кеспейді, қарғаса, қарғыс жетпейді, отқа салса, күймейді, суға салса, батпайды, 

ерекше жаралған жан екен, жалғыз-ақ мұның бойында ақыл жоқ», – депті ол. «Жігіттер, ор қазыңыздар, 

мұны орға түсірейік, ор қазсаңдар терең қазыңдар! Мұның «мынау – ор екен, мынау –кісі жығыларлықтай 

жер екен-ау!» – деген ойында дәнеме болмайды, жай жердей көріп, шауып өтіп кетемін деп далақтап келіп, 

түседі де қалады», – деді Телегей. 

Жігіттері жиылып ор қазды, жеті Жасар Желкілдек желпініп отыр екен, әскер басы Телегей дұға оқыды. 

Желкілдек атына мініп тұра шапты. Аты орға сүріне жаздап, қарғып шығып кетті. Желкілдек орда қалды. 

Атын Телегей ұстап алды. Телегейдің қызы: «Олжаңызды маған байларсыз!» – деді әкесіне. «Не қыласың, 

сен еркек емессің, қызсың!» – деп атты бермеді. Қызы: «Мейрамда жегіп, сейілге шығамын», – деп 

қиылды. Телегей қызына: «Жүзіқара боларыңды біліп ем, бұл атты саған берсем, менің басым кесілер. 

Жеті жаудың бірі сен болдың, ажалым сенен болса, оған не шара?» – деп қызға атты береді. 

Жеті қабат темір үйге атты енгізді, қызды да енгізді. «Осы үйден атты да шығармаңдар, қызды да 

шығармаңдар, бұл үйден босанып бұлар шықса, бізге бұл жарық дүние жоқ», – деді. Бір жеті жасар баланы 

екеуіне күтушіге қойды, сыртынан көп қарауылшы қойды. 

Жеті жасар Желкілдек орда жатыр екен. Бір қоңыр қаз қаңқылдап келіп, қасына қонды. Желкілдек өзінің 

шынашағын қанатып, ақ жейдесінің етегін жыртып алып, өзінің орда жатқанын айтып: «Маған қырық 

биенің еті керек, қырық саба қымыз керек», – деп, шынашағының қанымен жазып, еліне жіберді. 

«Сарыарқа деген жерге бар, Сарыбай деген байға бар, үйінің қақ қасына бар да қон. Міне, менің 

көйлегімнің шүберегі екенін таныр, бұларды сенен алар да, өзіңе тимей қоя берер!» – деді. Қоңыр қаз 

алып ұшты, Сарыбайдікіне жетті. Таңертең Сарыбай тысқарыға құман ала шығып дәрет алды, қасына 

қоңыр қаз келіп қонды. «Балама берейін» деп ұстап алды, қызын шақырды, қызына бұл қазды берді. «Бала 

қазды үйіне алып келіп сылады, сипады. Қанатының астында желбіреп жүрген шүберекті көрді. «Бұл – не 

қылған шүберек?» – деп айналдырып көріп, ағасының көйлегінің жыртығы екенін таныған соң, қызы 

пақыр шошып қалып, еңіреп қоя берді. Қыздың жылаған даусына Сарыбай келді, шешесі келді, досы келді. 

«Немене боп қалды?» – деп үрпиісіп қалды. Қыз айтты: «Жалғыз ағамның көйлегінің жыртығы мынау – 

шүберек, өзі – қып-қызыл ала қан», – деді. Шешесі жүгіріп келіп: «Кәнеки!» – деп қолынан жұлып алып 

қарады. «Сол үшін жылап жамандық, сұмдық бастама, бетпақ қыз!» – деді. «Балам құдайға шүкір, тірі 

екен, өзі орда жатыр екен. Мұның бәрін өзі ойынан шығарып, тірілігін, есендігін білдіріп, өз қолынан 

байлап, өз қолынан өзі қылмаса, ауада ұшып жүрген құс өлген кісінің киімін жыртып ала ма, мұнша 

шимайды сала ма? Мынау қан және жарадан аққан қан емес, өз денесінен өзі ықтиярымен шығарған – қан, 

жарамен аққан арам қан түсі қаралтым болады, мынау – қып-қызыл таза қан ғой, бұған жылайтұғын не 

бар? Менің балам ажалдан өледі, жаудан өлмейді! – деді. «Тұр, бар! Сой да қыр малыңды, жи жұртыңды, 

қырық ту бие алып, қырық саба қымыз алып, өзің көрген боз жорға атты жетелеп!» – деген соң, Сарыбай 

жоғарғы елін шақыртып, жорға бие сойдырды, төменгі елін шақыртты, төбел бие сойдырды, қырық саба 

әкеліп, бәрін қымызға толтырып, елін-жұртын жиыпты. «Жамағат, құлақ салыңдар, боз бала ат-тон 

алыңдар! Жас балам Желкілдек орға түсіп қалыпты, жараған атты мінісіп, жараған тонды киісіп, жабыла 

соған барайық!» – деді. 

Бозбалалар: «Барамыз! Бейсенбі күні жүреміз!» – деді. 

Таң атты. Бейсенбі күні Сарыбай айтты: «Баратұғындарың жүріңдер!» – деді. «Бай, өзің бармасаң, 

баратұғынымыз жоқ!» – деді жұрт. Сарыбай ашуланды, қатынын, қызын, досын қасына ертті. Қырық бие 

алды, қырық саба қымыз алды, кетті, бір күнде балаға келді. Бала сыбызғы тартты, сол сыбызғының 

даусымен тапты. Амандасты, қырық құлаш жібек арқанмен тамақ түсірді. Ашыққан екен, бір биенің етін 

бір-ақ жеді, сүйегін мұрнынан шығарды, қырық биенің етін қырық асап жеп қойды. Қырық саба қымызды 

жарып, баланың аузына ағызды, қырық саба қымызды түгесті. Досы: «Тойдың ба?» – деді. «Жоқ, 

тойғаным жоқ, қырық биенің ішінде өзім көрген мал жоқ екен, боз ат бар ма, бар болса, сойыңыз!» – деді. 

Боз атты сойды, бір жапырақ етіне тойды. «Енді қайтыңдар! Сендер мені шығара алмайсыңдар», деді. 

Әкесі, шешесі жылай-жылай қайтып кетті. Желкілдек орда жатып қалды. Бір уақытта Желкілдек ордан 

шығып кетті. Бала келе жатса, жердің астынан бір түтін шығады, түтін шыққан жерге келсе, бір үй болды, 
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ол үйге енді: «Ассалаумағалайкум!» – деді, бір қу аяқ кемпір бар екен: «Уағалайкумассалам! Жоғары шық, 

сәлемші, балам!» – деді. «Қайда бара жатқан адамсың?» – деді. Бала айтты: «Ұлсызға ұл болайын, 

қызсызға қыз болайын деп жүрген жанмын!» – деді. 

Кемпір айтты: «Маған бала бол, бала қылайын» – деді. Бір аяқ боза құйып берді, бала ішті, кемпірге бала 

болып тұрды. Бір күнде баладан сұрады: «Қайдан жүрген баласың? Айт маған, шыныңды». Бала айтарын 

да білмеді, айтпасын да білмеді. «Шешеке, шынымды айтайын, Сарыбай дегеннің баласы едім, солай бір 

жауға шығып едім, әскербасы Телегей Нұрмамбет деген ханымызды өлтіріпті, Тінікей, Күнікей деген екі 

апамды алып кетіпті, жеті жастағы Жастүлек деген бауырымды бауыздапты, сол жаудан кегімді алайын 

деп едім,» – деді. Құдай ол тілеуімді бермеді, әскербасы Телегей мені алдап орға түсірді, астымдағы 

мінген атым дүлдүл еді, сол атымның қайда кеткенін білмей қалдым. Сонан бір уақытта «ием» деп мені 

есіркеп, аяп, жалғызымда болысып ордан өзі шығарды, сол менің жүрген мән-жайым», – деді. 

Кемпір айтты: «Жақсы, бұл сөзің- шын екен. Сен маған шын бала болсаң отынға бар, отынымды 

боқтама!» – деді. Бала отынға кетті, отынды жаяу жүріп жиып алып, арқалауға келгенде, отынды боқтап 

салды. Бір арқа отынды алып келді. Кемпір бір аяқ көже берді: «Балам, неге боқтадың?» – деді. «Ертең, 

боқтамасаң, тоғайға бар», – деді. «Тоғайымның бәрін қопар, жалғызын қалғызба, қопара алмасаң басыңды 

аламын», – деді. Бала жатты, ұйықтады, ертең тұрды, беті-қолын жуды, тоғайға барды, ағаштарды 

қопарды, жалғыз ағаш тастамады. Алып келе жатыр еді, көзі терледі, кемпірді боқтады, кемпірдің үйінің 

қасына тоғайды үйіп тастап, бала үйге келді. Кемпір айтты: «Неге боқтадың?». Бала айтты: «Жаны кейіген 

тәңірісін қарғайды» демеп пе еді, өзіңді жаратқан құдайдан қалайсың, адамның шамасы келмейтұғын 

жұмысқа жұрт боқтасын деп жұмсайды ғой деп, боқтағаным сол, онан сенің дәнемең кеткен жоқ, 

жұмысың орнына келген соң не бар?», – деді. «Жарайсың, балам, жарайсың, сен маған қызмет қылдың, 

тілімді алып, айтқаныма көніп, айдауыма жүрдің, жаман кемпірдің қолында не тұр дейсің демедің. Енді 

мен де саған бір жақсылық қылайын. Телегейдің қызына барайын, ол қарды саған көндіріп, үйінде тұра 

алмастай қылайын», – деді. 

– Шеше, сені жолата ма, үйіне кіргізе ме? – деді. Кемпір жөтеліп, шашалып қалды. 

– Ойбай! Мына шұнақ не дейді? – деді. – Мен көк кептер болып ұшпаймын ба, қыздың жатқан темір үйдің 

терезесіне қонбаймын ба! Мен саған бір оңды бай тауып келдім демеймін бе, онан соң, ол қарда жан қала 

ма? – деді де кемпір көк кептер болып ұшып кетті. 

– Қыз бикеш, күрең аттың иесі сені қашан келеді деп, екі көзі сенің жолыңда сарғайды, Сорлы-ау, саған 

не болды, осы сықылды ат қолыңа түскенде, жануарды ойнақтатып мінетін бір кез болса, қалай дәтің 

шыдайды? Темір үйде қатқаныңның ғана басына отырмысың, әке-шешең сені қанша жақсы көргенмен 

бай бола ма, жаман күң-ау?! – дегенде қыз айран-асыр болады. 

– Өзім де осыны көрген соң, аттың иесі атын қалай да бір іздеп келіп табар, деп, бағып жатыр едім, бірақ 

мен оны қайдан тауып, қай жерден жолығайын? – деді. 

– Уай, балашығым, мен саған айтайын, ол баланы осы шаһарға алып келіп, бір байға жалшылыққа 

жүргізейін, жұрт аңыз қылар, бір жат, бөтен жұрттың жас баласы пәленше байға жалданып қойшы 

болыпты, – деп әркім таңырқап сөз қылар, сол сөз біреуден болмаса біреуден құлағыңа жетер, сонда сен 

өзіңнен өзің аласұрып ауыр, есіктен төрге қарай домала, төрден есікке домала, «Не қылды, не қылды?» – 

деп сенен сұрар, сонда сен айт: «Ішім пысты, құса болып өлуге тақалдым, күрең арғымақпен сейілге 

шықсам екен, жазық жапан даланы көрсем екен», де. Әкең сұм ғой, білер, шығармас. Шешеңе жалын, 

шешең шығартар. Сені далаға шығармақшы болса, әкең ел-жұртын жияр, той қылар, арақ-шарап берер. 

Ішкен мас, жеген тоқ болар, сонда сен шығып сейілде жүргенде бозбалалар аңыз қылысар: «Телегейдің 

жалғыз қызының емшегін ұстағанның арманы бар ма екен?», – деп. Сонда қой бағып жүрген қойшы: «Несі 

бар дейсің?» – деп, саған келіп шап етіп жабысар. Сонда сен артыңа мінгізіп ал да, қаш. Мен күнді тұман 

қылайын, сонда құтыларсыңдар!» – деп, ақыл үйретті. 

Кемпір үйіне қайтты, балаға келді. «Балам, сені қыз сүйді, сені апарып байға жалдайын, жылына бір қой 

бер дейін», – деді. Бала: «Жарайды, шеше, мен өзім барып жалшылыққа жүрейін, сіз үйде дұғагөй болып 

отыра беріңіз, қыз қолыма түссе, салып осында келермін», – деп бала жөнеле берді. Кемпір батасын беріп 

қала берді. Бала шаһарға келді. «Ақыңа не аласың?» – деп еді: «Бір жылғы еңбегіме бір қой берсең, 

болады», – деді. 
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– Жарайды, қойды жақсы бақсаң, қой қотанынан өріп жөнелгенде, тұра алмай соңында қалған жаманы 

сенікі болсын! – деді бай. Бала: «Болады!» – деп қызыл өгізді мініп алып, қой жайды. 

Бір күндерде Телегейдің жалғыз қызы ауру болды. Есіктен төрге домалады, төрден есікке домалады, 

әкесіне кісі жіберді. «Әкем келсін, мен аурумын, құса болып барамын, сейілге шықсам жақсы болар еді?» 

– деді. Жіберген кісісі қыздың әкесіне келіп айтты: «Қызыңыз ауру болды, құса болып өліп барамын дейді, 

сейілге шықсам жақсы болар едім» – деп айтты қызың», – деді. 

Әкесі айтты: «Жатсын, сейілге шығармаймын, шықты болды, қыз қашады», – деді. 

Шешесі айтты: «Адаммен үйір болған жоқ, тірі пендемен тіл қатысқан жоқ, айтқанмен қаша ма, сейілге 

шығар. Құдай жаратқан жарық дүниені көрсін, көңілі басылсын, тіпті далаға шықпаған соң, құса болып 

өліп кетер!» – деді. 

– Ұрғашылық қылдың, маған болыспадың, қызыңа болыстың. Егер осыдан қашып кетсе, мен оны 

қумаймын, үйде қасымда отырған сенің басыңды аламын, – деді әкесі. 

Қызды сейілге шығармақшы болды. Ел-жұртын, жамағатын жиды, той қылып, ас берді. Қызы күреңше 

атқа салт мінді, сейілге шықты, сөйтіп жүргенде Желкілдек келді. «Осы күрең атқа мініп жүрген кімнің 

қызы?» –дейді. Көп жамағат айтты: «Телегейдің қызы», Желкілдек айтты: «Иттер-ау, біреуің жандасып, 

жанамалап барып емшегін ұстасаңдар болмай ма?» – деді. Қарап тұрған көп бозбала: «Жаман қойшының 

көңілі көкте-ау! Ер болсаң, сен барып ұстай қойшы!» – деді. Қызыл өгізді борбайлап, борбайлап, 

ауқалақтатып жетіп барды. Бір қолын емшегіне салды, бір қолын ердің артқы қасына салды, қыздың 

артына шап ете түсіп, бір-ақ қарғып мініп алды да: «Ал, жібер аттың басын!»,– деді. Желкілдектің тақымы 

тигенін күрең ат білген соң, көрген көрді, көрмеген көре алмай қалды, көкке ұшты ма, жерге кірді ме 

дегендей болды да кетті, Телегейдің ел-жұрты үйіліп қала берді. Желкілдек қызды аман-есен 

шешесінікіне алып келді. 

Қызды сонда қойды да, өзі күрең атқа мініп, қайтадан Телегейдің жұртына келді. Тінікей, Күнікей 

апаларын іздеп жүрсе, Тінікей өлген екен, Күнікей соның басында жылап отыр екен, Тінікей өлгеніне үш 

күн болған екен, Күнікей соны қайтерін білмей отыр екен. Желкілдек келді де Күнікейге: «Мен Сарыарқа 

деген жерден, қазақ деген елден іздеп келген бауырыңмын, апатай, Сарыбайдың баласымын, атым – 

Желкілдек», – деді. Сол жерде түрегеліп құшақтасып көрісті. 

– Айналайын, қарағым, сенен айналайын, артымыздан бізді іздейтіндей ұл туған халқымнан, айналайын! 

– деп жылап, мауқын әрең басты. Үлкен апасын ақ жауып арулап, терең қазып, тепкілеп көмді де, тірі 

қалған апасы Күнікейді алып, шешесінікіне келді. 

Өзі күрең атқа мінді, семсерін қолына алды, Телегейдің шаһарына барды. Әскер басы Телегейдің шаһарын 

шапты. Телегейді ұстап алды. Мұрнын тесті, жіп өткізді, жетектеп алып келді, шешесінің үйіне келді, 

апасын алып жүрді, Телегейдің қызын алды, төртеу болып, өз еліне келді. Әзтемірге жолықты. Амандасты. 

Көрісті. «О, жасаған, көрсетер күн бар екен!» – деді. Той қылды. Әзтемірге іні болды. 

– Мына Телегейді ағаңдай қылып сыртынан жарып, өтін алсын, өз қолымен деп алып келдім, – деді 

Желкілдек. 

– Ой, бұған не қылсақ та обал жоқ еді, сен маған іні болдың, мұнан туған қыз маған келін болды, құдайға 

разымын. Інім, саған да разымын, тап сені тапқан анаңнан, айналайын, мұның қасықтай қанын, шыбындай 

жанын қи, келінім, мен сені есен көрген қуанышым үшін байладым, – деп, қол-аяғын босатып, мұрнынан 

жібін алды. 

Телегей айтты: «Мұнан да мені өлтіріп тастағандарың жақсы еді, енді мен не деп жүзіқара болып, қалған 

ел-жұрттың бетін көремін! Тірі жүрсем – татар несібем, өлсем – топырағым осы жақтан бұйырған екен!» 

– деді. 

Әзтемір айтты: «Айтысқан сөзіміз бар еді, қашпаймын деген, қаштым, оның үшін төбемізден оқ 

атысайық». 

Желкілдек айтты: «Атпа! Мен кештім», – деді. 

Әзтемір айтты: «Жоқ, болмайды, атысайық төбемізден». 

Желкілдек айтты: «Қой, аға!» – деді. Ақыр болмады, қоймады, айтқан тілді алмады, төбесінен оқ атпақ 

болды. «Інімсің, бұрын сен ат!», – деді Желкілдекке. 

Әзтемір өз төбесіне өзі оқ атты. Оқ дәл төбесіне келе жатыр еді, Желкілдек оқты қағып жіберді. Оқ барып 

жерге түсті. Енді Желкілдек өзінің төбесінен өзі атты, оқ келді де жерге түсті. 
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– Кел, тағы атайық! – деді Әзтемір. 

– Қой болар, осы атысқанымыз жетеді. Екеуміз де ақ екенбіз, тірі қалдық, – деді. 

Әзтемір тіл алмады, «тағы ату керек» деп тұрып алды. Желкілдек: «Атыспаймыз, әлгінде мен болмасам, 

оқ келіп төбеңе тиетін еді, мен оқты қағып жерге жібердім», – деді. 

Әзтемір айтты: «Мен құдайға жалғаншы болып, жалған дүниеде жүргенімнен өлгенім артық, өзімді өзім 

құдайға бергенім», – деп оқты атты. Төбесінен оқ дәл келді де тиді. Әзтемір өліп қалды. Желкілдек 

жылады. Әзтемірді көмді. Телегей айтты: «Мен өлген Әзтемірге де разымын, Желкілдек саған да разымын, 

қызым саған да разымын, сен болмағанда, Нұрманбетке не қылған болсам, маған да Әзтемір соны қылса 

керек-ті. Енді мен де өзімді өзім хаққа беремін, жалған дүниеде жарты пенде болып күн кешкенше өлген 

артық», – деп, ұшып түрегеліп, төбесіне оқ атты. Атқан оғы дәл келді де тиді. Желкілдек оны да жақсылап 

көмді. Телегейдің қызын алды. Некесін қидырды. Күнікей апасын сүйгеніне берді. Өз еліне қайтты. 

Жеріне келді. Сарыбай әкесі тірі екен, шешесі тірі екен, жалғыз қарындасын Топайқұл зорлықпен алмақ 

болып, той қылып жатыр екен. Әкесі, шешесі қартайыпты. Желкілдек Топайқұлға ашуланды: «Опасыз, 

менің қарындасымды зорлап неге алмақ болдың?» – деп жауызды жазалады. Әкесінің малын малданды. 

Ел-жұртына бас болып, барша мұратына жетті. 

28. Ханшентей 

Бұрынғы заманда Қарыс қара батыр бар екен, өзі тоқсан бесте жасы бар екен, өзінің қатыны бар екен 

сексен бес жаста, он мың жылқысы бар екен. Және бір жерде Дөнен Қара Бағыс, Құнан Қара Бағыс, жақсы 

жирен атты Кенже Қара Бағыс бар екен. Бұл үшеуі келген. Қарыс Қара батырдың жылқысын алып кеткен. 

Қарыс Қара батыр оны білмей қалған, үш күннен соң білген жылқысын алып кеткенін. Өзінің қолында 

қалған Таусары ат болған. Қатынына батыр айтқан: «Менің жылқымды үш Қара Бағыс алып кеткен, 

қуамын артынан», – деді. Қатыны айтты: «Қума, сені өлтірер!» – деп. Бағыс айтты: «Өлсем, өлейін!» – 

дейді. 

Батыр Таусары атын ұстап алып келіп, мініп жөнеледі.Үш күн бұрын алып кеткен жылқысын үш сағатта 

қуып жетті. Үш Қара Бағыс оны ұстап алып кетті, үйіне алып барып, қырық құлаш шыңырау қазып, соның 

ішіне Қарыс қара батырды тастады. Құдықтың аузын тақтайменен жапты, оның сыртынан кірпіш 

соқтырды, тағы оның сыртынан бір дария әкеліп орнатты. Дарияның сыртынан қырық кісі қарауыл 

қойыпты. 

Оның өзі кеткенде үйде қалған сексен бестегі қатыны буаз болған, онан бір бала туды. Баласы он жасқа 

келгенде шешесінен сұрады: «Атам қайда?» –деп. Шешесі айтады: «Атаң сенің жоқ», – деді. Бала айтады: 

«Мен қайдан тудым?» – дейді. Шешесі атасын айтпайды, айтсам атасын іздеп кетер деп айтпайды. Сол 

бала асық ойнап жүреді. Бір кемпір айтты: «Е, балам, сен өзің жақсы баласың, мұнда сен неғып жүрсің, 

атаңды іздемей?». Бала айтты: «Сіз атамды білесіз бе?». Кемпір айтты: «Білемін, атаң Қарыс Қара деген 

батыр бар еді, он мың жылқысы бар еді, сол жылқысын жау алып кеткен. Атаң соның артынан кеткен, сол 

атаңның өлі екенін, тірі екенін білмеймін. Сен ол атаңды іздеп тауып алсаңшы!». 

Бала қайтып келді, шешесіне айтты: «Шеше, сен менің атам жоқ деп едің, атам менің бар екен, сол 

атамның артынан іздеймін». Сол сағатта жаудың қолынан Таусары ат қашып келді. Бала бұл Таусары 

атты ұстап алды, Таусары ат балаға айтты: «Е, балам, сенің атаң жау қолында тұтқында жатыр еді, атадан 

туған ер болсаң, атаңды табарсың. Атаң әлі тірі. Мен атаңның атымын», – деді. 

Баласы атасын іздеп жүрмек болды, Таусары атты ұстап алып, мініп жөнелді. Таусары ат баланы көтере 

алмайды. Бала түсе қалып, Таусары атты қолтығына қысып желіп кетті. Бір заманда бір дария көлге жетті. 

Келе жатқанда сол дарияның сыртындағы қарауылда тұрған қырық кісі бір-біріне соқтығып қырылыпты. 

Сол бала келіп жеткен соң: «Ассалаумағалейкум, неткен жан едің?» – депті. Ол кісі айтты: «Сен көз көрген 

жерден бізге қарап желгеніңде бір-бірімізге соктығысып қырылып жатырмыз». Бала айтты: «Сен кімсің?» 

Ол айтты: «Біз үш Қара Бағыстың нөкерлеріміз. Бала айтты: «Сіздер мұнда неғып жүрсіздер?» Қарыс-

Қара батыр деген алыпты күзетіп тұрамыз». Бала айтты: «Қарыс Қара батыр менің атам болар», – деп сол 

жерде қырық кісінің басын алды. Сол дарияны жырып бір жаққа ағызды. Сонан соң, құдықты ашып, 

атасын шақырады «атам өлі ме, тірі ме» деп, сол атасы жауап бермеді. Бағанағы дарияны қайта жырып 

алып келіп, сол құдыққа құяды. Тағы атасын шақырады, атасы кішкене жауап береді. Және екінші жерден 

бір дарияны жырып әкеп құяды, атасы судың бетіне қалқып шыға келді. «Ассалаумағалайкум» деп, бала 

сәлем береді, атасы: «Уағалайкумассалам, балам!» – деді. Сол жерде: «Бала, сен кімнің баласысың?» – 
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деді. «Мен Қарыс Қара батырдың баласымын». «Олай болса, біз сіздің атаңыз болармыз. Ал, балам, мен 

мұнда келіп мұндай болдым, кел, екеуміз қайтайық, үйге». Бала айтты: «Мен қайтпаймын, анадағы 

әкеткен он мың жылқымның артынан іздеп барамын», – дейді. «Қой, балам, сен түгіл, сенің әкең менің де 

халім келмеді, мен мұнда жатқанымда сен іздеп келіп мені шығардың, сен тұтқынға түскен соң, сені кім 

іздеп алады. Мен қартайдым, осы есенімізде қайтайық үйге». Баласы айтады: «Ата, мен қайтпаймын, сол 

жылқымның артынан іздеп барып өлсем, өлейін!». 

Атасын Таусары атына мінгізіп, үйіне қайтарады. «Аман бол, ата!» – деді. Екеуі амандасып айрылысады. 

Бала жылқысын іздеп кетті. 

Бір заманда, күндер болғанда, бір тауға келді, таудың үңгірі бар екен, енді таудың үңгірінің ішінде бір 

кемпір жатады. Кемпірдің үйіне бұл бала еніп келді. «Ассалаумағалайкум, кемпір!» – деді. 

«Уағалайкумассалам, балам!» – деді. Кемпір айтты: «Түсің қандай суық адамсың?» – деді. Бала айтады: 

«Мен – мүсәпір адаммын!» – дейді. Кемпір балаға айтты: «Кел, балам, емшегімді берейін, емші!» – деді. 

Бала келіп еме берді, көгеріп талып қалды кемпір. Бала емшегін қоя беріп: «Е, кемпір, айтқан сөзің осылай 

ма еді, емшегіңді емгенде, талып қалдың, көзіңді ашып басыңды көтер, шеше!». Кемпір басын көтеріп: 

«Е, балам, маған бала бол. Сендей үш балам бар еді». Бала айтады: «Шешеке, үш балаңыз қайда кетті?». 

«Қайда кетсін, жауға кетті. Сен маған бала бол, балам, үшеу еді, төртінші сен боларсың». Бала: 

«Жарайды!» – дейді. Кемпір айтты: «Маған бала болсаң, сен жасырынып жүре тұр аз күнге шейін, 

баламның мінезі теріс еді, көзіне сен көрінсең, сені өлтірер. «Мінезі теріс болса да қорқушы емеспін 

тентектерден», – деп кемпірге бала болып тұрыпты. 

Бір күндері үлкен баласы келіпті. «Шеше, үйде кім бар?» – дейді. Шешесі айтты: «Ешкім жоқ», – деді. 

«Жоқ, шеше, кісі бар, бір кісінің исі шығады», – деді. Сонда бала тұрды-дағы: «Мен боламын», – деп шыға 

келді. 

Үлкен ұлы айтты: «Атыспақ керек пе, алыспақ керек пе?» Бала айтты: «Атыспақ атаңның басына, алыспақ 

керек», – деді. Екеуі сол жерде алысады, бала бұл кісіні бір қолтығына қысып жібермейді. Бір уақытта 

ортаншы баласы келді. Ағасын көріп дауыстады: «Бұл баланы өлтірмей, неге қойдың?» – дейді. Ағасы 

айтты: «Әлім келмейді, сен келе көр, інім». Ортаншы ұл айтты: «Е, бала, ағамды жібер». Бала айтты: 

«Ағаң түгіл, өзіңді өлтіремін», – деді. Атынан түсе қалып, ортаншы ұл балаға келді, бір бала екеуімен 

алысады. Екеуін екі қолтығына қысып тұрады. Екі қолтығының арасы жиырма шақырым жер екен, бір-

біріне сөйлесе алмай қалды. Тағы бір уақытта жақсы жирен аты бар Кенже Қара Бағыс келді, ол онан 

жаман ақырып келді: «Е, бала, ағамды жібер. Өлтіремін, сені»,– деді. Бала күлді: «Кел бері, сенен де 

қорықпаймын, бірің түгіл үшеуіңді өлтіремін». Кенже інісі атынан түсе қалды, алысады, үшеуін былай 

иіп құшақтап алып, былай қысып қояды, аузынан қара қаны кетті. Бағанағы шешесі келді. «Е,балам, менің 

айтқаным солай ма?» – деді. Бала айтты: «Е, шешем, құп болады, үш балаңды қоя берейін, сенің 

емшегіңнің сүтін ембеген болсам, мен сенің үш балаңды қоймас едім, үшеуін өлтірер едім». Бала солай 

деп үш баласын қоя береді. 

Шешесі үш баласымен ақылдасты: «Е, балам, енді қайтеміз? Осы баланы бала қылып алайық. Үш баласы 

айтты: «Жарайды!» – деді. Сол арада баламенен ант ішеді, сонан соң бала болып жүреді. Төртеуі қосылып 

алып, алмаған жауды қоймайды. Сонан соң бір күндерде бала айтты: «Шешеке, мен алғандай бір жақсы 

қыз бар ма?» – деді. Кемпір айтты: «Саған жарайтұғын қыз жоқ», – деді. Бала айтты: «Сіз мұнша жасқа 

келген кәрі шешемсіз, сіз жақсы қызды білерсіз, оны сіз маған айтпайсыз». Кемпір айтты: «Жоқ, балам, 

саған жарайтұғын кыз жоқ». 

Тағы да төртеуі бірігіп алды. «Бір жерде Алтын Сары алып деген бір алып бар екен, соған төртеуміз 

жиылып барайық», – деді. Соның бір үш қарындасы бар еді, соны үш ұлға алып бермек болды. Төртеуі 

Алтын Сары алыпқа барды, үш күн төбелесіп соғысады. Алтын Сары алыптың күші жетпеген, үш 

қарындасын Үш қара Бағысқа берді, олар бұл қыздарды қатын қылып, өз үйіне қайтып барды. 

Бала кемпірге айтты: «Е, шешеке, бір қызды маған таптың ба?». Кемпір айтты: «Жоқ, балам, саған лайық 

қыз таба алмадым». Бала айтты: «Өз балаларыңа қыз таптың, біз оларға үш қыз әкелдік, маған неге таба 

алмайсың?». Кемпір айтты: «Енді, балам, мен саған айтайын. Бір қыз бар, бұл қыз саған жарар еді, солай 

болса да, ол қыз тұрған жерге бара алмайсың, барсаң да қайтып мұнда келе алмайсың. Бір есіткен едім, 

Айнахан деген хан бар екен, оның бір сұлу қызы бар екен деп естимін. Оның жолы қиын еді, оның бер 

жағында қырық күншілік жер бар екен, жанып тұрған от дейді; құс ұшса, қанаты күйеді, ат жүрсе, тұяғы 
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күйеді. Оның ар жағында от дария бар екен, ол да қырық күншілік жол екен, құс ұшса, қанаты күйеді, ат 

жүрсе, тұяғы күйеді». Бала айтты: «Оған мен іздеп барамын, құдай сақтаса, мен онан есен-сау өтермін. 

Шешесі айтады: «Өзім қарап алып жүрейін, сүйген қызың болса, алып берейін, бұл жолға барма, балам!» 

– дейді. «Е, шеше, соған өлсем дағы барамын», – дейді. 

Бала енді Кенже Қара Бағысқа барады, жақсы жирен атын сұрағалы. «Е, ағам, маған жақсы жирен атыңды 

бер, алыс жолға барамын», – деді. Кенже Қара Бағыс айтты: «Мен екі ағаммен сөйлесейін, екі ағам 

жаратса берейін, жаратпаса бере алмаймын». Кенже Қара Бағыс ағасына келді, үшеуі сөйлеседі: «Берсек, 

өзімізге жаман болады, мұндай ат табылмас және бермесек, тағы жаман болады, бізден тартып алып кетер, 

берейік!» – деді. Атқа келіп айтты: «Алысқа барған соң, тулап, жығып қайтып кел!» – деді. Солай айтқан 

соң, жирен атты балаға берді. Бала атты алды, таусылмас азық қылды, тозбас киім алды, атқа мініп 

жөнелді. Біраз жол жүрген соң, есіне түсті: «Менің атым жоқ, жоғалсам кім деп іздейді». Шешесіне 

қайтып келеді: «Е, шеше, маған ат қойыңыз!». Шешесі айтты: «Қолыңды жай, балам, Қара Қарыс 

батырдың баласы, қабырғаңда қаяу жоқ, омыртқаңда буын жоқ, Ханшентей деген батыр бол! Атса 

мылтық өтпесін, шапса қылыш шаппасын, жортқанда жолың болсын, жолдасың Қыдыр болсын, 

ғалайассалам пайғамбар болсын! Әзірет Әлі пайғамбар қуатын берсін!» – деп кемпір баласына бір қара 

дәрі деген дәрі берді: «Өзіңе жаман болса, осы дәрі жаныңа жақсы болар»,– деді. Амандасып, бала 

жөнеліп кетті. 

Бір заманда келе жатыр еді, алдынан бір алып шығады. Бала айтады: «Ассалаумағалайкум, ақ шұбар атың 

астыңда, Ақ Кірпіш батыр, амансыз ғой?». «Уағалайкумассалам! Қарыс Қара батырдың баласы 

қабырғаңда қаяу жоқ, омыртқаңда буын жоқ Ханшентей батыр атыңды қатын қойған, өзіңіз-дағы амансыз 

ба? Бәрекелді, өзің сен жарайсың, астыңдағы атың жарамайды, атың өзіңе дұшпан екен, оңдылығы жоқ 

екен, сенің атыңның. Е, Ханшентей батыр, қайда барасың?». Ханшентей айтты: «Қайда барайын! 

Айнаханның қызын алайын деп, іздеп барамын. Ақ Кірпіш айтты: «Ойбай, сен түгіл мен дағы іздеп барып 

маңдайым тасқа тиіп, табаным жерге тиіп, ала алмай қайттым. Сен қандай кісісің, барам дейсің? Сен қайт, 

ала алмассың». Ханшентей айтты: «Е, Кірпіш батыр, үйден еркек боп шығып едім, ұрғашы боп қайтып 

қайтамын? Енді не де болса барамын». Ақ Кірпіш айтты: «Барсаң, есен бол, атыңа сенбегейсің!». 

Ханшентей айтты: «Менің атым жамандық қылмас маған, сен дағы аман бол!» – деп жүре берді. 

Сол жүргеннен жүріп, бір заманда күндер болды, алдынан тағы да бір алып шығады. Ханшентей айтты: 

«Ассалаумағалайкум, майысқақ жирен атың бар астыңда, солқылдақ қызыл найзаң бар қолыңда, Ерке 

Сары алып батыр, амансыз ғой? «Уағалайкумассалам, Қарыс Қара батырдың баласы, қабырғаңда қалың 

жоқ, омыртқанда буын жоқ, атыңды қатын қойған, Ханшентей батыр өзің дағы амансыз ғой? Е, бәрекелді, 

өзің жарасаң да атың жарамсыз екен ғой». Ханшентей сұрады: «Менің атымның несі бар?» Ерке Сары 

айтты: «Атың сенің бір жерде дұшпандық қылар». Ханшентей айтты: «Атым менің жаман болмас», – деп 

амандасып жөнелді. 

Тағы бір қауым күн болғанда тағы да алдынан бір адам жолығады. «Ассалаумағалайкум, қара құла атың 

астында, қара шашың басыңда, ақ ашамайдың үстінде, жас Бала батыр амансыз ба?» «Уағалайкумассалам, 

Қарыс Қара батырдың баласы, қабырғаңда қаяу жоқ, омыртқаңда буын жоқ, атыңды қатын қойған 

Ханшентей батыр, амансыз ба?». 

Тағы жөнелді. Бұл бала айтты: «Мен де бірге барамын, қатыныңды алсаң, көремін, қылсаң, ерлігінді 

көремін. «Ханшентей батыр» деп алыстан естуші едім. Екеуі бірге жүрді. Жас бала айтты: «Е, Ханшентей, 

өзің кішкенесің, сенің не қайратың бар, мұны бір байқайыншы», – деді. Ханшентей бұл баланы 

қолтығынан көтеріп алады, алдына мінгізеді, қайтып атына мінгізеді. Онан соң айтты: «Е, жас жігіт, сіздің 

де күшіңіз болар, біз байқайықшы». Жас бала батыр Ханшентейды қолтығынан жалғыз шынашағымен 

көтеріп алып, қайтып атына мінгізді. 

Ханшентей ойлайды: «Бұ баланың күші менен үлкен екен, барып сол қызды алсам-дағы, бұл бала менен 

тартып алар», – деп қорқады, үйіне қайтпақшы болады. Бала айтты: «Е, Ханшентей, үйге құр қайтып 

барамыз. Бір асық бойлы Алтынсары деген бар еді, соның үш сұлу қарындасы бар еді, соны алайын деп 

едім, менің күшім жетпеді, екеуміз барып күшіміз жетсе, алсақ қайтеді? Күшіміз жетпесе ұрдырып, 

жаралы қайтсақ қайтеді?». 

Ханшентей айтты: «Жарайды, барайық!» – деді. 
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Екеуі іздеп келіп, соғыс қылды жеті күн, жеті түн, дөн жерде ой қалды, тұман қалды. Алтынсары алыпты 

өлтірді, үш сұлу қарындасын балаға алып берді, сол елге баланы хан қылды. 

Сонан соң Ханшентей Айнаханның қызын іздеп кетті. Бір замандар болғанда бағанағы қырық күншілік 

жанып тұрған отқа келді, оттан жүре алмады беті күйіп. Енді Ханшентей уайым қылды, сол жерде атын 

байлап, ұйықтады. Жирен ат айтады: «Е, Ханшентей түрегел, уайым қылма, мен сендік болдым. Менің 

байым саған бергенде, «қашып кел» деп еді, мен сені тастап кетпедім. Менің ерімді ал, аунайын, 

жүгенімді ал, қунайын», – деді. Ханшентей ерін, жүгенін алды, ат аунады, түрегелді, елден шыққан жаңа 

қалпына түсті. «Маған екі жағыма екі қапшық тас арт, мен ойдан ойға шауып, қырдан қырға шауып, 

қызармын. Сонда маған мініп, қызыл отқа түс. Сол оттан мен жүрермін, жүргенде менің үстімде саған 

салқын жел болар. Онан алып шығармын сені». 

Ханшентей сол атқа тағы мінді, қырық күншілік от жолына түсті, бірнеше уақыттан соң шықты оттан. 

Шыққанда аттың төрт аяғы күйіп түсті. Ат айтты: «Е, Ханшентей, енді мен өлемін аман бал». Сол жерде 

ат өлді. Басында отырып Ханшентей үш күн жылады. Ас ішпей жатса, ұйықтап қалыпты. Түсінде шешесі 

келіп: «Ханшентей, неге жылайсың? Мен берген қотырдың қара дәрісі қайда?» Ханшентей шошып 

оянады, қара дәрі есіне түсті, қара дәрісін алды. «Бісміллә, рахыман рахым! – деп, – менің қолым емес 

шешемнің қолы», – деп дәріні атқа жақты, ат дүр-дүр сілкініп, ұшып түрегелді. Ханшентей қуанғаннан 

үйден шыққан қалпына түсті. 

Бір күндерде алдынан бір қауым қара көрінді, жирен ат айтады: «Осы көрінген қара Айнаханның 

елдерінің жандары шығар. Біз бұл қалыбымызбен бармалық, біздерден қорқар, ақырын ептеп жүріп, 

алайық қызын. Мен түрімді өзгертіп, жаман күрең тай болайын, сен түрленіп, бір таз бол». Екеуі де 

түрленеді, сол күрең тайға мініп, тазша бала болып, бағанағы қарайған шаңға келді. 

Сонда келіп, бір адам атан жайып жатыр, алпысы да басы ала. Бала келді, амандасты. Ол кісі айтты: «Не 

қылған баласың?», Бала айтты: «Елімнен адасып жүргенмін». Ол кісі айтты: «Адасып жүрсең, біздің 

ауылға бар». Бала айтты: «Қарыным ашып келеді, маған бір ас беріңіз». Ол кісі айтты: «Асым менің жоқ». 

Бала айтты: «Мына түйенің бірін бер, мен сойып жейін». Бір түйені берді, бала көтеріп жығып, бауыздап 

сойып, от жағып, отқа пісіріп жеді. Бір түйені бір-ақ жеп қойды. Ол кісі айтты: «Тойдың ба?» Бала айтты: 

«Бір түйенің несіне тояйын?» Ол кісі айтты: «Тоймасаң тағы да екінші түйені же!» Оны да бала жеді. 

«Енді тойдың ба? Бала айтты: «Құрсағым азғана тәуір болды, әбден тойғаным жоқ». Ол кісі айтты: «Осы 

түйе менің өз түйем емес, ұят болар». Бала айтады: «Бұл – кімнің түйесі?». Сол кісі айтады: «Біздің 

елімізде Айнахан деген ханымыз бар, соның жалғыз қызы бар еді, сол қызды күйеуге берген, соның бүгін 

тойы бар, сол тойдан барып ет жерсің». Тазша сұрады: «Қызын кімге береді?» – деді. Ол кісі айтты: 

«Ешкімге берген жоқ. Шақырақай, Қақтырқай, Шарқай деген үш алып бар еді, сол зорлық қылып 

қорқытып, қызын алғалы жатыр», – деді. 

Бала асығып жүрді, тойға келді. Тойға келсе, кермеде үш арғымақ байлаулы тұрады, сол үш арғымақтың 

қасына келіп аттан түседі, жаман күрең тайын үш арғымақтың қасына байлады. Бір-ақ, үйге өзі енеді. Сол 

үйде құда, күйеу отырады. Сол тазша жаман қылышын құда мен күйеудің қылыштарының арасына іледі. 

Өзі шығып кетті. Тойға келді, жаман ас берсе, ішпеді, жақсы асқа тоймады, қолынан берген асқа разы 

болмады, бергендерін қолынан жеді, бермегендерін тартып жеді, сол тойға сойған етті тартып тауысады. 

Бір кісі барып ханға айтты: «Бір тазша келіп, етімізді тартып жеп тауысты, сол тазшаны қайтеміз?». Хан 

айтты: «Ешкімге жаман сөз айтпа, менің малым көп, сойып бере бер». Сонан соң тазша бұрынғысынан 

жаман болды, тағы да етін жеп, кеселерін ұра бастады. Бағанағы жаман күрең тайы құда менен күйеудің 

арғымағын тепкілеп, тістеп шыдатпады. Баланың жаман қылышы құда мен күйеудің қылышын түрткілеп 

шыдатпады. Құда мен күйеу айтты: «Тазша тайын алсын, қылышын алсын!». Айтқан кісінің сөзін тазша 

есітпеді. Күйеу мен құдаға ашу келді, айтты: «Хан қалай жаман екен, жаман кісілері тоймайды, бізге оңды 

ас бермейді, тазша тартып жейді». 

Хан айтты кісілерге: «Бар, күйеу мен құдаға үш ту бие сой, үш саба қымыз әпер!». Үш ту биені сояды, 

жақсы қылып пісіреді, үш астауға салып алып жүреді. Тазша: «Құда мен күйеудің асын мен де жеймін!» 

– деп, бірге ере барады. Үйге еніп келе жатқанда тазша басын қасып, астаудағы етін бір асайды. Құда мен 

күйеу ашуланды: «Етті арамдадың, ей, тазша, мында кел. Мына арамдаған етіңді жеп тауыс. Тауыса 

алмасаң, басыңды алармыз», – деді. Тазша жүгіріп келді, үш астау етті үш-ақ асады, астауын төңкеріп 

тастап шығып кетті. 
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Бағанағы Айнаханның қызы отыр екен, оның қасында бір қыз отыр екен. Сыншының Сарықыз деген қызы 

екен. Тазша шығып кеткеннен соң бұл қыз: «Апыр-ай, жігіт екен!», – деді. Айнаханның қызы сұрады: 

«Сен, кімді жігіт деп айттың?». «Әшейін деймін». Айнаханның қызы айтты: «Жоқ, нанбаймын сөзіңе, сен 

бір нәрсе білесің». Қыз айтты: «Айтайын саған, сен ешкімге айтпа. Сені мына отырған Қақтырақай 

алмайды, мына жүрген тазша алады». Ол айтты: «Бұл жаман тазша қайтып алады?» Қыз айтты: «Бұл 

жаман емес. Ертең Айнахан саған кісі жіберер, сенен сұрар: «Қызым бұл күйеуге, бұл тойға разы ма, 

наразы ма?» Сонда сен айт: «Күйеуге разы емен, тойға да, разы емен де». Атаң: «Неге?» – деп сұрар. 

Сонда сен айт: «Мені не балуан күрестіріп, жыққанға бермедің, не ат жарыстырып, аты озғанға бермедің». 

Сонда атаң айтар: «Балуан күрестіріп, жыққаның ал, ат жарыстырып, озғаның ал». Атаң ойлар: «Баяғы 

күйеуін жығатұғын кім бар? Өзі жығар, өзі алар. Сонда оны осы тазша бала жығар. Ат жарыстырса, осы 

тазшаның күрең тайы келер, сонан сені ол тазша алар. Сен мен айтты деп ешкімге айтпа». 

Ертесіне қыздың атасы қызынан сұрады: «Қылған той, бергендеріне разы ма, наразы ма?» Қыз айтты: 

«Разы емеспін, наразымын, неге балуан күрестіріп, жыққанға бермедің, жарыстырып, аты озғанға неге 

бермедің? Қорыққаныңнан біреуге бердің». Айнахан айтты: «Олай болса, балуан тұрғызыңыз, қызымды 

қай жыққанына беремін, ат жарыстырыңыз кімнің аты озып келгенге беремін», – деді. 

Құда мен күйеу айтты: «Жақсы, ат жарыстырамыз. Біздің атымыздан кімнің аты озады, қызық ойын 

болсын!». 

Хан қызын беремін деген соң, жұрттың бәрі де ат жарыстырмақшы болды, жеті мың ат жиылды. Сонда 

тазша күрең тайын қосқалы жүреді, мінгізейін десе бала табылмайды, сасып жүреді, өзі мініп кетейін десе, 

мына Айнаханның қызын алып кетер деп қорқады. Сөйтіп жүргенде бір қатын келді, бір жеті жасар 

баласы бар, бұл қатын айтты: «Е, тазша бері кел. Сенің келгеніңді мен білемін, сенің атыңа шапса менің 

балам шабар, өзге кісі шаба алмас. Мен сіздің елдің қызы едім. Айнаханның елі мені алып келген еді, 

мынау – сендерден шыққан жұрағат». Ханшентей айтты: «Е, балам, қане менің атыма шаба 

алатындығыңды білейін, қамшымды көтерші», – деді. Қамшысы тоқсан өгіздің терісінен өрген екен. Бала 

қамшыны көтеріп алып, жерге салып қалады, қамшы екіге үзіліп кетеді. «Е, бала, менің атыма шабуға 

жарайды екенсің», – деп баланы атқа мінгізіп жібереді. 

Жеті мың атты жеті айшылық жерге айдап жібереді. Сонан соң ат қосқан көп жамағаттар тосып отырады. 

Тазша мұнда енді жеті қабат жібектен арқан еседі, күмістен діңгек орнатады. Халық оған күледі: «Бұл 

тазша құтырған ба?» Тазша оны ойына алмайды. Сол жіберген жеті мың аттың жеті күн дегенде шаңы 

көрінеді. Жұрт «аттар келеді»- деп қарасады, жеті күннің бір күні қалғанда бір қара көрінеді, сол қара 

жақындап келеді. Күйеу мен құда айтты: «Біздің атымыз – сол», – деді. Тазша қуанып, елдің шетіне 

жүгіреді, өзі-өзінен қуанып, қол шапалақтап жүреді. Ат бір күндерде жетіп келеді, бұрынғы үйінен 

шыққан жақсы ат қалыбына түсіп келеді. Әркім қосқан атын таниды, бұл жирен атты ешкім танымайды, 

тазша шетте тұрып айғайлайды. Сол жирен ат тазшаға қарай шауып келеді. Аттың басын бала тартып 

тоқтата алмайды. Бала тұсына келді, жібек арқанды балаға тастай береді. Бала аттың сулығынан іліп алып, 

қайта тастайды. Тазша табанын тасқа қоя тартады, тасты жұлып кетеді, табанын тауға қоя тартады, тауды 

жұлып кетеді, тауға біткен бір сексеуілге табанын қоя тартқан екен, жеті қабат жібек арқанның алты 

қабаты үзілді, бір қабаты қалғанда азар-азар тоқтады. Тазша атын алып келіп, күміс діңгекке байлады. 

Құда мен күйеу енді қорықты: «Аты озған, күрессек, енді өзі жығар. Біздің үйіміздегі Сасыққара алыпты 

алып келіңіз. Он кісі барыңыз. Он арба көмір апарып төгіңіз. Он кісі көрік басып қыздырып оятыңыз. 

Жеті күн, жеті түн ұйықтайды екен. Он арбаға салып, алып келіңіз». 

Он кісі барып, сол алыпты алып келді. «Е, тазша, мынаны жық, жыға алмасаң басыңды аламын», – деді. 

Тазша келіп, сол Сасыққара батырмен күреседі, екеуі жеті күн, жеті түн алысады, дөң жерді ой қылды, ой 

жерді дөң қылды. Екеуі бір-бірін жыға алмады. «Демалайық!» – деп сөйлеседі. Байлаулы тұрған жирен ат 

шылбырын үзіп, тазшаға жетіп келді: «Сен, тазша, неғып отырсың? Сен жіңішке болсаң да, күшің- қалың, 

анау-жуан. Жуан болса да, күші аз. Сен екі қолтығыңа екі тас қыстырып ала күрес, сол тастың салмағымен 

қызарсың. Сонан соң Сасыққараны жығарсың», – дейді. Тазша тұра салып, бір үлкен үйдей екі тасты екі 

қолтығына тыға күреседі. Сол Сасыққара алыпты алып соқты. Жығып, кеудесіне мініп алды. Құда мен 

күйеу алыптың жығылғанын көріп, тазшадан қорқып кетіпті. 

Тазшаны шақырып, хан үйіне алып кетті. Халық айтады: «Бәрекелді, берсең қызыңды, хан, осыған бер! 

Бек жақсы кісі екен». Хан соған қызын бермекші болды, халқын жиып, үш күндей той қылды. Жұртын 
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жиып болғаннан соң, хан сұрады: «Осы күйеудің кім екенін білемісің?» Хан күйеудің өзінен сұрауға 

ұялады, жұртын жиып сұрайды. Сонда бір кісі де білмейді. Сыншының Сарықызы айтады: «Білсем, мен 

айтайын кім екенін, білмесем, мені сөкпессіңдер!» Хан бұл қызды шақырды. Сыншының Сарықызы келіп 

айтты: «Апырмай, бұл кім болды, жер астында Қаратүн деген, ол емес. Қара құла ат астында, қара шашы 

басында Жас батыр десем, ол емес. Майысқақ жирен ат астында, солқылдақ қызыл найза қолында Ерке 

Сары алып десем, ол емес, Асық бойлы Алтын Сары десем, ол емес. Ақ шұбар ат астында Кірпіш батыр 

десем, ол емес. Кұнан Қара Бағыс десем, аты ұқсаса да, садағы, ері ұқсамайды. Қарысқара батыр деген 

батырдын баласы, қабырғасында қаяу жоқ, омыртқасында буын жоқ, Ханшентей батыр болмаса, ол болса, 

ол түрленіп келген шығар. Сол Ханшентей болсаң, түрлен!» – дейді. Тазша сілкінді, бір көк кептер болып 

ұшты. Қыз тағы да: «Тағы да түрлен, батыр!» Тазша тағы сілкінді, көк қаршыға болып ұшты. Қыз айтты: 

«Е, батыр, тағы түрлен, өз қалыбыңа түс!». 

Тағы да сілкінген екен, он бесінде туған айдай болып, Ханшентей қалыбына түседі. Оның көркіне жұрт 

есінен жаңылып, талып қалады. Қыз тұра салып, торғын орамалын суға малып, талып қалған кісілердің 

бетіне суды себеді. Кісілер есін жиып алды. Айнаханның қызы айтты: «Е, атам, берсең, осындай ерге бер! 

Берген еріңе болайын! Қылған тойыңа болайын!» Сонан соң хан қуанды, той қылды, қызына алпыс ала 

бас атан бермекші болды, қырық қыз, қырық жігіт берді, жөнелтпекші болды. 

Жирен ат айтады: «Мен бұрынғыдай сені алып өте алман, атаңның үш алтын кілемі бар, соны сұра, сол 

кілемді жайып өтерсің». Ханшентей кілемді сұрайды, бірін берсе де, екіншісін бермейді. Ханшентей 

айтты: «Үшеуін бермесең, еліме бара алмаймын. Қызыңның да маған керегі жоқ, мен бұл жерде жүре 

алман». Сонан хан үш кілемін бермек болды. Кілемді бергеннен соң, алпыс атанға артып бермек болды. 

Амандасып, жөнелтеді, бір күнде дарияға келіп жетеді. 

Шақырақай, Шарқай, Қақтырақай үш алып: «Айнахан қызын бізге бермейді», – деп халқын жиып жатыр 

екен, Ханшентей кеткеннен соң, Айнаханның елін шауып алып кетеді. Айнахан бір уәзірін Ханшентейға 

жібереді: «Келе көрсін, елімді шауып кетті», – дейді. Ол кісі Ханшентейға барды. Ханшентей үш алыптың 

елін іздеп барып, жеті күн, жеті түн алысады, жесір-жебір қылып шабысады, шауып алып келді. 

Айнаханның елін бұрынғы орнына қайтарды. Шаңырақай, Шарқай, Қақтырақай үш алыптың елін 

бұрынғы жирен атқа шапқан балаға берді, бұл бала олардың еліне хан болып тұрды. Балаға айтты: «Тағы 

да не керек саған?» Бала айтты: «Маған көп нәрсе керегі жоқ. Сыншының Сарықызын алып берсеңіз, 

жақсы болар еді». Сыншының Сарықызының көңілі балада болады екен, баланың көңілі қызда екен. 

Ханшентей балаға Сыншының Сарықызын алып берді, амандасып, есендесіп қайтып кетті. Бір күндерде 

қатынына келіп жетті. Сол қырық күншілік от дариясына кілемнің бірін көпір қылып өтті. Онан соң, 

қырық күншілік от шөлге келді. Оған екінші кілемді көпір қылып өтті. Үшінші кілемді құм дариясынан 

жайып өтеді. Бұл құм дарияның арғы жағында Ақкірпіш батыр, Ерке сары алып батыр, Жас бала батыр 

тосып жатады. «Ханшентейдың қылған ерлігін есіттік. Енді алған қатынын көрейік», – деп жатады. 

Ханшентей келіп амандасып-есендесіп, көріседі. Сонан соң, еліне қарап жүріседі. Ханшентей кісілеріне 

айтты: «Мен озып кетейін, сен үшеуің алып келіңдер. Менің дөңгелек сызған жеріме қон», – дейді. «Ұзын 

сызған жерімнен жүріңдер. Аман-есендіктеріңді білемін», – дейді. Оларды тастап, Ханшентей озып кетті. 

Озып кеткеннен соң, түнеу күнгі Сыншының Сарықызының айтқан жер астындағы Қаратүн деген 

алыптың «Айнаханның қызын алсам» деген ойында бар екен. Ол бұрын Айнаханнан қорқып жүрген екен. 

Ханшентей алып жүргенде, артынан бірге қуып келе жатыр екен. Ханшентей кеткеннен соң, жердің 

жүзіне шығып Ханшентейдың қатынын алпыс ала бас атан, қырық қыз, қырық жігіт дүние-мүлкін, малын 

– бәрін асап-жалмап, жердің астына түсіп кетті. Бағанағы үш алып жердің тесігіне бірге түсейін деп еді, 

аяғын тықса, аяғы жермен кесіліп шолақ болып қалды. Қолын тығып еді, қолы шолақ болып қалды. Аяқ-

қолынан айрылып, сол жерде отырып қалды. Ханшентей бір күндерде келе жатып ұйықтағанда, бір жаман 

түс көрді. Оянып тұрып қайта жүрді, сол артына бір нәрсе болар ма деп. Қайтып келсе ол араға, бәрі де 

жоқ екен. Үш алып отырады екен. «Бұл не болды?» – деп сұрайды. Үш алып айтады: «Бір жалмауыз келді 

де, жалмап кетті». Ханшентей жылайды-жылайды. Атын сол арада мықтап байлайды арқандап. Бір 

арқанды өзінің беліне байлайды. Айтады: «Мен жердің тесігіне түсемін. Сіз арқанның бір жағын ұстап 

алыңыз, қашан осы арқанның ұшын қимылдатқандай болсам, тарт», – дейді. Ханшентей жердің астына 

түсті. Жердің астында осындай бір дүние бар екен. Сол жерде арқанын тастап, күннің батысына қарап 

кетті. Бір күндерде күн болғанда, бір көп затқа, малға келді. Малдың ортасында келе жатса, бір таудай үй 
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тұрады. Үйдің ішіне кіріп келді. Сол- жеті басты жалмауыздың үйі екен. Ішінде өзі жатыр екен. Жеті күн, 

жеті түн ұйықтайды екен. Сол түні ұйықтаған екен. Ханшентейдың қатыны қасында жылап отыр екен. 

Ханшентей қатынымен амандасып-есендесіп, бір-біріне сәлем берді. Қатыны айтты: «Е, ерім, өлерсің», – 

деді. Ханшентей айтты: «Оны өлтірмесем, сені апара алмаймын, өлтірмей апарсам, бізді тағы қуар, өлсем 

өлейін, бір алысармын». Қатыны айтты: «Сенің күшің жетпес», – деді. Ханшентей қылышын суырып алды. 

Жалмауыздың басын бір шабады. Жалмауыз түрегелді. Екеуі сол жерде алысады. Үйдің ішін ойранботқа 

қылады. Жеті күн, жеті түн алысады. «Демімізді алысайық», – деп уәде қылысады. Ханшентей қорықты, 

«күшім жетпес, ол мені өлтірер» деп. Сол уақытта бір ақсақалды адам жетіп келді. Жеті басты жалмауызға 

ұрсады: «Е, жалмауыз, бұл дүниені бұнда жалмап біттің, сенің екінші дүниеде не қақың бар? Сенің 

жылатқан жандарыңның көзінің жасы, қаны көл-дария», – деп таяқпенен салып қалды. Жеті басы талқан 

болды. Сол адам Қыдыр екен. Шешесінің батасымен қыдырып келген екен, жеті басты жалмауыздың 

басын алған екен. 

Ханшентей тұрды, жалмауыздың ішін жарды, жалмаған жанның бәрі ішінде тірі жүрген. «Ой, тәңірі, 

көзіңді ашсын!» – деп шулап шығып жатыр. Сол арадан бәрін де алып жүрді. Малын, жанын бағанағы 

тесікке айдап келді. Арқанды бір-екі қимылдатады. Ол үшеуі тартып алады малын, жанын, қатынын мұны, 

шығара алмайды бұл дүниеге. Ханшентей жердің астында қалды. Ханшентей жылап-жылап айтты: 

«Сендерді көріп, бөтен дүниеде жүргенше, көрмей адасып өлейін», – деді жылап. Екі етегін беліне тартып 

алып кетті Ханшентей. Бір күндерде келе жатыр еді, алдында бір бәйтерек тұрады. Бәйтеректің қасына 

келіп жатады. Жатса ұйықтап қалады. Ұйықтап жатса, бір қатты дауыс шығады. Сол дауыстан оянады. 

Оянса, сол дауыс бәйтеректің басынан шығады. Бәйтерекке қараса, бір ұя бар екен. Ұяда үш балапан бар 

екен. Дауыстап жылаған – сол екен. Бір айдаһар асағалы терекке шығып бара жатады. Сол жыланнан 

қорқып, балапан жылаған екен. Ханшентей: «осы балапанды асағалы бара жатқан ғой»- деп, менің 

қатынымды жалмаған жалмауыз сықылды, бұл жыланды мен өлтірейін»- деп қылышын суырып алды. 

Қылышынан шабылып айдаһар екі үзіліп жатып қалды. Сол жерден тағы да жөнелді. Үш балапан 

шақырады. «Неткен жан едің, бермен келші», – дейді. Қайтып келіп, сәлем берді. «Не қылған адамсың?» 

– деді. Ханшентей бәрін де айтты. Қатынын жалмап кеткенін де айтты. Жалмауызды өлтіргенін де айтты. 

Жердің тесігінен шыға алмай қалғанын да айтты. Онан соң бәрін тастап, өзі кетіп бара жатқанын да айтты. 

Балапан айтты: «Біздің анамыз алып қара құс деген құс еді. Онан үлкен жан жоқ еді. Біздің анамыз екі 

дүниеге бірдей ұшушы еді. Жасынан жылында үш бала табады екен. Үшеуін де жылда осы айдаһар асап 

кетеді екен. Жерге, інге еніп кетеді екен. Ең соңғы тапқан үш баласы біз екенбіз. Бізден соң бала таппайды 

екен. Біздің жанымызды сен алып қалдың. Қартаймаса, менің шешем алып қара құс тілеген жеріңе 

шығарар. Бізге көп жақсылық қылдың. Ханшентей айтты: «Шешең қайда кеткен? Балапан айтты: 

«Шешеміз бізге тамақ әкелгелі кеткен. Шешеміз келгенше, бізге, ағаштың басына келіп жата тұр». 

Ханшентейды ағаштың басына шығарып алып қанатының астына жауып жатты. «Көрсе, шешем асап 

қояды сені», – деді. 

Бір күндерде шешесі жылап келеді. «Баламды тағы да жылан асап қойды ма» деп келіп, бәйтеректің 

басына қонады. Бәйтерек майысып, жерге үш тиіп, үш түзеледі. Балапан айтты: «Е, шеше, жақсылыққа 

жақсылық бар ма, жамандыққа жамандық бар ма?» Шешесінен үш сұрайды. Шешесі айтады: 

«Жақсылыққа жақсылық бар дейді, жамандыққа жамандық бар», – дейді. Балапан айтты: «Жақсылыққа 

жақсылық болса, бізге жақсылық қылған – мынау», – деді. Шешесі айтты, Ханшентейға: «Маған сен көп 

жақсылық қылдың, қартаймасам, сені жер жүзіне шығарар едім. Маған осы үш баланы сен бердің. Сенің 

хақыңды бұл дүниеде өтей алман. Сен маған құлан менен бұланнан алпыс айғыр алып кел. Мені жемде. 

Сонымен мен сені алып ұшып көрейін. Ханшентей мылтығын мойнына салып, ертеменен жүгіріп кетті. 

Құлан мен бұланның алпыс айғырын алып келді. Қарақұс соның отызын жеді, отызын артып, 

Ханшентейды мінгізіп алып жүрді. Бағанағы қатынын тастаған жерге келді. Үстіне сол малын, жанын 

артады. Бәрін де артып алып, ұшады көкке қарап. «Былай қарағанымда, бір айғырдың етін сал аузыма, 

былай қарағанымда, екі айғырдың етін сал аузыма», – дейді. Ханшентей айтқанын қылды, былай 

қарағанда бір айғырдың етін аузына салды, былай қарағанда екі айғырдың етін аузына салды. Алып ұшып 

жүргенде, бір күншілік қалғанда, айғырдың еті таусылады. Ханшентей сасқанынан қоң етін кесіп алып, 

аузына тастай береді, адам етінің күшіменен Қара құс жер жүзіне жетіп келді. Алып келсе, бұрынғы тастап 

кеткен үш алып боғын жеп, сідігін ішіп киімінің жамауын пісіріп, етігінің қонышын пісіріп жеген екен. 
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Сол күнде жамбасы таусылған екен, сол күнде келмесе үшеуі де өледі екен. Қарақұс айтты: «Бұл не 

қылған адам?» – деді. Ханшентей айтты: «Бұл үш кісі – менің жолдасым», – деді. Қара құс айтты: 

«Жақсылыққа жақсылық», – деп, үшеуін үш асап, үш тастады, үшеуі үйден шыққан қалыбына түседі. 

Қара құс айтты: «Е, Ханшентей, баяғы маған адам етін бердің, бұл – өзіңнің қоң етің болған, ал», – деп, 

етін қайтып құсып тастайды. «Бұл етті қоңыңа жапсыр», – дейді. Ханшентей жапсырды. Бұрынғы 

қалыбына түсті. Қара құс: «Енді қош, есен бол», – деп қайтып кетті. 

Ханшентей енді бәрін де үйіне алып барады. Бір күндер болғанда бала батыр жеріне келді. Жас бала батыр 

айтты: «Үйірін сағынбас ат болмас, елін сағынбас ер болмас, Ханшентей мырза ойнап-күліп жүрдік, еліме 

барамын, есен бол», – деді. Еліне келсе, елі жоқ еді. Бір жау елін шауып кетіпті. Ханшентейға жылап келді. 

Ханшентей барып Жас бала батырға бір елді шауып келді. 

Тағы да Ханшентей жөнелді. Бір заманда күндер болғанда Ерке сары алып батырдың жеріне жетті. Ол да 

елінде қалайын десе, елі жоқ екен. Әлдеқашан бір жау шауып кеткен екен. Ханшентей тағы барып, бір 

елді шауып берді. Тағы да бір заманда, күндер болғанда, Ақ Кірпіш батырдың жеріне жетті, оның елін 

тағы да бір жау алып кеткен екен, оған Ханшентей тағы да бір ел шауып әкелді. 

Сонан бір күндер болғанда үш Қара Бағыстың жеріне келді. Сол үш ағасы, шешесі, жұрт жиып отыз күн 

ойын қылды, қырық күн тойын қылды. Сонан соң шешесі айтты: «Енді біз разымыз. Сен де разы бол, 

көптен көп жүрдің, жақсылық пен жамандықты білдің, енді өз әкеңді, шешеңді іздеп тап». Сол малын, 

мүкаммалын қара құладан қанжармен қақ жарып бөліп, жартысын үш баласына, жартысын Ханшентейға 

берді. Амандасып, «құдай алдында табысалық» деп жыласып, айрылысып кетіпті Ханшентей. 

Сонан жүріп, бір заманда күндер болғанда, өз елін іздеп тауыпты. Әке-шешесін іздеп таба алмады. Елден 

сұраса, біреу айтады; «Пәлен ауылда тіленші болып жүр». Ол ауылға келсе, «тағы да бір ауылға кетті» 

деп айтады. Іздеп-іздеп жүріп, елдің бір шетінен тапты. Келіп тапса, әкесі мүлде қартайып кеткен, үстінде 

киім жоқ, бетінде өң жоқ, «балаң келді» деп айтса да білмейді, есі жоқ, біреу қатты айтқан екен, сонда 

кішкене есіне түсіріп білді. «Мынау – сенің балаң», – деп көрсеткен екен, сол жерде баласын көргеннен 

соң, әкесі қуанғаннан жиырма бестегі жасына келді, шешесі он бестегі жасына келді. Ханшентей сол 

жерде патша болып, елі-жұртын билеп, жүз толғанша отырды, алмаған жау болмады, бармаған жер 

болмады. Сөйтіп дәурен сүріп, бір күнде дүниеден өтеді дейді. 

29. Ағайынды екі жігіт 

Бір байдың екі баласы болыпты. Олар жетім қалыпты. Сонда екі бала жан болмаған соң: «Аң аулайық! – 

дейді. «Елік аулап күнімізді көрейік», дейді. 

Сонда екеуі бірлесіп жүріп келе жатқанда, төрт-бес күн жүргенде азықтары таусылып, екеуінің қарны 

ашады. Не істерін білмей, жапандағы бір бұлақтың қасына кеп, суды ішіп-ішіп, ұйықтап қалады. 

Үлкенінің түсіне бір ақсақалды адам кіреді. Сонда үлкеніне айтқан: «Сенің ініңнен саған опа келмейді. 

Оған өте жақын жүрме. Біраз жерге барғанда бұдан айрыл. Бір жерге барғанда жол екі айырылады, 

жолдың оң жақ айрылымына сен түс, сол жағына ініңді жібер. Оң қол жағына барғанда, талықсып 

ұйықтайсың. Жолдың үстіне жатпай, оң жағына шығып ұйықта. Сол ұйықтағаныңнан ертең ерте көзіңді 

ашып ала сап, оң жағына қарасаң, бір оттың орнындай жерден бу шығып жатар. Сол жерді ашсаң, ат 

басындай алтын жатар. Соны ала сап, тезірек еліңе қайт», – дейді. 

Сонымен бала ақсақалдың тіліне еріп, айтқанын істеп, еліне қайтып барып, тұрмыстанып кетеді. 

Ал, інісі сол жолмен жүріп отырып, бір қайқаймаға шығады. Жотаның үстіне шығып, жан-жағына қарап 

отырды. Қарап отырып, бір ортан судың бойынан алты қанат ақ орда көреді. «Ал, енді қарным ашып кетті, 

кім болса да соған барайын», – деп барып ордаға кіреді. Үйде жан адам жоқ, бір қазан ет қайнап жатыр. 

Еттен «кісі асына сабыр» деп, аздап қана алып жейді. Сонан кейін бұрыштағы бір жаман бөстектің ішіне 

кіріп, бұғынып отырады. 

Сонда шаңырақтан ұшып екі кептер келеді. Ал, екі кептер от басына түскенде біреуі айдай, біреуі күндей 

қыз боп түседі. Бала қарап, сығалап көріп отырады. Сонда кіші қыз қу екен, жан-жағына қарап: 

«Ойпырмай, біздің үйден кісі киіктің иісі шығады ғой!» – дейді. Әпкесі: 

– Әй, қойшы, қайдағы кісі мұнда келеді? Құлазыған таудың басына кісі келуші ме еді? – деп, екеуі еттен 

алып жей береді. 

Сөйтіп жеп отырғанда, тағы екі көкек қолында таяғы бар екі шал болып түседі. 
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– Ой, балалар, кісі киіктің иісі бар осында, адамзаттың баласы бар осы жерде қараңдар, қараңдар! – деп 

болмайды бір шал. 

Тегі қоймастай болғаннан кейін, шалдың сөзінен қорқып, бала орнынан тұрып, артыменен далаға сырғи 

береді. Сонда шал баланы: «Аса таяқпенен ұрып өлтірем», – дейді. 

– Баба, маған аз уақыт берсеңіз, арызымды айтсам, сонан кейін рұқсат, өлтірсеңіз, – дейді бала. – 

Ағайынды екеу едік. Әке-шешемді біреулер өлтіріп еді, өзім бір жетіммін. Аштан өлетұғын болған соң, 

тау-тасты қаңғырып жүріп, ағайынды екеуміз шығып едік. Ал, енді жанымды қисаңыз, енді келмейін, – 

дейді де бала жылайды. 

– Ал, ондай болса бара бер, – деп шал баланың жауырынынан сипап, қоя береді. 

Сондағы көрген үйі-дию-перінің үйі екен. Одан жүріп отырып, бала құлазыған тау басына кетті. Қаңғып 

келе жатып, бір мылтық тауып алады. Еліктің терісінен күрке тігіп алып, еліктің етін бұрқылдатып отырса, 

көздің ұшында жылтылдаған от шығады. Етті «жейін»- деп табаққа түсіріп жатқанда келіп, қолын жеңінен 

шығармай, бір сұлу келіншек: 

– Әрине! – деп үйге кіреді. 

– Ей, сен, мұнда қайдан келдің? Мұнда адам баласы жоқ, – деп бала тік айтады. 

Жауап жоқ. 

– Әрине! – деп күледі. 

– Әй, сен, неге келдің? – деп және айтады бала. 

– Әрине, от алайын деп келдім! – дейді. 

– От алайын деп келсең, ет же, – деп пышағының ұшымен ет береді. Қолын жеңінен шығармай ет алады. 

– Өй, сен, неге қолыңды шығармайсың? Көрсет, қолыңды! – дейді бала. 

– Әрине! – деп қолын шығармай, әлгі келіншек кішкене от ұстап кетеді. 

Ол кеткеннен кейін бала бұтақ жинап, бала құсатып буады. Төсегіне адамша жатқызып, киімін жауып, 

отты өшіріп, өзі төсегінің жанына мылтығын алып тұрады. Бала ұйықтады-ау деген кезде келіншек 

«әрине» деп кіріп келіп, бұтақты бытырлатып, қиратып жатқанында жігіт қатынды тура маңдайдан атып 

өлтіреді. Оны өлтіріп далаға тастап қойып, ашып қараса, жиырма саусағы түгел жез тырнақ екен. Жиырма 

саусағын түгел кесіп алады. 

«Лағнат, сені ит-құс жесін!» – деп тастап кетеді. 

Жүріп отырып, бір жерге келсе, өңкей таудың елік-киіктерін бір адам бағып жүр екен. 

– Ассалаумағалайкум, ата! – деп бала оған жақындаса, маңдайында жалғыз көзі бар адам екен. 

– Өй, балам, құлазыған тау басында сен нағып жүрсің, мұнда қайдан келдің? – дейді Жалғызкөз. 

– Ата, панасыз жан едім, ата-анам жоқ еді. Баласызға бала болайын, малшысы жоққа малшы болайын деп 

едім, – деп жылайды. 

– Ондай болса, маған бала бол, менің балам жоқ, – дейді шал. 

Сөйтіп, оны үйіне ертіп келеді. Малын тас қораға қамап қойды. 

– Үйге жүр, тамақ ішеміз, – дейді. Үйіне кіріп, асулы тұрған етті жейді. Жатар уақытта шал: 

– Ал, балам, сен ұйықтағаныңда менен қорықпа. Менің көзім қараңғыда от боп жанып кетеді үйдің ішін 

жарық қып, – дейді. 

– Жарайды, ата, қорықпаймын. Енді далаға шығып келейінші, – деп далаға шықты. 

Ет пісіріп жүрген істік темірін оттың астына тығып қояды. Біраздан соң шал ұйықтайды. Сонда шалдың 

көзі от боп жайнайды, бала ұйықтамай қарап жатады. «Ұйықтады-ау!» деген кезде бала шалдың керек-

жарағын жинап, реттеп қойды да, баяғы шалдың көзіне істік темірді тығып алды. Шал тұрғанша, бала 

қашып кетті, қорадағы елік-киіктің арасына кіріп кетті. 

– Жердің бетінде көзім жоқ болса да тірі қоймаймын! – деп шал ақырды. 

Бала бір текені алып ұрып сойып, соның терісін киіп, мүйізін мүйіз, басын-бас қып киіп алады да, киікпен 

бірге шығып кетеді. Былай шыққаннан кейін «құдай құтқарса, құтылдым» деп еліне қайтып, бауырымен 

табысып, жақсы тұрмыстанып кеткен екен. 

30.Қойшы батыр 

Ертеде бір қойшы болыпты, көп өмірін қой жайып өткізіпті, сол өміріне дейін ат мініп көрмепті. Бір 

адаммен бел ұстасып күресіп көрмепті. 
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Бір күні қорықтық пісіріп отырып ойға кетіпті. «Япыр-ау, осы мен қалаймын, жасымнан атқа бір мінбедім, 

күшімнің қандайын да білмедім, сын-сынақтан өтпедім». Сол мезетте көзі саптыаяқтың ернеуіне 

үймелеген шыбынға түседі. Үймелеген шыбынды пышақпен жасқап қалады. Өлген шыбынды санаса, 

қырық екен. Қойшы: «Жоқ, мен де керемет күшті адам екенмін», – деп ойлайды. Бір пышақпен қырық 

жанның басын алдым. Егер қолымда қылыш болса, нешеу өлмек? Көп ел маған: «батырмын» деп бөседі. 

Соларың менен батыр емес шығар-ау», – дейді. Көңіліне бір желік кіріп, қой бағуды тастап, батырлық 

өнерге кіріспекші болады. Бір күні байға келіп: 

– Көп жылдар малшыңыз болып келдім, маған береріңіз болса, беріңіз, кетем! – дейді. Өзін жібергісі 

келмегеніне қарамай, ақыры байдан неше жылғы еңбек ақысы үшін жиырма еркек қой, бір ат алып, жолға 

шығады. 

Ат мініп көрмеген ол, атын жетелеп, қойын айдап, бір қаланың шетіне келеді. Ол жерден темірші 

ұсталарды көреді. Қойшы оларға: 

– Мына жиырма еркек қойды алып, келістіріп отырып асылдан бір қылыш соғып беріңдер! Қылыштың 

қынына «бір шапқанда, қырық жанның басын алған қылыш» деп жаз, – дейді. 

Жиырма қойға бір емес, бірнеше қылыштың келетінін білетін ұсталар сөз қайырмай, мақұл болады. 

Қылышты дегеніндей ғып соғып береді. Қойшы қылышты асынып, атты жетелеп тағы да кетеді. Бір иенге 

келіп атын арқандап қойып ұйықтайды. Ұйқылы-ояу жатқан бір мезетінде жанында күбірлеп сөйлеп 

тұрған екі адамның дүбірі естіледі. Ақырын тыңдаса, бірі: 

– Бір шапқанда қырық жанның басын алса, дүниеде бұған не шақ келмек, екеуміздің батыр болып 

жүргеніміз бекер екен, – дейді. Екінші бірі: «Оятып, жөн сұрайық, қайдан келеді екен, не қылған адам 

екен, білейік», – дейді. 

– Жоқ, мұндай адамның ашуы қиын болады, өзі оянсын, жөнін сонан соң білерміз, – дейді анау. 

Бұлар сөйтіп сөйлесіп, қозғалақтап тұрғанда біреуінің аяғы қойшының аяғына тиіп кетеді, қойшы қарғып 

тұрып: 

– Бұл кім, мені басынып жүрген? – деп қылышын сермеп қалғанда, бірінің басы ұшып кетеді. Бірі атына 

міне қашады. Қойшы батыр қуып жетіп, тіл алайын десе, атқа мінетін дәрмені жоқ. Лажсыздан өзінің аты 

мен өлгеннің атын жетелеп, артынан ереді. Атты адам барған жерге жете алмай, түнде тағы иенге қонады. 

Ымырт жабылып, қас қарайғанда алыстан бір оттың жарығы көрінеді. 

Бір тұрып: «Ел болу керек, барайын», – десе, бір тұрып: «Жете алмаймын ғой», – дейді. Сөйтіп отырғанда, 

от қозғалып жүрген тәрізденеді. Барған сайын жақындайды. «Не болса да, көрейін!» деп, оны тосады. 

Сөйтіп, шам көтерген адам дәл жанына келіп, шамын қойып, жер қаза бастайды. Топырақ бірталай 

биіктегенде әлгі адам төмен түсіп кетеді. 

Қойшы топырақты далдалап келіп қараса, құдықтан бір есік көрінеді. Тыңдаса, бір қыздың даусы шығады. 

Әлгі кірген адам оған: 

– Сен мендік боласың ба, жоқ па? – дейді. Қыз: 

– Өлсем де сендік болмаймын! – дейді. 

Әлгі адам қызды шапалақпен екі тартып, бір шыны су, екі жапырақ қатқан нан береді де, қайта шығып, 

есікті жаба бастайды. Қойшы шегініп кетеді. Шам көтерген адам есікті қайта көміп, ізімен қайтып кетеді. 

Қойшы екі атын жетелеп, артынан ереді. Түн ортасы таянғанда әлгі адам бір қамалға келеді де, есігін 

ашып, еніп кетеді. Қойшы кіре алмай, сыртында қалады. 

Қамал-бір ханның қаласының қорғаны екен. Ол ханның бір қызы жоғалады. Бұны бүкіл ел болып таба 

алмай, ақырында хан өзінің екі батырына іздетеді. Анадағы қойшыға кезігіп, бірі өліп, бірі қашып кеткен 

сол ханның батырлары екен. Ол ханға: 
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– Бір керемет адам көрдік, бірімізді өлтірді, мен қашып құтылдым, оның қылышында «Бір шапқанда, 

қырық жанның басын алған қылыш» деп жазылған жазу бар. Тапса, қызды осы табады, – дейді. 
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Бұл хабарды естіген хан, елге: «Бірінші, қызымды кім тапса, соған беремін; екінші, осындай бір батырды 

көрген адам болып маған хабарласа, оған сыйлық беремін», – деп жар салады. 

Қойшы батыр дәл осы сөз болып жатқан бір мезетте қалаға келеді. Қараса, қала ию-қию, барлық жерге 

хабарландыру шығарылған. Көп елдің көзі қойшыға төнеді. Қойшы бір ахуалды түсінбей біреуден 

сұрайды, одан ханның қызының жоғалғанын, оны тапқан кісіге беретінін, бір жаңа батыр жөнінде қауесет 

тарағанын естиді. Қойшы батыр: «Менің түндегі көрген қызым әсілі сол болды, ханға барып 

табатындығымды айтайын, қызын беріп жатса көрейін»,– деп ойлайды. Көшеде ұстайын деп, бата алмай, 

жабыла төнген адамдарға: 

– Неғып тұрсыңдар, хан ордасы қайда? – дейді. Ел жол көрсетіп, араларынан жол береді. Екі атын жетелеп, 

қойшы ордаға тартады. Орда алдынан баяғы өзі өлтірген батырдың жолдасы шығып, жалпақтап хан 

ордасына ертіп әкеледі. Хан- дағы орнынан тұрып, қарсы алып күтіп, бір үйге жатқызып, демін алдырады. 

Ертеңінде ханның өзі келіп, жөнін сұрайды. Қойшы: 

– Менің жөнімді сұрамаңыз, бірақ өзіңіздің неге іздеткеніңізді айтыңыз, – дейді. Өзінің қайда баратынын, 

қайдан келгенін айтпайды. Ханның зорлап айтқызатын реті жоқ. Өзінің іздеткен бұйымтайын айтады: 

– Қызым жоғалған еді. «Кім тапса соған беремін»-деп жарлық шығарып та қойдым. Жолбарыстай күшті 

жорығыңыздың даңқын естіп, бір тапса, сіз табар деп едім, – дейді. 

– Мен тапсам, айтқаныңызды орындайсыз ба? – дейді қойшы. 

– Хан екі айтпайды, орындаймын,– дейді. 

– Ондай болса, мен табамын. Қырық атты әскер дайындаңыз, кешке аттанамын. Ертең алып келемін. 

Хан қырық әскерді әзірлейді. Қойшы қырық әскерді бастап, кешке жақын аттанады. Әскерлерді кешегі 

түні көрген құдығының төңірегіне жасырын орналастырып, бекініп жатады. Түн болысымен баяғы 

бағыттан шам жарығы тағы шығады. Бұлар үнсіз жата береді. Шам көтерген адам тағы да түндегідей 

құдықты қазып, ішіне түскен кезде қойшы адамдарын қаптатады. Шам көтерген адам да асқан батыр еді. 

Ханның қызын алып қашқанда да, өз күшіне сенген еді. Бірақ, тар құдықтың ішінде еркін қимылдай алмай, 

қолға түседі. Сонда да қырық адамның бірнешеуін өлтіреді. Ақыры, жеңген қойшы жақ батырдың басын 

кесіп, қызды ханға алып келеді. 

Хан серті бойынша қойшыға қызын қоспақ болады. Қойшы: 

– Уәдеңізде тұрыңыз, әзірше той қылмаңыз, – дейді. Арада бірталай күн өтеді. Әсілі ханға басқа бір хан 

құда түспек болып, елші салған екен, оған әлі жауап қайтарылмай жатып қызы жоғалып, құдалық аяқсыз 

қалады. Одан кейінгі жағдай өзіміз көргендей. Қызды қойшыға тәуелді етеді. 

Мұны есіткен екінші хан: 

– Хан басымды кемітті. Маған жауап бермей, қызын қаңғырып жүрген біреуге атастырыпты, – деп 

қорланады. Намыстанып, соғыс жариялайды. 

Соғыстан бұл хан қысылады. Не қыларын білмей қатты сасып, уәзірлерімен ақылдасады. Уәзірлері де 

басқа ақыл таба алмай: «Күйеудің өзімен сөйлесіп, ақыл алайық. Қызды батырдан алып беру, одан да 

қиынға соғып жүрмесін», – дейді. 

Күйеуге ақыл салады. Күйеу ішінен қатты қысылады. Алайда, намысын жібермеу үшін, бір ыңғайы болар 

деп, «тәуекел» дейді: 

– Соғысса соғысынан қорқамыз ба, соғысқа соғыспен жауап береміз! –деп соғыс міндетін өз үстіне алады. 

Сонымен ханға: 

– Қашса құтылатын, қуса жететін бір бәйге ат әзірлеңіз, тартса үзілмейтін айыл-тұрманы болсын, аударса 

ала алмайтын, аударысса алатын үзеңгі, тепкішегі болсын! – дейді. 

Хан күйеуінің бұл міндетін ауырламайды. Апшысы қуырылған кезде айбар болған күйеу баласының 

сеніміне қатты разы болады. Уәзірлер де: 

– Бәсе, күйеу баламыз бекер адам емес екен,– деседі. «Соғысқа соғыспен жауап береміз», – деген кесім 

бойынша, соғыс жариялаушы ханға: «Тұрыстық береміз», – деп жауап қайтарады. Күндерін белгілейді. 

Жүйрік те әзірленеді. Қойшы өз күшіне өзі сенбегендіктен, жүйрік атпен қашпақ ниетінде еді. 

Бірақ хан: «күйеу баламды жау жазым қылып кетпесін» – деп, сыртынан мықтап күзеттіріп қойған еді. 

Күшті күзеттен ол қашып шыға алмайды. 

Бұл аралықта соғыс күні толады. Ту көтерген екі жақ соғыс майданына жиналады. Бірнеше серіктерімен, 

қорғаушыларымен атын жетелеп қойған батыр да шығады. Батырлар алдымен жекпе-жекке шығады. 
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Қойшы батыр жақтан кезекке шыққандар бір-бірлеп жеңіліп, кезек қойшыға келеді. Қойшы қылышын 

асынып, тепкішегіне аяғын салып, майданға шығатын болғанда, бабына келген жүйрік қойшыны теріс 

алып қашып, таяуда тұрған қалың қарағай орманға кіріп кетеді. 

Екі жақтың әскерлері де бұған қайран қалады. Бұл жақ: «Қойшы қашты ма?» – деп абыржиды. Жау жақ: 

«Жеңілді, бізге бата алмады!» – деп қуанады. Сонымен, «Енді басып кіру керек», – деп дайындалады. 

Бұл кезде асаудай тулап алып қашқан қойшының аты арындап жүргенде, түбі шіріп еңкейіп тұрған бір 

иін қарағайға кимелейді. Қарағайдың иіні ашамай ердің қасына киіледі. Ерекше әзірленген ер-тұрманның 

еш жері бүлінбейді. Мықты ат өңгеріліп қалған қарағайды ала жөнеледі. Ат еркімен енді топқа қарай, жау 

жасақтарына қарай тартады. 

Қарағайдың ішінен батыр: «қарағайды өңгеріп» шыға келгенде, қайын жақ: «Я, сәт!» – деп қатты 

қуанысады. Басып кіргелі тұрған жау жақ, бүкіл бір қарағайды өңгеріп келе жатқан батырды көргенде 

қатты шайлығып: «Бұл қаһарына мінген екен, жекпе-жекті қойып бәрімізді қирататын болды», – деп, 

ығыстап тұрған мезетте-ақ топқа араласып кетеді. 

Аттың арынымен қарағайға соғылған қарсы жақтың адамы ат-матымен жұлындай-жұлындай ұшады. 

Алда тұрған батырларының да бірнешеуі ат жалын құшады. Қарағайдың ол басы бір, бұл басы бір 

бұлғақтағанда артқы жаққа әдейі сермеп жүргендей көрінеді. Алды тойтарылған жау дүр беріп, қашады. 

Ат қашқан елдің сарынымен ілесіп ере жөнеледі. Жау: «қуып келеді» – деп қашады. Қайын жақ: «қуып 

барады», – деп қуанады. Осы кезде қойшы батырдың қайын атасы: 

– Жә, «қашқан жауға қатын би» деген, ол елдің шекарасын бұзбай-ақ қойсын. Тоқтат! – деп адам жібереді. 

Бұл кезде аттың арыны да басылған еді. Қойшы батыр да жүрегін тоқтатып, ат тізгінін алған еді. Тартып 

көргенде ат баяғыдай емес, тоқтай қалды. Қарағайды көтеріп, аттан алып еді, ала алды. 

«Е, батырлық деген осы екен ғой, – деп ойлайды ол, – шынында батырмын, қызды іздеп шыққан ханның 

әуелгі екі батырының бірін өлтірдім. Қызды алып қашып құдыққа тығып жүрген дөкейді өлтірдім. Міне, 

қырық шыбын емес, алдымнан қырық сан жау қашты, қарағайды көтеріп аттан ап тастадым». 

Сонымен ол атының басын артқа бұрады. Атты өзі басқарады. 

Бұл кезде артынан қайын атасы жіберген адамдар да келіп, кәукелектеп қарсы алады. Хан тобы да 

туларын көтеріп, жеңіс дабылын қағып, думан жасайды. Сонымен, жасақтар майданнан қайтады. Қойшы 

батыр енді тепкішексіз салт атқа міне алатын болады да: «Бұл ат шаршады», – деп басқа ат мінеді. Сөйтіп, 

қойшы ел алдында мәртебе табады. Оның батырлық жорығы едәуір оңды болып шығады. 

Дүниеде адам баласының көресісі түгесіле ме? Осы елден жыл сайын алмаң алып тұратын бір айдаһар 

болады екен. Соның нәубеті келіп қалады. Жұрт айдаһарды жоюға бұдан ілгері лаж таба алмағандықтан, 

жылына он қой, бір қыз беріп тұрады екен. Соның салдарынан, дүниеге жаңа келген қыз бала күніне 

тізімге алынып, он сегіз жасқа толғанда айдаһарға беріліп отырады екен. Бұл жолы айдаһарға берілетін 

қыз кезегі ханның қызына келген екен. Хан өзі шығарған жарлық үкімін өзі орындамауға мүмкін емес. 

Батырға берген қызын айдаһарға беруге мәжбүр болады. Сол үшін «қайтеміз?» деп батырға кеп, ақыл 

салады. 

– Амал бар ма, жоя аламыз ба? – дейді. Қойшы батыр батырлық жорығында әлі күнге дейін десі 

қайтпағанын, ал айдаһар бір ханның қызына емес, мұқым елге зиян тигізіп отырғанын ойлап: 

– Амал бар, жоя аламыз, – дейді. 

Хан батыр күйеудің: «Жоқ, болмайды», – дегенді айтпайтын нағыз батыр екеніне онан әрі разы болады. 

«Айдаһар келсе, күйеу бар», – деп жайланып жата береді. 

Қойшы енді басқаша ойлайды: «Қылыш шаба аламын. Ат міне аламын, қарағайды көтеріп аламын-ақ, ал 

тілсіз жау айдаһарға не дермін, қандай амал қыла алармын?..». 

Қойшы бұл ойын ұшықтай алмай, түнде қылышын алады да, жеңіл киіммен ғана қашып шығады. Жүре-

жүре таң атады. Өзі шаршаған, мидай даладан пана таба алмайды. Қараса, бір бәйтерек тұр. «Соның 

басына шығып, жапырағын паналайын, күн өткізсем, түн бола орын ауыстырармын», – деп, бәйтеректің 

басына шығып алады. 

Таң атқан соң, хан күйеуді шақыртса, жоқ. Қатты қысылады. Ақыры: «Күйеу онымен соғысуға шығып 

кетті, егер қашып кетсе, амал жоқ, онда қызды айдаһарға береміз», – деп ойлап, он қой мен қызды алып, 

айдаһармен кездесетін жерге жүреді. 
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Сөйтсе, айдаһардың келетін жері сол бәйтерек екен. Ел соның жанындағы бір төбеге жиналады. 

Бәйтеректің бұтағын құшақтап отырып, көзі ілінін кеткен қойшы елдің у-шуына ояна келіп қараса, ел 

абыр-сабыр, у-шу, жылау... 

– Әне, әне, қозғалды, келетін болды, – дейді. 

– Бұлар нені көріп тұр, қай жақтан келеді, – деп, қойшы жан-жағына қараса, көрінбейді. Сатырлаған, 

ысылдаған дыбыс астынан шығады. Қараса, айдаһар бәйтеректің түбінде, өзінің астында зәһар шашып, 

енді қозғалып, жүріп барады екен. 

Айдаһар орнынан қозғалғанда қойшы абыржып, қатты шошиды. Отырған бұтағынан қозғалып, келесі 

бұтақшыққа дайындала бергенде, мініп отырған бұтақ опырылып түседі де, қойшы ашасынан айдаһарға 

мініп қалады. 

Өзі-өз болғалы мұндай халді көрмеген айдаһар да сескеніп, кұйрығымен жер сабалап шабынады. 

Ысқырығы жер жарып, тулайды. Үстінен түссе өлетінін білген қойшы да неғұрлым үстінен түспеуді 

ойлайды. Ат мініп үйренген тақымы да қатайып, жабыса береді. 

Хан болып, ел болып: «Ойпыр-ай, бұл қандай жүрек жұтқан батыр еді!» – деп дабырласады. Біреулер: 

«Қылышпен неге шаппайды?» – десе, енді біреулер: «Шап, шап!» – деп айғайлайды. Тағы біреулер: 

«Айдаһарды мінгенде, сенен ақыл сұрамаған батыр шаба алмай жүр ғой дейсің бе, өзі білсін, тамашасын 

көрейік!» – дейді. 

Ал қойшы сәл де болса бой тоқтатып, тулап жүрген айдаһардың айдарынан ұстайды. Айдаһар жуаси 

бастайды. Сөйтсе, айдаһардың жаны айдарында екен. Айдарды қысып тартып ұстаса жуасып, босатса, 

құйрығымен сабалағанын көреді. Қойшы енді айдаһардың айдарымен әдістеніп алған соң қысып, тартып 

ұстап, құйрығынан қылыштың қырымен ұрады. 

Айдаһар жүгендеулі аттай жөнге түседі. Айдарды тізгін, қылышты қамшы ғып, айдаһарға мінген қойшы 

батыр халықтың, ханның алдына келеді. Бастапқыда өзі айтқан «сын-сықақтардан» өткен қойшы, енді 

сенімді түрде айдаһардың айдарын мықтап ұстап, қылышын құйрығына қойып тұрып: 

– Айдаһар жауларың, осы ма? – дейді ханға. 

Хан жауап орнына тағзым етеді. 

Қуанған жұрт шуылдасып, шашу шашады. Қыз жаулығын ұсынады. Қойшы батырлық жорығында қорқа 

жүріп өсіп, жеңіле жүріп жетіліпті. Бай қолында ат мініп көрмеген қойшы өз жолында айдаһар мініпті. 

Айдаһарды айдарынан байлап, қылышын құйрығына қойып жүріп үйретіпті. 

31. Батыр мен бала 

Ертеде бір батыр жорыққа аттанып келе жатыр екен. Көз ұшынан бір қара көрінеді. Таяп келсе, әлгі бір 

астында қара тайы бар бала екен. Баладан батыр жөн сұрағанда: «Серік болатын жолдас іздеп жүрмін», – 

дейді. 

Батыр: 

– Саған мен серік боламын, – дейді. Екеуі жолдас болып, келе жатады. Баланың қолындағы қамшысы өте 

жақсы екен, батыр әлгі қамшыны балаға лайық көрмей, өзі алғысы келіп, батыр алудың қисынын білмей, 

астындағы арғымағына сеніп: «Балам, қамшымызды бәйгеге тігіп жарысайық. Қай озғанымыз пәлен 

жерден тосып алайық» – дейді. Бала: «Жарайды», – дейді де, екеуі жарысып кетеді. Батыр жарысып келе 

жатып артына қараса, артында бала көрінбейді. «Апырай, шынымен-ақ озып кеткені ме?» – деп алдына 

қараса, бала белгілеген жерлерінде батырды күтіп тұр екен. Батыр аяңдап келіп, ұялып, қолындағы 

қамшысын балаға береді. Бала: 

– Ата, өз қамшым бар ғой, маған біреудің қамшысының керегі жоқ. Сіз болмасаңыз, – дейді. 

Содан кейін екеуі тағы да жүреді. Жүріп келе жатып бір көп жылқыға кездеседі. Жылқыны аралап келе 

жатса, бір тай қазанның ауданындай аттың ізіне кездеседі. Ізге түсіп келе жатса, аттың ізі жоғалып кетті, 

орнына есіктей-есіктей жаяу адамның ізі кездеседі. Сөйтіп келе жатқандарында алдарынан бір киіз үй 

кездеседі. Үйдің белдеуінде бір үлкен ат қаңтарулы тұр екен. Әлгі із осы аттыкі екен деседі. Сөйтіп келіп, 

үйдің жанына тоқтайды. Үйдің ішінде бір-екі адам сөйлесіп отырады. Екі адам өздерінше сыбырласып 

отырмыз десе де, батыр мен балаға айғайлап айтқандай естіледі. 

Екеуінің сөзі мынау екен. Біреуі: 

– Ей, сен әлгі атты түнде жолды аралағанда, терлетіп тастаған жоқпысың? – дейді. 

Екіншісі: 
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– Е, ол несіне қиналады, біресе мініп, біресе арқалап отырдым, – дейді. 

Сөйтсе, жаңағы батыр мен бала жылқы аралағандағы біресе тай қазан аумағандай ат ізі, біресе есіктей 

жаяу ізі болып жүрген мына үйдегі адамның біресе атты мініп, біресе арқалап жүргендегісі екен. 

Бала: «Ата, түсейік, не де болса көрерміз, – дейді. 

Батыр: «Ай, балам! Менің жүрегім тайқақтап тұр-ау», – дейді. «Ендеше, түспей-ақ қоялық», – деп екеуі 

жүріп кетеді. Жүріп келе жатып батыр: 

«Апырай, ә! Осы бала менен гөрі бала болса да батырлау. Осы әлгі үйдің мен маңайынан жүруден қорқып 

тұрғанда, ол түсіп көрейік, не де болса дейді», – деп ойланып, балаға қарап қояды. 

Жүріп келе жатып екеуі бір тойға кездеседі. Тойға келсе, екі пар болып палуан күрестіріп жатыр екен. 

Бұлар келіп, бір аз жағына қосылып отырады. Бір уақытта ана жақтан бір отырғаны түйедей, тұрғаны 

үйдей бір балуан шығады. Бұлар отырған жақтан оған қарсы ешкім шықпайды. Бала батырға: 

– Ата, мен шықсам қайтеді? – дейді. 

Батыр: 

– Ойбай, қарағым-ау! Ананың түрі анадай, сенің түрің мынадай, өлтіреді ғой, немене, өзің бұрын 

әлдеқандай балуандығың болушы ма еді? – деп сұрайды. Бала: 

– Ата, ешбір істеген батырлық, ерлігім жоқ еді. Бірақ мұнан да жасымда, бес-алтыдағы кезім болу керек, 

әкемнің бір кісі алатын бурасы болушы еді. Сол бура түйешіден басқа елдің бәрін алып тастап, жалғыз 

түйешіге тимеуші еді. Бір күні әлгі бура түйешіні де өлтіріп тастапты. Ауылдан адамды шығармай тұрып 

алды. Сонан мен: «осы аяқты малдан қорқып тұрсыңдар ма?» – деп, бураға қарсы шыға келдім. Бура аузын 

ашып тап бергенде, маңдайдан жұдырықпен қойып жіберіп едім, миы аузына түсіп өлді. Екінші, одан 

кейін сол хабарды естіп, еліміздің бір қолбасы болған батыры менімен бір жолықсам деп аңдып жүріп, 

бір күні қолымда қамшымнан басқа түгім жоқ, жылқы қайыра шыққанда әлгі жау болып тиіп, мені «ұрып 

таста!» – деп сойылмен бастан салып өткенде, маған оның сойылы еш нәрсе етпеді. Мен өте бергенде 

жанынан қамшымен осып жіберіп едім, қабырғасы сөгіліп кетіпті. Сол жерде тіл қатпай өліп еді. Осы 

екеуінен басқа ешқандай батырлығым да, балуандығым да жоқ, – деді. 

Батыр: 

– Ендеше, қарағым, өзің біл, шығам десең шық. Мен тілегіңді тілейін, – деді. 

Сонан бала киімін шеше салып, балуанға шығады. Ана дәу балуан айқай салып: 

– Ай, аналарың бала ғой! – деді, – өледі, әрі алыңдар, – дейді. Бала жұлып алғандай: «Өлсем, құным 

төлеусіз болсын» – деп ұстаса түседі. Ұстай ала баланы лақтырып жібереді. Бала аяғынан тік тұра қалады. 

Қайта келіп, ұстаса түскенде, тағы лақтырып жібереді. Тағы да жығылмай, аяғынан тік тұра қалады. Бұл 

ыза болып кетіп: «Ойпырмай, маған не болды?» – деп жүгіріп келіп, бұғана тұсынан қапсыра ұстай алып, 

тартып қалғанда, бұғанасын жұлып алады. Дәу балуан сол жерде тіл қатпай өледі. Әлгі дәу балуанның 

адамдары: «Кісімізді өлтірдің, құнын бер», – деп, дау шығарады. Екі жақтан бітім шығып, тоқтатып, 

балаға түйе бастатқан тоғыз етіп, бәйгесін береді. Бала алған бәйгесінің бәрін батырға береді де, өзі 

батырмен қош айтысып, жүріп кетеді. Жүріп келе жатып, қоналқалыққа бір қалың тоғайға жетеді. Күрке 

тігіп, от жағып, тамақ пісіріп отыр екен, есіктен салдырлатып бір адам кіреді. Бала ет жегенде әлгі адамға 

ет берсе, өтірік жегенсіп, төбесінен лақтырып жіберіп отыр екен. Бала байқай отырып, мұның адам емес, 

жезтырнақ екенін біледі. Тамақ ішіп болған соң, әлгі адам кетіп қалады. Бала оның өзін аңдып келіп 

кеткенін біліп, өзі төсегіне жатпай, төсегіне бір ағаш кесіп алып келіп жатқызады да, өзі мылтығын алып 

аңдып отырады. «Ұйықтады-ау» - деген кезде әлгі қайта айналып келіп, ептей басып, баланың төсегінде 

жатқан ағашты кеуде тұсынан қарқылдап күліп, бас салады. Сол уақытта бала көздеп атып, мылтықпен 

басып кеп қалады. Жезтырнақ мұрттай түсіп, қайта түрегеліп жүріп кетеді. Тамған қанның ізімен жүріп, 

қалың ағаш ішіндегі қуысқа кіреді, Ептеп келіп, есігінен сығаласа, есігінен кіре құлап өлген екен. Бас 

жағында бір-екі кішкене баласы жылап отыр екен. 

Бала әрі-бері көріп, «осы екі кішкене бала не қылады,»- деп үйге кіріп келген екен, екі баласы: «Шешемізді 

өлтіріп, енді өзімізді өлтірейін, деп келдің бе?» – деп екеуі жағасына жабыса түседі. 

Бала екеуінің де басын кесіп алады. Үйін ақтарып қараса, үйінде дүние-нәрсесі бар екен. Баланың 

ұзатайын деп жүрген бір қарындасы болады екен, соның сәукелесі жоқ екен, соған нәрсесінен бір ғана 

сәукеле алады. «Бірақ алғанмен мұның екі баласын, қатынын өлтірдім. Енді бұлардың әкесі бар ғой, ол 

осы сәукеленің исімен бір іздеп табады. Оны не де болса, осы арадан күтіп алайын», – деп неше күн тосады. 
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Бірақ, әкесі келмейді. Келмеген соң; «Не де болса, үйімнен күтіп алайын»,– деп жүріп кетеді. Келгеннен 

кейін, бірнеше күннен соң, қарындасын ұзатады. Қарындасы ұзатарда ағасынан әлгі сәукелені сұратады. 

Ағасы әкелерін әкелсе де, «мұның иесі іздеп келгенде осының исімен қарындасыма барады ғой, онан да 

өзімде тұрсын»- деп бермеген екен. Қарындасы сұратып болмаған соң, көңілін қимай береді. Берерде 

қарындасын шақырып алып: 

– Шырағым, болмадың енді, ал, бірақ не жеті жылда, не тоғыз жылда мұның иесі іздеп келеді. Иесі – жеті 

басты жезтырнақ. Ол келгенде күндіз келмейді, түнде келеді. Өзің қашан соның көзін жойғанша, түнде 

ұйықтама, күндіз ұйықта. Түнде отырғанда қолыңа бір жылқының санын ал, бір өткір пышақ ал, кіре 

бергенде санмен желкеге салып жібер. Сонда ол маңдайша түсіп кеткен екен деп кеудесін жоғары көтере 

берер, сол тұста пышақты сұғып ал, онан қашсаң, өзің өлгенің, – дейді. 

Сөйтіп, қарындасын ұзатады. Барған соң, қарындасы түнде жатпайды. Өңкей ғана күндіз ұйықтайтын 

болады. Барған күйеуі: «қатыным жынды, түнде қасыма жатпайды» -деп неше рет оқытады да, қаратады 

да, бірақ ешбір ем болмайды. 

Бір күні түнде отырғанда қорада: «Исі мына жақтан шығады, жоқ, мында екен», – деген дауыстар шығады. 

Ептеп есіктен сығаласа, жеті басты жезтырнақ өзінің бастарымен сөйлесіп келе жатыр екен. Сан мен 

пышақты алып, есіктің қайырылысына тұра қалады. Есіктен жезтырнақ кіре бергенде желкеден қойып 

жібереді. 

Жезтырнақ: 

– Мынау иттің маңдайшасы құлағалы тұрған ба? – деп кеудесін көтере бергенде, жүрегіне пышақпен 

сұғып алады. Жезтырнақ сол жерде өледі. Келіншек сол жерден байын оятып алып, «неше жылдан бері 

неге түнде жатпай жүретінін, ешқандай жынының жоқ екенін, осындай зор қауіпті күтіп жүретінін 

айтады.» Содан ел қатарына кіріп, бір ел билеген адам болады. 

32. Құйым батыр 

Баяғы өткен заманда Мысыр шаһарында Алған деген бай болыпты. Ол байдың Берген, Мерген, Құйым 

деген үш баласы болыпты. Ол бай- төрт түлік малда есеп болмайтын бай екен. Балаларының алды 18 

жаста, ортаншысы 16 да, ал кіші баласы 8 жаста екен. Балалары ержеткен соң, бір күні балаларын 

шақырып алып, «Балаларым, сендердің екеуің ер жеттің. Ал, Құйым болса, әлі жас. Сендер мына 

малдарыңды алып, өздерің бағыңдар, мен кәртейдім» – дейді. Оған балалары: «Жоқ, әке. Бізге малыңның 

керегі жоқ. Әке малы – шатақ мал, бізге шатақ малдың керегі жоқ. Мал керек болса, өзіміз тауып аламыз» 

– дейді. Әкесі ары айтады, бері айтады, оған балалары көнбейді. Көнбеген соң, күнде өрісте мал бағып 

жүріп: «Ә, құдай, осы малды өзің беріп едің, енді өзің ал деп зарлайды да жүреді» – екен. Бір күні кешке 

жақын малын айдап, үйіне келе жатса, бір есекке мінген ақсақалды шал алдынан шыға келіп: «Әй, 

Алғанбай! Сен неге зарлап жүрсің?» дейді. Алғанбай барлық жағдайын айтып: «Осы малды құдай өзі 

беріп еді, енді, өзі алса екен» – деп жүрмін» дейді. Сонда әлгі шал: «Ей, осы айтқаның рас па?» депті. «Рас, 

кәзір алса да разымын, құдайға» – дейді. «Олай болатын болса, былай жаса. Үйіңде қара төбет итің бар 

екен. Сол итің сені көріп, жүгіріп алдыңнан шығады екен. Соны аямай басына теуіп жібер. Тағы шақырып, 

аямай теп. Сонымен, малыңды қоралағаннан кейін жылқыда боз айғырың бар екен. Соны жүгенімен 

басына үш рет ұр. Сонан соң түйеде қара бураң бар екен. Соны бидасымен аямай басына үш рет соқ. 

Сонан кейін сиырда көк бұқаң бар екен. Соны да бидасымен басқа үш ұр. Қойда көк қошқарың бар. Соны 

буыршақпен үш рет басына, аямай соқ та, үйіңе бар. Үйіңе кіре беріп, оң босағаңды үш, сол босағаңды 

екі теп, жағып жатқан отты таяғыңмен сабап, күлін көкке ұшыр. Сонан кейін алаңсыз жата бер. Егер 

малдан құтылғың келсе, осыны адал ниетіңмен істесең, малдан құтыласың» – деп, әлгі шал жоқ болып 

кетіпті. Шал қуанып, малын аулына айдап келіп айғырды, бураны, бұқаны, қошқарды, итті бәрін сабап, 

үйіне келіп, оң босағаны үш, сол босағаны екі теуіп, жанып тұрған отты сабап, күлін көкке ұшырады. 

Мұны кемпірі көріп, «мына шалды өрісте жүргенде бірдеңе соғып кетті»- деп қорықты. Сонымен, тамақ 

ішіп жатып қалады. Түн ортасы ауа шал оянса, дала у-шу болып кетіпті. «Бұл не?» – деп далаға шықса, 

қой тышқан, сыйыры марал, жылқысы құлан, түйесі жирап болып безіп барады екен. Қайтып келіп, 

кемпірін оятып: «Әй, кемпір. Тұр! Мал кетті, бізде кетейік. Малдан қалып не бітіреміз?» – деп, 

тышқанның артынан еріп кете беріпті. Ал енді балаларға келейік: Ертеңгісін үлкен баласы орнынан тұрса, 

түс болып қалыпты. Шешесін қараса, шешесі жоқ. Киімдері де жоқ. Далаға шықса, малдары да жоқ. Тек 

қара төбет пен құбылаға қарап бір қара тоқты күйсеп жатыр. Одан басқа ештеңе жоқ. Итке барып итті 
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шақырса, орнынан тұрмайды. Сөйтіп тұрғанда ортаншы баласы келіп, болған жағдайды біліп, итті ол да 

шақырса, орнынан тұрмайды. Екеуі барып кіші баланы оятады, «Сенің әке-шешең бізді тастап, малын 

айдап, бізден қашып кетіпті. Тұр!» – деп баланы оятады. Бала тұрып, ит пен тоқтыны көреді. Барып итті 

шақырса, ит тұрып келіп, қыңсылап, баланың үстіне секіреді. Сонымен, әлгі қалған тоқтыны бағып 

күнелте береді. Күндердің күнінде тамақтары таусылып ашығады. Үшеуі келісіп, қара тоқтыны соятын 

болады. Сонда Құйым айтады: «Әкем айтушы еді, егер адам қысылса қара қойды сойып, етінен ауыз 

тимей, артқы бір санын басына жастап ұйықтаса, алдағы өмірі қандай болады екен, соны көреді» – дейді. 

Сонда қара тоқтыны сойып, үлкен ұлы Берген жастанып жатады. Ертеңгісін тұрады да, түсін айтады. 

«Мен түсімде бір жирен қасқа айғырға мініп, бір байдың жылқысын бағыппын. Күніне ішсем, бір кесе 

саумал ішеді екенмін!» – депті. Құйым тұрып: «Ендеше, сен өміріңше өстіп жүреді екенсің!» – деп түсін 

жорыпты. Келесі кешке, ортаншы ұлы Мерген жастанып жатыпты. Ол да бір қасқа өгізге мініп, бір 

байдың сыйырын жайып жүр екен, «тисе бір кесе сорпа ішем, бермесе ол да жоқ екен» – дейді. «Ендеше, 

сенде сондай өмірде болады екенсің!» – деп түсін жориды. Келесі күні басына Құйым жастанып жатып, 

мынандай түс көреді. «Шаңырақ ашық қалған екен, шаңырақтан үркер жұлдызы көрініп тұр екен. Көкірегі 

ашық қалған екен. Сол көкірегініне жаңбыр жауып қалыпты». Ояна келсе, түсі екен. Әлі таң атпапты. 

Құйым ойлайды. Егер мен осы түсімді айтсам мына жамандар жаман ойға жорыр, одан да, «Түс көргем 

жоқ» – дейін деп ойлайды. Ертеңгісін орнынан тұрады. Екі ағасы: «Ал, Құйым, не көрдің айт?» – дейді. 

Құйым: «Ештеңе көргем жоқ» – дейді. Сонда екі ағасы: «Сен сатқын, түсіңді айтқың келмей тұр» – деп, 

сабап-сабап қуып жібереді екен. Ол сол қалпында басы ауған жаққа қарай кете береді. Әлгі үйіндегі қара 

ит сонымен бірге қайда барса, сонда ілесіп кетеді. Сонымен Құйым ай жүреді, апта жүріп, бір дәу суға кез 

болады. Судың арғы жағында бір кісі 40 өгіз бағып жүр екен. Соны көріп айғай салады: «Ей, ата! Мені 

мына судан өткізіп жіберші!» – дейді. Сонда шал: «Сені өткізіп неғылам?» – дейді. «Әке-шешем жоқ. 

Баласы жоққа бала болам» – депті. Шал өгізімен суға түсе қалып, баланы өткізіп алады. «Балам, сен рас 

маған бала боласың ба? Егер сен рас бала болсаң, менің бағып жүрген өгізім – Шығай Ханның өгізі, мен 

осыны бір жыл бағып ақыма бір дөнен өгіз аламын. Егер келісім берсең, быйылғы алатын өгізді сұрап 

алып, ел шақырып, ортан жілік ұстатып, сені балағып алайын» – дейді. Құйым: «Ата, еркің білсін. Менің 

әке-шешем жоқ. Сізге бала боламын» – депті. Әлгі кісі ақысына бір дөнен өгіз сұрап алып, соны сойып, 

ел шақырып, той жасап, балаға ортан жілік ұстатады, содан бала 4-5 жыл тұрады, 12-13 ке келеді. Бір күні 

«Әке, сіз мені неге балағып асырап алдыңыз?» – депті. «Е, қарағым, артымда қалып, түтінімді түтетіп, 

артыма ат қалдырайын деп асырадым» – дейді. Құйым: «Тағы басқа неге асырадың?» – дейді. «Сол, 

қарағым» дейді шал. «Жоқ, әке. Қолымдағы бейнетімді алсын деп асырадың ғой, сіз енді кәртейдіңіз. 

Өгізді мен бағайын. Сіз үйде болыңыз!» - депті. «Жоқ, қарағым, кәзір оқыра кезі. Өгіздер быж-тыж боп 

қашып кетеді» - депті шал. Оған Құйым көнбейді. Сонымен шал 40 өгізді Құйымға айдатып жібереді. 

Құйым кешке дейін бағып келеді. Ертеңіне тағы кетеді. Әкесі «Ей, балам, 12 өгіз қайда?» – депті. «Әке, 

бәленше жерде жайылып жатыр, оны айдап келемін деп едім мыналар кетіп қалатын болған соң 

мыналарды айдап жүре бердім» – дейді. Ертеңіне 10 өгіз айдап келеді. «Ей, балам, 30 өгіз қайда? «Олар 

кешегі өгізге қосылды. Ертең мыналарды соған қосып, бәрін айдап келем». Ертеңіне: «Қарағым, бүгін 

бірін қалдырмай айдап кел!» – депті. 10 өгізді өріске айдап барып, өзі кешке таяу қайтып келеді. «Ей, 

балам, өгіздерің қайда?». «Ей, ата, сіз осы жердің жайын білесіз бе?» – дейді. «Білгенде қандай, осы жерде 

өсіп-өнгенмін» – дейді. «Ендеше, Бас төбені білесіз бе?», «Жоқ», «Май төбені білесіз бе?», «Жоқ», 

«Қызыл төбені білесіз бе?», «Жоқ», «Боқ төбені ше?», «Жоқ», «Көктөбені ше?», «Жоқ», «Ой, ата, енді не 

білесіз?», «Өгіздерің осы төбелерде жайылып жатыр. Ертең екі жақтап айдап келеміз» – дейді. Ертеңгісін 

шал баланы оятады. Бала: «Ата кішкене тұра тұр. Кеше «өгіздерді қуам» – деп әбден шаршаптым. Кішкене 

дем алайын» – депті. Шал: «Мен жүре берейін» деп еді, Құйым: «Ата, таба алмайсың, бірге барайық» – 

деп, екеуі тауға шығады. Тауға келсе, «Бас төбе» деп 40 өгіздің басын бір жерге кесіп-кесіп, үйіп қойыпты. 

«Қызыл төбе» дегені қып-қызыл ғып, 40 өгіздің етін бір жерге үйіп қойыпты. «Боқ төбе» дегені, 40 өгіздің 

боғын бір жерге үйіп қойыпты. «Көктөбе» дегені 40 өгіздің терісін бір жерге үйіпті де көк өгіздің терісін 

үстіне жауып қойыпты. Шалға: «Міні, осы төбеде жатыр» – депті. Шал сойылған өгіздерді көріп, есінен 

танады. «Ойбай, қу сотқақ! Енді хан екеумізді де өлтіреді. Сен маған бала болмадың, пәле болдың. Кәзір 

ханға барып айтып, сенің де көзіңді құрттырамын!» – деп, шал ауылға қарай жүгіріпті. Құйым: «Мен 

айтам, ханға» – деп екеуі ауылға қарай жарысып жүгіреді. Шал әрі-беріден соң жөтеліп, түшкіріп, балаға 
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жете алмай қалады. Бала сол жүгірген қалпында ел жата ханның үйінің есігін қағады. «Хан! Ей, хан!» деп 

айғайлайды. Хан: «Не?» деп жауап береді. «Арызым бар, айтатын». «Арызың болса, ертең айтасың, 

алдыңда қорада екі құла тұлпар тұр. Соның ақырына барып жат» – дейді. Бала ақырға түскенде көзі 

ештеңе көрмей қалады. «Бұл қалай?» – деп отырғанда біреу келіп: «Ей, келдің бе?» – дейді. Құйым: 

«Келдім!» – дейді. «Мә, ендеше, мына тұлпарларды ертте!» – дейді. «Ойбай, көзім көрмей қалды!» – депті. 

«Е, әкем көзіңді дұғалап қойған екен ғой, мен қазір дәрі әкелейін» – дейді. Әлгі адам алып келіп, бір дәрі 

береді. «Мә, мынаны көзіңе сүйкесең, көзің көреді» депті. Құйым алып сүйкеп еді, көзі бұрынғыдай 

көретін болды. Екі ертоқым мен екеуін ерттеп болған соң, жаңағы тағы келіп, «Мына қоржынды астыңа 

сал, ал енді тез кетейік» – дейді. Екеуі екі тұлпарға мініп, шу деп шаһардан шығып тартып отырады. 

Құйым байқап қараса, қыз сияқты. Сонымен, түнімен шайқалып кете береді. Таң ата қыз алдына қараса, 

қаршадай жас бала кетіп барады. «Ей, сұмдық, мынау не? Мен жынды болдым ба, мен кіммен бірге кетіп 

барам деп, қыз қойнында балгер кішкене кітабы бар екен, соны ашып қарап еді, кітапта: «Бұл – Құйым 

деген батыр, әуел баста құдай сені осыған бұйыртқан екен» дейді. Қыз атының басын тартып: «Әй, Құйым, 

тоқта. Мына өзен бойына тамақтанып алайық» – дейді. Құйым оған тоқтамайды. Қыз атынан түсіп, атын 

байлап, астындағы қоржынын түсіріп алып, ішінен бір ақ нәрсені жайып еді, шатыр болды. Оны тігіп, 

ішінен әр нәрсені алып жайса, шелек, қазан, ожау, кесе, не керек, жәңәй қорғанынан бір үйге қандай 

жабдық керек, бәрін алып, үйдің ішін жайнатып жібереді. Ол уақта Құйым қайта айналып келіп, атын 

қыздың атының қасына байлайды да, өзі анандай жерге барып отырады. Қыз шақырса, келмей ұялады. 

Құйымның басы таз, балтыры қотыр кедейдің баласы. Қыз – қандай сұлу. Адам баласында ондай сұлу 

болып көрген емес. Қыз қанша шақырса да келмейді. Қыз отын, бірдеңелер терген болып жүріп, Құйымды 

ұстай алып, бас салып шашын ұстарамен қанатып алады да, суға құммен ысып-ысып жуып, дәрі жағып, 

төсекке жатқызып қояды. Құйым сол жатқаннан ұйықтап, түс ауа тұрады. Тұрса, жақсылап киім тігіп 

қойыпты. Оны кигізеді және қыздың өзіне деп ала шыққан садағы бар екен, соны мойнына асып береді. 

Ал енді біз, бұл қыз Құйыммен қалай қашқанына келейік. Бұл қыздың аулында бір қара дәу бар екен, 

сонымен қашпақ болып келіседі. Дәл, Құйым барған түні қашпақ екен. Құйым Шығай ханға айғайлағанда: 

«Батыр аңғал –деген» деп қыз шығып, Құйымға ілесуі сол себепті екен. 

Құйым мен әйелі екеуі сол жерде 3 күн отырады. 4-күні «көшуге дайындалайық» – деп отырғанда үлкен 

құла тұлпар пысқырып, жер тарптып, тұрмай қояды. Сонда әйелі айтады: «Жау келе жатса, бұл сүйтеді» 

– дейді. Құйым құла тұлпарға мініп қараса, өздері келген жақтан шаң көрінеді. «Бұл не екен?» – деп тұрса, 

«қыз алам» – деп жүрген қара дәу, қыздың қашқанын естіп, арттарынан қуып келеді екен. Құйым алдынан 

қарсы шығып: «Әйелін алған кекті деген, сенің менде кегің бар, саған кезек бердім» дейді. Қара дәу 

кезегін алып, көкіректен атып қалыпты. Садақтың оғы келіп, көкірегіне тырс етіп тиіп, жерге түседі. 

Құйымның үстінде сауыты жоқ еді. Екінші, үшінші рет атады. Бірақ, оқты дарыта алмайды сонан кейін 

кезекті Құйым алады. Артына қараса, әйелі сауыт алып келіп тұр екен. Әйеліне: «Мына дәудің өзін атайын 

ба, болмаса атын атайын ба?» дейді. Әйелі: «Өзіңіз біліңіз, ерік сізде!» – дейді. Дәудің өлер жері – осы 

деп, жүректен тартып қалғанда, қара дәуден өтіп, арғы жағындағы бір дәу ағаштың түбіне тиеді. Ағаш 

түбімен бірақ құлайды. Ағаш құлағанда дәу бірге құлап, жерге түседі. Құйым: «Байыңның басы» деп, 

алдына лақтырып тастайды. Сонымен, бұлар енді үйлерін жинай бастағанда құла тұлпар тағы пысқырады. 

«Бұған не болды?» – деп қараса, қаптаған қалың қол көрінеді. Құйым айтады: «Қатын, әлгі жақ сені көп 

әскермен қуып келеді. Үйге жақындатпай соғысайын» – деп, атқа міне сала ұмтылады. Келіп, қалың қолға 

араласып, соғыс салады. Бір сүтке соғыс салып, тең жартысын қырады. Жартысы соғысуға шыдамай быж-

тыж болып, бас сауғалап, бет-бетімен қашып барады екен. Көре сала, Шығай ханға ұмтылып, қуып жетіп, 

Шығай ханды аттан жұлып алып, алдына өңгеріп алып, қызына қарай алып жүреді. Арада өзен су бар еді. 

Соған өтіп келе жатқанда, аты бір сүрінгенде екі-үш сүрініп, Шығай хан қолынан түсіп кетіп, суға 

тұншығып өледі. Әйеліне келіп: «Әкеңді алып келе жатыр едім, мына ат бір сүрінгенде үш сүрініп, суға 

кетіп өлді» депті. Қызы жылап, әкесіне бата оқып, ол жерден көшіп кетеді. Құйымның артынан ілескен 

қара төбет Құйым қайда жүрсе, олда сонда жүреді. Артынан ешбір көз жазып қалмайды. Бұлар осы 

кеткеннен кете береді. Жолда келе жатса, бір тастың түбінде бір ақ тазы ұлып отыр екен. Соны тауып 

алады. Тастың басына қараса, бір бүркіт аяқ бауыменен отыр екен. Оны да алады. Сонан 2-3 күн жүріп, 

бір көлдің жанында сондай әдемі қорық бар екен. Соған келіп, үйін тігіп отырады. Олар қонып жатқанда 

жер жара айғайлаған біреудің даусы шығады. Оны олар елең етпейді. Отыра береді. Бұл қорық- сол елдің 
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Бұтыр хан деген ханының қорығы екен. Ол қорықты бір құлағын жамылып, бір құлағын төсеніп жататын 

бір қара дәу күзетеді екен. Ол айғайлағанда мал тұрмақ, құрт-құмырсқа да ол маңайға жоламайды екен. 

Құйымдар 3-4 күн сол қорықта отырады. Қара дәу қанша айғайласа да іштеріне кірмейді. Бұдан хан уәзірін 

шақырып алып: «Мына дәу 3 күн болды айғайлағанына, бұған не болды, сен барып біліп келші, елдің 

үрейін алып болмады» – деп уәзірін жібереді. Уәзірі келіп: «Саған не болды, неше күн ұдайы айғайлап 

елдің берекесін алдың?» – депті. Сонда қара дәу айтады: «Мына ханның қорығына бір жас бала келіп, 

бүгін 4 күн болды кетпейді. Менің айғайлағаным, ішіне кірер емес. Бір ақ тазысы, бір қара иті, қолында 

бүркіті бар, аң аулап кетеді. Әйелі үйінде қалады. Қанша айғайласам, даусымды шыбын ғұрлы көрмейді. 

Білмеймін, не пәле екенін. Барып, өздерің біліңдер» – депті. Бір уәзір айтады: «Барып ханға айтайық» – 

дейді. Бір уәзір: «Жоқ, барып білейік, сонан соң ханға айтамыз, барып білмей, ханға не дейміз, жүр, 

барайық» – деп, Құйымның үйіне келеді. Дәл түс кезі екен, Құйым үйінде екен, «Ей, сен, елмісің, жоқ 

жаумысың?» – дейді келген уәзірлер. Құйым айтады: «Ханыңа айта бар, жауы десе жауымын, досы десе 

досымын, өзі таңдағанын білсін!» дейді. Уәзірлер келіп, ханға айтады: «Осындай бір бала келіп 

қорығыңызға отырыпты. Дәу қанша айғайласа да құлағына кіретін емес. Біз барып, елмісің, жаумысың 

десек: «Ханыңа айта бар, елі десе елімін, жауы десе жауымын!» – дейді. Тегі жас бала қорқатын емес. 

Айтқандай, тақсыр, әйелін айтсаңшы, адам баласының сұлуы екен, күйеуі тіпті жас екен!» – деп, ханға 

майын тамыза мақтайды. Хан айтады: «Ендеше доспын» – деп ауылдың қасына көшіріп кел» – деді. Уәзір 

барып: «Сенімен хан дос боламын деп, көшіріп кел деп жіберді. Келіп ауылдың қасына қоныңыз» – деді. 

Құйым әйелі мен екеуі барып, ауылдарына жақын қонды. Хан келіп, нөкерлерімен: «Қоныс құтты 

болсын!» айтты. Хан үйіне келіп, жақсы көрерін шақырып алды. «Мына баланың әйелін қалай алам, соған 

амал табыңдар, мен соның әйеліне ғашық болдым» – дейді. Бас уәзірі тұрып: «Тақсыр, осы ауылда бір 

мыстан кемпір бар, ол барлығын да орындайды» – деді. «Ендеше, соны шақыр!» – деді. Мыстанды алып 

келді. Мыстанға барлық жайды айтты. Мыстан ойланып: «Сіз, қара қойдың қанын ішіңіз де қарық-қарық 

құсыңыз. Есіктен төрге, төрден есікке домалаңыз. Сонан елді шақыр, маған тамырыңды ұстат. Мен айтам, 

бұл – жаман ауыру, бұған айбөкеннің сүті керек деймін. Айбөкен деген аң, ең шапшаң және өте күшті. Ол 

алға шабады. Оған барса, қайтып оралмайды. Сонан соң әйелін сен алмағанда мен алам ба? Мен: 

«Айбөкеннің сүтін кім табады?» – дегенде, сен әркімдерге айтып қой, «Құйым табады» – деп, халық бір 

ауыздан шу ете қалатын болсын!». 

Сонымен, хан қара қойдың қанын ішіп, қарық-қарық құсып, есіктен-төрге, төрден есікке домалады. Елді 

шақырды. Ел жиналды, әлгі мыстан ханның тамырын ұстап: «бұл ауыруға бірақ ем бар, ол – айбөкеннің 

сүті, одан басқадан жазылмайды» – деді. Бас уәзір: «Қалқам, оны кім табады?» – дегенде, «Оны Құйым 

табады» – деп, ел шу ете қалды. Хан Құйымды шақырып: «Ал, қарағым, менің өмірім қәзір сенің қолыңда. 

Айбөкеннің сүтін сенен басқа ешкім таппайды. Соған бар!» деді. Құйым: «Мен үйіме барып, біраз 

ойланайын» деді. Үйіне келіп, әйеліне барлық жағдайды айтты. Әйелі балгер кітабына қарап: «Барсаң бар, 

бірақ ханның ақ сауыты бар, соны сұра, 9 бүктемелі ақ семсері бар, соны сұра, байлауда қара қасқа тұлпар 

тұр, соны сұра, соларды берсе бар, әйтпесе барма!» – деп кеңес берді. 

Құйым ханға келіп, ақ сауыт, ақ семсер, байлаудағы қара қасқа тұлпарды сұрады. Қара қасқа тұлпарды 

сұрағанда хан: «Ә, мынаған оңай ажал табылды» деп ойлады. Ол қара қасқа тұлпарды, сол ауылдағы елді 

өлтіріп болмаған соң, төрт аяғына төрт қазық қағып, шынжырмен байлап тастаған. Оған барған соң, оны 

босатқан соң, оны бассалып өлтіреді деп ойлады да: «барып атыңды алып кел, сонан соң басқасын 

берейін» деді. Бағатын кісіні шақырып алып: «Мына кісіге қара қасқа тұлпарды бер» – деді. Мұны естіп, 

елдің бәрі жиналды. Есігін ашып беріп, өзі төбесінен шай, су беретін жерден қарап тұрды. Құйым есіктен 

кіріп барғанда, қара қасқа тұлпар оқыранып жіберді. Аяғындағы шынжырларын қолымен бұрап 

сындырып, мойнына белбеуін салып, жетектеп алып шықты. Халық көріп: «Ойпырмай, мынау хан болуға 

жарайтын адам екен!» – десті. Сонан Құйым сауытын алуға барғанда, хан қорқайын деді. Айтқанын түгел 

берді де: «Қарағым, тездет!» - деді. Құйым барлығын алып, үйіне келді. Әйелі:«Сен енді үйден шығып, 

бір оты жақсы жерге барып, бұл тұлпарды 15 күн жіберіп семіртіп, бойын жаздыр. Сонан соң ізде» деді. 

Құйым атына мініп, жүріп кетті. Жолда атын 15 күн жіберіп, тойындырып алды. Бір тауға барып, басына 

шығып тұрды. Сонда атқа тіл бітіп сөйледі. «Сен, Құйым, жан-жағыңа қарашы, не көрінеді маңыңда» – 

деді. Құйым: «Еш нәрсе көрінбейді, тек қаптап өскен қарағай мен қайың көрінеді» деді. 
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– Ал, сен тыңла, мен саған айтайын. Мен, өзің сияқты бір батырдың жанындай жақсы көрген аты едім. 

Сол батырды осы патша айбөкеннің сүтіне жұмсады. Сонда дәл осы жерде тұрдық. Мен байқамаппын, 

айбөкен келіп қалыпты. Мен жалт беріп, қаша жөнелдім. Ол үстімдегі иемді алып қалды да жеп қойды. 

Мен шапшаңдықтан құтылып кеттім. Қайтып иеме оралуға менде ондай күш-қайрат жоқ қой. Ал, сол 

иемнен айрылған соң, айбөкенге күшім жетпеген соң, мен барып осы патшаның елін қыра бердім. Көзіме 

не көрінсе, бала болсын, үлкен болсын теуіп, тістеп өлтіре бердім. Мені ұстауға неше түрлі айла-әрекет 

жасап, ақыры мені ұстап, өзің босатып алған қораға төрт аяғыма төрт қазық қағып, шынжырмен байлап 

тастады да қораның төбесін тесіп, сол жерден маған шөп, су беріп 33 күн асырап тұрғанда, сен келіп 

босатып алдың. Менің жағдайым – осы. Ал сен, жан-жағыңа дұрыстап қарашы, ештеңе көрінбей ме екен?». 

Мен жан-жағыма қарап, қалың қарағайдың арасында, бір ағаштың басында ағарған бір нәрсенің 

көрінетіндігін айттым. Одан басқа ештеңе көрінбейді» – дедім. «Ендеше, айбөкен деген – сол. Ол «айға 

шабамын» – деп мерт болды. Сол «айды ұстаймын» деп айға шапқан, содан барып жете алмай, қайта 

құлаған. Кәзір ағаштың басында тұр. Құлағанда ағаштың үстіне түсіп, ағаш артқы бір санына кіріп, өзі 

сол ағашты құшақтап тұр. Сен қазір, менің басымды солай қарай жібер. Мен бар шабысыммен шабайын. 

Сен қылышыңмен шауып өт. Сонда ол жерге түседі. Біз сол қалпында кете береміз. Ол саған: «Қайт!» – 

деп айғай салады. Сен қайтпа! Екінші айғайлағанда қайтпа! Үшінші рет «дос болам, қайт!» дейді. Сонда 

қайт! Қайтып келіп, барлық жарасын ағаштан тазалап, үстіңдегі жейдеңмен таңып бер. Сонан соң 

керегіңді сұра. «Ал кеттік» деп, «шу» – деп жөнелді. Мен қылышты суырғанша Айбөкенге құйғытып 

жетіп келді. Қылышпен шауып кеттім. Айбөкен домалап жерге түсті. Түсе сала: «Қайт!» – деп айғай салды. 

Қайтпадым. Үшіншіде ғана қайта оралдым. Келсем, саулап аққан іріңі бес-алты шелек майдай болып ағып 

қалыпты. Келе сала ағаштардың кіргенін алып, іріңін тазалап, жуып-шәйіп, жейдеммен таңып бердім. 

Таңып болған соң: «Ал, досым, не тілегің бар, айта бер?. Не жұмыспен келдің, күшім келгенінше, бәрін 

орындаймын» деді. Мен: «Ханымыз ауырып, соған айбөкеннің сүті керек болып, соны іздеп шығып едім. 

Маған айбөкеннің сүтінен басқаның керегі жоқ» – дедім. «Ендеше, ол- өте арзан екен. Мен кәзір 

айғайлаймын, сонда неше түрлі аңдар келеді. Баурында алты емшегі бар айбөкен батысқа қарап тұрады. 

Соның алдына шық та, қылышыңды бұлға, ол сенің артыңнан еріп отырады. Алып бар да, патшаңа сауып 

бер. Егер оған көнсе, сүтін алсын, көнбесе «елін қыр»- деп маңдайынан сипасаң, мың әскер оған сөз емес. 

Тегіс қырып бітіреді. Егер айтқаныңа көнсе, «қайт жануар» – деп сауырынан сыйпа. Ол бір-екі минутте 

көзден ғайып болады. Бұл жерге сенің көмегіңсіз-ақ өзі келеді. Ал оған басқа бір нәрсе керек болса, мені 

осы жерден табарсың» – деді де екі-үш рет айғай салып еді, неше түрлі аңдар қайтып келе бастады. Ең 

соңында ұзындығы 3-4 метір бір ұрғашы айбөкен келіп, күнбатысқа қарап тұрды. Соның алдынан шығып, 

қылышымды бұлғап, жүріп кетіп едім, артымнан ерді де отырды. Сол күні соғып отырып, ауылға келдім. 

Ол келгеннен көріп: «Ойпырмай, Құйым айбөкеннің сүті тұрмақ, әуелі өзін әкеліпті!» – деп, ел таңғалды. 

Оны хан да естіп, зәресі кетті. Ертеңіне Құйым айбөкенді ілестіріп, ханның ордасына барды. Хан 

айбөкенді көріп, төрден есікке, есіктен төрге жүгіріп, «Шырағым, мен сен кеткеннен кейін, көп ұзамай 

басқа дәрі-дәрмек ішіп, жазылып кеткемін. Бұныңды енді әуреғылмай қайтарғын» деп жалынды. Құйым: 

«Қайт, жануарым!» – деп жотасынан сыйпап еді, зымырап, «әні-міні» дегенше көзден ғайып болды. 

Хан қайтадан мыстан кемпірді шақырып алып: «Мынау мына жолы да аман келді. Енді не айтасың?. Мен 

өлетін болдым. Ғашықтықтан жуадай солып барамын, менің мал-мүлігімнің жартысын алсаң да, осының 

әйелін алуға бір амалын тап» – деп жалынды. 

Мыстан кемпір: «Енді бір ақыл бар, соны істейік. Одан ол, мың жаны болса да оралмайды. Сен тағы қара 

қойдың қанын іш, қарық-қарық құс, есіктен-төрге, төрден-есікке домала. Елді жи, маған білегіңді ұстат, 

мен сонда айтам: «Бұл ауруың бұрынғы емес, сен енді ұзақ ауырасың, сен қайта ауырмас үшін су 

сыйырдың сүті керек» деймін. Ол, су сыйыр, жер үстінде, тек ақ дәу, қара дәу, қызыл дәу деген перілердің 

қолында. Ол перілермен біздің арамызда 6 тау бар. Ол – құз тау, оған адам түгіл, құс ұшып шығалмайды, 

шыққанымен, арғы жағында тас тау бар. Онда кілең айнадай жылтыр тастар жатады, оған адам тұрмақ, 

таста жүретін тау ешкіде тайып құлап өледі. Ал, одан әріде Қар тау бар. Онда қар күндіз-түні бірдей 

жауады. Ол таудың қарының қалыңдығы – мың кез және ұн сияқты үлпілдек. Одан тегі өте алмайды. Ал 

оның ар жағында Мұз тауы бар. Ол-бәрінен тайғақ және бәрінен биік. Шапшаң ұшатын құс оның етегінен 

басына дем алмай, бір ай ұшады. Ал оның ар жағында – саз тау бар. Бетіне бір мысқал тас түссе, соны 

түбіне қарай тартып әкетеді. Онан арыда от тауы бар. Одан адам түгіл, құс та ұшып басына шыға алмайды. 
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Оның ыстығы күнге жетіп тұрады. Міне, осыған жұмсаймыз. Сонан соң, ол кеткен соң, біраз күннен кейін 

некелеп, өзіңе қосып ала бересің» – деді. 

Хан қара қойдың қанын ішіп, қарық-қарық құсып, төрден-есікке, есіктен-төрге домалай бастайды. Барлық 

ел жиналады. Жәңегі мыстан білегін ұстап: «Ойпырмай, айтайын ба, айтпайын ба?» – деп өтірік көзі 

шарасынан шығады. «Қош, неде болса, әулием, жасырмай айт!» деп жалынады. Ел де хан сөзін қоштайды. 

«Ендеше, мен айтайын, бірақ көңілдеріңе ауыр алмаңдар, бұл ханның ауыруы бұрынғы емес, бұл – өте 

қауыпты, дәрісі табылса, 2-3 ай созылады, дәрісі табылмаса 2 айдан кейін өледі» – дейді. Уәзірлері: «Ал, 

енді қандай дәрі керек?» депті. Сонда кемпір айтады. «Бұған су сыйырдың сүті керек, одан басқа дәріге 

жазылмайды» – дейді. Уәзірлер: «Ойбай, ол су сыйырды кім табады дейді?» – елге. Сонда ел: «Оны Құйым 

табады!» – дейді. «Өзің үшін туыпсың, елің үшін күйіпсің» деген қарағым, барып кел!» – деп, ел шу ете 

қалады. Құйым бармақ болып, уәде береді. 

Құйым ертеңіне су сыйырды іздеп, жолға түсіп кетеді. Сол кеткеннен кете берсін. Енді ханға келейік. Хан 

екі-үш күннен кейін Құйымның кеткенін әбден білген соң, Құйымның әйелін алуға жүреді. Ал Құйымның 

әйелі мұны балгер кітабын ашып біліп, сол кітәбіменен дұғалап, өзінің үйін айналдыра 9 қабат адам шыға 

алмайтындай етіп, тастан қорған соғады. Мұны көріп хан, қол астындағы барлық елді жинап, соны 

бұздырады. Кешке дейін ел жиналып 8 қабатын бұзып, бір қабаты қалады. «Ертең бұзамыз»- деп кетсе, 

ертеңіне сол 9 қабаты қайта қаланулы тұрады. Енді осы хан 9 қабат қорғанды күнде бұзумен болсын, енді 

Құйымға келейік. 

Құйым сол кеткеннен кетіп, өзінің айбөкен досына барады. Барып, амандасып болған соң, бар жағдайды 

айтып, соған болысуын сұрайды. Сонда айбөкен айтады: «бұған менің ешқандай көмегім жоқ, ол ақ дәу, 

қара дәу деген үш перінің қолында. Оған бару үшін 6 таудан өту керек. Ол таулардан құс та ұшып өте 

алмайды»- дейді. Ал енді саған айтар бір кеңесім бар: Анау аспанмен тіресіп тұрған бәйтеректі көрдің бе? 

Соның басында «Алып қара құс» деген құс бар. Соның балаларын сол жерде тұратын айдаһар жеп кетеді. 

Сен сол айдаһарды өлтірсең, баласын ажалдан аман алып қалғаның. Бала деген бауыр еттен жаралады ғой. 

Сол үшін де сені қалаған жеріңе апарады. Ал оған бару, тек сенің қолыңнан келеді. Одан басқа істейтін 

амал жоқ» – деді. 

Құйым айбөкенмен қоштасып, сол көрінген бәйтерекке келеді. Келсе, бәйтеректің басында үш балапан 

жатыр екен. Әрбірінің үлкендігі түйенің үлкендігіндей екен. Балапандарға қауырсын жәңә-жәңе шығып 

келеді екен. Әлгі жердің өсімдіктері де басқа жерге қарағанда өзгеше. Түйе жапырақтың бір 

жапырағының асты бір үлкен тайдай екен. Атын босатып жіберіп, сол жерде «айдаһар қай жақтан келер 

екен?» – деп тосып жатты. Жатып ұйықтап, кетіпті. Шырқыраған бір нәрсенің даусынан шошып, ояна 

келсе, әлгі балапандар екен. «Бұл неге сонша шырқырайды?» – деп жан-жағына қараса, бір нән айдаһар 

бәйтеректің суын сығып, жоғары балапандарға өрлеп кетіп барады екен. Құйым 9 бүктемелі ақ семсермен 

салып жіберіп еді, басын қақ айырды. Айдаһар жерге тарс етіп, құлап түсті. Құйым қылышпен кескілеп 

өлтірді де, кеулі жай отыра берді. 

Бір уақыттар болғанда қатты жел тұрды. «Бұл не?» – деп қараса, алып қара құс екен. Әлгі соққан соның 

қанатының желі екен. Келіп, бәйтерекке отыра кеткенде бәйтерек майысып, сына жаздап барып, қайта 

орнына тоқтады. Балаларына әкелген жемді беріп: «Әй, осы жерде адам исі шығады, бұл жерде адам 

қайдан жүр?» дейді. Сонда балалары: «Ана, досың керек пе, жоқ қасың керек пе?» дейді. Әуелі: «қасым 

керек» – дейді. Сонда балалары айдаһарды көрсетеді. Айдаһарды «ауп» деп бірақ жұтып, «ал, енді маған 

досым керек» – депті. Балапандары Құйымға: «шық!» депті. Құйым жапырақтың арасынан шыға келгенде, 

оны да жұтады. Бірақ, балалары тамағынан қысып, шырқырап жібермейді. Жібермеген соң, қайта құсады 

да: «Қой, балаларым, бекер істедіңдер. Жұтып қайта құсқанымда 1000 кісілік күш беретін еді. Бұған 100-

ақ кісінің күші бітті. Бұларың дұрыс болмады» деп, Құйымнан мән-жайын сұрады. Құйым су сыйырдың 

сүтін іздеп келгендігін айтты. «Мұның үлкен жұмыс екен, оған менің күшім келмейді, тек сені апарып, 

сол жерге тастайын, сонан кейінгісін өзің біл, менен басқа ешқандай көмек болмайды». «Жарайды, мені 

сол жерге жеткізсең болғаны, аржағын өзім көріп аламын» – деді Құйым. «Олай болатын болса, сен осы 

жерде екі жеті тос. Мен балаларыма тамақ жиып беріп кетейін. Және өзімізге тамақ дайындайын және 40 

мес су керек. Арада от тауы бар, содан өткенде керек болады» – деді. Сонымен, Құйым сол жерде қалды 

да, алып қара құс тамаққа кетіп, бір жетіде екі рет келіп, балапандарына екі айға жарайтын етіп тамақ 

жиып беріп, 40 мес су артып, үшінші күні қайтып келіп, «ал кетелік» деді. Құйымды аты мен екеуін 
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қанатының үстіне таңып алып ұшады. Бір ай тік ұшты да, сонда Құйымға: «Жерге қара!» деді. Құйым 

жерге қарап, «Жер тоқымның үлкендігіндей-ақ екен» – дейді. Сонда құс: «Әлі төмен екенбіз» дейді: Тағы 

біраз күн тік ұшады. «Ал, енді қара!» дейді. «Жер жуан иненің көзіндей болды» – дейді. Ал енді төбесіне 

шықтық. Енді тура ұшамыз. Сен көзіңді жұм!» – дейді. Бірнеше күн ұшқан соң, бір мезгілде ұшуын 

тоқтатады. Құйым көзін ашса, бір жерге келіп қоныпты. Ал енді «келдік» деді. Қараса, 40 мес судан түкте 

жоқ. «Су қайда?» – деп сұрап еді, жаңа от тауына келгенде өзімізге ыстық келтірмес үшін тесіп, барлығын 

құрттым» – деді. «Ал енді сен осы суды жағалап жүре берсең, алдыңнан көпір шығады. Содан өтіп, ақ 

дәудің үйіне барасың. Мына бір қауырсынымды алып қал. Қай жерге барып қонсаң да от жаққан жердің 

қасына шаншып қал» – деді де: «ал, қош сау бол» деп, құс ұшып кетті. Құйым атына мініп, көпірден өтіп, 

жолмен біраз жүргеннен кейін, алдынан ақ үй көрінеді. Ол үйге келсе, үйден 15-16 жасар бір қыз шығады. 

Ол қыздың аузына бүрме темір салып қойған. Сол қыздан «Бұл кімнің үйі?» – деп сұрайды. «Бұл-ақ дәудің 

үйі» дейді. «Ол – өзі қайда?» «Аң аулап кетті», – депті. «Ендеше, үйіңе түсейін» – деп түссе, үйінде бір 

қазан ет, бір саба қымыз тұр екен. Қызға: «Ет, қымыз әкел!» – дейді. Қыз: «Әкем ұрсады» - депті. Құйым: 

оған қарамай еттен, қымыздан алып, қызға: «іш!» – дейді. Қыз: «Бірге отырып ішпеймін, әкем ұрсады» 

депті. Аузымдағы бүрмені тамақ ішіп қоймасын деп салып кетті» – депті. Құйым: «Әкең енді келмейді, 

ұрыспайды» деп, аузындағы бүрмені алып, тамақ береді де «Әкең қай жолмен кетті?» депті. «Мына 

жолмен кетті». «Қай жолмен келеді?». «Мына жолмен келеді» – дейді қыз. «Келеді» деген жолға түсіп, 

бір жерге ағаш ішіне атын байлап, тосып отырса, артында тазысы, қолында бүркіті, иті ұлып, бүркіті 

шаңқылдап, сауыты сөгіліп келеді екен. Сонда ақ дәу: «Ей, ұлымағырдың иті ұлып, өз басыңа көрінсін! 

Шаңқылдамағырдың құсы шаңқылдап өлеріңе көрінсін! Сөгілмегірдің сауыты сөгіліп, тозарыңа көрінсін. 

Осы Құйым туғанда бүлк ете қалып еді, бар денем» - деп келеді екен. «Әй, мен саған неғылдым?» деп 

Құйым шыға келеді. Сонда екеуі алыса түседі. Алысып-алысып, ақ дәуді алып ұрып, басын кесіп алып, 

қызына: «Мә, әкеңнің басы» деп жүре береді. Қыз әкесінің басын көріп, жылап қала береді. Біраз жүрген 

соң, қара дәудің үйіне келеді. Онда екі қазан ет, екі саба қымыз тұр екен. Оның да үйінде бір қыздан басқа 

ештеңе жоқ, келіп үйіне түссе, қызының аузына бүрме салып қойыпты. Оны сындырып, қасына 

отырғызып, тамақ ішіп, әкесінің қай жолмен келетінін сұрап алып, алдынан шығуға кетеді. Бір жерде 

тосып тұрса, оныңда иті ұлып, құсы шаңқылдап, сауыты сөгіліп келеді екен. Ол да: «Ей, ұлымағырдың 

иті ұлып, өз басыңа көрінсін. Шаңқылдамағырдың құсы шаңқылдап, өлеріңе көрінсін! Осы Құйым 

туғанда солқ ете қалып еді бар денем?» деп келеді екен. «Мен саған не жасадым» - деп шыға келеді. 

Құйым екеуі алыса түседі. Алысып-алысып, оны да алып ұрып, басын кесіп алып, қызына әкеліп: «Мә, 

әкең басы. Әкең келмесіне кетті» - деп жүріп кетеді. Біраз жүріп, қызыл дәудің үйіне келеді. Келсе, онда 

да аузына бүрме салған бір қыз жүр екен. Құйым келіп: «Кімнің қызысың?» – депті. «Мен қызыл дәудің 

қызымын» - депті. «Ендеше, қымыз әкел» – дейді. Онда үш қазан ет, үш саба қымыз тұр екен. Қызға 

аузындағы бүрмені алып, менімен бірге қымыз іш»-дейді. Бұл қыз бұрынғы қыздар сияқты қарсыласпай, 

бүрмені алып, бірге қымыз ішеді. Қымыз ішіп отырып: «Сіз, Құйым деген батырсыз ба?» дейді. «Я, оны 

қайдан білдің?» Менің білгенім, әкем үш ағайынды. Үшеуі де пері. Олар, жиналғанда айтушы еді. Біздің 

ажалымыз, «Құйым деген батырдан»- деп, сол батыр үшеумізді өлтіреді» – дейтін. Және бұл жерге адам 

келе алмайтындай етіп, осы жердің жан-жағын алты таумен қоршаған еді. «Оның үстінен асып келе 

алмайды» – деп дұғамен қоршаған, қайран әкемнің ажалы жеткен екен. Енді саған айтатыным бар: Менің 

әкемнің жаны – бөлек. Екеуің 7 күн, 7 түн алысасың. Сонда әкемнің бір танауынан ақ жібек, бір танауынан 

қызыл жібек салбырап шығады. Сонда сен, соны мұртына келгенде тартып, үзіп ал. Менің әкемнің жаны 

– сол. Сен оны олай етпегенде де жеңесің. Бірақ, сол мұртынан салбыраған жібек жерге жетіп, сенің 

аяғыңа оралып үзілгенше, кем дегенде бір ай алысу керек. Ал, әкем, мына жолмен кетті, барсаң алдынан 

шығасың» – дейді. Құйым жолға түсіп келе жатса, иті қаңқылдап, құсы шаңқылдап келеді екен. «Әй, 

ұлымағырдың иті ұлып, өз басыңа көрінсін! Қаңқылдамағырдың құсы қаңқылдап, өлеріңе көрінсін, 

сөгілмегірдің сауыты сөгіліп, тозарыңа көрінсін! Осы Құйым туғанда солқ ете қалып еді, бар денем» деп 

келеді екен. Құйым бұғынып тұрған жерінен шыға келіп, «Әй, мен саған неғылдым?» – деп, атып шығады. 

Екеуі алыса кетеді. Екеуі 7 күн, жеті түн алысып, сегізінші күні болғанда қызыл дәудің екі танауынан 

бұтамдай бір ақ жібек, бір қызыл жібек шығып, салбыраған екен. Құйым қолын жібере салып, жібекті 

жұлып алады. Қызыл дәу жерге тарс етіп, құлап түседі: Құйым басын кесіп алып, қызына әкеп береді: 

«Мә, әкеңнің басы» – дейді. Қыз: «Өлерін мен өзім айттым, әйтпегенде әлі де біраз жарық дүние көретін 
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еді» депті. Сонымен, Құйым сол күні сол үйге түнейді. Алып қара құстың қауырсынын от басына қыялап 

шаншып қояды. Ертеңгісін Қара дәудің қызының үйіне қонады. Алып қара құстың қанатын от басына 

шаншып қояды. Ертеңгісін тұрса, ақ дәудің қызы: «Ой, Құйым келіп қалыпты ғой!», – деп, малын 

қайырып жүр екен. Қараса, бәрі малымен көшіп, ақ дәудің үйіне келіп қалыпты. Сол күні Ақ дәудің үйіне 

қонып, қанатты тағы от басына шаншып қойып жатады. «О, біздің Құйым досымыз келіп қалыпты!» – 

деп айбөкен малын қайырып жүр екен. Қараса айбөкенге келіп қалыпты. Төртінші күні айбөкеннің аулына 

келген соң, сол жерге түнеп, ертеңгісін өз үйінің қасына келіп қоныпты. Әйелімен амандасып, аман-есен 

көріседі. Ертеңіне алып қара құс келіп: «Ал батыр, менің баламды ажалдан айырғаның үшін азда болса, 

көптей көріп, мені босат,» дейді. Құйым көп-көп рахмет айтып, алып қара құспен қоштасып, ықтиярымен 

қайырады. Ел: «Құйым келіпті, су сыйыр тұрмақ үш дәудің үш қызын әйелдікке алып келіпті» – десіп 

шуылдасады. Құйым ханға барып: «Ал, хан-еке, су сыйырдың өзін әкелдім. Етін жесең де, өзің біл» дейді. 

Хан қорқып: «Қарағым, сен кеткен соң, әртүрлі дәрі дәрмек ішіп, жазылып кеттім» дейді. Сонымен, хан 

мыстан кемпірді шақырып алып: «Ал, мына пәле тағы келді, енді не айла табасың?» дейді. Кемпір 

ойланып: «Енді бір амал бар. Ол былай: Сіз дәу бір маядай сексеуілді маймен майлатып жинатыңыз. 

Ортасына қойған бір шынжыр үстіне шығып тұрсын. Сонан соң, бір күні сол сексеуілдің қасына елді 

жинатып: «Мына сексеуілдің ортасында шынжыр бар, соған біреу байланып отырады. Сонан соң, жан-

жағынан от қоямыз. Түтін аспанға көтерілгенде, менің әкеме берген қонақ асы, берген киімім, істеген 

ісімді, әкемнің кәзір қандай күйде жүргенін көреді. Соған кім байланады?» де. Сонда елге айтып қой, 

«Құйым байланады» – десін. Сонан соң, оны байладағы, отты түгел қойып жібер. Сонан соң, мың жаны 

болса да күйіп кетеді» – дейді. Айтқанын істеп, елді жиып, кемпірдің айтқанын айтты. «Артынан түтін 

көкке шыққансын түсіріп аламыз. Осыған кім байланады және әкемді кім көреді?» деді хан. Ел: «Құйым 

батыр көреді» деді. «Ал, Құйым, бүгін жұма күні, қарағым соны көріп кел!» – деді хан. Құйым: «Мен үйге 

барып келейін» – деп үйіне келді. Әйелдеріне айтып еді. Қызыл дәудің қызы: «Біз періміз, сен барып 

байлан, сонан соң біз көк кептер болып барып, сені түтіннің арасынан алып келеміз, одан қорықпа!» – 

деді. Құйым барып, «Ал мені байлаңдар!» – деді. Құйымды байлап, ел болып, жан-жағынан отты қойып 

жіберді. Түтін аспанға шыққанда кептер болып әйелдері келіп, шешіп алып кетті. Оны ел білген жоқ. Жан-

жағы жанып, ортасы ойылып кеткенде хан атына мініп, «Мен Құйымның өз әйелін алам» деп, уәзірлері: 

«Мен қызыл дәудің, мен қара дәудің, мен ақ дәудің қызын аламын» деп, тура Құйымның үйіне шабады. 

Сонда әйелдері: «Ал енді қыр!» –дейді. Құйым атына мініп, қарсы шапқанда: «Ойбай, біз әншейін шауып 

едік» – деп, быт-шыт болып қашады. Бірақ, Құйым оған көнбей, хан мен бектерін қырып тастап, мал-

мүлкін елге сыйға таратып беріп, өзі сол елдің сұрауы бойынша патша болады. 

Үлкен әйелі босанып, ұл табады. Баласының атын Арпалыс қояды. Арпалыс 8 айға толғанда Құйым 

шалқасынан жатып, көкірегіне мінгізіп отырса, баласы сиіп жібереді. Сонда Құйым күліп жібереді. 

Әйелдері: «Неге күлдің?» депті. «Жәй, өзім ғой», – дейді. Бірақ әйелдері сұрап болмайды. «Күлгенді сұра 

сыры бар, жылағанды сұрама мұңы бар деген, айт!» – дейді. Құйым: «Жарайды, айтайын!» – дейді. «Мен 

жас күнімде түс көріп едім, сонда түсімде түңлік ашық қалыпты, одан үркер жұлдызы көрініп тұр екен. 

Кеудем ашық қалыпты. Кеудеме жаңбыр жауып қалыпты. Қазір мына Арпалыс көкірегіме сигенде сол 

түсім ойыма түсті. Соған күлдім» – деді. Сонда қара дәудің қызы: «Мына Арпалыспен менен туған бала 

сенің әке-шешеңді табады екен, ал мына ақ дәу мен қызыл дәудің қызынан туған бала өгей әкең мен 

шешеңді және екі ағаңды табады екен, барлығы жиналып үркердей болып, бір жерге бас қосады 

екенсіңдер» дейді. Келесі жылы, үш әйелінен үш ер бала туады. Той жасап, бірнеше күн сауық-сайран 

құрады. 

Арпалыс 6 жасқа келгенде қара дәудің қызынан туған бала екеуі тауға шығып, серуендейтін болады. 

Екеуіне сауыт сайман соқтырып, найза жасатады. Арпалыс найза ұстағанда найзасының ұшынан от 

жарқылдап жүреді екен. Ағын шешесі: «Қарағым, кәзір жауға тиіспе, біраз кісі өлтірген соң, найзаңның 

ұшындағы от өшіп қалады да найзаң өтпей қалады, сонда жылқының сідігіне ұстасаң, қайта от шашады» 

– дейді. Сонымен тағы бір рет тауға шықса, таудың аржағында қалың мал көрінеді. Арпалыс 

жолдастарына: «Сендер осылай тұрыңдар, не ел екен, мен барып, біліп келейін» - деп, сол елге қарай 

кетеді. Келсе, қалың қонған ел екен. Шетінде үлкен бір үйден өлең айтқан дауыс шығады. Сол үйге барып, 

атын мамағашқа байлап, найзасын іргеге сүйей салып, «Ассалаумағалайкум!» – деп кіріп барса, бір дәу 

өлең айтып, төсектің үстінде шалқасынан түсіп жатыр екен. 
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Қарт адам еңкейгенде «белім» дейді, 

Көзіме мың кісі де көрінбейді. 

Айқасып қалың қолға ойран салсам 

Кер атым ерінуді бір білмейді – 

деп өлеңді соғып, баланың берген сәлемін алмайды. Бала өзімен атын мақтап, сәлем алмаған соң, 

ашуланып: «Сен батыр болсаң, сенің күшіңді көрейін» деп далаға шығып, найзасын қолына алып, атына 

мініп, жылқысына қарай шаба жөнеледі. Дәудің әйелі бала кеткен соң, артынан жүгіре шығып, шауып 

бара жатқан баланы көріп, қайтып үйіне келіп, күйеуіне: «Сен жаңағы баланың сәлемін бекер алмадың. 

Ол – бала батыр екен. Қолындағы найзасының ұшынан от жанып барады. Қазір сенің жылқыңа барып 

тиеді. Сен «ә» дегеннен оған барма, алдымен елді жауып жібер. Біраз адамды өлтіргенен кейін оның 

найзасының оты өшеді. Сен сонда барып, айқас. Әйтпесе, сенің күшің келмейді» – дейді. 

Арпалыс бара сала қайнап жатқан қалың жылқыға тиіп, айдай жөнеледі. Қараса, жылқышысы бір тайды 

шиге қақтап жеп отыр екен. Бала жылқыны айдай жөнелгенде олар да бата алмай қорқады. Біреуі артынан 

келіп: «Әй, батыр, бұл жылқының иесі де батыр, аты осы жылқыда кетіп барады, батырдың атын беріп 

кет, арманда қалар» – дейді. «Жарайды, алып қал» дейді.Үлкен кер ат екен. Ұстап алып қалады. Атын 

иесіне апарып беріп, болған жағдайды айтады. Батыр ашуланып: «Мен барғанша соғысып жолын 

бөгеңдер!» - дейді. Бірақ жылқышылары барудан бас тартады. «Бармасаңдар, алдымен сендерді 

жайғаймын!» – деп, қорқытады. Амал жоқ, жылқышылары жылқыны қуып жөнеледі. Жылқышыларының 

артынан олда барады. Барса, біразын жайғапты. Найзасының оты өшіпті. Бара баламен айқаса түседі. 

Арпалыс найзасын қалай салса да өткізе алмайды. Қараса, оты өшіп қалыпты. Шауып барып, бір 

жылқының сідігіне ұстап алады. Қайтып суырып алса, от қайта жаныпты. Оны көре дәу үйіне қарай тұра 

қашады. Артынан қуып, үйіне жақындағанда қуып жетіп, найзасын салады. Найза өтіп, ар жағынан 

шығады. Әйелі есік алдына қарап тұр екен. Әйеліне: «Арыздасып қал, найзамды суырғанда жаны қоса 

шығады» дейді. Әйелімен қоштасып, найзаны суырғанда тамырымен құлаған ағаштай жалп етіп, құлап 

түседі. Атын жетектеп, жылқыға әкеп қосып, жолдастарына айдап келеді. Жолдастарына болған 

жағдайды айтып, аулына қайтады. Жолда келе жатса, бір екі сайдың аржағында бір адам түрегеліп 

жығылып, қайта түрегеліп, жығылып жүргенін көреді. Бір жолдасына: «Сен баршы, ана қара неғылған 

адам екен?» – дейді. Жолдасы шауып барып, қайтып келеді. Бір шал, бір кемпір. Барып сәлем беріп едім, 

сәлемімді алмайды. Бірдеңеге сүйеніп тұрады да жерге құлап, жерді тырмалайды. Ақыры жауап ала 

алмадым» – дейді. Арпалыс қызылдәудің қызынан туған бала екеуі: «Біз білейік, сендер осылай тұра 

тұрыңдар!» деп екеуі шауып шалмен кемпірге барып, сәлем береді. «Шал басын жұлып алып: «Ой, 

қарақтарым, Құйымның өзімісің, жоқ көзімісің?» – деп еңіреп қоя береді. Сүйтсе, тышқан артынан кеткен 

әкесі мен шешесі екен. Шал мен кемпірге екі ат мінгізіп, жылқыға алып келеді де бір баланы Құйымға 

шаптырады. «Әкесін таптым, жолына бір кесе бал құйып, төкпей-шашпай алдымыздан алып шықсын» – 

дейді. Құйым хабарды алып, «Бұл қалай, менің балам осындай маған әмір береді» - деп ойлайды. Бірақ, 

шеше алмай, бір кесеге бал құйып алдарынан алып шығады. Әке-шешесі мен аман-есен көрісіп, 

баласынан: «Сен маған неге сондай тапсырма бересің?» дейді. Сонда баласы: «Сен ұлы патшасың, 

үйіңнен жылап шығасың, сонда сенің қай жерің патша болады, сол үшін солай буынын бекітіп келсін 

дегенім» дейді. Сонымен әкесін үйіне алып келіп, үлкен той жасайды. 

Қара дәудің қызынан туған Қасым мен ақ дәудің қызынан туған Есім екеуі «ел көреміз» деп алыс сапар 

жүреді. Жүре-жүре бірнеше айлар жүріп, бір қалың тоғайға келеді. Келсе, ол шеті мен бұл шетіне көз 

жетпес қаптаған қалың жылқыға келеді. Жылқының ағы бөлек, көгі бір бөлек, құласы, қарасы жеке-жеке 

бөлінген. Сондай қызық. Қасым мен Есім екеуі осы жылқыға қызығып, ауылға айдап кетейін деп, 

жылқының бірін қалдырмай айдайды. Айдап, кешке бір жерге келіп қонады. Түнде нөсер жаңбыр жауады. 

Паналайтын жер іздеп жүріп, бір жаман там табады. 

Қасым атын шідерлеп, Есімнен бұрын тамға кірсе, тамның төржақтағы бір бұрышынан бір бұрышына бір 

нәрсе жүгіргенін көреді. Қасым батыр «Бұл кім? Адам ба? Сайтан ба? Адам болсаң айт, сайтан болсаң 

өлтірем!» – деп ақырады. «Мен, адаммын» – деп бір адам даусын шығарады. Адам болсаң, неғып жүрсің?» 

– дейді. Әлгі адам: «Мен саған жайымды айтайын» – деп, қасына келіп отырады. «Мен бір байдың баласы 

едім және үш ағайынды едік. Әкеміз малыменен қашып кетіп бізді тастап кетті. Содан біз кедей болып, 

қаңғып қалдық. Менің ең кіші інім: Құйым еді. Ол да бізден қашып кетті. Ол байғұс қай жерге барып 
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өлгенін білмеймін. Мен үлкен ағамыз екеуміз осы жерде бір байға жалданып, мен жылқысын бақтым, 

үлкен ағайым сиырын бақты. Сөйтіп жүре бердік. Содан бай басқа жерден қоныс алып, соған көштік, 

кеше осы жерден көшіп бара жатқанда мына жерде бір жотаның басына бір ақбоз атқа мінген бір адам 

шауып шыға келіп, бізге қарап ат қойды. Оның артынан біреуі, сөйте-сөйте 40 ақбоз атқа мінген адам 

келіп, елді шапты. Сонан өлтіргенін өлтіріп, өлтірмегенін малымен айдап кетті. Міне, мен аттан жығылып, 

өтірік өліп жатып, олар кеткеннен кейін тұрып, қашып, осы тамға келіп тығылдым» – дейді. Қасым айтады: 

«Сіздің айтуыңызша, Алғанбайдың баласы Құйым ба?» – дейді. «Я, қарағым, оны қайдан білесің?» – деп 

әлгі адам жабыса кетеді. «Сол Құйымның мына екеуміз баласымыз», – дейді. Сол жерде үшеуі көрісіп, 

амандасып болып: «Ендеше, осы жерге қалайық, ертең сол жермен жүрелік» дейді. «Ойбай, қарағым, онда 

бармаңдар, барсаңдар малдарыңнан түк қоймайды және түгел тонап алады» – дейді. «Сіз одан 

қорықпаңыз!» – деп Қасым оны басады. Ертеңіне таң атады. Жылқыны соған қарай айда!» – депті. 

«Қарағым, сауыт-сайманың жоқ, олардың бәрі қарулы, жуыма!» – дейді. «Сіз қорықпаңыз, солай айдай 

беріңіз!» деп, үшеуі жылқыны солай айдайды. 

Бір жерге келгенде бір боз атты шауып шыға келеді. «Әні, келе жатыр» – деп, Құйым ағасы зарқақты. 

«Мен оларды тосамын, сендер айдай тұрыңдар» деп атын көлденең тартып, Қасым тұрып қалады. Бірінің 

артынан бірі шығып, 40 боз атты шауып келеді. Шетінен келгенін қамшымен бір ұрып, аттан ұшырып 

түсірді. Сонымен қырық ұрып, бәрін жерге түсіріп, қырқының да қолдарын байлап, өздері шауып шыққан 

жерге келсе, ар жағы қаптаған мал, тігілген үй екен. Жылқыны айдап сонда келеді. Әлгі тауып алған әкесі 

бір кісіге барып: «Шүйінші! Құйымның мынау балалары екен!» – депті. Сөйтсе, әлгі Құйымның үлкен 

ағасы екен. Оныменен де көрісіп болғанда бір шал келіп, «Қарағым, айтып тұрғандарың Алғанбайдың 

Құйымы ма?» – дейді. «Я» деп жауап береді. «Ой, қарағым-ай, аман екен-ау – ол! Шығай ханның қызын 

алып, қашып кетіп еді, маған бала болып жүріп» – дейді. Сөйтсе, әлгі өгей әкесі екен. «Өгей шешесі – 

мынау!» деп, қасындағы жылап тұрған кемпірді көрсетеді. Барлығына ат, шапан беріп, еліне алып 

қайтады. Еліне алып келіп, Құйымменен көрісіп, барлығы бір жерге жиналып, үркердей болып, тату-тәтті 

өмір сүріпті. Бір уақыттарда аранын ашқан ажал бұлардың да түбіне жетіпті. 

33. Әлібек батыр 

Ертеде бір бай болған екен, төрт түлігі сай болған екен, бір перзентке зар болған екен. Сол бай, 

бәйбішесімен екеуі, құдайдан бала тілеуге тоғыз нарға тоғыз тоғанақ жүк артып, тоғыз ту бие жетектеп, 

тоғыз жолдас ертіп, азық-түлікті жинап алып, жолға шығады. 

Жолаушылар бірнеше күн жол жүріп, шаршап келе жатса, өзен бойында будақтап бұлтпен араласып 

шыққан көк ала түтін, қара құртша қайнап жатқан мал, қалың ел, ерсілі-қарсылы шауып жүрген көп адам 

көрінеді. Бұл- бір үлкен той тойлап жатқан ауыл екен. Тойдың кімдікі екенін білу үшін ауылға жақындап 

келгенде, жолаушылардың алдарынан бір жас әйел кездесе кетіпті. Бұл кездескен жас әйелден жөн 

сұраған екен, ол: «Осы елдің пәленше деген байы баласын сүндетке отырғызып, соған жасап жатқан – 

тойы. Бұл тойда: 

Ұлдыларға орын бар, 

Қыздыларға қымыз бар. 

Ұлы-қызы жоқтардың 

Бұл жиында несі бар?! – 

депті. 

Суырылып, сумаңдап, сұр жыландай қадалған келіншектің сөзіне бұл екеуі қатты назаланып: 

«Баламыздың жоқтығын қазды», – депті де, тоғыз нарды жарып, тоғыз тоғанақты қиып, тоғыз жолдасты 

елдеріне қайырыпты. Өздері темір таяқ ұстап, темір етік киіп, қайыршы болып, ойлаған мақсаттарына 

жету үшін жаяу жол тартып, жүріп кетеді. Бірнеше күн, ай жылдап, жүдеп-жадап, әулиеден әулие қоймай 

сиынады. 

Темір таяқ тебен инедей, 

Темір етік теңгедей болып, 

Мойны ырғайдай, 

Биті торғайдай болады. 
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Бірақ ештеме өндіре алмай, әбден жүдеп-жадап, құдайға өкпелеп, елдеріне қайтады. Бірнеше күн жол 

жүріп келе жатып, бір күні, күн бата құлап жатқан ескі жарты молаға кездеседі. Бұған әйел: «Барайық», – 

дейді, байы: «Жарты мола түгіл, бүтін моладан да түк болған жоқ», – деп барғысы келмейді. 

Байының сөзіне қарамастан, әйелі молаға барады. Бұл молаға келіп жетсе, моланың көлеңкесінде, ақ 

сәлдесі басында, қарагер аты астында, зікір салып, бір әулие тұр екен. Әйелді көре салып: «Өңі-түсі 

қашып, жүдеп-жадап жүрген не қылған адамсың? – деп сұрай бастайды. Әйел өзінің балаға мұқтаждығын, 

көп заманнан бері құдайдан тілегенмен, ештеме бермегендігін айтып, құдайға наразы болып, еліне қайтып 

келе жатқандығын баян етеді. Сонда әулие тұрып: «Мен саған екі қыз, бір ұл берейін, қолыңды жай, 

жылама!», – дейді де, судырлатып батасын бере бастайды. «Ұлың атын – Әлібек, қыздарыңның атын 

Қаныкей мен Тотай қой», – дейді де ғайып болады. 

Бірнеше күндер, айлар өткенде, кемпір-шал баяғы өздерінің шыққан мекен-жайларына келіп жетеді. Елге 

келген соң да бірнеше күндер, айлар өтеді. Күндерде бір күн кемпір арыстанның етіне жерік болып: 

– Шалым! Тілегіңіз бір перзент еді. Олай болса, мен бала кезімде ойнап жүргенде, өзіміздің ауылдың 

артында бір Арал тоғай деген тоғай бар еді, Арал тоғай ішінде Шабақ тоғай бар еді. Соның ішінде бір 

арыстан бар еді, дәл соның етіне жерік болдым, – дейді. 

Шал өзі мерген екен. Жасынан атқаны аң болған, мергендікке өте құмар екен, сондықтан: 

– Жарайды, барайын, – дейді шал. 

– Ертең ерте тұрасың, ақбоз атқа мінесің, қынай белді буасың, қылышыңды мойныңа асынасың, Арал 

тоғай ішінде Шабақ тоғай, Шабақ тоғай ішінде шөкесінен түсіп жатқан арыстанды әкелесің, – дейді 

кемпір. 

Бай ертең ерте тұрады, ақбоз атқа мінеді, қынай белді буады, қылышын мойнына асынып, Арал тоғайға 

барады. Арал тоғай ішіндегі Шабақ тоғайға барады. Шабақ тоғайдың ішін аралап келе жатса, бір арыстан 

шөкесінен түсіп, екі көзі оттай жайнап, шалға шапқалы дайындала бастайды. Сонда шал жақындап келіп, 

арыстанға: 

– Арыстаным, қабыланым, маған шаппа, айға шап! Айға шапсаң – мың күндік, маған шапсаң – бір күндік, 

– деген екен, шалдың мақтауына насаттанып, мың күндік азықты бірден алмақ болады да арыстан айға 

шабады. Айға қайдан жете алсын! Мойны үзіліп, мерт болыпты. 

Сол жерде мерген арыстанға оқ шығармай, қанжар салып, басын кесіп алып, арыстанды екіге бөліп, ақбоз 

атқа артып алып қайтады. Ақбоз атты жеделдете тебіне, сипай қамшылап, желе жортып, қуанышы 

қойнына сыймай, үйіне келеді. Келе сала, арыстанның, етін тай қазанға асып пісіреді де, үлкен астауға 

турап, жерік болған кемпіріне бере бастайды. Кемпір арыстанның етін астаудан қос қолдап, ол ұртына 

бір, бұл ұртына бір тықты. Сүйегін мұрнынан сығып тастай берді. 

Тоғыз ай, тоғыз күн болып, мезгілі жетті. Кемпір толғатты. Жанындағы көршілері кемпірдің толғатқанын 

естіп, жан-жақтан жинала бастады. Қыз-қырқын, қатын-бала – барлығы жиналып, қаптап кетеді. «Қашан 

босанады?» –деп күтіп отырған қыз, қатындардың қалың ортасында бір мезгілде кемпірдің қағанағы қарқ, 

сағанағы сарқ етті. Алпыс қанат ақ орда суға толып кетеді. «Кіндікті мен кесем, мен кесем!», – деп 

отырғандар қасабасын қайық қылып, сырғаларын ескек қылып, судан азар шығады. Ең алдымен, Әлібек 

туады, алты қарыс селебесін қолына ала туады. Оның артынан Қаныкей мен Тотай туады. Сонымен, 

кемпір бір ұл, екі қыз табады. Алпыс қойдың терісі Әлібектің асығына, тоқсан қойдың терісі тобығына 

жетпейді. Балалары бір күнде бір жасап, екі күнде екі жасап, ержете бастайды. 

Әлібек бір күндері шешесіне: 

– Жақын жерде мен баратын үй бар ма? – дейді. 

Шешесі: 

– Қарағым, сен баратын жақын жерде нағашыңның үйі бар, соған барып, көңіліңді көтеріп ойнап-күліп 

қайт, – дейді. 

Әлібек шешесінің тілін алып, нағашысының үйіне бармақшы болады. Бұған бару үшін Әлібек жылқысына 

келіп, жылқышыға ат ұстатып мінсе, әкесінің жинаған малынан оны бір жылқы көтере алмай, белі үзіліп 

қала береді. 

Әлібек нағашысының үйіне жаяу барады. Нағашысы алдынан шығып, жиенінің келгеніне қуанып, жаяу 

келген себебін сұрайды. Әлібек ыза болып: 
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– Әкем жылқы жимай, ит жиған екен! Осында мініп келуге бір ат таба алмай, жаяу келдім. Сондықтан, 

маған мінетін ат беріңіз, – дейді. 

Нағашысы жылқыдан өзі таңдап алуына ерік беріп, жылқысына ертіп келсе, өзге жылқыдан өзгеше болып 

бір қызыл құнан көзіне түсе кетеді. Әлібек ұстап алып, қарғып мініп, қызыл құнанмен шапқылап отырып 

шешесіне келеді. 

– Шешеке, шешеке! Нағашымның үйінен әкелген құнаныма ат қойып беріңіз, – дейді. 

Сонда шешесі: 

– Орғи-орғи жүгіретін Орқызыл болсын! – деп бата береді. Тағы бір күндерде «нағашысының үйінде 

Құмарлан деген ит күшіктейді»-дегенді естіп, Әлібек қайта келеді. Нағашысы алдынан шығып: 

– Жиенжан, неге келдің? –дейді. 

– Сіздің Құмарлан атты итіңіздің бір күшігін қалай келдім, – дейді. Нағашысы: 

– Құмарланға өзің барып жыр айтып, мақтап-мақтап алмасаң, ол күшігін ешкімге бермейді, – деді. 

Сонда Әлібектің айтқаны: 

Ей, Құмарлан, Құмарлан! 

Базардағы пістедей 

Мұрның сұлу, Құмарлан. 

Алты таспа қамшыдай 

Жоның сұлу, Құмарлан, 

Тізіп қойған моншақтай 

Тісің сұлу, Құмарлан, 

Бір күшігің берсейші-ай! – 

дейді. 

Құмарлан шынында, мақтау сүйетін ит екен. Әлібектің мақтағанына разы болып, артқы аяғымен бір 

күшігін сермеп, тастай беріпті. Әлібек күшікті ала салып, шешесіне келіп: 

– Шешеке, шешеке, нағашымнан әкелген күшігіме ат қойып беріңіз, – дейді. 

Сонда шешесі қолын жайып: 

– Аты Құбақұс болсын, – дейді. 

Бұған қосымша Қара бүркіт атты, жақсы құс та тауып алады. Әлібек Орқызыл, Құбақұс, Қара бүркіт – 

үшеуін сылап-сипап, бойына кір жуытпай, жақсылап өсіреді. Бір күндерде үйіне Әлібек іште жатқанда, 

шешесі мен әкесіне дос болған кісі келеді. Әлібек досына: 

– Я, достым, не қалай келдің? – деп құрмет етеді. 

Сонда досы отырып: 

– Батыр, іштен ала туған алты қарыс селебеңді қалай келдім, – дейді. 

Әлібек: 

– Достым, селебемнің ісі қиын. 

Селебені жасауға келгенде 

Қырық бір ұста жиылған. 

Егеуіне келгенде 

Елу ұста жиылған. 

Таптауына келгенде 

Тамам ұста жиылған. 

Селебем қыныма сиынған, 

Қыным басыма сиынған. 

Басым барып әулиеге сиынған. 

Сондықтан, селебемді бере алмаймын, – дейді. Досы: 

– Ендеше, күшігіңді бер, – дейді. 

Әлібек: 

– Күшігімнің ісі одан да қиын, бұл күшігім туғанда: 

Қолбаулының түлкісі 

Қолаңдасып жүрген күн, 

Елбаулының түлкісі 
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Елеңдесіп жүрген күн. 

Жаусалы мен Байсалы 

Құшақтасып жатқан күн. 

Күндер басын қоя алмай, 

Шөмішімен қатқан күн. 

Сондықтан, күшігімді бере алмаймын, – дейді. 

Досы батырдан ештеме алмай, ашуланып, шығып кетеді. Батырдың ойына досының ашуланғаны кіріп те 

шықпайды. Өзінің Орқызылын, қыран құсын баптай береді. Бір күндерде Орқызылдың ойнақтағанын, 

асығынан жер қазып, кермеге тұрмағандығын, Құбақұстың қаңқылдап, үйге жатпағандығын, Қара бүркіт 

құстың саңқылдап, томағаға шыдап отырмағандығын көріп, батыр шыдай алмай, аңға шыққан екен. Бір 

ақ марал кездесіпті. Сонда марал қайғырып: 

Ей, Құбақұс, Құбақұс, 

Дөңгелек біткен мүйізім. 

Сайға бітсін деймісің? 

Қолқалы жүрек, қос бүйрек 

Тәттісін оның жеймісің? 

Алты тарау ақ мүйіз 

Адыра қалсын деймісің? 

Артымдағы үш бұзау 

Жетім қалсын деймісің? – 

дейді. Сонда бұл сөзге Құбақұс: 

Дөңгелек біткен мүйізің 

Сайға бітсе, қайтейін. 

Құйрық жесем, қой десем, 

Шешекем көңілін, қайтейін. 

Орғи-орғи жүгірген 

Орқызыл көңілін, қайтейін. 

Қолқалы жүрек, қос бүйрек 

Тәттісін оның, қайтейін, – 

деп, жауап беріп, маралды бас салады. 

Батыр Құбақұс қимылына разы болып, маралды теңдеп, қуана-қуана аулына келсе, алдынан шешесі 

шашын жайып, бетін жыртып, шыға келіпті: 

– Ойбай, балам, зәр жейін, зәр жегенде қан жейін! Сен жоқта үйге Шүліңгір деген батыр келіп, бір аяқ 

саумал ішіп кетті. «Бүгінгі күні Әлібекті өлтіріп, Қаныкей мен Тотайды алам», – деп кетті. Мынау жатқан 

– соның ізі, – дейді. 

Әлібек Шүліңгірдің астындағы алты құлаш ала байталының ізіне қараса, оттың орнындай болып жатыр 

екен. Бұрын мұндай керемет батырлармен кездесіп көрген емес. Бірақ, екі көзінен қан ағып, зар жұтып 

жылаған шешесін көрген соң, тағат қылып тұра алмай, атының басын бұрып алып, Шүліңгірді қуып 

кетіпті. 

Шүліңгірдің ізіне түсіп келе жатса, көп ұзамай-ақ, ауылдың сыртқы жағында, тоғай арасында күннің 

батуына қарап, қабағынан қар, кірпігінен мұз жауған қаһарлы Шүліңгір Әлібекке шабуыл жасамаққа 

тосып тұр екен. Әлібек Шүліңгірдің қаһарлы кескінінен қауіптеніп, Шүліңгірге: 

Ой, Шүліңгір, Шүліңгір, 

Орқызылдай ат берсем, 

Мінер ме едің, Шүліңгір? 

Қара бүркіт құс берсем, 

Салар ма едің, Шүліңгір? 

Құбақұстай ит берсем, 

Жүгіртер ме едің, Шүліңгір? 

Оған разы болмасаң, 

Қаныкей мен Тотайды 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1155 bet 

Қоса берсем екеуін 

Құшар ма едің, Шүліңгір? – 

деп жалынады. Сонда Шүліңгір: 

Қара бүркіт құсыңды 

Құс салдырсам, аламын. 

Құбақұстай итіңді 

Ит жүгіртсем, аламын. 

Орқызылдай атыңды 

Атқа мінсем, аламын. 

Каныкей мен Тотайды 

Әлібекті өлтірсем, аламын! – 

депті. Әлібек: «Ақыр бір өлім бар ғой» – дегендей ыза болып, Шүліңгірге: 

Біздің, біздің, біздің құл, 

Біздің үйге түскен құл. 

Көбік саумал ішкен құл, 

Көпшігіне тосқан құл, 

Қалмақты ердің қасынан 

Дәл жүректің басынан! – 

деп садақпен Шүліңгірді тартып қалғанда, Шүліңгірдің өңменінен өтіп, оқ ту сыртынан шығыпты. Әлібек 

Шүліңгірдің сауыт-сайман, қару-жарағын алып, астындағы алты құлаш ала байталын жетектеп, аулына 

келеді. 

Сонан бастап, Әлібектің батыр, мерген деген атағы жер жарады. Ноғайлы деген елге қадірі артады. 

Әлібектің жолдастары көбейеді. Олар Әлібекке әйел алғызбақшы болады. Әлібек тумай тұрғанда 

айттырған бір көршісінің Ақбілек дейтін сұлу қызы болғанын, бұл қыздың әкесі мен шешесінің кедей 

екендігіне қарамай, Әлібектің әкесі, «өзінен еркек бала туса осы Ақбілекті Әлібекке алып берем»- деп 

айтқан сөздері болған екен. Жолдастары сөйлесіп отырып, Әлібекке осы әңгімені айтады. Бірақ, Әлібектің 

әкесі мен шешесі бала тілеуге кеткенде, тоғыз ру ел болып, жан-жаққа көшіп кеткен елдердің ішінде 

Ақбілектің үйінің іші де бірге кетіпті. 

Ақбілек өзі сұлу, жақсы болып, бойжетіп отырған кезі. Әлібектен үш-төрт жас үлкен. Жолдастары 

Әлібекпен сөйлесіп отырып: «Сол Ақбілекті ал, одан сұлу қыз жоқ», – деп ақыл береді. Әлібек Ақбілектің 

қандай екенін жақсы біледі. 

Әлібек бір күндерде: «Әйел алам», – деп, әкесіне кісі салады. Әкесі баласының бұл талабына өте қуанып, 

еліне: «Ноғайлы елінің барлық қыздары жиылсын! Әлібек таңдағанын алады!, – деп жар салады. Мұны 

естігенсін жан-жақтағы елдің сұлу қыздарың жиналады. Әлібекті бір дөңнің басына отырғызады, барлық 

жиналған қыздар: 

Қарқараларын қарсы киіп, 

Тақияларын дәл киіп, 

Аяқтарын шеки басып, 

Әлібектің алдына біртіндеп өте бастайды. Ертемен өткен қыздар күн бата азар бітеді. Әлібек жиналған 

кыздардыц ешбірін де жаратпайды, қайда кетсе де, Ақбілекті іздеп барып, алмақшы болады. 

Әлібек бір күндерде әкесіне: «Қайдан да болса, Ақбілекті іздеймін, соған рұқсат етіңіз», – дейді. Әкесі 

оған барар жолдың қауіпті екенін, екі ортада дария барын айтып, жібергісі келмейді. Әлібек бұған көнбей, 

әкесінің рұқсатын алады. Ақбілекті іздеп, тоғыз жолдас, тоғыз жорға жетектеп, жол жүгін артып, жүруге 

даярланғанда, әкесі келіп: «Қарағым, осы жүретін жолыңда пәленше байдың баласы жылқысын отарлап 

жатыр, соның дариядан өтетін Қараша ат деген аты бар, соны сұрап мін», – дейді. 

Әлібек әкесінің ақылын қабыл алып, азық-түлігін қамдап, елімен қош айтысып, жолдастарын ертіп, 

Ақбілекті іздеп жүріп кетеді. Күн-түн қатып жүріп отырып, бірнеше күндерде байдың отардағы жатқан 

жылқысына келеді де, жолдастарымен ақылдасып, «көрінген жылқы, сірә, Қараша аттың кескіні болар» 

деп, желе жортып, сипай қамшылап, жылқының шетіне таяп келіп, назар салып қараса, жылқы семіз, күйлі, 

мойындары құрыштай, асыр салып, бірінің соңынан бірі ойнақтап, өзенге қарай кетіп барады екен. Суға 
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карай шапқылаған жылқының қызығына қарай-қарай, біраздан соң жылқының қалың ортасына 

келгендігін білмей қалады. 

Жан-жаққа көз жіберіп қараса, бұл, қара құртша қайнаған отардағы байдың жылқысы екен. Жылқы 

ортасында қаз-қатар ақ шатырды тігіп, отардағы жылқы басында байдың балалары жатыр екен. Батыр 

жолдастарымен қатар тұрған екі ақ отаудың жанына жетіп келіп, рұқсат сұрап түсе қалады. Екі үйдің 

арасында кермеде, мойны кере құлаш, екі көзі оттай жайнап, асығынан жер қазып тұрған аттың тұрпатына 

батыр қадала қарады. Үйде отырған байдың баласы сыртқа шығып, келген қонақтарды күтіп алып, құрмет 

етеді. 

Батыр жолдастарымен үйге кіреді, ат соғып шаршап келген қонақтар шай қайнағанша тынығу үшін төрдің 

алдына қисайып, жата кетіседі. Қонақтар демалып тыныққан соң, бай баласы қонақтармен кеңес бастайды. 

Батыр өздерінің неге келгенін, қайда баратындықтарын баяндады. Бұл жерге ат майын сұрай келгенін, 

пәленше елге дариядан өтіп кеткен жесірін іздеп бара жатқанын айтады. Батырдың не себеппен келгенін 

білген соң, Қараша аттың майын беруге бай баласының көңілі кетеді, бірақ жеті күншілік жерде жатқан 

әкесінен рұқсат сұрауға тура келеді. Қараша ат сияқты атты рұқсатсыз беріп жіберу қиынырақ болады. 

Әкесінен рұқсат сұрауға Қараша атқа мініп алып, жеті күншілік жердегі әкесіне жүріп кетеді. 

Әкесі баласының келе жатқанын Қараша аттың дүбірінен біліп, жанында жатқан кемпіріне: 

Оқтаудай қатып тұр сана, 

Отты үргіштеп жақ сана, 

Есікті ашып бақ сана, – 

деп кемпірін оята бастайды. «Қараша ат, Қараша ат болғалы дүбірі мұндай қатты шыққан жоқ еді», – дейді 

шал. Бұл сөзді айтқанша болмай, баласы келіп, үйдің жанына түсе қалады. Баласына бай: 

Желпілдеген ту бар ма? 

Жер қайысқан жау бар ма? 

Қараша ат, Қараша ат болғалы дүбірі мұндай қатты шыққан жоқ еді! – деп сұрау береді. Сонда баласы 

әкесіне: 

Желпілдеген ту да жоқ 

Жер қайысқан жау да жоқ. 

дейді де: «Ер Әлібек батыр теңізден өткен жесірін іздеп барады екен, соған теңізден өтуге Қараша аттың 

майын сұрай келді. Берейін бе, бермейін бе?» деп сізден рұқсат сұрағалы келдім, – дейді. 

Әкесі баласына: 

– Қарағым, «Ат аяған жерге қарайды, құс аяған көкке қарайды» деген мақал бар. Ат аяма, бер! – деп 

рұқсатын береді. 

Баласы Қараша атқа мініп алып, ізінше кейін қайтып, отарда жатқан жылқысына жетіп келсе, кетерінде 

қазанға салған еттің көбігі әлі тарамаған екен. Батыр бай баласының қайда барып келгенін сұрайды. Бай 

баласы әкесіне барып, Қараша аттың майын беруге рұқсат алып келгенін айтты. 

Ертеңінде Қараша атқа мініп, Орқызылды байдың баласына тастап, Әлібек ұзақ сапарға шығады. Бірнеше 

күндерден кейін дарияның жағасына келіп, жолдастарын тастап, батырдың өзі Қараша атқа мініп алып, 

дариядан өтеді. Су бетінде келе жатып көз салса, қаптап жатқан халық, ел, көк ала түтін көрінеді. 

Дариядан шыға бергенде қолында екі шелегі бар, бір жас әйел суға қарай жүріп келеді екен. Бұл әйел 

Әлібекті көре салып: 

Атыңның мойны қыпшақтай, 

Садағың аузы шақпақтай. 

Суық түсі сұр жігіт, 

Аты-жөніңді айт, жігіт, – 

дейді. Әлібек батыр бұл сөзге: 

Желдеп кеткен жеті отау 

Қайыра шеккен қара інген, 

Жез бұйдалы сары тайлақ, 

Жоқшымын да жоқшымын! – 

дейді. Әйел: 

Желдеп кеткен жеті отау, 
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Жетпіс жалшы, болмасын. 

Қайыра шөккен қара інген 

Енекеңіз болмасын. 

Жез бұйдалы сары тайлақ 

Бикеш жаным болмасын. 

Бүгінгі күні қына той, 

Ертеңгі күні сына той. 

Үй артынан жау шықты, 

Жекешұнақ дәу шықты! 

Ел-жұртымызды қырып-жойып, қалмақтың батыры Ақбілекті алғалы жатыр, – дейді. 

Батыр Жекешұнақ жатқан үйді сұрап алып, кіріп барған екен, ол өз жанынан орын беріпті. Әлібек 

батырдың жанына отырады. Екі батыр жөн сұрасып, бірімен-бірі танысқаннан кейін, Жекешұнақ: 

«Қарағым, інім, қарап отырғанша ермек болсын, садақ атысайық», – дейді. Әлібек те қабыл алып, екеуі 

аулаққа барады. 

Жекешұнақтың қырық жолдасы бар екен, садақ ататын жерге ерте жүреді. Жекешұнақ өзінше елден асқан 

батыр екендігін Әлібекке көрсетпекші екен, оның атқан оғын қырық жолдасы барып азар суырып әкеледі 

екен. Әлібектің атқан оғын Жекешұнақ қырық жолдасымен барып суыра алмаған соң, өзі барып екі 

саусағының арасымен суырып алады. 

Осымен кеш батады. Жекешұнақ Әлібектің ерлігіне таң қалып, ауыр ойға түседі де жатып қалады. Ел 

жатқан кезде Әлібек Ақбілек отыратын ақ отауға қарай келе жатса, бұл келген батырдың кім екенін біле 

алмай Ақбілек жар-жар айтып отыр екен. 

Есігім алды жоңышқалы, жар-жар! 

Әуел баһар ашылар күлсең әні, жар-жар! 

Танымаймын, қай ноғайдың ұлысың? 

Білсең әні, жар-жар! 

Сондағы Әлібектің берген жауабы: 

Есігім баһар жоңышқалы, жар-жар! 

Әуел баһар ашылар күлсем әні, жар-жар! 

Танымасаң, Ақбілек танытайын, 

Менің атым, Әлібек, білсең әні, жар-жар! 

Ақбілектің бағанағы су басында кездескен жеңгесі: «Бикешжанның шын күйеуі жаңа келді», – деп, атасы 

мен енесінен, барлық елден «сүйінші» сұрай бастайды. Ел жиылады, бірақ Жекешұнақтан қорқып, Әлібек 

пен Ақбілекті жасыра тұрады да, түн ішінде дариядан өткізіп қоя береді. 

Әлібек таңға таяу дарияның жағасында жатқан жолдастарына жетіп келеді. Дарияда аққудай болып жүзіп 

келе жатқан Ақбілек пен Әлібектің дидарына тоймай, қашан жандарына жеткенше тағат қылмай тұрған 

жолдастары су жағасына келгенде, қуанып алдарынан шығып, екеуін қарсы алады. Енді бұл жерден жол 

тартып, елге қайтады. 

Таң атып, ел тұрған кезде Ақбілектің жеңгесі, хабар беру үшін Жекешұнаққа келеді. Сондағы оның 

Жекешұнаққа айтқаны: 

Атыңның мойны қыпшақтай, 

Садағынның аузы шақпақтай, 

Суық түсі сұр жігіт, 

Бикеш жанды алыпты да кетіпті, – 

дейді. Жекешұнақ келіншектің бұл сөзіне ыза болып, қамшымен арқадан тартып жіберіпті. Сонда 

келіншек ызамен барып Жекешұнаққа: 

Атаңа нәлет, ит кәуір, 

Енеңе нәлет, ит кәуір, 

Қолыңнан екі келсе, бірін істе, 

Бикешті дәл қолымнан жөнелттім! – 
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депті. Жекешұнақ қатты ашуланып, қара арғымақпен дариядан өтіп, Әлібектің артынан қуып кетіпті. 

Әлібек Жекешұнақтың келе жатқанын біліп, жолдастарын ілгері жіберіп, өзі жауды тосып, кейін қалған 

екен. 

Жекешұнақ келе сала-ақ, Әлібекке қаһарлана соқтығады. Әлібек Жекешұнаққа: «Жесіріңнен айрылып 

келген сорлы адамсың. Сондықтан, кезекті саған бердім», – дейді. Сол-ақ екен, Жекешұнақ ашулы күшіне 

шыдай алмай, шіреніп тұрып садақпен тартып салады. Әлібек аман қалып, кезек алады да, «қақ жүректің 

басы»-деп, «өлер жері осы»-деп тартқанда, Жекешұнақ аттан өкіре құлайды. Әлібек кешке қарай 

жолдастарына жетіп келеді. Бір-екі күн өткен соң, бір жерге кеш келіп тоқтайды. Әлібек ауырып қалады. 

Жекешұнақпен атысқанда жараланған жерін ескермей, қансырап қалыпты. Әлібек осы арада талып 

қалады. 

Ақбілек зар жылап, жолдастары улап-шулап, қайғыланып, Әлібекті «өлді» деп есептеп және оны көмуге 

қимай, сол жерге тастап, жүріп кетеді. Қараша атты көшке тіркеп алады. Бір күндерде көшке тіркеулі келе 

жатқан Қараша ат капаланып, хайуан да болса өзінің үстіндегі батыры жоқ болған соң: «Мен не қылып 

көшке тіркеліп келе жатырмын? – деп, ыза болып, кейін шегініп қалып, шылбырын үзіп, қайтадан 

бағанағы Әлібектің өлген жеріне келеді. Батырдың кеудесінен иіскеп тұрады, қайғырып, мұңайып, ыза 

болады. Сол мезгілде арт жағынан бір топ құлан жайылып келді. Әлібектің кеудесін ашып иіскеп, екі 

көзінен жас мөлт-мөлт төгіліп түрған Қараша ат артына жақындап келген құландарды артқы аяғымен 

теуіп жібереді. Тепкен уақытта, көп құланның ішінен бір құлан мұрттай ұшты. Басқа құландар бұған 

қарамай, өз беттерімен жайылып жүре берді. Жығылып жатқан құланның талып жатқаны, я болмаса өліп 

жатқаны белгісіз. Біраз уақыт өткен соң, тағы да бір топ құландар жайылып келді де, жығылып жатқан 

құланға бір топ көдені шайнап-шайнап, бүркіп жіберді. Жығылып жатқан құлан ұшып тұра келіп сілкініп, 

келген құландармен бірігіп, ойнақтап жүре берді. Хайуан да болса, кетіп қалған жолдастары жығылған 

құланға қайтып келіп, тұрғызып алғанын Қараша ат байқап тұрса керек. 

Қараша ат, «кәнеки, дем болмас па екен?» – дегендей, бір түп жусан-көдені жұлып алып, шайнап-шайнап 

Әлібекке бүркіп жіберді. Әлібек селк ете түсіп, ұшып тұра келді. Жан-жаққа қараса, көштері көрінбейді, 

адам жоқ, аң-таң қалып тұрады да, Караша атқа мініп алып, көштің артынан қуа бастайды. Қараша ат жан 

қойсын ба? Күншілік жерге кеткен көшке салып ұрып жетіп келді. Қайғырып, улап-шулап бара жатқан 

келіншек пен жолдастары жалт қарап, Қараша аттың ойнақтап келе жатқанын көрген соң, тоқтай қалады. 

Әлібек ырғытып, атып келіп, келіншегі мен жолдастарына көрісіп, өзінің қатты ұйықтап қалғандығын 

баяндады. Әлібектің ойыны ойын, күлкісі күлкі болып, бірнеше күн жол жүріп, жолаушылар өздерінің 

елдеріне келді. Әкесі мен шешесі баласы мен келіні аман-есен келіп қосылғандығына той жасайды. 

Қараша аттың майы үшін байдың баласына сый беріп разы қылады. Сөйтіп, Әлібек батыр мен Ақбілек 

сұлу қызық көріп, дәурен сүреді. 

34. Жалғыз жігіт 

Бұрынғыда Жалғыз жігіт деген батыр болыпты. Оның әке-шешесін соғыста қалмақтар жеңіп өлтірген 

екен. Жалғыз жігіт ержеткеннен кейін, әкесінің кегін алуға жанына бір жолдасын ертіп алып, қалмаққа 

қарай жол тартып жөнелген. Сонымен келе жатып, көп қалың қалмақтың әскеріне жолығып, сол жерде 

соғысып, есеп жетпес қалмаққа екеуі екі жағынан бастап тиісіп, кешкі уақытта қосылып, келіп жатады. 

Екі күн өтіп, үшінші күні Жалғыз жігіт өледі. Жанындағы жолдасы сол күні қалмақты жалғыз қырып 

бітіріп, жан-жағына қараса, Жалғыз жігіт өліп жатыр. Күрең аты басында айналып оттап жүр екен. Қасына 

жолдасы келсе, басы бір бөлек, денесі бір бөлек жатыр екен. Басын денесіне қосып, үш күн жылап: «Құдая, 

осыны маған тірілтіп бер!» – деп отырғанда, Жалғыз жігіт: «Жау қай жақта?» – деп атып тұра келіп, тұра 

атына мініп, жолдасымен екеуі Көктөбеге қарай тартады. Дәл Көктөбеге келгенде Жалғыз жігіт 

жанындағы жолдасына: «Тоқта!» – деді. Жүріп келгеніне үш күн болған екен, «Менің халім бітті, енді 

өлемін», – дейді. Жалғыз жігіттің Жаңыл деген әйелі бар екен, ол үйінде екіқабат қалыпты. «Соған сәлем 

де, қыз туса, атын өзі білер, менің жайым осындай болды, ұл туса, баланың атын Ертұяқ қойсын!», – деп 

жолдасына қош айтып жылап, жанын сол жерде береді. 

Сонымен, жолдасы таудың басына көр қазып, Жалғыз жігітті көміп, күрең аттың сайманын мықтап 

байлап, Жалғыз жігіт тапсырып кеткен атты басына байлап, жылап-жылап, батырды құба жонға тастап, 

елге қарай тартты. Араға бірнеше күн жол жүріп келе жатқанда, Жаңыл үйдің төбесіне шығып тұрып 

жалғыз қарайғанды көріп: «Уа! Жалғыз жігіт өлген екен!» – деп жылап, манағы жалғыз атты жолаушының 
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алдынан шықты. Келіп жолықса, айтқанындай, күйеуінің құрдасы, екеуі көрісіп-жылап, құрдасы басынан 

өткен уақиғасын Жаңылға баян етті. Жаңыл екі жақсы пар атты жеккізіп құрдасымен екеуі Жалғыз 

жігіттің жатқан жеріне жөнелді. Артынан саба мен қойларын алып, елінен ақсақалдар келіп қалды. Жаңыл 

Жалғыз жігіттің қабірін құшақтап жылап, жанындағы жолдастарының жылауын тоқтатып, құран оқып, 

бата қылып, еліне қайтты. 

Еліне келіп, бірталай уақыт жүрді. Жаңыл тоғыз ай, он күннен кейін босанып, бір ұл тапты, елі жиылып, 

қызықтап той қылып, ауылдың ақсақалы, молдасы жиылып баланы қызықтады. Жаңыл айтты: «Әкесінің 

тапсырып кеткен аты бар. Соны сіздер тауып қойыңыздар, – деді. «Кім тапса, соған бір қысырақтың үйірін 

және қанша дүние берем», – деді. 

Айтқанындай, ақсақалдар, молдалар жиылып кітап ашып, баласының атын сандалып таба алмай 

отырғанда, бір кедей кәрия адам келіп: «Сіздер таба алмайсыңдар, баланың аты-Ертұяқ», – деді. 

Сонымен молда мен ақсақалдар бос қалып, әлгі нашар адам бір қысырақтың үйірін алып, қанша дүние 

алып, разы болып кетті. 

Сонымен, Ертұяқ төрт-бес жасқа келгеннен кейін, ауылдың балаларымен доп ойнап, сираққа қағып өлтіре 

береді, асық ойнап балалардан ұпай алып өлтіре берді. Бір күні ауылда бір кемпірдің жалғыз баласын ұпай 

алып, өлтіріпті. Әлгі кемпір Ертұяқты: «Жалғызыңнан жайрағыр, менің жалғыз баламды өлтіргенше, 

жорықта өлтірген әкеңнің құнын даулап алсаңшы!» – деп баланы қарғайды. Бала оны елемей жүре берді. 

Бір күні асық ойнап, садағын иіріп, үйіне келе жатқанда бір кемпірдің өрмегіне садақ тиіп кетіп, үзіп 

тастады. Әлгі кемпір баланы қарғап: «Қалмақтан әкеңнің құнын алсаңшы, менің өрмегімде не алмағың 

бар еді?» – деді. Бала үндемей өрмегін жалғап беріп, кемпірдің арқасынан қағып: «Әлгі сөзіңді, шешеке, 

маған түсіндіріп қайыра айтшы?», – деп анығын кемпірден сұрап алып, үйіне келіп шешесі Жаңылға: 

«Бидай қуырып бер!», – дейді. Шешесі бидай қуырып берді. Бидайды жеп отырып: «Мә, шеше!» – деп 

қолына баса қойып: «Менің әкем қайда, менде туысқан жоқ, жұрттың бәрі айтады, «әкеңнің құнын 

қалмақтан даулап алсаңшы, дейді», – деп шешесін қысады. Шешесі: «Ол – жұрттың бос сөзі ғой, оған 

ерме, балам», – деп еді, бала оған болмады. Қолы бидайға шыдамай, шешесі шынын айтады. Әкесін 

қалмақ өлтіргенін анық білген соң, бала жүрмекші болады. Шешесі: «Балам, қолыңа жүген алып жылқыға 

бар, қай жылқы бетіңе қараса, соны ұстап мін!», – деді. Бала қолына жүген алып жылқыға барды. Жүгенді 

сылдыратып еді, бір қотырша тай қарай қалды, бала менсінбей жүгенін қайта шылдырлатып еді, әлгі 

тайдан басқа жылқы қарамады. Сонан соң: «Осы бұйырған шығар», – деп ұстап, жайдақ мініп алып еді, 

бесті ат болып тұра қалды. Үйіне келіп, ер-тұрманын ерттеп мініп еді, жеті жасар ат болып шықты. Үйдің 

белдеуіне әкеліп байлап еді, жерді тарпып ауыздығымен алысып тұрды. 

Сүйткенше болған жоқ, «жау келді» деген хабар тиді. Ел жаман дүрлікті, қорқып Ертұяққа келді. 

Ертұяқтың он бес жастағы кезі, манағы Ертұяқ әкесінің құрдасына барды. «Заман осылай болды, бұрын 

жаудың бетін көрмеген соң, сіз басшы болып жүріңіз!», – деп еді, әкесінің жолдасы бармады. Бала 

ашуланып: «Өлмесем, артынан сені көремін», – деп, жалғыз өзі ауылдың жанына келген қалмақпен ұрыс 

салды. Сонымен қырғанын қырып, қалғаны қашып құтылды. Ертұяқ жауды қырып болғаннан кейін, 

манағы әкесінің құрдасының үйіне келіп: «Бармысың, үйден, шық?!» – деп айқай салды. Әкесінің құрдасы 

шықпасқа халі жоқ, қорыққаннан шықты. Бала қолымен көтеріп алып, қанжығасына байлап, екі аяғын 

балпақтатып алып үйіне келе жатқанда, шешесі алдынан шығып, баласына жалынып: «Қарағым, 

ашуыңды маған бер!», – деп, сөйтіп жанын алып қалды. 

Бала біраз тынығып алып, ауылынан екі жүз әскер және бір жауырыншы, бір құмалақшы алып, қалмаққа 

және жөнелді. Келе жатып жауырыншы жауырын қарап: «Бұл жолда барғанменен жолымыз болмайды 

екен, қайтайық», – деді. Оған Ертұяқ болмады. «Шыққан бетімнен қайтпайым, не болса да барып 

көрермін», – деді. 

Жанындағы екі жүз жолдасы кейін қайтып, жанына үш сыншы ертіп алып, қалмаққа қарай келе жатып, 

бір төбеге келді. Төбенің басына шықса, мына жағынан сықырлаған қалың қалмақты көрді. Сол күні 

төбеге қонды. Шаһардың бауыры-терең қара су екен, Таң атқаннан кейін, үш жолдасына айтты: «Кейін 

бара тұр, мен қалмаққа барып көрейін», – деп, «тәуекел»-деп соғысқа кірісті. Соғысып, қалмақты қойдай 

қырды. Қалмақтың әскерлері бітіп қалған кезде, бір әуемен тірескен қалмақтың батыры қолына күрзі 

шоқпарын көтеріп келіп, Ертұяққа айтты: «Сен аманыңда кейін қайт, мен өлсем арманым жоқ, артымда 

үш ұл, бір қызым бар. Сен өлсең, артыңда қалған дәнеңең жоқ, тұяқсыз қаласың, елге бар да, әйел ал, бала 
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көр, тоғыз жылға шарт жасайық, оған шейін қызық көр, артымызда кек алатын тұяқ қалсын», – деді. Содан 

Ертұяқ кейін қарай қайтты үш жолдасымен. 

Төрт кісі келе жатып бір шаһарға келді. Құдық басында қалың жылқының ішінде бие сауып жүрген қыз-

келіншекке келіп: «Шөлдеп келеміз, құдықтан су алып беріп жіберіңіз», – деп еді, келіншек айтты: «Үйге 

жүріңіздер, үйде қымыз бар, содан ішіңіздер», – деді. «Жарайды», – деп аттарын суарып, үй жаққа қарай 

келді. Келіншек үйіне келіп қызға: «Төрт кісі келді, біреуі – түсі бір түрлі суық адам, жолдастарының түсі 

сары, жол жүрген адам сияқты, осы сіздің Ертұяқ болмаса еді», – дейді. Әлгі қыз да Ертұяққа айттырып 

қойған қыз екен, соған кез келген екен. Жігіттер келіп, қымыз ішіп отырғанда жөн сұрасып, танып, жеке 

алты қанат ақ отауды тігіп жіберіп, әлгі бай әкесі той қылып, екі-үш күн Ертұяқтар жатып, тынығып еліне 

қайтады. 

Жолшыбай келе жатып жанындағы жолдастарына: «Мен бұрынырақ барып, шешемді жұбата берейін», – 

деп Ертұяқ озып кетті. Келе жатса, алдынан бір қарайған көрінді. Жақындаса, шешесі Жаңыл екен. Түс 

көріп, баласының келе жатқанын біліп, алдынан шығып келеді екен. Жолығып, жылап көрісіп, мауқын 

басып, үйіне келді. Сонымен қайта барып, келінін алып келіп, қырық күн тойын, отыз күн ойынын істеп 

қызық көрді. Алған келіні тоғыз ай он күннен кейін босанып, бір ұл тапты. Оның атын Шашбай қойды. 

Шашбай жеті жасқа келгенде қалмақтан хабар келді, «жыл жақындады, кешікпей келсін» деп. Ертұяқ: 

«Жарайды, айтқан күніңде мен даяр, бәлем қалмақ, көзіңді оярмын!», – деп қайтарды. Ертұяқ тағы бір ұл 

көрді, оның атын Темір қойды. Темір бір жасқа келгенде қалмақ айтқан уағы да бітіп, Ертұяқ Шашбайды 

ертіп қалмаққа қарай тағы жөнелді. Келе жатып Шашбайға жақ мылтық атып үйретті. Сонымен 

қалмақтың қолына килігіп, соғыс ашты. Соғыста екеуі екі жағын қырып келіп, кішкенеден соң, қосылып 

қайтып отырады. Уағда қылған қалмақ жолығып қалып, Ертұяқтың атқан оғы қалмақтың кеудесінен өтіп, 

қара тасты аударып, жерге бір кез кірді. Калмақтың атқан оғы да Ертұяқтан өтіп, қара тасты аударып 

жерге бір кез енген. 

Дәл осы күні бала қалмақты бітіріп қырып, қалмақтың көпшілігі сондай, аққан қан мен өліктен аяқтарын 

алып жүре алмаған. Шашбай қалжырап қалған екен, тұрса, әкесі жоқ. Аты бос, әкесінің жанында жүр. 

Шашбай атына міне сала: «Жау шапты, әке, жау шапты!» – деп айнала шапқан. Содан кейін Ертұяқ көріп: 

«Кәне, жау қай жақта?» – деп атына тұра мініп жөнелген. Шашбай қолтығынан сүйеп: «Жау міне, мына 

жақта», – деп бетімен айдалаға тартқан. Біраздан соң әкесі Шашбайға: «Тоқта балам, менің халім бітті, 

үйде қалған жандарға сәлем айт. Темір жастай қалған, танымассың, бара қалсаң, оң жақ бетінде қалы бар, 

содан танырсың» – деді. Баласымен көрісіп, жылап: «Қалған екеулеріңе өмір берсін. Мені осы жерге 

жақсылап тұрып көм, мына күреңше атты басыма мықтап байла!», – деген. «Ертұяқтан дұғай сәлемде», – 

деп, жан тәсілім беріп жүре берген. 

Күйікті бала таудың тасын үйдей-үйдей қылып, әкесінің көрін қазып қойған. Сонымен бала жылай-жылай, 

айдалада қай жақта екенін білмей, сар даланың сағымымен жарысып келе жатыр. Өзімен бірге шыққан 

бір қарлығашпен қатар келе жатыр. Баланың аты да қалжырап, өзі де қалжырап отырды. Манағы 

қарлығаш озып барып, балаға айналып келіп: 

«Мүсәпірім, жылама, мына алдымызда үлкен дария бар, соның жанына алып барайын, менімен бірге жүр», 

– деді. Бала қуанып, атына мініп, тұра жөнеліп дарияға келіп еді, алдынан көпір пайда болып, құдайдың 

жұмсауымен балаға жақсылық етіп өткізді. Бала қара жерге басып өте шықты. 

Ар жағына барса, қалың тоғай арасында бір жолмен соғып келе жатып, талдың сыртынан көп түйе баққан 

бір шалға жолықты. Келіп сәлем беріп, жөн сұрасып: «Ауылыңыздың басшысы кім болады?» – деді. Шал 

айтады: 

– Елдің басшысы Жалғыз жігіт еді, оны бір соғыста қалмақтар өлтірген, оның баласы Ертұяқ бар еді, ол 

соғысқа кеткен, хабар жоқ. 

– Ертұяқтан бала бар ма? – деп сұрады. Шал баладан қорқып дірілдеп: 

– Ертұяқтың Шашбай, Темір деген баласы болған. Шашбай өзімен бірге кеткен, Темір дейтін баласы елде. 

Ертұяқтың шешесі мен әйелі өлген. Темір Жарабай деген байдың қолында. Мал-мүлкін ел алды. 

Жартысын Жарабай алды. 

Мұны есітіп: «Жарабайдың ауылы қайда?» – деп Шашбай сұрайды. Шал: «Арғы ауыл», – дейді, – бергі 

ауыл – Ертұяқтың ауылы, – дейді. Бала тұра шабады, ауылды «қырайын»- деп ойлайды. «Жоқ, мұным 

ашу шығар, Жарабайдың ауылына барайын, Темірді танып алайын», – деп ойлап, өз ауылынан асып бара 
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жатса, алдында қақтың жиегінде бес-алты бала доп ойнап жатыр екен. Шашбай салып отырып, соларға 

келді. Келген соң алты баланың бесеуі сәлем беріп, біреуі сәлем бермей, тұрып қалды. Сонан соң Шашбай: 

– Сен не деген тәртіпсіз баласың, мынау бес бала сәлем бергенде, сен неге тұрып қаласың? – деді. Бала: 

«Мені тексеретін сен емес», – деп айтысып тұрып алды. «Әкем – Ертұяқ, ағам – Шашбай болатын болса, 

мен кімнен қорқып сәлем бере алмақпын?!» – деді. 

Шашбайдың әкесінің айтқан сөзі ойына түсіп, балаға айналып қарай қалып еді, оң жақ бетінде қалы бар 

екен. Шашбай: «Ойбай, бауырым!» – деп аттан түсіп келіп, інісімен көрісіп, танысып жатқанда бес бала 

Жарабайға хабар берді «Темірдің ағасы келіп қалды» деп. Жарабай сасып, киіз үй тіккізіп жіберіп, қой 

сойып, жалбақтап даярланып, Шашбайдың алдынан шығып, жеке үйге күтіп, неше күндей жатты. 

Жарабай айтты: «Жарығым, Темір, осы мал бәрі – сенікі», – деді. 

Темір: 

– Малыңның керегі жоқ, жалғыз күреңшені берсең болады, – деді. Жарабайдың бермеске халі жоқ, атын 

берді. Шашбай мен Темір елімен амандасып, тағы да қалмақты іздеп жүріп кетті. Келе жатса, алдындағы 

таудың ар жағынан бер жағына үйдей-үйдей тасты лақтырып жатыр. 

Шашбай жанындағы інісіне айтты: «Мынау-қалмақтың баласы Омар, Қарақұл деген, бізге тас жіберіп 

жатыр», – деді. Темір ести сала ашуын бойына жиып, үйген тасты жұлып алып, лақтырып жібереді. Тасты 

лақтырыса-лақтырыса екі жағы бірінің қарасын бірі көрді. Үлкені Қарақұл Шашбаймен, Омар Темірмен 

қолындағы қылыштарын тастасып, жай алысты. Бұл төрт батырдың алыстарынан таудың тасы жүндей 

болды. Әлден уақытта Қарақұл қайратын бойына жиып, Шашбайды көтеріп әкеп соқты. Оны Темір көре 

сала қайратын бойына жиып, алып Омарды аспанға асықша атты. Омарды қағып алып ағасы Қарақұлды 

астына салып беріп, қылышты алып, екеуінің басын алып, тағы қалмаққа қарай жөнелді. 

Екеуі бір тасты көлдің жиегіне келіп, қос тігіп мекен қылып жатты, құлан-бұлан атып жүрді. 

Бір күні Темір Шашбайға айтты: «Бүйтіп жата бергеніміз жарамас, біреуміз әйел алайық, жолыңыз үлкен, 

сіз барып қыз іздеп келіңіз», – деді. Шашбай айтты: 

– Жарайды, бауырым, өліп кетсек ұрпақсыз қалғанымыз жарамас, екеуміз қылышымызды ауысайық, 

менің көңілім жақсы болса, қылыштан май тамады, егерде бейнет көрер болсам, қылышымнан қан тамады, 

сонда іздерсің, – деп жүріп кетті. 

Күнбатысқа қарай келе жатса, шаһардың бауырында бір шақырымдай жерде қос тұр. Соған келсе, бір 

сұлу қыз отыр, қыз айтады: 

– Ойбай, ағатай, аждаһа келеді, сіз кетіңіз, жесе, мені жесін. Осындай ауылымызға бір аждаһа келіп: 

«Маған күніне жеуге бір қыз беріп тұрасыз, әйтпесе шаһарды жұтам», – деп, сонымен қыздар бітіп, ақыры 

патшаның жалғыз қызы бүгін маған кезек келді», – деді. Шашбай: 

– Қорықпай отыра бер, мен ұйықтайын. – Жеті күн, жеті түн ұйықтайды екен. Қыз: «Қазір келеді, кетіңіз», 

– деп еді: «Жоқ, ұйықтаймын, келіп қалса оят, оянбасам, саныма пышақ салып ал», – деп жатып қалды. 

Бір заманда аждаһа көрінді, қыз Шашбайды оятты, оянбады, пышақ салайын десе, өліп қала ма деп 

қорқып, жылап басына келіп отырды. Бір уақытта көзінің жасы Шашбайдың бетіне тамып, Шашбай 

қылышын алып атып тұра келді, аждаһа да қарсы жүрді. Аждаһа өзіне қарай тартқанша, Шашбай садақпен 

қақ ортадан тартып қалып, екі бөлді. Жон терісін сойып, қалтасына салып, жатып ұйықтап қалды. 

Ертеңгісінде «қосты көшіріп алайын» деп ауылынан жігіттер барса, қыз отыр, бір жігіт ұйықтап жатыр. 

Бұдан қорқып, атын аяғына байлап, қос пен қызды көшіріп еліне алып барды. Елінде бір батырсымақ жігіт 

бар екен, сол: «Аждаһаны мен өлтірдім»- деп патшаға сөйледі. Патша: «Аждаһаны кім өлтірсе, қызымды 

соған берем», – деген екен. Сол бойынша, әлгі жігітке «қызын берем»-деп тойын қылып жатқанда, 

Шашбай оянып, патшаның есігінің алдына келіп айқай салады: «Кіруге рұқсат па?» – деп. Біреу шығып 

еді, қорқып үйіне қайыра кірді. Патшаның өзі шығып: «Ұлықсат!» – деп үйге алып келді. Келгеннен кейін 

Шашбай: «Мына тойларың немене?» – деп сұрады. «Осындай ауылымызға бір аждаһа пайда болып, сол 

аждаһаны өлтіргенге қызымды берем, деген уағдам бар еді. Аждаһаны өлтірген жігітке қызымды бермек 

болып істеп жатқан-тойым». Шашбай айтты: «Шақыршы, өлтірген қандай жігіт, көрейін», – деді. Патша 

күйеу жігітті шақырып алып келді. Шашбай айтты: «Аждаһаны өлтірген болсаң, қандай белгің бар?» – 

деді. Жігіттің қолында ештеңе жоқ. Шашбай: «Мынау не?» –деп жон терісін сілтей берді. Жігіттің 

мойнына су кетіп отырды. Патша жігітті алып барып, «сен өтірік айттың» деп дарға асып өлтірді. 

Сонымен қайыра ойын-тойын істеп, қызын Шашбайға берді. 
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Шашбай ол күні ақ отауға қызбен бірге жатты, жарым түншілікте үйге сәуле түсті. Шашбай қыздан 

сұрады, қыз айтпады, сұрап болмағаннан кейін қыз: «Оңтүстік жақта қарсақтың інінде түнде қыздар 

ойнайды, соның сәулесі маған түсіп тұратын», – деді. Шашбай ішінен ойлап: «Ойбай, Темірге алып 

берейін», – деп, түн сала дәуге айтты: «Атыспақ керек пе, алыспақ керек пе?» – деді Шашбай. «Алыспақ 

керек», – деді. 

Дәу алысып, Шашбайды тиірменше үйіріп, бір-ақ соқты. Аяқ-қолын байлап, қырық кез зынданға салды. 

Үйде қалған Темірдің қылышынан күнде май тамып тұратын, сол күні қан тамды. Темір бір сұмдықтың 

болғанын біліп, атына мініп алып жөнелді, күнбатыстағы шаһарға келді. Алдынан ауылдың қатындары 

шығып, үйге алып келді. Шашбаймен екеуінің киген киімі бірдей, танымай «күйеу келді» деп, қуанып 

жатыр. Кешкіде патшаның қызымен бірге жатты. Темір жеңгесі екенін біліп, арасына қылыш салып жатты. 

Тағы да жарым түнде үйге сәуле түсті, «бұл не?»- деп Темір сұрап қоймаған соң, қыз айтты: «Оңтүстік 

жақта бір дәу бар, түнде шарбақтың ішінде қыздарды ойнатып тұрады. Темір тұрып: «Шашбай осында 

екен» деп жөнелді. 

Шарбаққа келді, шарбаққа келсе, дәу жүр. Көре сала: «Атыспақ керек пе, алыспақ керек пе?», – деді. Темір: 

«Алыспақ!» – деді. Сол жерде алысып, дәуді тиірменше иіріп соқты. «Менің ағам қайда, шапшаң тап? – 

деді,– таппасаң басыңды аламын!» – деген соң, қорыққанынан «тауып берейін» деп зынданға барып, ә 

дегенше зынданнан алып шықты. Інісімен көрісіп, дәуді босатып жіберді. 

Таңдап жүріп, Темірге бір қыз алып, Шашбай қайнына келді. Ертеңіне Шашбай інісімен екеуі екі қыз 

алып, қанша дүние-мал мен патшадан тұтас үй алып барып, қосының жанына қонды. 

Екі үй болып отырды. Екі-үш жыл өткеннен кейін Шашбайдың әйелі екіқабат болып, тоғыз ай он күннен 

кейін босанып, бір ұл туады. Оның атын, Найзабай қояды. Артынан Темірдің әйелі босанып, одан да бір 

ұл туады. Оның атын Қылыш қойды. Найзабай мен Қылыш екі жасқа келгенше Шашбай мен Темір 

соғысқа шыққан жоқ. Екеулері үйде қалған малға ие болған уақытта, он-он бес жасқа келгеннен кейін, 

Шашбай мен Темір соғысқа кетті. Екеулері қалмаққа кез келіп, соғыс ашты. Сол қалмақтың ағасы, «екі 

інімді өлтірді» деп, өшігіп іздеп жүрген манағы Қарабілек батыр Шашбайды жеңіп, басын алып, «Темір 

өлтіреді» деп, ұлы дариясының ортасында салған үйі бар екен, соған тартты. Темір қалмақты қырып 

салып, Шашбайды қараса, денесі жатыр, басы жоқ. Темір жылап, Қарабілекті іздеді. Келе жатып, бір 

мүсәпір жыланға жолықты. Жылан айтты: «Қайда барасың?» – деп. 

– Темір: 

– Қарабілекті іздеп барамын, – деді. 

– Қарабілекті сен ала алмайсың, оның Ұлы дариясының ортасына салған үйі бар, соған кетті,– деді. 

– Оған қалай барам? – деді Темір. 

Жылан айтты: 

– Менің баламды бір аждаһа тартып алып қойды, соны өлтіріп берсең, мен тауып берейін, – деді. 

Темір: «Құп болады!» – деп жүріп келе жатып, жарқырап жатқан аждаһаға кез келді. Темір жақынырақ 

барған кезде, аждаһа ысқырып, Темірді аузына жұтуға жақындап барып қалды. Енді «өлдім» дегенде, 

садақты басып қалып аузынан кірген оқ арт жағынан бір-ақ шықты. Құйрығымен соғайын деп еді, 

қылышпен екі салды. Жыланның қатын-баласын алып беріп, жыланмен екеуі Ұлы дариясына жөнелді, 

жақындап барғанда жылан айтты: «Мен осы дария бойына тартылып тұрайын, сен бұзып көр», – деді. 

Темірдің шамасы келмей, жыланның жанына қайтып келді. Жылан айтты: «Шамаң келмесе, мен осы 

үйдің төбесін қақ жарып жөнелейін, сонда ұстасаң ұстадың, ұстамасаң, менің қылар қайратым жоқ», – 

деді. Жылан қақ жарып жөнелді. Қарабілек тұра қашты. Темір шап беріп ұстап, Қарабілекті аттың 

құйрығына байлап, соғысқан жеріндегі Шашбайдың денесіне келді. Қарабілектің кеудесінде жаны мен 

құр сүйек қалыпты. Темір айтты: «Тірілт, Шашбайды!». Қарабілек жан-жағына аузынан көбік шашып 

жынын шақырып еді, Шашбайға жан бітіп тұра келді. Темір Қарабілекті байқамай өлтіріп жіберді, егер 

өлтірмесе, Қарабілек қай күні өлсе, Шашбай сол күні өледі екен. 

Шашбай Темірге айтты: «Енді әкемнің басына барайық, сені бір алып келіп көрсет!» – деген сөзі бар», – 

деді. Сонымен екеуі әкесінің басына келіп, құран оқып жылап жатты. Әкесінің басында атының құр сүйегі 

тұр екен, Шашбай айтты: «Мен енді әкемнің жанында қаламын, үйдегі жандарға тегіс сәлем айт», – деп 

Темірмен құшақтасып, жан тәсілім беріп, өтті. Темір ағасын оңдап, лақаттап қойып, атын басына байлап, 

«жанындай жалғыз ағасынан айрылған оңай ма?» жылап қайтты. 
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Қайтып келе жатқанда Найзабай мен Қылыш аңда жүріп мылтық атып жүргенде, қарауыл қарап, Қылыш 

Шашбайдың өлгенін білді. Келе жатқан жалғыз қараға Найзабайды жібереді, өзі үйге хабар беріп, Темір 

мен Найзабай келді. Жеңгесі жылап көрісіп, сонымен Найзабайға әкесінің өлгенін білдірмей еркелетіп 

жүрді. 

Темір еліне көшті, көшіп келе жатып, сиыршыға жолықты. «Бұл сиыр-кімдікі?» – деді. «Бұл-Мысыр 

шаһарының малы екен». «Басшысы кім?» –деді. «Басшысы-Қарабілек батырдың қарындасы. Әкесі, 

ағалары өлгеннен кейін өзі патша болып тұрды. Сол әкелерін өлтірген адамдармен соғысам деген ойында 

бар», – деді. 

Батыр: «Ендеше, соғысатын болса, хабар бер. Соғысатын кісі келді де». Барып сиыршы хабар берді. 

Қалың әскерді жиып жіберіп, соғыс ашып, үш батыр үш жағынан ақырып, қойға тиген қасқырдай қырып, 

қан ат бауырынан келді. Қалған әскер тарады. Қыз айтты: «Мені Шашбайдың баласы Найзабаймен 

күрестірсін, жықса, мені алсын», – деді. Майданға күреске шыққанда қыз бата алмады. Найзабай қызды 

алып, қыздың орнына патша болды. Темір өзінің туған елін көшіріп алып барып, қалмақтың бәрін жеңіп, 

мұратына жеткен екен. 

35. Қарадөң батыр 

Бұрынғы заманда бір шаһарда Қарадөң батыр дейтін батыр болыпты. Ол уақытта шаһарда Қарадөң батыр 

тұрғанда шеттен жау келіп ешкім бата алмайды екен. Қарадөң батырдың кішкентай кезінде қалмақтар 

шаһарды жеңіп, қазақтан бір қыз әкетіпті. Қарадөң батыр өскеннен кейін, «қалмақтар әкеткен қыздан үш 

дәу туыпты» деп есітіп, Қарадөң батыр іздеп шығып қалмақ еліне барған. Барса, дәудің балалары – 

Қақтырғай, Шажырқай, Шарпы жас болғандықтан, Қарадөңнің келе жатқанын біліп, күштері келмейтін 

болғасын қорқып, «өлтіріп кетеді» деп, қашып кетіп қалған. Қарадөң батыр келсе, іздеп келген дәулер 

жоқ. Екі-үш күн тосып, елінен қырық қысырақтың үйірін айдап шығып, еліне тапсырып кеткен: «Мен 

Көкшетауға барып, ертеңгі сәскеге дейін тосамын. Не қылса да келіп жетсін, келмесе жүре берем», – деді. 

Айтқанындай, үш батыр келген жоқ. Сонымен, келмегесін Қарадөң батыр қырық қысырақтың үйірін 

айдап, еліне аман-есен қайтып келді. Келіп, бірнеше жыл елінде тыныш жатты. Қарадөң батырдың өз 

әйелі өмірінде бала таппаған кісі екен. Сондықтан, Қарадөң батыр елінде бір байдың он алты жастағы 

қызына құда болып, бес-алты айдан кейін әлгі қызды алып, Қарадөң батыр той қылып, жұртты жиып, 

қызық көріп, енді кешкі ойыны болып жатқанда Қарадөң батырдың жылқысына қалмақтың бес жүз 

әскерімен Қақтырғай, Шажырқай, Шарпы үшеуі келіп жылқышыға айтыпты: 

– Мынау кімнің жылқысы? – депті. 

Жылқышы: 

– Бұл Қарадөң батырдың жылқысы, – депті. 

– Ендеше, Қарадөң батырға сәлем айт, біз жылқысынан қырық қысырақтың үйірін әкетеміз, баяғы өзіңнің 

іздеген Қақтырғай, Шажырқай, Шарпы десең өзі біледі. Дәмесі болса, үш күннен қалмай бізге жетсін. 

Көкшетауға барып түсеміз. Егерде келмесе, жүре береміз, – деп жылқышыға тапсырып, қырық 

қысырақтың үйірін айдап, өлеңдетіп жөнелген. Артынан жылқышы келіп, Қарадөң батырға хабар берген: 

«Осылай, Қақтырғай, Шажырқай, Шарпы келіп, қырық қара қысырақтың үйірін айдап кетті. Барып 

тоқтайтын жері – Көкшетау. Дәмесі болса, үш күннен қалмай келсін», – деді. Мұны Қарадөң батыр естіп, 

болып жатқан ойынына қарамай, белдеуде байлаулы тұрған күрең атына мініп, ашумен шыдамай, жөнеліп 

бара жатқанда артынан шығып, үлкен бәйбішесі айтты: 

– Батыр, мүмкін болса тоқтаңыз, мына көрейін деп отырған қызығыңды өз қолыңмен қызықтап барып 

кетіңіз, – деді. Батыр айтты: 

– Мұның дұрыс екен, – деп ойынына өзі отырып қызықтап, жұртты таратты. Сонымен, жаңа алған 

келіншегінің қойнында жатып қалды. Таң атқанша жас иіспен қызық көріп шықты. Таңертең шайын 

ішкеннен кейін, батыр жанына ешкімді ертпей жалғыз жөнелді. Артында елі-жұрты шулап, қала берді. 

Қарадөң батыр айтқанындай, үшінші күні барып жетті. Барса, таудың бауырында, дарияның жағасында 

жылқыны шатырлатып байлап тастап қалмақтар жатыр екен. Келіп, Қарадөң батыр айғай салады: 

– Қайдасыңдар, шығыңдар? – дегенде Қақтырғай батыр келіп, Қарадөң батырмен алыса түсті. Қарадөң 

батыр Қақтырғайды жеңіп бара жатқанда, Шажырқай келіп жабылады. Ол екеуін жеңіп бара жатыр еді, 

Шарпы үшеуі жабылады. Сосын тұрып Қарадөң батыр айтты: 
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– Біреуің, екеулерің келмеңдер, енді үшеулерің жабылыңдар. Үш күнге дейін алсам алдым, алмасам, 

сендердің жеңгендерің – деп, сонымен үш күннен кейін үшеуі жығып, Қарадөң батырды дарияны ағызып 

жіберіп, ортасынан қырық кез зындан қазып, батырдың аяқ-қолын байлап ішіне салып, аузына қырық 

иттің терісін шегелеп, дарияны қайыра үстіне ағызып жіберіп, судың ортасына тірідей тастап, қалмақтың 

батырлары жылқыны еліне айдап, бірнеше күнде келіп жетті. Ал енді, қалмақ келіп жата берсін. Қарадөң 

батырдың күрең аты қашып еліне барған. Еліне барғасын күрең атты көріп, батырдың өлгенін біліп, елі 

батырсыз жетім қалып, жылаумен бірер жыл жүргенде Қарадөң батырдың соңғы алған келіншегі екіқабат 

болып, тоғыз ай он күннен кейін босанып, бір ұл тауып, елі-жұрты «батырдың тұяғы келді»- деп той 

қылып, қуанышта болған. Жас бала бес күннен кейін өз емшегін өзі сұрап еметін болған, он, он бес күннен 

кейін жүріп, ауылдың балаларымен асық, доп ойнап жүргенде бір кемпірдің жалғыз баласын ұпай алып 

өлтірген. Кемпір баласын өлтіргеннен кейін келіп, Қарадөң батырдың баласын: «Жалғызыңнан жайрағыр, 

менің баламды өлтіргенше, қалмақтар тірідей дарияның ортасына тастаған әкеңнін құнын даулап 

алсаңшы», – деген. Бала соны естіп, ертеңгісінде ауылдың басты-басты ақсақалдарын шақырып келіп, бір 

қой сойып батасын алып, ауылынан бір елу жігіт ертіп алып, күрең атқа мініп және темір етік, темір таяқ 

алып, әкесінің басына тартты. Ары-бері жүргеннен кейін күрең ат баланы көтеріп алып жүре алмады. 

Сосын бала күрең атты артынан бос қойып, темір етігін киіп, темір таяғын алып, жолдасы жанында атпен 

келеді. Үш күнде әкесінің басына келіп жетті. Бала келе сала дарияны екі жағына ағызып жіберіп, 

шегелеулі қазықтағы иттің терісін алып тастап, зынданнан әкесін алып қараса, кеудесінде ғана жаны бар, 

ешкімді танымайды. Сол жерде құлан-бұлан атып, бір жеті күн жатты. Әкесі есін білмегесін, күрең аттың 

арқасына мықтап байлап сауырына қамшымен бір тартып, еліне қарай қоя берді. Бұл бара берсін енді. 

Бала Қақтырғай, Шажырқай, Шарпыны іздеп жөнелді. Темір етіктен теңгедей, темір таяқтан тебендей 

қалғанда бір шаһарға келіп жетті. Келсе, шаһардың сыртында алты ақ киіз үй бар екен. Соның ең артқы, 

үш ақ киіз үйдің оңтүстік жағындағы үйге келсе, жеті қанат киіз үйді жалғыз өзі алып, бір жалғыз көзі бар 

кемпір отыр. Келіп босағаға тұра қалады. Кемпір айтты: 

– Қыпшақтың баласысың ба? – деп сұрағанда, Қарадөң батырдың баласы тұрып: «Біз, жолаушы келе 

жатқан, мұсылманның баласымыз. Осы жақта Қақтырғай, Шажырқай, Шарпы дейтін батырды есітіп, 

соған іні болайын деп келдім». 

Кемпір айтты: 

– Ойбай, балам, мұсылман көрсе, менің балаларымның жыны бар. Жеп қояды. Оған сенің шамаң да 

келмейді. Аманыңда қайт. 

Бала тұрып: 

– Жарайды, шеше, кетейін. Неше айдай жол жүріп қалжырап келеміз. Қарнымыз ашты. Беретін тамағыңыз 

бар ма? 

Кемпір айтты: 

– Мұсылманның баласы екенсің, бауырым. Үш киіз үйге барсаң, сонда үш дәудің ішетін тамағы, 

таңдағаныңды барып ішіңдер. Бала жанындағы жолдасымен барып, бірінші үйден бастап, үш үйдегі үш 

дәудің тамағын бала жалғыз ішіп шығып келіп: «Кемпір, мақтап жүрген үш дәуің осы ма? Үшеуінің 

тамағы түк емес екен»,-дейді. Және балаға айтты: «Балам, екі емшегімді ем», – деп еді, жас бала еш 

нәрсені ойламай бір емшегін еміп, енді қалған бір емшегін еме бергенде: «Тарт, балам, басыңды! Өкпемді 

суырдың ғой, енді саған берер тамағым жоқ. Кетіңдер, келіп қалса өлтіреді. Мезгілдері жақындап қалды, 

келе жатқанда борандатып, дауылдатып келеді. Кетсеңдер келетін жолмен кетпеңдер, кететін жолмен 

кетіңдер!», – деді. Сөйткенше болған жоқ, дауыл, жаңбыр, боран соқты. Бала: «Шеше, енді қайда 

барамыз?», – деп еді, кемпір айтты: 

– Сендер жата қалыңдар, қос тесікті жауып, мен үстеріңе отыра қалайын, – деді. 

Айтқанындай, бала жолдасымен екеуі жатты, кемпір басып отырды. Манағы үш дәу келіп үйді айнала 

жүріп иіскелеп: 

– Мынау үйден мұсылман исі шығады, – деді. 

Шешесі айтты: 

– Келуі келген, бірақ кетіп қалды, – деді. Сол уақытта бала дауысты естіп қалып: «Бұл кім сөйлеп 

жүрген?», – деп кемпірді көтеріп, атып түрегелді. Жанындағы жолдасы тұншығып кете жаздаған екен, о 

да түрегелді. Мұның даусын естіп, Қақтырғай үйге кіріп, баланың жағасынан алып, далаға дырылдатып 
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алып шықты. Балаға Қақтырғай мен Шажырқай жабылды. Баланың жолдасымен Шарпы алысты. Сонда 

тұрып бала айтты: 

– Бұл жерде алысуымыз жарамайды. Ауылдың қотанынан шығып, жазық жерге барып майдан қылайық, 

– деді. 

– Жарайды, – деп, үшеуі таудың басына қарай бірін-бірі жұлқып жөнелді. Оның соңынан баланың 

жолдасы мен Шарпы келе жатыр. Бала барған бетте екеуін екі қолымен қысып әкеліп жығып, соңынан 

жолдасы мен Шарпы келіп еді, Шарпыны сирағынан ұстап, ана екеуінің үстіне әкеп бала бір соғып 

қатарлап қойып, енді басын шабуға ыңғайланғанда, екі емшегін жерге сүйретіп шешесі келіп: 

– Балам, анаңның ақ сүтін кешесің бе, өлтірме, о да балам, сен де баламсың, – деді. 

Бала тұрып: 

– Құрғырдың емшегін қайдан еміп едім, әкемнің кегін қалай аламын? – деп ішінен өкініп, босатып қоя 

берді. Сонымен кемпірдің бес баласы болды. Бұрынғы боран, жаңбыр деген қалды. Бесеуі аңға шығып 

жүрген, балаға ой түсті: «Мен бұлардан әкемнің кегін былай алайын», – деп. «Ана жерде елік кетіп бара 

жатыр» деп, желкеге анасын бір қойып, мынасын бір қойып, үшеуін көк жұлым қылып, өлтіруге 

қаратыпты. Бір күні аңнан келіп, өзінің үш баласы шешесіне келіп жылайды: 

– Шеше, мына кәпірден бізді құтқаруға амал жаса, көк жұлын қып өлтіруге қарады, – деп шешесіне мұңын 

шағып жылаған. Сосын шешесі айтқан: 

– Ертең күн жұма, аңға бармай-ақ қойыңдар. Мен елдің адамдарын жиып, менің осы уақытқа дейін 

келінімнің жоқтығы өздеріңе белгілі. Сондықтан кім әкеп береді Мысыр шаһарындағы Күнікей сұлуды? 

Күнікей сұлуды келін қылсам, дүниеде арманым болмас еді, – дейін. Сонда «мен барам» деп бала айтып 

қалар. Айтқанынан қайтпас. Сонда барып құтылармыз, – деді. Айтқанындай, ертеңгісіне ауылды жиып: 

«Мысыр шаһарындағы Күнікей сұлуды әкеп келін қылсам, дүниеде арманым болмас-еді. Қане, 

қайсыларың әкеп бересіңдер?» – дегенде жұрт үндемей отырды. Бір заманда Қарадөңнің баласы атып 

тұрды. «Мен әкелем, мен әкелмегенде кім әкеледі? – деді. – Бірақ, өзіме жолдастық ат тауып беріңдер», – 

деді. Егерде ат болмаса, бармаймын, – деген. Сонда тұрып кемпір айтты: 

– Үлкен балам Қақтырғайдың күрең қасқа аты бар, сол саған жарайды. Әйтпесе, тауып берер атым жоқ, – 

деді. Және кемпір жұртқа осы жиында бұл балаға мен ат қойып кетейін деп, Қарадөң батырдың баласы 

«Қанышпен батыр болсын»- деді. Отырған жұрт «жарайды»-деп шуылдады. Сосын бала да айтты: 

– Әкем сексен өгіздің жон терісінен өргізген сарыала сапты қамшым бар. Сонымен үш тартып, шаһарды 

үш айналам, – деді. Жараса, атың жарады, жарамаса бармаймын, – деді. Күрең атын кемпір алғызып келді. 

Қанышпен батыр шаһарды үш айналды, қамшыны үш тартып. Ат танау қаққан жоқ, балаға серік болды. 

Қанышпен батыр тұрып: «Мына жолдасымды ырза қылып, жолын беріп, көзімше қайтарыңдар, мен 

кеткеннен кейін сенің үш балаң қорлықпен өлтіреді» – деді. 

Олардың бермеске халі жоқ, қырық қысырақтың үйірін алып, қанша нарға жүк артқызып, Қанышпен 

батыр жолдасын елдің жиегіне апарып тастап, өзі «елге барсам, босатпай қойып жүрер» деп, жолдасымен 

амандасып, Мысыр шаһарына тартып жөнелді. 

Келе жатса, жолында екі дәу бар екен. Көз ұшым жерде аң болсын, құс болсын, мал болсын, найзамен 

пісіп алып жеп тұрады екен. Көз ұшым жерден Қанышпен батырға найза тыққан, найзасы ортасынан 

үзіліп дәудің қолына келе берген, сонымен Қанышпен батыр екі батырға келіп қалған, екі дәумен жеті 

күн, жеті түн алысып, Қанышпен батыр жеңіп, дәулер қорыққанынан дінге кіріп, дос болған. Одан әрмен 

Қанышпен батыр үш күн шыққаннан кейін, күрең қасқа ат тулап-тулап Қанышпенді бір соғып жөнелген. 

Күрең қасқа аттың қашып бара жатқанын екі дәу көріп, өлмесе де өлімші қып, атын сүйреп-сүйреп әкеп 

берген, Қанышпен батыр дәуге ұрысқан: «Мұнша неге ұрдың?» – деп, Қанышпен және жөнеледі. Екі дәу 

кетіп қалды. Сонымен, Қанышпен батырды күрең қасқа ат бір жыққанда үш жығып, үшеуінде де екі дәу 

ұстап әкеп берген. Жүріп келе жатып атына тіл біткен: 

– Менің сізді үш қабат жығу себебім, бұрынғы өзімнің ием Қақтырғай батыр екі дәуді жеңіп, үш келіп, 

үш қайтқан жері еді. Сол есіме түсіп, сізді үш қабат жығу себебім-сол. Ал енді алдымызда жылан мен 

айдаһар бар. Оның міндетін өзің ал. Одан арманғы міңдетін мен алайын, – деп ат сөйлеген. 

Қанышпен батыр келе жатып, жатқан жыландардың шауып бара жатып белінен қиып өтіп, қарсы 

ұмтылған жыланды қамшымен басқа бір салып, сонымен жыланнан аман өтіп, айдаһарға келеді. 

Жарқырап жатқан айдаһар улы қайратымен Қанышпенді тарта бергенде, садақпен тартып еді, атқан оғы 
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аузынан кіріп, көтінен бір-ақ шықты. Және семсермен маңдайынан салып өтін екі бөлек қып тастап, одан 

әрмен тағы жөнелді. От дариясы, су дариясының жанына барғанда атқа тіл бітіп тағы сөйледі: «Сен 

көзіңді жұмып, үстімде отыр. Қашан мен жерге түсіп сілкінем, өзіңе белгілі ғой, сонда бір-ақ көзіңді аш», 

– деп уағда қып, ұшып алып жөнеледі. Ұшып келе жатып, су дариясынан өтіп, от дариясынан аттың алды 

шыға бергенде Канышпен «өткен шығармын»- деп көзін ашып қалып, аттың артқы екі аяғы күйіп қалды. 

Ат айтты: 

– Осы бетпен біз бәйтеректің түбіне барайық, – деп, теректің түбіне барып, бұлаққа шомылып, күрең қасқа 

ат қуыршақтай болып, Қанышпен тазша бала болып, шаһардың сыртында қалың топ адам бар екен, соны 

көріп Қанышпен батыр патшаның өз алтын сарайына келіп құртайын деп, далаға атын қаңтара салып, 

үйге кірсе, қыз-келіншек толып отыр екен. Местің жанына барып шымылдықтың жиегін ашып қарады да 

бала кетіп қалды. Кеткеннен кейін, Күнікейге патшаның оң қол уәзірінің қызы: «Мына тазша баланың 

көзі жаман екен, тегінде сені осы алмаса еді», – деді. Күнікей тұрып айтты: «Анаған бердіңдер, мынаған 

бердіңдер, қалмаққа бердіңдер, енді бермегендерің тазша бала еді», – деп ренжіп отырды. Кісі келіп, 

Күнікейді алам дегесін, қыздың әкесі күш жетпейтін болғасын, үш серт қылған екен. Біріншісі – қырық 

иненің көзіне оқ тигізу, екіншісі – шаһардың түгел кісісін жиып беру, үшіншісі – аты бәйгенің алдынан 

келсе, қызды бермек екен. Тазша бала салып отырып қалың кісіге барды. Барса, жұрттың бәрі жиылып, 

инені ата алмай жатыр екен. Тазша барып отырып, бұрын таныс болған әкесінің адамымен сөйлесіп 

отырып, бір дос шалын тауып алды. Кім болса сол атып жатқасын тазша да сұрады: «Маған атуға рұқсат 

па?» – деп. Патша: «Рұқсат», – деді. Ауылдың бозбалалары тазшаны келіп желкеге ұрды. 

– Тазша неме, сенің не теңің, ата аласың ба, текке әуре болма, – дейді. 

Сосын тазша айтты: – Е, мен кісі емеспін бе, атып көрейін, – деп, бір-екі таныс бала қалың кісінің шетінде 

тұр еді «мылтығымды әкеп бере ғой» деп жіберді. Барып, әкеле алмады. Сосын бір жігіт боқтап: «Бұның 

жақ мылтығы тайына жабысып қалған ба?» – деп ол барып, бір жағын шешіп, бір жағын шеше алмай, 

тайды баланың жанына алып келді. Бала отырған орнында бір қолмен шешіп алды. Ақылмен нұсқап, жақ 

мылтығын тартып қалғанда, қырық иненің көзі қырық бөлінді. Және тұрып жанындағы жігіттер баланы 

тағы ұрды. «Ал, осы инені атқанда саған не түсті? Текке өзіңді шығын қылып, патша саған қызын беруші 

ме еді?» – деді. Онымен баланың жұмысы болған жоқ. Қотыр тайына мініп, өзінің үйреншікті бәйтерегінің 

жанына келіп бұлаққа шомылып еді, баяғы Қанышпен – батыр, күрең қасқа -ат болып түрегелді. Сонымен, 

бала күннің көзімен жарқырап, айдай болып топқа келді. Келгеннен патша тұрып айтты: 

– Әлгі ине атқан бала сенсің бе? – деді. 

Бала: «Ия, менмін» – деді. 

Патша тұрып баланы көріп қуанып: 

– Атың кім? – деді. 

Бала тұрып: 

– Қарадөң батырдың баласы, Қанышпен батырмын, – деді. Патша жазып алды. Сонымен бала қалмақтың 

аттарымен екі жүз шақырым жерге аттарын бәйгеге жібермекші болды. Әкесінің таныс шалының он алты 

жаста бір еркек баласы бар екен. Күрең атқа мінгізіп, соны жібермекші болды. Балаға Қанышпен батыр 

ақылын үйретті: «Сен қалмақтың аттарымен барғанда бір торсық айран ал, оның басында қалмақтың 

кісілері сиқырмен сені ұйықтатады. Ұйқың келгенде атыңды беліңе мықтап байлап жат. Мен осы арадан 

көздеп, сенің торсықтағы айраныңды көздеймін. Сонда торсықтың даусынан шошып, атың ала жөнеледі. 

Сол уақытта оянарсың. Тұрысымен айраныңды ішіп тойып ал. Қойныңа бес-алты уыс топырақ салып ал. 

Жолында үш жерде сиқыршы кемпір тұрады. Сенің атыңды тоқтатуға бөгет жасайды. Сен тоқтамай, 

айтқан сөзіне қарамай, топырағыңмен бетке соғып өткейсің». 

Сонымен көп атты кісі бәйгеге кетті. Қарауылға келіп, атты жіберерде баланың ұйқысы келіп, атын беліне 

байлап ұйықтап қалды. Қалмақтар шауып кете барды. Үйде тұрып Қанышпен батыр асыл дүрбімен қарап, 

аты мен баланы көрді. Көрсе, торсықты басына қойған екен, онымен бірге атын да басына қойыпты. 

Қанышпен батыр ары сығалап, бері сығалап торсықты атайын деп еді, атса оғы атына тиетін болды. Бір 

заманда қарап тұрса, аттың төрт аяғының арасынан торсықтың басын көрді. Соны Қанышпен батыр 

көздеп атты. Оқ тиген торсықтың даусынан шошып, ат баланы ала жөнелді. Бала ояна келіп қараса, 

жанындағы кісілердің бәрі кетіп қалған. Жалма-жан бала торсыққа басын тығып жіберіп айран ішіп, 
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тойып алып, торсығын қанжығасына байлап, қойнын құмға толтырып алып, бала соғып жөнеледі. Келе 

жатқан жолында бір кемпір тұр: 

 

385 - Бөлім: Қазақ ертегілері (18) 
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– Балам, мына қалашты жей кет, – деп. Бала тоқтамастан топырақпен кемпірдің көзіне періп-періп өте 

шықты. Сонымен үш кемпірден өтті. Кемпірлер көзін уқалап қала берді. Бала, әлден уақытта, қалмақтың 

атының шетіне жетіп озып шығып, қалмақтан көз ұшым жер шығып кетті. Шаһарда аттың жолын тосып 

тұрған көп кісі көз ұшым жерден бір қарайған көрді. Қанышпен батыр өз атының келе жатқанын білді. 

Сөйткенше болған жоқ, күрең қасқа атпен бала топтан өте шықты. Қанышпен батыр атын бәйтеректің 

түбіне аяңдатып байлап тастады, ешкімге көрсетпей. Сонымен, патшаның екі сертін Қанышпен батыр 

орындады. Енді Қанышпен батыр «қызды алам» – деп келген қалмақтың батырымен күресті. Бұрын 

күрескенде қалмақ қолына тиген кісіні лақтырып жібереді екен. Қанышпенді үйіре берді. Қанышпен 

батыр күресті білмейді екен. Жандарында отырған қазақ ақсақалдары «кеу,кеулеп» Қанышпен баланың 

жығылмағанына қуанып: «Балам, көтеріп ал!» – дегенде бала дәуді көтеріп алды да жай тұрды. Сонан соң 

ақсақалдар: «Жерге таста!» –деді. Қанышпен жерге тастай беріп және тұрып қалды. Дәу баланың денесіне 

басын сүйеп жатты. Ақсақалдар: «Балам, былай кет!» – деді. Бала қозғалып былай жүре беріп еді, жыққан 

дәудің аяғының шорт үзілгенін көрді. Сонымен, Қанышпен батыр келген дәуді шыдатпады, бастапқы 

жығысынша көтеріп соғып аяғын, белін сындырып, жекпе-жекке шыдамай, қалмақтар еліне қашып 

құтылды. Сонымен, патша Қанышпен батырға Күнікейді бермекші болып, қырық күн ойын, отыз күн 

тойын қылып, қызық көріп жата берді. Қанышпен батыр қызды әлі алған жоқ. Баяғы бәйтеректің түбінен 

үй тігіп жата берді. Қанышпен батырдың ойы – қалмақтың тұқымын құрытып барып, қызды сосын алмақ. 

Бір күні Қанышпен батыр патшаға хабар жіберді: «Менің жаныма әлді жігіттен алпыс жігіт жіберсін. 

Қалмақтар елдің үстіне келіп қалса, әліміз жетпей жүрер. Сондықтан, ертерек алдынан шолып 

қамтығанымыз жарар еді». Патша алпыс жігіт ертіп беріп, сонымен Қанышпен батыр қалмаққа қарай жол 

тартып кетті. Жолшыбай келе жатып бір таудың төбесіне шыға келгенде ар жағында өлеңдетіп-

сырнайлатып жатқан қалмақтың қалың қолын көріп тұра қалды. Бір уақытта қалмақтан бір адам келді. 

Келіп: «Мұнда Қанышпен батыр бар ма?» – деді. «Бізге жалғыз Қанышпен батыр керек», – деді. «Ендеше, 

Қанышпен батыр осында, жүре бер», – деп қазақтар айтты. 

– Мен қалмаққа қарай жақындай бергенде, сендер артымнан бытырап қалмаққа қарай тұра шабыңдар. 

Сонда қалмақтың беті бір қайрылар, егерде кейін қарай бір кетсе, бізге мәңгі бұрылмайды, – деп жүріп 

кетті. Айтқанындай, жақындай бергенде жолдастары таудың басынан ойда тұрған қалмаққа қарай тұра 

шапты. Қалмақтар қорқып көтінен кейін қарай қашты. Қазақтың алпыс жігіті қуды. Жеткенін Қанышпен 

батыр ұрып жыға берді. Жетпегенін қуып әкеп – шаһарына тықты. Қанышпен батыр алпыс жолдасын 

жиып алып: 

– Сендер мынау жерге, бір ойға барып аттарыңды тынықтыра беріңдер, мен патшасына барайын, – деп 

жолдастарын жөнелтіп, Қасым деген қалмақтың патшасының алтын сарайына барып әйнектен қараса, 

Қасым патша алтын бесіктің ішінде жатыр екен. Қанышпен батыр ат үстінде тұрып әйнектен бесік-

месігімен суырып алып, алтын айдарынан ұстап тұрып: 

– Қане, дінге кіресің бе? – деді. 

Қасым патшада зәре жоқ. 

– Кірейін, кірейін, жарайды, – деді. Қанышпен батыр патшаға: 

– Басыңдағы алтын тәжіңді маған бермесең, басыңды аламын, – деді. Қасым патшаның бермеске халі жоқ. 

Қанышпен батыр бақыртып тұрып, басындағы алтын тәжін алып, шаһарындағы шіркеуін бұзғызып, түгел 

дінге кіргізді. Қанышпен алпыс жолдасына келіп, ертіп алып өз шаһарына келсе, шаһарын түгелімен 

бүлдіріп, адамдарын өлтірген, көше толған-қан. Патшаның алтын сарайына дейін сындырып, патша мен 

ханымның табанын тіліп,тұз салып, өлмесе де өлімші қылып тастаған. «Күнікейді тауып беріңдер!» деп 

қалмақтардың бір қолы келіп, осылай бүліншілік жасаған. Қанышпен батыр мұны көре сала, кейін қарай 

алпыс кісімен қайыра жүрді. Келе жатып, жатқан қалмақтардың қалың қолына жолықты. Келіп Қанышпен 
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батыр: «Сендердің басшыларың кім?» – деп сұрады. Ішінен бір-екі адамды көрсетті. «Басшымыз-мынау», 

– деді. Сонсын Қанышпен батыр қойнынан Қасым патшаның алтын тәжін суырып алып: «Мынау не?» – 

деді. Бәрі танып, зәресі ұшып мойындарына су кетіп тұрғанда, Қанышпен батыр алтын тәждің бір жақ 

шетін тұтатып еді, Қасым патша салып жетіп келіп қалды. Келгеннен кейін, Қасым патшаға Қанышпен 

батыр елінің бүлініп қалғанын бастан-аяқ түсіндіріп айтып болғаннан кейін, басшы болған екі батырын 

Қасым патшаға өлтіргізіп, қалғанын елге қайтарып жіберді. Қанышпен батыр тұрып, Қасым патшаға: 

«Жиырма төрт сағатта шаһарымды шаһар, кісімді кісі қылып бер!» – деді. Қасым патша: 

– Құп, болады, бір сөтке босатыңыз, мүмкіншілік болса үйге барып келейін, – деді. 

Қанышпен батыр: «Жарайды, барып кел», – деп, өздері неше күндей қалжыраған, шаһардың жанына келіп 

ұйықтап қалған. Таңертең тұрса, шаһары-шаһар, адамдары баяғыдай көшеде жүріп жатыр. Патшаның 

алтын сарайын бұрынғысынан да жайнатып қойған. Қанышпен батыр тұрып, атасы патшамен амандасып, 

патша қызын Қанышпен батырға беріп, көңілі шат боп жата берді. Қанышпен батыр Қасым патшаны 

атасы өз патшасының үйіне қонаққа шақыртқызып, өз патшасын Қасым патшаға қонаққа шақыртқызып, 

екі патшаны дос қылып қойды. Екі шаһар мұсылман болып, тыныш жата берді. Бір күні Қанышпен батыр 

Күнікейді алып, қанша жасаумен кемеге мініп, еліне аман-есен келіп, әкесін тірідей көріп, сөйтіп барып, 

мұратына жеткен. 

36. Нәрік батыр 

Бұрынғы заманда Нәрік деген батыр болыпты. Өзінен туған баласы жоқ екен, бір құл Шора деген баланы 

асырап, бала қылыпты. Бір күні ойлапты: «Өзімнен туған балам жоқ, «кісі баласы кісендесе де тұрмас» 

деген сөз бар еді, менің мұным келіспейді екен, қартайғанда мені кім күтеді, сүйегімді кім қолынан жуып 

арулап қояды, онан да қалың беріп, бір қатын алайын, құдай тағала маған да бір бала бермес пе екен?», – 

деп. Сол күнде жасы тоқсанда екен, көп мал беріп, бір жарлының Меңдісұлу деген он алты жасар қызын 

алыпты. Бір күні хан Қазақай нөкерлеріменен құс сала сахараға шығыпты. Қолындағы ақ сұңқар деген 

құсын құсқа жіберіпті, сұңқар жіберген құсына бармай, бөтен жаққа ұшып жөнеліпті. Хан біраз жерге 

шейін қуып, жете алмай, өзі шаршап тоқтап, бір жолдасын екі атпенен манағы құстың кеткен жөніне 

жіберіпті «тауып алып кел» – деп. Жолдасы қуып келсе, айдалада бір жалғыз үй тұр екен. Сұңқары соның 

төбесіне келіп қоныпты. Ханның жасауылы үйдің қасына келіп: «Үйде кім бар? Кісі бар ма, мына ханның 

құсын алып бер»,– депті. Бөтен адам жоқ екен, Нәрік батырдың үйі екен. Меңдісұлу шығып, құсын алып 

беріпті, мұның сұлулығына талып түсіп қалыпты. Біраз жатып, есін жиып, түрегеліп, атына мініп, құсын 

алып, ханға келіпті. Хан сұрапты: «Неге кешіктің?» – деп. «Сұңқар далада бір үйдің үстіне қонып еді, бір 

әйел шығып алып берді, соның сұлулығына талып біраз жаттым, есімді жиып атқа мініп келгенім», – дейді. 

Сонан соң хан: «Мен сол әйелді аламын, маған тисін», – деп кісі жіберіпті. Онда Меңдісұлу айтыпты: 

«Ханыңа сәлем айт, арыстанның алдындағысын – мысық, қасқырдың алдындағысын – қоян ала ма екен?» 

– депті. Ханға келіп айтқан соң, хан ойлапты: «Нәрікті арыстан деп, мені мысық дегені ғой, Нәрік батырды 

қасқыр деп, мені қоян дегені ғой. Нәрік батырға әліміз жетпес, күрессе күшіміз жетпес, онан да мұны 

шақырып алып, барса келмес өлімге жұмсап, қатынын сөйтіп алайын»,– деп, хан бір күні «науқастандым» 

деп жатыпты. Нәрік батырды шақырып алып айтыпты: «Нәрік батыр, мен науқастанып өлетін болдым, 

дәрігерлер айтады, айдаһар жыланның сүтін ішсең жазыласың, болмаса өлесің, – деп. Сол айдаһардың 

сүтін әкелуге жалғыз-ақ сенің күшің келеді, өзгенің шамасы келмейді, соны маған тауып әкеліп бер. 

Арылмас ат, таусылмас азық берейін»,–депті. Нәрік батырдың ойында еш нәрсе жоқ: «Олай болса, тақсыр, 

мен барайын, сіз өлгенше, мен өлейін, мен өлсем, жалғыз-ақ өзімнің үйім иесіз қалар, сіз өлсеңіз, бүкіл 

жұрт иесіз қалып бөтен жұрттарға олжа болар, бүгін үйіме барып, ертең жүрейін», – деп үйіне келіпті. 

Жамағаты Меңдісұлу сұрапты: «Хан неге шақырған екен?» – деп. Нәрік батыр айтыпты: «Хан бек қатты 

науқас екен, науқасына айдаһардың сүті керек, соны алып кел,- деп шақырған екен, соған ертең жүрейін 

деп келдім», – депті. Онда Меңдісұлу айтыпты: «Ханның науқасы түгіл еш нәрсесі жоқ, сені барса 

келмеске жұмсап, сен кеткен соң мені алайын деген ойы бар, сен оған барма», – депті. Онда Нәрік батыр 

ішінен ойлапты: «Мұны сынайын, мен тоқсандағы кәрі шалмын, анау алтын тақтың үстіндегі хан, 

байқайын, осы қатынның өзі ханға қызығып, астыртын сөйлесіп жүрген шығар. «Айдаһарға барамын» 

деп кетейін де, түнде жасырынып келіп үйімді байқайын, қатыннан болып жүрген болса, онда қатынды 

өлтірейін, қатын нақақ болып, ханнан болса, онда ханды өлтірейін», – деп, ханнан ат мініп, азық алып 

кетіпті. Түнде жасырынып қайтып келіп, үйін тыңдап тұрса, хан бірнеше жолдастарымен үйге еніп, 
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Мендісұлуға айтыпты: «Сені алжыған шалдан құтқарып, өзім алайын деп келдім, сенің жас уақыттағы 

өмірің дүниеден бекер босқа өтпесін деп, енді өзімнің сарайыма жүр», – депті. Онда Меңдісұлу айтыпты: 

«Мен әуелден-ақ айтып едім ғой, маған тоқсандағы шал болса да, құдайдың бұйрықты қосқан адамы. Тірі 

болса өзін, өлсе аруағын күтіп отырамын, маған хан керек емес, енді көп отырма, үйімнен шығыңыз»,–

депті. Сол уақытта хан ашуланып, үйінен шығыпты, Артынша хан кеткен соң, Нәрік батыр үйіне келіп, 

қатынына көңілі бітіп, разы болыпты. Онан соң ойлапты: «Ханды өлтірсем, қасындағы ханның жарандары 

да қарап тұрмас, бекер көп адам қырылып, қаны төгіліп, жұрт бүлінер, онан да бір бөтен жаққа өзім 

кетейін», – деп, ертеңінде үйін жығып көшіпті. «Артымнан көп қуып келсе, өз обалы өзіне, келмесе, еш 

адамға тимеймін», – депті. Бірнеше күн көшіп, баяғы асырап алған құл Шораға айтыпты: «Меңдісұлу сол 

уақытта айы жеткен жүкті екен, мен ілгері барып, пәлен жерде бір тауға үй салайын, сен шешеңді алып 

менің артымнан кел, маған жеткенше шешең босанып ұл тапса, өзімнен келіп сүйінші сұра, қыз тапса, 

өздерің жайларыңмен келерсіңдер», – деп, өзі ілгері жүре беріпті. Бірнеше күннен соң Меңдісұлу 

толғатып, бір ұл бала тауыпты. Құл Шора: «Сүйінші сұрайын» – деп әкесінің соңынан қуып беріпті. Келсе, 

әкесі үй салып жатыр екен: «Сүйінші, әке, шешем ұл тапты!», – дегенде, «Қалағанынды ал, шырағым, 

ініңнің атын кім қойдың?» – депті. «Құл Шораның інісін батыр Шора қойдым», – депті. «Шырағым, 

сүйіншіңе еліңе қайтқың келсе, азат қылайын», – депті. «Тұрамын десең, екеуіңді бала қылайын, сен ағасы, 

ол інің болсын», – депті. Онда құл Шора: «Сен ұлықсат берсең, еліме кетемін». Атынан түсіп, атын өзіне 

беріп, жаяу жүгіріп жүре беріпті. Барып-барып, бір қырдың астына түсіп, қайта келіп айтыпты: «Әке, мен 

сені тастап қайда кетейін? Неге сенейін деп едім, «Азат еткенің рас болса, соңымнан қумас, онда бала да 

қылар, жоқ шынымен азат етпеген болса, мені тек құл ету үшін жұмысыма қызығып жүрген болса, онда 

мені жібермес» деп ойлап едім, енді мен сенде тұрсам, рас бала болармын, батаңды бер», – деп, батасын 

алып, шешесін көшіріп әкесіне әкеліпті. Мұнан соң үй салып, сол жерде тұрыпты. 

Нәрік қартайғанша бала көрмей тарығып жүрген адам, баласы ержеткенше асығып: «Үйде тұрсам уақыт 

өтпес, түрікпен жұртына барып ат-тұрман, қару-жарақ істетіп келейін, осының бір «ата» деген тілін есітіп 

өлсем арманым болмас ед», – деп, жүріп кетіпті. Нәрік сол жұртта жеті жыл жүріпті. Бір күні үйіне қайтып 

келе жатқанын қатыны Меңдісұлу көріп, екі баласын алдынан шығарыпты, «әкең келеді» деп. Құшақтап, 

баласын сүйіп, бірін алдына мінгізіп, бірін артына мінгізіп, үйіне келіпті. Нәрік үйіне келіп тынығып, 

демін алып, екеуі сөйлесіпті: «Құдайдан бала тілеп, оның қызығын көрдік, енді қалың беріп, қыз 

айттырып, мұның да қызығын көрейік», – депті. Бір күні құл Шораны ертіп барып, жақын жердегі бір 

байдың қызын айттырып құда болыпты. Жүрерде батыр Шора айтып қалған екен: «Аға, барған жеріңнен 

маған бір он шақты қой айдап әкеліп бер, соны ермек қылып ойнап жүрейін»,– деп. Жаңа болған 

құдасынан еш нәрсе алмай, тек бір он қой алыпты, «балаға ойынға керек» деп. Онда құдалары күлісіпті: 

«Нәрік батырға дүние қажет емес, тек бала ойнап жүруге», – деп. Бір күні батыр Шора он қойды қуалап, 

далада ойнап жүрсе, ер-тоқымы мен қырық ат айдаған бір адам жақындап келіп, мұның бала екенін көрген 

соң, «мұнымен сөйлесіп не сөзге жаримын»- деп бұрылып жүре беріпті. Сонда Шора батыр: өзіне 

жолықпайын деп баласынып кеткеніне ашуланып, шақырып, тоқтатып келіп сәлем беріп: «Жолың болсын, 

кімсің?» депті. Онда ол кісі айтыпты: «Шырағым, өзің кімнің баласысың?»–деп. «Нәрік батырдың 

баласымын», – депті. «Ағамыз Нәрік батыр аман ба, Қырым батыр дегенмін, қасыма қырық кісі алып 

пәлен жердегі қалмакқа аттанып барып едім, қырық жолдасымды өлтіртіп, қырқының атын айдап, тек 

өзім ғана қайтып келе жатырмын», – депті. Онда Шора батыр айтыпты: «Олай болса біздің ауылға жүріп, 

ағаңа көрісіп, қонақ болып кетерсіз», – депті. Онда Қырым батыр айтыпты: «Алла риза болсын, шырағым, 

ісім асығыс, ағамызға сәлем айт!», – депті. 

Нәрік батырдың баласы: «Шора батырға Қырым батыр далада жолығып қонақасы беруге жарамай, құр 

ауыз жіберді деген сөзге қояр-ау», – деп; «Атыңнан түс, мына қойды сойып, осы жерде қонақасы жегізіп 

жіберейін», – деп болмай атынан түсіріпті. Қойын айдап келіп, бәрін де сояйын деген екен. Қырым 

айтыпты: «Шырағым, ат қағып шаршап жүрген адамға бір қой да болар», – деп. Бір қойын пісіріп, жегізіп, 

аттандырайын деп тұрғанда, Қырым батыр айтыпты: «Шырағым, мынау аттардың арасынан қалаған 

атыңды алып қал», – деп. Онда Шора батыр айтыпты: «Мынау қырық атыңыздың ішінде мен мінетін 

көрінбейді. Маған қисаңыз, мынау астыңыздағы кер атыңызды беріңіз», – депті. Қырым батыр айтыпты: 

«Шырағым, саған ат қимастық істемеймін, бірақ жасымнан мініп, жау жаулаған кәрі жолдас болған ат еді, 

мұның бір туған інісі бесті бір кер ат бар, мұнан артық болмаса кем емес, соны келіп алып кет!», – дейді. 
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Онда Шора батыр айтыпты: «Барып алайын, өзің еліңе неше күнде жетесің?» – деп. «Қырық атқа қырық 

күндік, кер аттан түспей отырсам, бес күнде жетемін», – депті. «Жарайды, ендеше, өзіңіз еліңізге барғанда 

барып алармын», – дейді Шора. «Саған деген аттың аты – Таспагер деген, онымен қалмақтың жұртын 

аралап жүрегін шайлықтыр, атағыңды аруақ көтерсін!» – деп, Қырым батыр жүре берді. Қырым батырдың 

сәлемін Нәрікке айтыпты. Мұнан соң, күндегідей қойын айдап жүре беріпті. Бір күні Меңдісұлу айтыпты: 

«Биылғы істетіп әкелген киіміңді киіндіріп, қару-жарағыңды асындырып, қуанайық та»,–деп. Нәрік те: 

«Жарайды», – деп, киімін киіндіріп, қару-жарағын асындырып, жарасқанына қуанып айтыпты: «Енді 

менің шұбар тұлпарыма алтын ат-тұрманын салып мінгізіп, астыңа жарасқанын көрейік», – деп, ерттеп 

мінгізіп, киімінің, қару-жарағының, ат-тұрманының баласына жарасқанына қуанып, әке-шешесі айтыпты: 

«Шырағым, олай-бұлай аяңдап жүрші», – деп. Бала өзі де қуанып, әр нәрсені ойлап, олай-былай жүргенде 

баяғы Қырым батыр есіне түсіп, онан «барып аламын» деген Таспагер ат есіне түсіп, ойласа, «барам» 

деген күні асып кеткен екен. Бір уақытта бала шауып ала жөнелді. Баласының қайда кеткенін біле алмай, 

олай-бұлай іздеп таба алмай, әке-шешесі, ағасы жылап отыра беріпті. Бір күні Қырым батырдың даладағы 

қарауылшысы шауып келіпті: «Ол шеті мен бұл шетіне көз жетпейтін көп жау келеді»,–деп. Онда Қырым 

батыр айтыпты: «Қорықпандар, ол жау емес шығар, жеті жасар жас бала, мен танысам күшті Нәрікұлы 

Шора батырдың келіп, Таспагерді алатын мезгілі болған. Сол Шора батырдың аруағы шығар. Біреудің 

тілінде, біреудің көзінде бар, ешқайсысың шықпаңдар, мен өзім барып, ел ішіне кіргізбей, сол жерде 

тоқтатып, үстіне үй апарып тігіп, қонақ етіп, атын беріп жөнелтермін» – деп. Шора батырдың алдынан 

келіп: «Батыр, сапарың оңғарылсын, «Ата-бабаңның аруағы қалың қаптап келеді екен, ел ішіне кірме, осы 

жермен жөнелтемін», деп. Үй алып келіп тігіп, қонақ етіп, атын беріп қайтарыпты. Атына көңілі бітіп, 

қуанып, үйіне келіп, «әке-шешем мені не деп отыр екен, «өлді» деп жылап отыр ма екен білейін» деп 

жасырынып келіп, үйін тыңдапты. Тыңдап тұрса, әкесі шешесіне айтыпты: «Жоқ пәлені бастап, киім 

кигізіп қуантамын деп, жалғыз баладан айрылдың». Онда шешесі айтады: «Киім кигізгенмен жаяу бала 

қайда баратын еді, жоқ сұмдықты бастап, алжыған атыңды мінгіземін деп, алып қашып кеткен ғой»,– деп. 

Әке-шешесі сөйтіп отырғанда, Шора батыр кіріп келіпті. Екеуі екі жағынан құшақтап сұрапты: 

«Шырағым, қайдан келдің?»–деп. «Қырым ағама барып, жау жаулайтын Таспагер атымды алып келдім. 

Әке, неше күн, неше түн шабысқа шаршамайды екен, шығып сынап беріңіз»,–депті. Әкесі шығып сынап 

көріп: «Шырағым, атың қайырлы болсын, нағыз тұлпардың өзі екен, дүние жүзі қара тұман болса, жер 

жүзіне қалмақ толса, үзеңгі шығармастан он екі күн, он екі түн шабысқа шаршамас», – депті. «Олай болса, 

он екі күн, он екі түнде дүние толған жау болса да қырармын!», – депті. 

37. Бөген батыр 

Күндерде күн өткенде, 

Күн мәріне жеткенде, 

Ақборық буаз болады 

Туарманға жақындап. 

Бұл ноғайлы ханының қыздары-Қанікей, Тінікей: «Бөген кәпірден қыз алды» деп қастық ойлап, 

Ақборыққа күндес болады, егерде бала тапса, оған залал келтірмекші болып, мыстан кемпірге сөйлесіп 

қояды. 

Бөген батырдың әйеліне «құтты болсын айтамыз»- деп, Қырымның қырық батыры келеді. Әлденеше күн 

қонақ болғаннан кейін, қайтуларына таянғанда, қырық батыр былай дейді: «Бөген батыр, Еділ-Жайық 

бойында ит салып, құс жүгіртелік, бізбен бірге жүр», – дейді, батырлардың көңілдерін қимай, Бөген еріп 

кетеді. 

Бұл батырларды сұрасаң 

Сүйініштің ұлы Тоған бар 

Ал, оңайын десең, соған бар! 

Қырымнан шыққан Тарғын бар 

Жау келсе, жалғыз өзі бар. 

Ал сол күндерде қарасаң, 

Басылмай жүрген қарқын бар. 

Бұл батырдың ішінде 

Кімдер бар да, кімдер жоқ. 
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Жаңбыршының ұлы Телағыс, 

Боқсақтың бойы боз қамыс. 

Мұсадан туған отыз ұл, 

Енді Смайыл тобаяқ 

Ойлап тұрсаң о да бар. 

Орақтан қалған қос жетім, 

Қарасай, Қази бұ да бар. 

Байбөрі бай баласы 

Алпамыс батыр тағы бар. 

Алпамыспенен дос болған 

Нәсілі кәпір демесең, 

Қаражан батыр, бұ да бар. 

Осы сөзге құлақ сал, 

Құлағың сал да есіңе ал, 

Есіңе алсаң, несі бар. 

Бұл кісінің ішінде, 

Шынтемір ұлы Әділхан. 

Астына мінген сары ала ат, 

Қолтығында қос қанат, 

Еңіреп жүрген ер еді, 

Айыбы жалғыз демесең, 

Сымбаты сұлу төре еді, 

Әділхан төре, бұ да бар. 

Бұл уақытта батырлар жүрмекші болып Бөгенді ертіп, қырық бір батыр Еділ-Жайыққа келеді. Қырық бір 

батырдың иті қаңқылдап, құстары саңқылдап, мәз. Бөген кетерінде еліне: «Әйелім бала тапса, сүйінші 

сұрап Ақ Жайыққа келерсің», – деп тапсырады. Батыр мәз-мәйрам болып жүре береді. Бөген кеткен соң, 

көп кешікпей, Ақборық толғатып бір ұл, бір қыз табады. Ұлының атын Тұрғын, қызының атын Ақбілек 

қояды. Мұны Қанікей, Тінікей естіп, Ақборыққа ақ аюдың мұрын терісін иіскетіп талдырып тастап, екі 

баланың орнына екі иттің күшігін салып мыстан кемпірді шақырып алып, «екі баланың екеуін де жоқ ет» 

- деп, екі қоржын бас ділдә береді. Бұл сөзді кемпір естіген соң, қолына темір таяқ алып, аяғына темір етік 

киіп, екі баланы арқалап жүріп кете береді. Темір таяқтан тебендей, темір етіктен теңгедей қалғанда, екі 

баланы бетпақтың шөліндегі, жолаушының жолындағы сексен күндік шөлде жатқан қырық құлаш 

шыңырауға салып, кемпір кейін қайтты. 

Бұл уақытта «қатының күшік тапты» - деп айта алмай, қалай естіртудің амалын таба алмай, ноғайлы руы 

сеңдей соғылады. Әйтсе де көп уақыт өтпей-ақ, бір адам Бөген батырға хабар салуға барады. Бұл уақытта 

батыр: «елден хабар болмады»- деп, асып-сасып, құс салып, ит жүгіртуге көңілінің қошы келмей жүрген 

кез еді. Сол кезде ауылдан хабарға барған кісіге жолықты. Бөген батыр амандасып болуға шыдамай: 

«Аман ба? – деп сұрады. Хабаршының сөзі: 

Елдің амандығы құрысын! 

Кешегі бір күндегі 

Бақытың асқан кезінде, 

Бірнеше жыл жол жүріп, 

Көріп алған көріктің, 

Сүйіп алған тектің, 

Тап тоғыз ай, тоғыз күн болғанда, 

Соғысып алған Ақборығың, 

Тоғыз ай, тоғыз күн болғанда, 

Қос қара мойнақ күшік тапты, – 

деп хабар берді. Бұл уақытта батыр не боларын білмей, қасында жүрген қырық батырды шақырды, бұлар 

келген соң: «Ай, жігіттер, кешегі Ақборық қос қара мойнақ ит тауыпты, соны дарға асып, я болмаса Құла 

су деген дариядағы аралға апарып, екі күшігімен тастаңыз», – деп бұйрық береді. Батыр айтқан соң, амал 
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бар ма, қырық батыр Ақборықты тауып алып, дарға асуға қимай, Құла судағы аралға екі күшігімен әкеліп 

тастап, кері қайтты. 

Ендігі хабар бұдан үш күн бұрын мыстан кемпірдің шыңырауға келіп тастаған екі баланың жайынан. 

Жирен көл мен қырық құлаш шыңыраудың екі арасы сексен күндік жер екен. Бірақ, бұл Шыңырау қаласы 

керуеншінің жолындағы шыңырау болса керек. Кемпір тастағаннан кейін, үш күннен соң, қырық нарға 

жүк артқан өзбектер он күн шөлде жүріп, шыңырауға келіп қонды. Шөлдеп келген сарттар жүгін түсірмей 

жатып, шыңырауға қауға салады, бұл салған қауғаны екі бала жұлып алып қала береді. Сонымен қырық 

қауғасын салса да сарттар су алып іше алмай, шөлдеп өлер болады. 

Көп керуеннің ішіндегі бір молдасы келіп: «Мені құдыққа сал, болса да шөлдеп өлетін болдық қой», – деп 

беліне арқан байлатып, құдыққа түсті. Бұл уақытта құдықтың түбіне жақындағанда, қауғаның үстінде 

томпиып отырған екі баланы көрді. Молданы бала көре салып, «басын жұлып алайын» деп, тұра ұмтылып 

еді, қасындағы қарындасы адам екенін біліп жібермеді. 

Екі баланың сөзі: 

Құдай еді панамыз, 

Шыңырау еді анамыз, 

Шыңыраудан туған баламыз, 

Құдайдан бөтен пана жоқ, 

Шыңыраудан бөтен ана жоқ, 

Құлақтан бөтен қара жоқ, 

Тәңірі салса шара жоқ, 

Олай болса, ей аға, 

Су алам деп ойлама! – 

деп, су бермейді. «Су керек болса, бізді жарық дүниеге шығарып, түрлі олжа бер, – дейді. Молда: «олжа 

берем, жарық дүниеге шығарам» – деп уәдесін береді. Молда арқанды сілкіп, екі баланы құшақтастырып, 

қауғаны жинап, далаға шықты. Балалар жалаңаш екен,әбиүрі көрінетін болды. Сондықтан балаларға 

көйлек, дамбал беріп, қалашылар әбден тынығып алып, екі күннен кейін көше бастайды. Бала еріп кетеді. 

Балаға «берем» деген сыйлығын үш күнге шейін бермей әуре етеді. Бұл уақытта бала сыйлық бермейтінін 

біліп ашуланады, осы уақытта сарттар «неге ашуланасың?» – деп ұра бастайды. Тегі батырдың тұқымы 

болғандықтан Тұрғын бала қорлыққа шыдамай, қалашылардың қолындағы қырық нарын, сексен тай 

жүгін тартып алып, саудагерлерді қаңғыртып қалдырады. Қырық нар, сексен тай жүкпен, шыңыраудың 

басында қалған қарындасы Ақбілекке келеді. Келгеннен соң, жүкті ақтарып киініп алады. Қабырғадан 

жақ, жыңғылдан шыңғақ оқ жасап құлан-бұлан атып, күн көріп жата береді. 

Баяғы Бөген батыр қайғыланып, қатыны күшік тапқан соң, жұрт бетін көре алмай, үйде жата береді екен. 

Бұл Бөгеннің қайғыланғанын біліп, өзінің жолдастары, қырық батыр қайта келіп, сәлемдесіп Жайық 

бойына ит салып, құс жүгіртуге ертіп кетеді. Еділ-Жайыққа қарай қырық көкжал, кілең батырлар келе 

жатқан сияқты. 

Қырық көкжал бірігіп 

Көрінгенге ұрынып, 

Ауыздары бірігіп 

Еділге қарай жүреді. 

Еділ суының бойындағы жер бетіндегі қалың тоғайлықтың шөбіндей болып суға қонған аққу, қаз, үйрек, 

тағы құстарға, қырық бір көк тұйғындарын ұшырып жібереді. Бұл уақытқа шейін Бөген батырдың сары 

ала тұйғыны өмірде қашпаған еді. Бұл құсқа салған уақытта жер бауырлап қаша бастайды. Сол қашқан 

сары ала тұйғын қашумен келіп, екі бала мекен еткен қырық шыңыраудың қасына келіп, қалашының 

жұртына қонады. Тұйғынның қонғанын біліп, Ақбілек сұлу тұйғынның шұбатылған жібек бауынан ұстап 

қолына қондырады. Тұйғынның қашқан ізімен көп уақыттан кейін Бөген келеді. Келе жатқан Бөгенді 

көріп, жақындағанда Ақбілек сұлу қол қусырып сәлем береді. Бала көрмеген сорлы бойы елжіреп кетіп, 

сәлемін қабыл алады. Екеуі амандасып болғаннан кейін: «Тұйғынымды бер», – деп Бөген батыр қыздан 

сұрайды. Қыздың сөзі: 

– Ата, ағайынды екеу едік, өзімнен үлкен ағам бар еді, соған тұйғыныңды бер, ағам ермек етсін, – дейді. 

Құдай еді панамыз, 
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Шыңыраудан туған баламыз. 

Құла жонда өсіп ек, 

Айналайын, жан ата, 

Тұйғыныңды беріңіз! 

Қасымдағы ағамның 

Астында аты, қолында құсы жоқ. 

Ермек етсін жан аға. 

Сен бермесең, жан ата, 

Кімдерге барып айтамыз, 

Кімдерді іздеп табамыз? 

Жалғыз еді ағаекем, 

Тұйғыныңды беріп кет. 

Ермек етсін жан көкем. 

Ағаммен дос болыңыз, 

Мен үшін аттан түсіңіз, 

Жаманды-жақсы тамақ бар, 

Аттан түсіп, жан ата, 

Бізден тамақ ішіңіз. 

Ағам аңға кетіп еді, 

Жан көкемді көріңіз. 

Бізбенен дос болыңыз, 

Аға, ештеңе етпес, 

Тұйғыныңызды беріңіз, – дейді. 

Бөгеннің сөзі: 

Маңдайдағы екі көз 

Бір-біріне ел емес. 

Мені сыйлап, ата десеңіз, 

Атаңды әуре мазақ етпеңіз! 

Мазақ етуіңді жан балам, 

Екі дүниеде жөн көрмен, 

Жөн болмаса, жан балам, 

Тұйғынымды беріңіз, – 

деп Бөген батыр тұйғынына қолын ұсынады. Сөйтіп, тұйғынын алып Бөген батыр еліне қайтып келе 

жатқан сияқты. Сары ала тұйғынды қамшы етіп, Шұбар атты гулетіп, екі иығынан дем алып, шаңдатып 

жер танабын, жан-жағына алаңдап, Бөген сынды сұр перен, еліне келген секілді. Еңсесі биік ақ орда, 

еңкейіп барып кіреді.Түсе бара құлады, құр даладағы баланы көрген соң зарланып: «Құдайым шыңырауға 

бала беріпті, Маған неге бермейді?», – деп жылайды. 

«Тұйғыны қашқан соң, Бөген батыр соны қуып кетіп еді» –деп, қырық батыр Еділ бойына тағы ертіп 

кетпекші болып, тағы келеді. Бұл сапар батыр қан жұтып, өте жүдеу болғандықтан, қырық батырдан 

ұлықсат сұрап, бармай қалады, сол қалғаннан Бөген ішкені ас, кигені киім болмай жата береді. 

Қанікей мен Тінікей кемпірге айтады: «Біз бір хабар естідік, бір,екі бала «шыңырау еді анамыз» –деп 

зарлап жүр, – дейді. Олай болса, сол баланы қайда тастадың? Болса, жоқ етіңіз, алты қоржын бас ділдә 

береміз», – дейді. Бұл хабарды естіген кемпір қуарып, екі етегін түрініп, емпең қағып жүре береді. 

Бірнеше күн жүргеннен кейін өзінің тастаған шыңырауына жақындай келіп байқаса, бұрынғыдай емес, үй 

және жайылып жүрген малды көреді. Бір сұмдықтың болғанын біліп, кемпір қайыршы болып, тігулі 

тұрған үйге келеді. Кіріп келсе, ай десе аузы бар, күн десе көзі бар жас қыз бала отыр екен, соны көреді. 

Қыз кемпірді көріп, сәлем береді, сәлем беріп болған соң: «Неғып, қайдан жүрген адамсыз?» – деп қыз 

сұрайды. Кемпір: «Үй жоқ, күй жоқ, бала, бай жоқ, елімнен адасып жүрмін, қайыршы кемпір едім», – 

дейді. «Қайыршы едім» деген соң, үйінде тұрған құланның бір санын беріп тойғызады. Кетейін деп 

жатқанда кемпір айтты: «Ағаңнан да қайыр сұраймын, келетін жолы қайсы?» – дейді. Қыз: «Келетін жолы 

– күншығыс, кететін жолы – күнбатыс», – деп ағасының жолын көрсетті. Кемпір баланың келетін жолына 
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қарай жүріп келе жатқанда, баланы көрді де, жолдың оң езуіне қисайып құлай кетті. Тұрғын батыр 

кемпірмен ісі болмай, он құланы қолында, он құланы арқасында, өте шықты. Үйге келгесін қарындасы 

айтты: «Алдыңыздан қайыр сұраған кемпір жолықты ма, жолықса не бердіңіз?» – деді. «Ай, қарағым, неге 

жібердің, шеше етін алатын едік», – деп, кемпірдің жатқан жеріне қарай жүгіріп барып, кемпірді су бүркіп 

тірілтіп алып, үйіне алып келді. Мыстан кемпір әбден үйреніп алған соң, қызға айтты: 

« Мына Қыпшақтың тауында Тәпелтес деген қалмақ патшасының қызы бар, соны әкелсін, ағаңа айт, маған 

келін керек, саған жеңге керек», – дейді. Бұл сөзді Ақбілек қабыл етіп, ағасына әлденеше рет жылап, 

Тәпелтесті іздетіп жібереді. Ағасы жаяу іздеп кетеді. Қара жолмен келе жатса, жол үш айырылады, 

жалдың әрқайсысында жазуы бар екен: Елек ағымы, Аягөз, Тәпелтес деген. 

Шамасы үшінші жолға түсіп келе жатқанда, әбден шаршап, әлі құрып жылынуға келе жатқанда, алдынан 

шыққан түтінді көреді. Жақындап келіп қараса, ақ отау тігулі тұр екен. Сәлем беріп кіріп келсе, бір кемпір 

отыр, шөлдеген бала келе сала кемпірдің екі емшегіне ауыз салды, әбден сусынын қандырып, еміп болған 

соң, баладан кемпір сұрады: «Нағып жүрген адамсың?» «Менің атым – Тұрғын батыр. Ноғайлы деген 

елден келемін. Тәпелтес деген қалмақ қызын іздеп алмаққа келемін», –дейді. Кемпір айтады: «Менің 

емшегімнің иімегеніне қырық жыл еді, саған иіді. Тәпелтес менің қызым еді», – деп, сол жерде кемпір 

отыз күн ойын, қырық күн тойын істеп, Тұрғын батырға қызын берді. Үш күн жолда жүрген соң, Тәпелтес 

Тұрғынға айтты: «Сен шешеме барып, сәлем беріп кет. Бір, екі рет бұйымым бар деп айт та, үшінші ретте 

қолыңыздағы жай тасыңызды бер»- деп сұра» деді. 

Тұрғын батыр Тәпәлтестің айтқанын істеп, шешесіне сәлем беріп, кетерде «бір-екі бұйымым бар»- деп, 

үшінші ретте: «жай тасыңызды бер» деп сұрады. Кемпір беріп, қала берді. Тасты қолына ұстап, екі күн 

жүріп шыңырауға келіп жетті. 

Он екі ай өткесін, баяғы мыстан кемпір қызға айтты: «Тұрғынды жұмсап, Ақ судан су алдыр, ішсең өте 

жақсы болады», – деп алдайды. Ақбілек жылап, қоймай ағасын суға жұмсады. Тұрғынның қайынынан 

мініп келген Қара шолақ тұлпарын мінгізіп, қолына қара шолақ қылыш беріп, аттандырып жібереді. 

Тұрғын батыр баяғы қара жолға түсіп, Ақсуға қарай жүретін айрығына қарай келе жатса, алдынан 

аспанмен тірескен бәйтеректі көрді. Қасына келіп, атын байлап, демалып отырғанда, терек басындағы үш 

балапанды көріп, қарап тұрса, теректің ар жағында он шақырымдық жерде екі жылан таласып жүр екен. 

Көре салды да, атын терекке байлауымен қалдырып, өзі қылышын қолына алып, екі жыланды барып, бір 

жарым күнде өлтіріп, атына келіп, атын отқа қоя болған кезде, көзі ілініп кетіп, ұйықтап қалды. Батыр 

Тұрғын ұйықтап жатқанда: 

Жаңбырлатып, шықтатып, 

Тау қабақтай домалап, 

Тас бұршақтай жапалап, 

Алыстан жерді қуырып, 

Самұрық құс келеді. 

Келе салып самұрық 

Баланы жұтпақ болады. 

Үш бірдей балапан: 

«Айналайын, анаеке, 

Ойбай жұтпа, – деп, – баланы», – 

Алқымынан алады. 

«Олай болса, балам», – деп, 

Көтінен саңқып тастайды. 

Бұл саңқып тастағаннан кейін Самұрық: «Неге жұтпа деп айттыңдар?», – деп сұрайды. «Өлтірме деп 

айтқанымыз, бұл адам біздің дұшпанымыз – екі айдаһарды өлтірді», – дейді. «Сондықтан, өлтірме деп 

айтқанымыз», – дейді. Заты хайуан ғой, солай болса да адам қадірін біліп, өзінше сыйлық көрсетті. 

Сонымен Тұрғын дем алып, Ақ суға қарай жол шекті. Бірнеше күн жол жүргеннен кейін Ақсуға 

жақындады. Айналасы қалың қалмақтың елі екен, бұдан қалай су алуын білмей, айналып жүріп, Ақсудың 

жұқалау жеріне келіп, су үшін ойранды салады. 

Суды Тұрғын алған уақытта, 

Қалмақтар қарсы тұрады. 
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Қарсы тұрған қалмаққа 

Тұрғын батыр ұрыс салады. 

Әбден қызып алған соң, 

Шуылдаған қалмақтың 

Оң келгенін оң атты, 

Сол келгенін сол атты, 

Тіпті жауға болмады, 

Он күндей соғыс болады, 

Солқылдаған мырзасын 

Табанға салып жүн қылды. 

Қақпаның аузын қандатып, 

Шарбақтың аузын шаңдатып, 

Бір ай жарым болғанда, 

Ұрысқа шыққан қалмақты 

Тегіс бәрін қырады. 

Қырылғаны қырылып, 

Қалғаны қашып кетеді. 

Қалмақты қырып болғансын, Тұрғын батыр еліне қайтады. Бұл суын алғасын қайтып келе жатып, 

самұрықтың балапаны қалған терекке соғады. Сол жерде үш күн, үш түн дем алып жатады. Бұл теректе 

демалып жатқаннан кейін, самұрық құс айтады: 

Ай, достым, Тұрғын, 

Жақсының жауы жаман-ды. 

Жақыннан жау шықса, 

Аударып кетер табанды. 

Абайлашы, аңдашы, 

Аударып кетіп қалмасын, 

Үйінде бар бір дұшпан, 

Өлімге сені айдаған, 

Өлімге басыңды ұйғарған 

Табанына дұшпанның 

Қапылыста түспегін! 

Осы сапар барыңыз, 

Мәні-жайын байқаңыз, 

Қиын-қыстау іс түсіп, 

Қинала қойсаң, жан достым, 

Өзіме қайтып келіңіз. 

Содан кейін үйіне қайтуға ойланып, құс болса да амандасып болып, Тұрғын батыр атына мініп, еліне 

қайтпақ болды. Жолда неше күн жүріп, үйіне, аман-есен шыңыраудағы Ақбілек қарындасына, Тәпелтес 

әйеліне келеді. 

Ат дүбірі естіліп, 

Жүгіре үйден шығады. 

Қарындасы Ақбілек 

Өкпесін алып қолына 

Алдынан шықты батырдың. 

Оймақтай аузы бүріліп, 

Тоғайға шыққан шешектей 

Екі беті қызарып, 

Аш белінен бұралып: 

«Келдің бе?»-деп ағасына 

Аман болсаң,ағажан, 

Тілекті Құдай бергені». 
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Аман-есен көргенім, 

Жалғыз ағам шам-шырақ, 

Аман-есен көрдім,- деп– 

Өлгенде көрген ағасын 

Таудай болып ісініп, 

Сылқылдаған Ақбілек 

Ағасының атын жетелеп, 

Үйге әкеп түсірді. 

Сағынып, ағасының әлденеше уақыт жүріп әкелген ақ суын ішіп қарап, судың асыл екеніне таң қалды. 

Сөйтіп отырып, әуелгі Тәпәлтеспен әкелген ақ тасына бүркіп қарап, бал ашып еді: ағасымен екеуі жас 

кезінен шешесінен айрылып,, жалмауыз кемпірдің екеуін қырық құлаш шыңырауға салғанын, одан екі 

баланың шығып күн көргенін, екінші рет жалмауыз кемпір шыңырауға келіп Тұрғын ағасын келмеске 

айдауын, екеуін тапқан бойда «екі иттің күшігін тапты», – деп, әкесі Бөген әйелі Ақборықты дарияға 

жібергенін және өздерінің қаңғырып жүргенін білді. Мұны ағасына айтып түсіндіргеннен кейін, кемпір 

мұны сезіп қалып, әккі болған қубас кемпір қашады. Тұрғын қашқан кемпірді ұстап алып, байлап қояды. 

Одан кейін, тамақ ішіп алып, ақ отауын жығып өздерінің туған жері – Жиренкөлге көшіп, көштің 

ортасына кемпірді байлайды. Өзінің туған жеріне, әлде Жиренкөл деген көлге, күңіренген көлге неше күн 

жол жүріп, келіп жеткен секілді. Жолда көшіп келе жатқанда көштен озып, Тұрғын батыр қайғыланып 

жатқан әкесі Бөгенге келіп, Ақ ордаға түсіп, атын байлап, іркілмей келіп, әкесінің үйінің есігін бағып 

қарауылда тұрған қырық жігітке қарамай, «өлтіреміз» - деген сөздеріне кұлақ аспай, кіріп келді. Үйге 

кіріп, жүресінен әкесіне қарап отыра қалады. Бөген үйге келген дыбыс адам екенін біліп, бір көзін ашып 

қараса, жас қана бала екен. Бөгеннің жүрегі, тұлабойы елжіреп кетіп, көзінен жас төге бастайды. Көзінен 

төгілген жасымен қасқа болған, бала көрмеген Бөген: «Қайдан, неғып жүргенсің?» – деп сұрайды. 

Тұрғын: «Ай, баба, басыңды көтер, біз де ноғайлының баласымыз!», – деп жауап береді. Бөген: «Қай 

ноғайлы дедің?» Тұрғын: «Үлкен атамыз ноғайлының ішіндегі атақты Жанай қарты екен, соның баласы 

Бөген, шешеміз Ақборық», – деп жауап берді. «Қазір шешеміз қайда, соны тауып бер!», – деді. 

Бөген: «Не деп отырсың?» – деп басын көтеріп алды да: «Ай, қарағым, қайдан жүрсің, қандай адамсың? 

Жөніңді дұрыстап айт!», – деді. Тұрғын: «Несін айтайын, мына суды алып осы тасқа қойып, қарап біліңіз, 

мені көп сөйлетпе», – дейді де жай тасты Бөгенге ұстатып, жайына отыра береді. Есік алдындағы қырық 

жендет: «Батырдың үйіне өмірде рұқсатсыз ат байланбаған,өз бетімен ат байлаған кім?» – деп аттарын 

ойнатып жетіп келеді. Оған Тұрғын еш нәрсе деп қысылмай, касқайып отыра береді. Әкесі тасқа қарап, 

далаға жүгіре шығып, қырық жендетке; «Дариядағы аралда жатқан Ақборықты әкел!», – дейді. Батыр 

айтқан соң амал жоқ, бұрынғыдай заман жоқ, қырық жендет шабуылдап бұрынғы белгілі дариядан артық 

туған сұлуды, сүйіп алған батырдың Ақборық жарын ұзамай-ақ алып келеді. Екі күшік ит болып өскен 

екен, оларды да қоса әкеледі. 

Ақборық келгеннен кейін, мына жағында тұрған, қарындасы Акбілек, әйелі Тәпелтес, үлкен көш 

керуеннен олар да келеді. Бөген баласы, әйелі келгеннен көңілі тасып, бүкіл ноғайлы еліндегі халықты 

шақырып, сансыз мал сойып, отыз үй тігіп, отыз күн ойын, қырық күн тойын қылып, алтын қабақты 

аттырып, ноғайлы елін қызыққа баттырады. Мыстан кемпірді халық алдында дарға асып өлтіреді. Оған 

қосылып, дұшпандық қылған ханның қызы Қанікей мен Тінікейдің жұрт алдында бетіне күйе жағылып, 

айыптары әшкерелінеді. Бұның үстіне, өзінің жолдастары – Қырымның атақты қырық батырын қонақ етіп, 

үш айдың жүзі болғанда, тойының аяғы тарқап бітеді. Бөген баласы табылғаннан кейін көңілі тасып, 

әлденеше жыл қайғылы жүргенін ұмытып, Тұрғынға үй тігіп, еншісін беріп, дүниеден армансыз болып 

өтеді. 

38. Бек батыр 

Қазақ қалмақпен жауласқан кезде, Еділдің бойында «Бөріхан» дейтін хан болған. Сол ханның «Бек» 

дейтін батыры болған. Бек батыр қалмақпен жауласып жүріп қолға түсіп қалған. Қолға түскен батырды 

әдепсіз көп қалмақ қол-аяғын байлап, қалмақтың ханына алып барған. Қазақтан қорлық көріп жүрген 

қалмақ жалғыз батыр қолына түскен соң, байлауын шешпестен қараңғы үйге салады. Сарыарқасын 

сайрандап жүрген ерке батыр қысымшылыққа шыдай алмай жаман жүдейді. Батырдың жатқанына дәл 

қырық күн болғанда, қалмақтың ханының үлкен тойы болады. Сол тойда хан былай деп жарлық қылады: 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1177 bet 

«Бүгүн менің үлкен тойым, қуанышым, бүкүл тұтқындарымды босатам, бірақ қазақтың Бек батырын алып 

кел, өзім жауап сұраймын», – деп. Жасауылдары Бек батырды ханына алып келген. Хан Бектен мына 

сөздерді сұраған: «Егер құтылып шығам деген ойыңда болса маған мынадай ант бер, сенің жолыңда 

жүрем, сенің дініңе кірем» деп. Сонда Бек батыр былай деп жауап берген: «Менің қалмақпен қаным қас, 

жаным қас, жарыққа шығам екен деп саған ант бере алмаймын, бүгін босансам, ертең саған жаумын», – 

деген. Сонда мұны апарып далаға тастаған. Қалмақтың ханының жалғыз қызы болған, аты – 

«Алтынжұлдыз». Алтынжұлдыз батырды көріп таң болып еді. Кешке далаға шығып тұрса батыр далада 

жатыр екен. Қыз жанына келіп сұрады: «Батырым, қай елден боласың?» Бек: «Менің елім қазақ, қазақтың 

жолында жанымды құрбан қылған бір жанмын». Алтынжұлдыз: «Батыр мен сені егер қазір босатсам, 

еліңе барғанда ханның қызы босатпады, өзім ерлігіммен босанып шықтым дер ме екенсің?!». Бек: «Бикеш, 

мені қазақтың батыры емес, қатыны деп жүрмісің?» деп жауап береді. Қыз бұған ғашық болып, сол жерде 

уәде байлайды. Батырды сол жерде босатып, өзі әкесін өлтіріп келуге әкесінің ордасына кетеді. Қыз келсе 

әкесі ұйықтап жатыр екен. Қолтығынан қанжар тығып өлтіріп, екі тұлпарын, алтын, күміс, бәрін алып 

батырға келген кезде таң да сіберлеп атқан екен. Батырмен қосылып, ел-жұртымен қош айтысып жүріп 

кетті. Арада бірнеше күн өтті, бұларды қуатын қалмақтар ханы өліп аза қылып жүргенде бұлар еліне келіп 

жетті. Еділ бойындағы елін, жұртын көріп, аман-есен табысып, бар мұратына жеткен екен. 

39. Садақбай батыр 

Өткен ғасырларда өзбек елінен Садақбай деген бала туып, туған күнінен жаратылыс тұлғасы өзгеше, ірі 

денелі болған. 

Бірақта, Садақбай туған күні ірі, денелі болу зардабынан шешесі қаза табады. Әкесі Садақбайдың 

туғанына қуанышта болса да жаңа көрген жас бөбегін қалай тәрбие қылудың тәсілі өте қиындыққа соғып, 

енесінің қаза болғаны ауырлыққа түсіп, мал тауып кәсіп қылудан қалып, бөбегі Садақбайға емізік емізіп, 

бал жалатып, шекер сорғызып, соның тәрбиесінде болады. 

Садақбайдың артынан қалмай жүрген жетімдік, бақытының жоқтығына қарай, екі жастың шамасына 

келгенде әкесі қаза болып, Садақбай қорғансыз, жетім болып, жалғыз қалады. 

Садақбайдың әкесінен қалған мал-мүлкі шамалы болғандықтан, күтім тәрбиясы ауырлыққа айналып, әр 

адамның қолында тәрбияланып бес, алты жасқа жетсе де Садақбай бір адамның қолында, болмаса бір 

ауылда орнығып тұра алмайды. Оның себебі, жас баланың әуесі өзі сияқты балалармен ойнауға тура 

келеді. Балаларға қосылып ойнағанда асық, бекбей сияқты ойыншықтарға жанжалдасқанда көрініп тұрған 

зорлыққа көнбей, балаларды ұрып қирататын болады. Егер балалар көптеп жабылатын болса күші тасып, 

жігері қайнап, барлық балаларды бір жерге жиып қойып, үстіне шығып мазақтап, мойындарына шөп-

шолаң, топырақ салып жылатып жіберетін болады. 

Бұл жұмыстарына балалардың әке-шешелері дауыс көтеріп: «Содырлы, жетім, аулақ жүр», – деп, баланы 

ардақтаған жуандар арқылы елден қуып, өзбектің қай еліне барса да Садақбайдың көрген қызығы, 

өткізген дәуірі солай болады. 

Сол жағдайлармен Садақбай жеті-сегіз жасқа жетіп, мекен қылатын орны болмағандықтан, жапан түзге 

кезіп жаяу жүріп, елден безер болып далада су ішіп, түрлі далада өсетін жемістерден жеп, бойына біткен 

күш-қайратынан зиян шегіп, ел ортасына кіре алмай кемшілік, жетімдікке налып, ішер ас, киер киім таба 

алмай, он жасқа келеді. 

Бұл кемшілік әке-шешенің жоқтығы, онымен қатар паналайтын әкесінің туыстарының болмауынан 

екендігін біліп, назаланып, тау-тасты кезіп, өкпесі қабынып жүрген кездегі жырлары: 

Садақбайдың жыры 

Қор боп өткен басым-ай, 

Лаулаған оттай жасым-ай! 

Жақын туыс менде жоқ, 

Жан жолатпас қасына-ай! 

Ішерге азық таба алмай, 

Елге беттеп бара алмай. 

Өзбектің баласы 

Мейірімсіз неден жаралды-ай! 

Құрбыммен қатар жүрмедім, 
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Ел қызығын көрмедім. 

Бір түзелмес тұрмысым, 

Бақытсыз туған мен бе едім? 

Тірі жүрсем жетермін, 

Арманда өлсем кетермін. 

Адам көрер түрім жоқ, 

Айуан малдан бетермін. 

Ішім толды санаға, 

Жан таппадым панаға. 

Қосылып аңмен ән салдым, 

Шығып жалғыз далаға. 

Садақбай сондай зарлы үнмен, қайғылы дауыспен жыр жырлап, тау-тасты кезіп жүріп, бір таудың арасын 

мекен қылады. Садақбай жан сақтаудың тәсіліне кірісіп, күндіз балық аулау жұмысына айланып, шыбық 

жинап, шанақ тоқып, дариядан балық сүзіп алып, түнде белгілі тау арасына келіп, алған балықтарын тамақ 

істеп ішіп жататын болады. 

«Тау алпы». Садақбай балықшылық кәсіп істеп, тау арасын мекендеп, он бес жастың шамасына жеткенде 

өзінің бойына біткен күш-қайраты денесін кернеп, жастықтың әуесіне қосылып, жүрегіне түрлі қиялдар 

келіп, ауыр күрсініп, өзінің тұрмыс-жағдайына өте қорланып, өзінің басынан кешкен оқиғаларды сезіп, 

егер өз қолынан іс келгендей бола қалса халқының пайдасына жұмсамақты арман қылады. 

Бір күні Садақбай тау арасын аралап келе жатса, алдынан бір тау «алпы» кездеседі. Астында таудай аты 

бар, екі аяғы салбырап, жер соғады. Белінде қылыш, садақ, қолында темір шоқпар, үстінде темір сауыт, 

басында болат қалқан, қару-жарағы қамтамасыз, басы бақыр қазандай, үңірейген көзі тостағандай, бойы 

шынар ағаштай, аузы құлаған апандай, мұрны пештей, осындай суық жаратылыстарын ызғарландырып, 

ашуланған түрде бір түрлі тілмен сөйлеп, ақырып келген бетінде Садақбайға қылыш ала ұмтылады. 

Садақбай тау алпының тілін түсінбегенімен, қастық жасауын түсініп, сасқалақтап, алдында жатқан үйдей 

тасты екі қолының күшімен көтеріп алып, қарсы келген тау алпын дәл жүректен меңзеп атады. Нығыз 

тиген тастың зардабы тау алпын атынан құлатпағанымен, есі кетіп талықсып, қолындағы қылышы мен 

шоқпары түсіп кетеді. 

Садақбай тезінен барып шоқпарды қолына алып, сенделіп тұрған тау алпын бірнеше ұрып, атынан жығып, 

басын қылышпен кеседі. Тау алпын құралсыз жеңгеніне масаттанып, Садақбай тау алпының атын астына 

мініп, киімдерін киіп, қару-саймандарын асынып, көңілі тасып аңға шығатын болады. Тау ішінен құлан, 

бұлан, бұғы, марал атып, белгілі жері тау үңгіріне келіп, ас істеп ішіп жататын болады. 

Күн санап Садақбай жақ тартуға шеберленіп, кезеніп тартқан оқты үйдей тастан өткізетін болады. Көңілі 

көтеріліп, күш-қайраты молаюдың арқасында аю, арыстан, жолбарыс сияқты күшті хайуандарды 

жұдырығымен ұрып өлтіретін болады. 

Садақбайдың тау алпынан алған аты өте жүйрік, қанша шабса талмайтын, үстіне қанша нәрсе артса 

ауырламайтын, басқа жылқыдан биік, жуан сүйекті, кең сүбелі, бота тірсекті, тоқал жалды, қысқа бақайлы, 

қалың тұяқты, тұлғасы өзіне лайық мінсіз сұлу, жүні кер болғандықтан Садақбай «Керкудан» деп ат қояды. 

Садақбай ұзын бойлы, кең жауырынды, ірі сүйекті, денесі піл сияқты тұтас нағыз батырға біткен мүшелі, 

көзі отты, бір өзіне мың адам батпастай айбынды жігіт болып өседі. Садақбай аң ауламаған уақытта туған 

елі өзбек халқына барып, аралап келетін болады. Өзбек халқы Садақбайды көріп сынап, батыр атын 

шығарып, ауызға алып сөз қыла бастайды. 

«Шона». Сол кезде қалмақтың Шона деген батыры бір мың әтретпен келіп, өзбек елін шауып, жылқы 

малын айдап алып кетеді. Шона батырға жан қарсы тұра алмай, өзбек халқы жиналып, Садақбайға келіп 

оқиғаның түрін айтып, көмек сұрайды. 

Садақбай мал алдырған өзбектерді жанына ертіп алып, кеткен қалмақтардың артынан қуып жетіп соғыс 

салып, көп қалмақты қырып, Шона батырмен қарсыласып, шоқпармен ұрып, күл-талқан қылады. 

Шона батырдың қаза болғанын көріп, қалған қалмақ әтреті қашады. Садақбай қарсыласқанын өлтіріп, 

қашқанын қумайды. Соғысып өлген қалмақтардың ат-тондары олжа ретінде қолда қалады. Оны өзбек 

елінің кедейлеріне Садақбай батыр бөліп беріп, өзі еш нәрсе алмайды. Қалмақтан айырып алған 

жылқыларды өз иелеріне қайтарып беріп тиыштандырады. 
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Садақбайдың бұл істеген батырлығы, нәшәрға қарасуы әлемге жарияланып сөз бола бастаған. Содан кейін 

әр жерден ханға, байға, биге қылмысты болып малдары талан-таражға түсіп кеткендер Садақбай батырға 

паналап отыру үшін көшіп келе бастаған. Көшіп келушілер бірін көріп бірі келіп, құралып, көбейіп, 

бастағы таудың етегіне жиналып, ел бола бастаған. 

Келушілердің әрқайсысы әр ұлттардан жиналған, теңдік көрмей хан, би, байлардан қанаушылық, 

езушіліктің арқасында малдарынан айырылған, тіпті көпшілік жағы жаяулап келгендер болған. Сол 

жиналудың нәтижесінде, көбейіп алты жүз үйге жақындап аштық, жалаңаштық, жағдайсыздық бола 

бастағаннан кейін, Садақбай батыр көшіп келушілерді қанат астына алып, күн сайын, атып алып келген 

аңдарын барлығына бірдейлікпен бөліп, өзіне солармен бірдей үлесін алатын болған. Садақбай атып алған 

аңдарының терілерін жанындағы қарашыларына илетіп, киім қылдырып беріп, жалаңаш қалдырмауға 

көңіл бөлді. Садақбайдың қайратына, батырлығына, әділдігіне қарашылардың көңілі риза болып, жиылып 

Садақбайға келіп сөйлеседі. «Батыр, сен біздің бастығымыз болған соң, ортамызға белгілі болып әйел 

алып, үй болып орда сайлауың жөн дейміз, бұл жөнінде ортамызда ұнарлық қыз болса, біз қарсылық 

қылмай саған береміз, сонымен сені қызықтағымыз келеді», – деседі. 

Садақбай: «Бұл кеңес – өзім де ойлап жүрген нәрсе, бірақта мен сендерден қыз алмаймын, өйткені 

маңайдағы елдер бізді, «Садақбай қорқытып көршісінің қызын алды», – деп өсек қылады. Менің ойымша, 

бойыма кір жұқтыруым дұрыс болмайды. Екінші, мен ел асқан бір сұлуды малымның жоқтығына қарамай 

алуға бармын. Отырған көпшілік, сендер әр елден, әр рудан жиылған адамсыздар, не естіп, не білесіңдер 

бұл туралы? Білгендерің болса маған сөйлеңдер!», – дегенде, отырғандардан бір адам орнынан тұрып, 

сөзге кіреді. 

«Түлкі». «Менің атым – Түлкі, затым – қырғыз елінен болады. Жасымнан кедей болып, қырғыздағы 

Қараман байдың үйінде жалшы болып, сенімді қызметім арқасында Қараманға жағып, жақсы болып 

тұрдым. «Қараман елден озған бай, жылына алты жүз түйе боталайды. Жылқы малы өріске симайды, 

санын өзі де білмейді», – деп, қырғыз елі әуезе қылады. Сол дәулетіне сай алты ұлы бар. Солардың 

еркелеткен, жел тигізбей мәпелеген Күнәйім деген жалғыз қызы бар. Күнәйім десе дегендей сұлу, әлемге 

сәуле берген күн мен ай Күнәйімнің нұрынан жарық алады деседі. Ұялмай ауызға алуға болар еді. Мен 

Қараманның үйінде тұрғандықтан, нетүрлі жұмыстарына өте таныстым. Жалшы болсам да сенімді 

болғаным үшін Қараманның менен жасырын сыры шамалы еді. Сол кезде Күнәйім он екі жас шамасында 

болуы керек, әкесі Қараман алты ұлынан артық ұстап, жанына алып, кеңесіп отыратын еді. Сондағы 

Күнәйімнің сөйлеген сөзі, сары майдай толқыған мінезі әлі күнге көз алдыма елестеп тұрады. Күнәйімнің 

балдан тәтті сыпайы сөзі, талшыбықтай өсіп келе жатқан бойы, адам таппастай жерден ақыл табатын ойы, 

қандай жанды болсын жүрегінің басына бір жара салмай қоярлық емес еді. 

Бір күні мен Қараманның жанында бір шаруа істеп отырғанымда Күнәйім келіп, мөлдіреген қара көзін 

төңкеріп, күлімдеп, Қараманмен кеңеске кіргенде, мен екі көзімді Күнәйімнан алмай есімді білмей 

отырсам керек. Менің бұл сырымды Қараман сезіп: «нысафсыз, тұр, кет, мұнан былай маңыма жолама», 

– деген Қараманның сөзі құлағыма сақ ете қалып, есімді жыйдым. Қараманның ашуын көріп қорқып, 

екінші жағынан ұялып, үй-ішімді алып көшіп, сіздің панаңызға келіп тұрғаныма, міне, сегіз жыл болып 

қалды. Қазір Күнәйім 20 жасқа келді. Әлі ешкімге берген жоқ, туған елім болғандықтан, сұрап біліп 

отырмын. Осы жақындағы алған хабарға қарағанда, Оян деген қалмақ ханы сұрап тұрса керек. 

«Оян». Оян-Лоян деген бір туысқан екі батыр жігіт, заттары қалмақ болуы керек. Қазір Оян қалмақтың 

бір тайпа елінің бегі дейді. Інісі Лоян батырлық істеп, жанына неше мыңдаған қалмақ әтіретін ертіп, дүние 

кезіп, соғыс ашып, ел талап, мал көбейтіп, адамнан беті қайтпай жүрген болу керек. Жинаған әтрет, 

дайындаған құрал түріне қарағанда өзі сияқты ірі батырдың қолынан келмесе қырғыз, өзбек, қазақ секілді 

аз ұлтты халықтарға арналып шыққан жау деп айтуға ауыз барады. 

Бірақ естуімше, Күнәйімнің Оян бекке баратын ойы жоқ, – дейді. «Оян қалмақ маған тең болмайды, 

өйткені ел талаушы, қан төгуші қанағатсыз болғаны үшін мен Оянды сүймеймін. Маған адамға нақақтан 

зияны жоқ жазасыз у тырнағын салмайтын, өзбек, қырғыз, қазақтан туған, осы Ояннан құтқарып алатын 

ер болса, соған барар едім», – деген Күнәйімнің зор қайғысы, барлығын естіп отырмын. Сонымен, осы 

айтылған Күнәйім сұлу сізге лайықты серік екендігін еске саламын. Әкесі Қараман Күнәйімді Оян 

қалмаққа беруге көңілі соқпағанымен, Оян-Лоянға қарсы тұрар күш-қуаты болмағандықтан, 

қалмақтардың сорлы қылыштарынан қорқып: «мал-мүлкімді талап, өзім қалмаққа құл, әйелім күң 
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болғаннан, не көрсе де Күнәйім көрсін!» – деген пікірмен, Оянға Күнәйімді бермек болып, бір айдан кейін 

келуге қаратқан сөзін естіп отырмын», – деп Түлкі сөзін бітірді. 

Садақбай батыр отырған көпшілікке қарап: «Менің іздегенім – сондай қыз еді. Мұның ретін қалай 

келтіруге болады. Көңілім осы жолға жүруге соғады, сендер қандай ақыл бересіңдер?», – дегенде, 

отырғандар әңгімені талқылап, салыстырып, астыртын кісі жіберуді ұйғарады. Алдымен бұл жолы: 

«Түлкі баруға лайық, өз елі, жеріне таныс болғандықтан жөнін келтіріп Күнәйімға сөйлесіп, үйден біліп 

жүрген жолының мәнісін айтып көрсін. Егер Күнәйім жылы сөз беріп, ойлағандай болса, әкесі мен 

ағалары қалмақтан қорқып бермек болғаны рас болса, бөтен сөз сөйлемес», – деген сөзге тоқтап, ат-тонын 

қамдап, Түлкіні қырғыз еліне жібереді. Түлкі арада бірнеше күн жүріп, қырғыз еліне барса, он мың 

әтретпен Оян-Лоян қалмақтар шеру тартып келіп қалғанын көреді. 

«Қараман бай қызы Күнәйімді Оян қалмаққа беру жабдығына кірісіп жатса да, Күнәйімнің Оянға баратын 

ойы жоқ», – деген хабарды алты ағаларынан естіп, «қалай жылатып, көз алдымызда қалмаққа байлап 

береміз, бұған қарсы тұрарлық өзбек, қырғыз, қазақтан туған ер барма екен?», – деген пікірмен сандалып 

тұрғандарының үстіне Түлкі барып түседі. Күнәйім Түлкінің келгендігін естіп, шақырып алып сұрайды: 

«Сен әкемнің ашуланған бетіне шыдамай көшіп кетіп едің, сені өзбекте Садақбай деген батырдың 

қоластына барды», – деп айтады. Біздің басымызға мынадай қиыншылық түсті. Садақбайдың мына 

қалмақ жауға қарсы тұрып, жаудан айырып олжаланатын жайы бар ма? Сыртынан атын, батырлығын 

естіп Садақбайға құмарланып едім, соның анық-қанығын сұрауға сені шақырып отырмын, қане, 

батырыңның жайын артық, кем қылмай түзу сөйле!», – деді. 

Түлкі: «Менің елден кеткеніме сегіз жыл толып отыр, сол кеткен бетімде тура барып, Садақбай батырдың 

қолында тұрдым. Садақбайдың несін сұрайсың, жігіттігінің, батырлығының міні жоқ, мың кісіні бір 

адамдай қауып қылмайды. Оның күш-қайратын сөз қылсаң, шын ашуланып шоқпармен ұрған болса, 

Алатауды талқан қылар еді. Бірақта, дәулеті аз, бір өзіне қарап отырған алты жүз үй бармыз. Соның 

барлығын аш-жалаңаш қалдырмай күш-қуатымен асырап отырады. Садақбай мал табайын десе, қиын 

болмас еді. Бірақта, адамға зорлық қылуды, ел талауды, қан төгуді сүймейді», – дегенде Күнәйім сөзді 

тыңдап, Садақбай батырдың қалына түсіп: «Менің іздегенім: осындай адамға зорлық қылмайтын, жазасыз 

қан төкпейтін батыр еді. Біздің сұлулық атымыз жайылып кетті. Бізге деген жау көп болады. Бүгін Ояннан 

құтылғанмен, ертең басқа бір жау шығуы мүмкін. Сондықтан, осындай бір батырға арқа таямағанда 

болмайды. Соның үшін Садақбай батырды алып келіп, маған жақсылық қылсаң арманым қалмас еді», – 

дейді. Түлкі: «Садақбай батырдың келуі, оның мына қалмақтан сені құтқарып алуы қиын болмас еді. 

Бірақта, мына қалмақтарың елді қамап келіп қалған көрінеді, оны қалай тоқтатуға болады. Менің осы 

жүрген жолым, Күнәйім, сенің сырыңды естіп уайымға түскен басыңды аяп, Садақбай батырға сені 

сыртыңнан мақтап, саған іздеп келуге көндіріп, анық ауыздан хабарыңды біліп қайтуға келген едім. Бірақ 

іс бұлайша көрінеді. Ақыл қорытып, іс қылу керек», – деген. Күнәйім: «Түлкі, сөздерің дұрыс болса менің 

мақсатыма тура келеді. Маған Оян қалмақтың тоқтауы оңай, әкемнің, Қараманның «кел» деп уәде берген 

уақытына әлі он бес күн бар, оған он бес күн қосып, бір айға дейін Оянды тоқтата алмасам, Күнәйім 

атанып ел аузына алынғаным бекер болсын. Қалайда, Түлкі, маған сен қызмет қылып, бір ай уақыт ішінде 

Садақбай батырды алып келу шарасын көздеуіңізді өтініп сұраймын! Менің ағаларымның сөзі де осы 

болады. Олардың жауға қарсы тұрарлық шамалары болмағандықтан, амалсыз отыр, болмағанда, 

бастайтын ер болса қосыла шабуға даяр. Бұл жағдайды ағаларға кеңесіп, олар арқылы әкем Қараман 

байдың өзімен ақылдаса отырып орындауға да болады!», – дейді. 

«Хабаршы қалмақтар». Оян қалмақ он мың әтретпен келіп орнығып, Күнәйім сұлуды алмақ болып көңілі 

тасып: «Мен әуелі, Күнәйімді көруім керек. Егер Күнәйімнің ақылы, көркі, мінезі бой сымбаты түгелінен 

ұнағандай болса аламын. Егер бір жері ұнамай шығатын болса, маған қыз табылмай жүрген жоқ, 

алмаймын», – деген пікірде өзінің сенімді жолдастарынан үш қалмақ жігіттерді қабаршыға Күнәйімді 

шақырта жібереді. Келуші қалмақтың шешендері, оян бектің көруге шақыртқанын сұлулап айтып, 

бектерінің дәрежесін көтеріп, Күнәйімді сынап, сынына келмесе алмайтын екендігін ескертіп, бұл 

сөздерінен жауап күтеді. Күнәйім: «Сенің Оян бектеріңіз көруге несін шақырады. Менің көркім, 

сұлулығым, мінез-құлқым өзінің сыртымнан естігенінен жүз есе артық екен деп ойласын, асығыс мінез 

ұнамайды. Әкем, елжұртым бермек болды, мен көндім. Бірақта, бек болған, ел ұстаған адам айтқан, уәделі 

сөзінде тұруы керек болады. Әкем Қараман байдың «кел» деген күнінен Оян бектің «келемін» деп уәде 
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берген күніне әлі де он бес күн бар, айтылған мерзіміне қарамай келіп қалу – атына ұят секілді жұмыс. 

Екінші, менің амандасатын елім бар, кестелеп киетін тоным бар, сол шаруаларым біткенше, маған әкем 

Қараманға берген он бес күннің үстіне он бес күн қосып, бір айға кеңшілік берсін. Мен бұл тілекті көңіл 

басқа болып, қойып тұрғаным жоқ. Оян бекті көріп, қосылуға мен де асығып отырмын. Бірақта, кестелі 

тоным бітпегеннен, бектің алдына киіп баруға жарамды киімім болмай отыр. Менің көрнекті болып 

барғаным – екі жағымызға да үстемдік. Онымен қатар, Оян бек бұқара-шаруадан оқшау болғандықтан, 

бекзадалық рөлін орындап, уәделі күнге, мерзімді уақытқа тоқтауы лайық болады. Егерде Оян бектің 

маған сенімсіз ойы болғандай болса, мына қолымдағы алтын сақинамды беремін, бөтен ойымның 

жоқтығын сонда білсін», – деп, қолындағы алтын сақинасын алып, қабаршы қалмақ жігіттердің қолына 

беріп, осы айтылған сөздерін түгендеп, «Оян бекке айтыңдар!», – деп қайтарады. 

«Оян». Оян бектің Күнәйімға жіберген елші жігіттері мен Күнәйімнің келуін күтіп, асығып, бір минут 

уақытты қиыншылықпен өткізіп, екі көзі төрт болып жолға қарап отырғанда қабаршы жігіттері келіп, 

Күнәйімнің сөздерін түгелінен айтып түсіндіреді. Және «сенімді белгі үшін» – деп, қолынан сақинасын 

бергендігін айтып қолына табыс қылады. 

Оян бек Күнәйімнің айтқандарын мақұлдап: «Қараманның өзі беріп отырған қызы қайда барады? Мен 

оны қалай жіберемін, менің уәделі күнім толмай келіп қалуым – қате. Екінші, киетін киімі бітсін дегені, 

маған ұнатпай ма деп сенбегені, өз бойынан, киер киімінен қорынғаны. Сондықтан, бой түзеп, сұлуланып 

көрінейін дегені шығар. Күнәйім, мені сараң екен демесін, менен сұраған отыз күннің үстіне он күн қосып, 

қырық күн кеңшілік бердім. Қамтамасыз болып, түзеліп, киініп, моншақтарын тағынып, жұрт 

таңырқағандай болып, сол қырық күннің артынан көрінсін!», – деген сөзді қайтарады. 

Оян бек масаттанып, менің атағым елге жайылған өзім батыр, өзім бек болдым. Дүние жүзінде бақытта 

теңдесім болса да, батырлықта теңдесім жоқ десем де болады деп оқшауланып отырады. 

Оян бектің бұл сөзін інісі Лоян батыр ұнатпай айтады: «Бір әйелдің айласы қырық есекке жүк болады», – 

деген халық аузындағы мақалға тура келіп жүрмесін. Мен осы Күнәйімнің арман сілтеп, бір ай кеңшілік 

сұрап айтқан сөзінен шектеніп отырсам, өзің тағы да он күн қосып қырық күн болсын, деп отырсың, менің 

бұл жұмыстың артына көзім жетпейді», – деп наразылық білдіреді. 

Оян бек: «Олайша ойлауға болмайды. Күнәйімда басқаша ой болмауға тиісті. Себебі, маған сенімді белгі 

үшін мына қолындағы сақинасын беріп жіберіпті. Одан кейін біздің қалмақ, қазақ, қырғыз, өзбек арасында 

Оян, Лоян атымыз шығып, әлі күнге бетімізді қайырып көрген біз секілді батыр жоқ, қарап отырып 

көлеңкеден қорқып, айтқан сөзімді қайтарып алып бектігіме, батырлығыма кемшілік келтіруім дұрыс 

болмайды. Айтқан қырық күн өзіне еркін тон кестелеп, көңіліне не келсе істесін!», – деген сөзіне қарсы 

Лоян батыр қызу сөзге кіріп: «Босқа мақтанып бек болдым, батырлығыма дүниеде тең болатын жан жоқ 

деуге болмайды. Себебі, біз дүние кезіп, сыналып болғанымыз жоқ, мен естіп жүрмін, өзбек елінде 

Садақбай деген батырды. Егер, Садақбай естудей болса, ешкімнен қорқарлық емес деседі. Құрғақ сөзбен 

жетіліп, мұңсыз бола бермей, ерден ердің қаупы бола отырып, батырлықты майданда көрсетуге тиіс. 

Біздей талай батыр бар шығар. Біз оның қайсысымен табандасып жеңдік. Өткен қалмақ пен өзбектің 

соғысында біздің қалмақтың Шона батырын өлтірген Садақбай батырды естіген жоқ екенсің», – дейді. 

Оян: «Садақбайды мен естіп, білгемін. Садақбайда жалғыз аттан басқа малы жоқ кедей, жалғыз жігіт. 

Онан қашқан, мұнан қашқан құралып кедей ел болып, солардың аш-арығын асырап, аң аулап, күн өткізіп 

жүрген бір мерген бала болуға тиіс. Шона батырды өлтірсе, мергендігінің арқасында өлтірген шығар, 

болмаса мақтаулы күш-қайратын естігем жоқ. Оның күш-қайраты болғанмен, не деп бізге беттеп келеді, 

қалай жүрегін тоқтатып бізбен соғысады? Жалғыз атты кедейге Күнәйім қалай тиеді? Сен болмастай 

қиялмен мені қорқытып, айтқан сөзімді қайтып алдырмақ боласың, бұдан кейін маған қарсы мұндай сөз 

айтушы болма!», – деп сөзінің аяғын ашуға айналдырып, інісі Лоян батырды елге қайтармақ болады. Оян 

бектің ашулы түрін көріп Лоян: «Менің айтқаным жай дәйім сөз, болмаса бізге жасанып тұрған жау 

болмау керек, алайда мұнда көп жататын болдық, сондықтан, менің елге қайтқаным лайық болар, сонда 

маған мына әтреттен қанша бересің, өзіңе қанша алып қаласың?», – дейді. Оян бұл сөзге ашуын басып, 

ақылға келіп: «Мұнда көп әтрет керегі жоқ, үш мың әтрет қалсын, қалған жеті мың әтретті алып, сен елге 

жөнел, өйткені, біздің тұяғымыз әркімге тиген, екеуіміз үйде жоғымызды біліп, бір жағынан елге жау 

келіп жүрмесін», – деп үш мың әтрет жанына алып қалып, қалған жеті мың әтретпен Лоян батырды 

қайтарады. 
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Күнәйім қырық күн кеңшілікті естіп қуанып, ағаларын шақыртып, Садақбай батыр туралы пікірін сөйлеп, 

Оян қалмақтан айламен қырық күн кеңшілік алғандығын сөйлеп, Түлкінің келгендігін айтады. Ағалары 

бұл жұмысты ұнатып, Қараман баймен ақылдасып, тез уақыт ішінде Садақбай батырды алып келуге 

Түлкіге Қараман байдың қара тұлпарын мінгізіп, еліне қайтарады. Ол он бес күн шамасында оралып 

келуге уәдесін береді. 

Түлкі жолға түсіп, қара тұлпардың бар өнерімен қарыштап, келуінде он күн жүріп келген болса да қара 

тұлпардың ұшқырлығының арқасында өзінің еліне екі күнде келеді. Аңнан қайтып келе жатқан Садақбай 

батырға кездеседі. Қанжығасында құлан, бес бұғы, сегіз марал олжалары көрінеді. Үстіне артылған сонша 

жүкті елең қылып Керкуде ойына алып терлеген жоқ. Садақбай батыр Күнәйімнің жайынан түсініп, 

Қараманның құдалығы амалсыз қорқу екендігін біліп, Күнәйімнің көз жасымен айтқан сәлемін қабылдап, 

ерлік қайратына мініп, көпшілікпен кеңеседі. 

Көпшілік Садақбай батырдың жалғыз баруын лайықтамай, аз дегенде үш жүз әтрет жинап алып баруды 

мақұлдап, өз араларынан бәрін жинағанда жүз шамалы ғана жауға мінерлік ат табылады. Құрал-сайман 

жағы екі жүз адамға жетерлік болғандықтан, көпшілігі қоныстас отырған Сараңбай деген байдан ат 

сұрауды ұйғарады. Егер Сараңбай жүз ат берсе, екі жүз әтретпен жүруді мақұлдасып, Сараңбайға Түлкіні 

барып ат сұрап келуге ұйғарады. Қалғандары жол жабдығына кіріседі. 

«Сараңбай». Осы Садақбай батырдың ауылы мекен еткен таудың батыс жақ бөктерінде отыратын, өзбек 

елінен Құлтай деген тоғыз мың жылқысы бар, сиыр, қой, түйе малдары тағы көп бір бай адам болатын. 

Бірақта ол малы көп болғанымен, адамға мейірімсіз. Үйіне қонақ қондырмайтын, маңына бір жан 

жолатпайтын болғандықтан өзбектер халқы «Сараңбай», – деп атап кетіп, сол атты Құлтайдың өзі де, 

маңындағы халық та қолданып, бұрынғы Құлтай аты жоғалып, Сараңбай десе түсініп, Құлтай десе ішкім 

білмейтін болған. Қаншама сараң болса да, малы бар болған соң, үш әйел алып, баласы болмаған. Өзіне 

жақын туыстар сараң байдың қайрымы жоқ болғандықтан, жанында отырып жан сақтау қиын 

болғандықтан, әр елдерге көшіп кетіп жан сақтаған. Сараңбайдың кәсібі өзінің малын бағып, шаруасын 

қарап ішкімнің үйіне бармайтын болған соң, оның түрін көрген соң басқа жан Сараңбайдың үйіне де 

бармайтын болған. Малшы, бақташыларымен ғана аз отыратын болған. Қысқаша айтқанда, Сараңбайды 

адам танымайтын болса, Сараңбай да бір жанды танымайтын халге жеткен. 

«Түлкі, Сараңбай». Түлкі тау бөктерлеп келе жатып, ұшы-қиыры жоқ жылқыға кездесіп, айналасына көз 

салып, тамашалап тұрғанда алдынан қартқа басқан буырыл сақалды, орта бойлы, маңдай терісі тырысқан, 

қабағы қатыңқы адам кез болады. Қарттың астында көкшолақ аты бар, ауыздығын алып, жүре оттатып 

аяңдап келе жатыр. Басында түйе жабағысынан сырыған тымақ, үстінде кең тоқыма шекпен, қарына 

қорық ілген. Түлкінің таңырқап тұрғанын ұнатпай, «біреудің малын не жұмыспен аралап жүрсің, қайда 

барасың?», – деген ызғарлы жауап қатады. 

«Ақсақал, малыңды аралағаным болмаса, зияным жоқ. Менің атым – Түлкі болады», – дегенде, қарт: «Сен 

қандай түлкі боласың?» – дейді. 

«Мен, Садақбай батырдың жігіті – Түлкі боламын». Қарт ұзын кірпігін тігіп үңірейе қарап: «Ендеше, 

жарайды, қай жақтан бет алып шығып едің?», – деуіне қарсы Түлкі: «Мені Садақбай батыр жіберіп еді, 

өзі жол жүрмек, осы жақта жасы үлкен бір ағай бар, соның амандығын біліп, мына жүрмек жолға ақыл 

сұра деген еді», – дейді. Қарт: «Ол ағасы кім, жүретін жолы қандай, не ақыл сұрамақ?» – дейді. 

Түлкі қартпен кеңеске кіріп, сұрақтарына жауап беріп: «Сәлемдес деген 

ағасы сіз, атыңыз Сараңбай боларсыз, жүретін жолы қырғыз еліне бармақ, ондағы жұмысы Қараман 

байдың Күнәйім деген сұлу қызын қалмақта Оян, Лоян деген батырлар зорлап алмақ болып, соған 

Садақбай батырды шақыртып, Күнәйімді айырып алса Садақбай батырға бермек болған. Бұл күнде 

қалмақтың бегі Оян батыр жеті мың әтретпен қырғызды қамап жатқандықтан, сонда баруға аздап әтрет 

құрастырып еді. Соған мінуге жарамды жүз ат сұрауға жіберді», – дегенде Сараңбай бұрынғыдан түсі 

өзгеріп, қабағын түйіп, қырын қарайды. «Әңгіме сатулы болып шықты ғой, жүрген адам сұрағалы жүреді 

ғой, бізде мінуге жарамды жуас ат болмайды, жүген құрық тимеген қашаған болады. Батыр өлшеусіз 

сұраған екен, бірер-жарым болса мына мініп жүрген көкшолақ атты болса да беріп жіберер едім, мал 

шетіне келгенше амалдай тұрар едік, әлде болса осы көкшолақты алып кет, жолдастарыңның бірі мінуге 

жарар, батыр өкпелер, басқаға беретін бір тостаған сусыным да жоқ. Бізде бала жоқ болған соң, бар 

сүйенгеніміз, осы аз ғана малымыз болады», – деп, олай-бұлай малына қарап, көзімен айнала шолып 
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қояды. Түлкі: «Мен көкшолақты алмаймын, ол сияқты арық ат, мың салса жортпайтын шабан, тоғыршық 

таба алмай жіберіп отырған жоқ. Саған жібергенде, «өнері-күйі жарамды жүз ат» деді. Садақбай сияқты 

ел батыры жауға бет алып шыққанда күш, көмек көрсетіп қошеметтеп жіберу – ардақты борышың емес 

пе? Әсіресе, Оян, Лоян батырлар – ел шауып жаман үйренген адамдар. Ертеңгі күні сенің мына көп 

жылқыңды естіп келіп қалса, Садақбай сияқты батырдың сағанда керек күні туады. Осындай содырлы 

қалмақтың алдын алып, көмектеп, Садақбайды аттандырып, бетін қайтарып қойсаң, малы бар 

момындарға бейбітшілік сонда туады. Болмағанда, бір күні Қараманның басына түскен қиындық ертең өз 

басыңа келуін анық деп біл, оның үшін сенімің күшті болсын», –дейді . 

Сараңбай бұл сөзден қысылып: «Сен, Түлкі, сөзге түсінбей отырсың ба? Мен бар-жоғы жуас малды айтып 

отырмын, батырға ондап, бестеп берсем де жарар еді. Бірақта бізде жуасы жоқ, барлығы қашаған тентек 

қалай ұстап аларсың, сөзге нансаң, осы жылқыда көзің көріп отырған көкшолақ ат пен екі-үш малдан 

басқа мініс көрмеген, құрық жүген көрген мал жоқ. Кім мінеді? Балам жоқ, жақын туыстарым маған 

қарасты болып отырғандарын бұлдап, «малыңнан бөліп бермейсің» деп көшіп кетіп отыр. Айналасы төрт-

бестей жеке ауыл болып, малшы-жалшыларыммен ғана отырмын. Олардың малдары жоқ, артық алатын 

көп ақысы да болмағанымен, айран-шалап ішсе де тамақтары тоқ, уайым-қайғылары жоқ отырады. 

Маңымызда бас жан, болмаса ауыл жоқ. Әңгіме-сөзбен жұмысымыз болмайды. «Сараңбай әңгімені 

жаратпайды», – деп маған қонақ келмейді. Шынында, менің әңгімелесіп отыруға шаруадан қолым тимейді. 

Сондықтан, бізде ат мініп, жаратып бүгілтіп жүретін жігіт жоқ. Біз – шаруа бағып, мал өсіріп, ошақтың 

үш бұтынан сұрап отырған елміз», – депті. 

Сараңбайдың көп сөзіне қарамай, Түлкі: «Мен көп отырмайын, сөздің қысқасын сөйлеп, сұратқан жүз 

атын бересің бе, оның ұстауын, мінуін ешкімнен сұрамайды», – дейді. 

Түлкінің сөзіне ширығып, Сараңбай қалай сөйлесін. «Өмірде жан аралатпаған жылқымды жат адамға 

аралатып ат ұстатып, жануарларды шыңғыртып, тулатып, шулатып мінгізгенімнен өлгенім артық емес пе? 

Жылы сөйлегенге басыма секіріп барасың ғой. Садақбайға беретін атым жоқ. Мені жаудан айырып 

алмасын. Оның әйел алуы маған міндет емес. Алыстағы Қараманның қызын қойып, жақыннан бір 

кедейдің қызын алса болмады ма? Өзі кедей болған соң, байдың қызында не жұмысы бар? Өзінде жоқ 

атты сұрамасын!», – деп ашуланып, Түлкіге жолыққан жерде түсіп, артқы аяғынан шылбырдың ұшымен 

байлап жіберген көкшолақ атты ұстап мініп, өз бетімен сөйлеп, күбірлеп, жөнелуге айналады. Түлкі: «Сен 

ат бермесең де Садақбай батыр бұл жолға барар, бірақта осы малды аман сақтап отыра алсаң жарайды 

ғой, осындай мінезіңді шет елдер естіп қалса, әлегің аспаннан келіп, өкініп жүрмегейсің? Бұл күн 

Садақбай батырдың қадірін білмесең, ертең басыңа іс түскенде алдына барып жылама, жауыңа жәрдем 

сұрама!», – деп ашумен атын бұрып, еліне қайтады. 

Сараңбай жылқыны жинап, суатқа бетін бұрып салып, үйіне келіп Түлкінің келгенін, оның сұраған атын 

беру орнына қатты сөз айтып жібергенін айтып қоқиып отырады. Малшы-жалшылары күні үшін 

қошеметтейді. 

Сараң байдың Баршын атты ең кіші әйелі кедей қызы еді. Алайда білімі бар болғандықтан, Сараңбайдың 

мінездерін жаратпай, неше жерде қарсы шығып, айыбын бетіне басып айтамын деп, неше рет сөгіс алып, 

таяқ та жеген еді. Сол Баршынға бұл жұмыс ұнамаған екен. «Садақбай батыр жіберіп сұратқанда жүз ат 

берсең көп емес, алайда, жақсы жылы сөзбен жиырма-отыздап берсең де өкпелемей кетер еді ғой, ат 

бермегеннің үстіне «сөгіп жібердім» деп отырсың, батырдың ардақты аруағын шамдандырып, бір нәрсеге 

кез болмасаң жарар еді. Бірақ, Садақбай батыр марғау елді талауды, қан төгуді сүймейді, бізге тимейді. 

Мен басқадан қауіп қылам. Бұл сөзің шет елдің құлағына тиіп қалса, малыңның қолыңда тұруы екіталай 

болар». Баршынның сөзін Сараңбай жаратпай: «Ей, Баршын, сен кедейдің қызы едің, маған келіп адам 

қатарына кірсең де кедейді жақтап сөйлеуді қоймайсың. Мен малшыларға сөйлесем де арасына түсіп 

жатқаның, енді «кедейлігін айттың», – деп Садақбайдың арасына түсіп жатырсың. Садақбайға қосылып, 

сен де маған қолыңнан келгенін қыл, малға сатып алған сен де маған ақыл үйретпек боласың ба? Әйелге 

не сөз керек, істеген шаруасын біліп, ас-суын ұқыптап отыру болса, болғаны», – дейді. 

Баршында жарыса сөйлейді: «Олайша еліре сөйлеп, айға шапқан арыстандай мерт болып жүрме деймін. 

Болмағанда, шашбауын көтеріп Садақбайды жақтап отырғаным жоқ. Байқамай сөйлеп, артынан өкінуде 

пайда жоқ, менің жаным ашып айтқан сөзімді қас көресің, мұның артын күт, кімнің сөзі жөн екенін 
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білерсің. Менің «кедей» деген сөз – күнде естіп жүрген сөзім. Оған намыстанбаймын. Бірақта, істің түзу 

жөнін айтпай тұра алмаймын». 

Сараңбай ашуланып, қамшы ала жүгіріп Баршынды ұрмақ болады. Малшылары арашалап алып, 

әңгімелері сөнеді. Енді жаңадан шыққан кеңес мынау болады: Малшылар болып, Сараңбайдың 

бәйбішелері қосылып Баршынға үгіт-насихат айтып, бұдан былай байдың алдына шығып, қарсы сөз 

сөйлемеу үшін ғана айтылып, араларына татулық сөздер сөйленеді. 

«Садақбай батыр». Садақбай батыр қобалжып, асығыстап Түлкінің келуін, Сараңбайдың қандай жауап 

беруін алаңдап күтіп отырғанда Түлкі барып, Сараңбаймен сөйлескен кеңестерін бір-бірлеп қалдырмай 

айтып, ренжіп қайтқандығын айтады. Садақбай батыр Түлкінің көңілін аулап: «Сен ренжімей, 

Сараңбайды қоя тұр. Ол бұрын адамға түзу қарап қонақасы беріп көрмеген жан ғой, қалай берсін, 

жаратылысы солай. Адамға бұрын жүріп көрмеген жол қиын болатын. Оны ақылға түсіріп, білмегенін 

білдіріп кетсе де жарар еді. Бірақ, оны талап, бүлік салып кетсек, бізге ел күлер, «жауға мініп баратын ат 

бермедің» деп Сараңбайды «талан-таражға салды» деген ат тағылып, өмірлік сүйекпен кетер, бұл – маған 

намыссыз жұмыс. Екінші, ұзын жол, жас тілекке нақақ адамды қан жылатып кету, жолға кесел болып, 

алдағы мақсатқа бөгет жасауы мүмкін», – дейді. Қолдағы бар мүмкіншілік, даярлықпен жолға шығатын 

болып, әзірленген жүз атқа жүз жігіт жарақтап мінгізіп, Түлкіні ертіп бет алып, Садақбай батыр 

айбаттанып, жолбарыстай қайраттанып, қару-жарақ асынып, темір сауыт киіп, алты жүздей азаматына 

амандық айтып, қайтып оралуына қырық күн уәде беріп, Керкуданға мініп, аяғын алшаң бастырып, жүз 

жолдасын бастап, алдына түсіп жол тартты. Күн-түн жүріп, алты сөтке өтіп, жетінші қоналқада Қараман 

елінің шетіне жетті. 

Қырғыз елі Садақбай батырдың келгендігін қуанышпен қарсы алып, Күнәйім сұлуға сүйінші сұрауға 

шаптырды. Сүйінші сұраушының жыр-толғаумен айтқаны: 

Асып туған Күнәйім, 

Сүйінші сенен сұрайым. 

– Қалмаққа қор боп кетем, – деп, 

Қылып едің уайым. 

Тілектес болған көп халық, 

Іс қыла ма басқарып. 

Батыр келді өзбектен, 

Келіп тұрмын мен танып. 

Күнәйім: 

Көзбен анық көрдің бе? 

Жолығып сәлем бердің бе? 

Батырлыққа лайық па? 

Түрін сынап білдің бе? 

Аты-тоны сай ма екен? 

Денесі күшке бай ма екен? 

Сегіз сайы сарала, 

Аспандағы ай ма екен? 

Батыр емес жай ма екен? 

Мінгені жабы тай ма екен? 

Аты-жөнін білдің бе? 

Тұрағы болар қай мекен? 

Сонда: 

Атын білдім, Садақбай, 

Денесі тұтас болаттай. 

Піл сияқты тұлғасы, 

Жан пар келмес алапта-ай. 

Алдынан дұшпан қашардай, 

Аруағы басардай. 

Күнәйім сынды арудың, 
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Көңілі балқып тасардай. 

Мінген аты кер екен, 

Жан көрмеген бел екен. 

Ер Садақбай батырға 

Арналып туған дер екен. 

Күш құралы мол екен, 

Бет алып шыққан жолы екен. 

Оян, Лоян қалмаққа, 

Сазайын берер сол екен. 

Күнәйім: 

Бұл сөзіңе қуандым, 

Қайғыны басып жуандым. 

Атын естіп алыстан, 

Гауһар тастай бу алдым. 

Күнәйім Садақбай батырдың хабарын естіп қуанып, көңілі өсіп, судай тасып, үстіндегі асыл шапанын 

тағы да бір жамбы қосып сүйінші сұраушыға беріп, алты ағаларын шақыртып, Садақбай батырдың ел 

шетіне келгендігін баяндап, барлығы қуанып, шаттық мәжіліс жасап, түн бойына даярлық, ойын сауықпен 

Садақбай батырды қарсы алатын ән-жырлар айтып, күй күйлеп, саз тартып жатқандарын Оян бектің 

адамдары естиді. Түн бойы ұйқы көрмей болған қуаныштың жайын жасырын білдіріп, Садақбай 

батырдың келгендігін, Күнәйім сұлудың шақыртып алдырғанын сезіп, Оян бек ашуланып, кәріне мініп 

жанындағы үш мың әтретіне каманды беріп, өзі бастап алдына түсіп, тоқтамастан келіп Қараман байдың 

үйін қамап алып, кездескендерін өлтіріп, қылыштарын жалаңдатып, Қараманды алып шығып, өлтірмек 

әрекетіне кірісіп жатқанда дуалға астыртын хабар арқылы Садақбай батыр келіп қалады. 

Оян қалмақтың жасап жатқан дүрбелеңіне кездескен Садақбай батыр бар қайратын екі қолына жиып, 

садағын құрып, Оянның топталған әтретіне садақты үсті-үстіне тартады. Садақбай батыр садағын тартқан 

сайын жүздеген адамдар қалмақтардан қаза табады. Жүректері шайылып, Қараман байдың үйінің 

маңынан серпіле бастайды. Садақбай батырдың қол күшімен тартқан садақ оғының дүмпуін көрген 

қырғыз адамдарының қошамет сөздері бір-біріне ұласып көкке шығады. 

Оян батыр әтретіне ойран салып жатқан Садақбай батырдың ісіне жаны шыдамай, іші күйіп, атына қамшы 

ұрып алдына шауып келіп: «Ер болсаң, кезегімді бер», – деп садақ оғын кезеп тұра қалады. Садақбай 

батыр Оянға кезек беріп, бойын бекітіп, басына болат қалқан ұстап тұрады. 

Оянның толғанып тартқан садағының оғы Садақбайдың қалқанын пәре-пәре қылса да күші қайтып 

қалғандықтан, Садақбайға залал салмай, енді кезек Садақбайға тиіп, Оянды қолындағы темір шоқпармен 

ұрып жығып, қол-аяғын байлап, Түлкімен жүз жолдасына табыс қылып, Садақбай қолына қылыш алып, 

қалмақтың әскеріне араласып, қырғынға ұшыратып, қойға тиген аш бөрідей ойран салады. Садақбайдың 

жалғыз істеп жүрген жұмысын көріп, Қараманның алты баласы атқа мініп, айқайлап, соғысқа кіреді. 

Онымен бірге бірнеше қырғыз жігіттері және Түлкі мен Садақбайдың жүз жолдастары соғысқа араласып, 

қалмақ әтреті, Оян қолға түсіп, қалғанының қолынан іс келмесіне көздері жетіп, тауға бет алып өлгенінен 

қалғаны қашады. 

Садақбай қашқан қалмақты қудырмайды. «Олар жан сауғалап қашты. Қашқанды қуып өлтіру, қан 

құмарлық болады. Бұл жарамайды» – деп соғысқа қатысқан Қараман балалары мен қырғыз, өзбек 

жігіттерін тоқтатып, Оян батырды байлаулы бойымен Қараман байға сый орнына тарту қылуға алып 

жөнеледі. 

Қараман бай оқиғаның түрін түсініп, елінің адамдарын жанына ертіп, Садақбай батырдың алдынан 

шығып амандасып, үлкен құрмет, қошаметпен алып келіп үйге кіргізеді. Қонақтарға жалпы құрмет 

көрсетеді. 

Оян қалмақты байлауымен құдыққа салып, аузына күзетші қойып қырғыз елінің жастары жиылып, 

Садақбай батырға қызмет көрсетіп, шаттық күлкі, мәжіліс жасап, Қараман байдың үйінде түн бойына 

ойын –сауық жасайды. 

Оян қалмақ байлауынан босанып, түнде басындағы күзетшіні өлтіріп, өзінің атына мініп қашып 

кеткендігін көріп Садақбай батыр қырғыз елінен Оянды тау-тасты кезіп іздеп, таба алмай, ақыры Оян 
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қалмақтың өз еліне қашып барып, әтрет жиып, қамтамасыз түрде соғыс ашуға даярлық жасап 

жатқандығын естиді. 

«Лоян». Лоян батыр елге қайтқан бетінде жанындағы әтреттен төрт мыңын қалмаққа, өз еліне қайтарып, 

өз жанына үш мың әтрет алып, «Садақбай батырды көріп қайтамын», – деп өзбек еліне жүріп кетеді. Арада 

бірнеше күн жүріп өзбек еліне келіп, Садақбайдың отанына келіп, Садақбай батырдың қалын, қайда 

екенін сұрап біліп, не қыларын білмей сасып, қырғыз еліне жүрмек болса да, мұндағы өзбеккке бір 

бүліншілік салып кетпек болады. Өз отанындағы аз ғана малына қанағат қылмай, мұның басқа елінен бір 

байдың жылқысын айдап кетейін деген оймен тура келіп, Сараңбайға кездейсоқ кезігеді. Барлық 

жылқысын зырылдауық тартып, артынан шұбыртып алып жөнеледі. Сараңбайда қарсы тұрарлық қуат жоқ, 

маңында ел жоқ, болмағанда жиналған әтрет жоқ, шамасы келгені екі көзі болып, зар жылап, жылқының 

артынан қалмай жүгіріп келеді. 

Өзбек елінде Сараңбайға: «Адамға қасық су тамызбайтын, мейірімсіз айуанға сол керек» – дегендер де аз 

емес. 

Артынан қалмай жылап, жылқыға жанын қормалдық қылып келе жатқан Сараңбайды көріп Лоян батыр 

артынан келер қуғыншы жоқ екеніне көзі жетіп, әтретін кідіртіп, жылқыдағы ең еті арық, жуас мал 

болғандықтан, жоғарыдағы көкшолақ атты жүгенсіз, жайдақ сараң байға мінгізіп, жылқымен қоса айдады. 

Оның үстіне Лоян Сараңбайды қорлап, келемеждеп: «Сенің батырың Садақбай жүз кісі жолдасымен он 

мың әскері бар, «Оян, Лоян батырларға қарсы тұруға жараймын деп, Қараман қызы Күнәйімді Оян бекке 

бермей тартып аламын» – деп кеткен дейді ғой. Сол Садақбай батырыңды сынайтын кезің жетті. Мына 

мен, сол жауласатын қалмақтың Оян деген батыры боламын. Менен жылқыңды тартып алып берер, неге 

жылайсың? Маған жылағаннан, сол Садақбай батырыңа барып жылап, жәрдем сұра» – деп масқаралап 

күліп тишін алды. 

Сараңбай үндемей төмен қарап, көзінің шоқпарланған іріңдерін үстіндегі тоқыма шекпеннің жеңімен 

сүртіп, кейде жылап, кейде күрсініп жайдақ аттан соры қайнап, көкшолақтың қыр арқасы батып, екі қоңы 

алақандай жара болып ойылып, аяғы салақтап, қара саны үзіліп, мажауырап уайым басып түнеріп келеді. 

Лоянның әтреті жылқыны ысқыртып айдап қуады. Көкшолақ басында жүген, үстінде ер жоқ, бұрыннан 

ауыздығын алып қойып, мініп жүріп оттатып жаман үйренген жануар кейде отқа айланып кейін қалып 

қояды. 

Лоянның жылқы айдаушылары кейін қалған Көкшолаққа келіп, жол ағаштың жіңішке басымен 

Сараңбайды бір салып, Көкшолақты бір салып, қуып келіп жылқыға қосатын еді. Көкшолақ ежелден 

таяқтан зәде болып қалған аюан жолағашты көтеріп салып қалғанда құйрығын қатты-қатты екі жағына 

сипақтатып, тебетін малша артын көтеріп, үстіндегі сараң байды бірде желкесіне мінгізіп, біресе 

мойнынан түсіре жаздап мазасызданатын еді. Көкшолақтың бұл ісіне жылқы айдаушылар мәз болып 

күлісіп, қызықтап, аңдып жүріп, Көкшолақ аз кейін қалса қуып ұрып, түртіп мазақ қылатын еді. 

Сараңбайдың бұл жұмыстан мазасы кетіп, уайым үстіне уайым жамалып, назаланып, күңіреніп: «Уай, 

дүние, өз қандасым Садақбай батыр жіберіп сұратқанда меселін қайтарып, өз еркіммен ол аттың аз күнгі 

терін бермеп ем, жылқыны көрмеген, білмеген жат бауыр, аузы түкті қалмақ барлық тұяғымды алдына 

салып айдап, семізін сойып жеп, жақсыларын «мен аламын, мен аламын» – десіп бөліске салып келе 

жатқаны – мынау. Егер сұратқанда Садақбай батырға жүз ат берген болсам, осы малды жау қолына 

жібермеуге аянбай қайратын салмас па еді? Баршынның сөзі дұрыс екен. Іс өтті, енді өкіндім, бірақ онан 

шығар пайда жоқ, өзіме-өзім істедім. Мал қолымнан кетті. Оның бәрінен мынау қалмақтардың мазақтап, 

жайдақ атқа салғаны, оны азсынып астымдағы Көкшолақты ұрып келемеждегені батып барады-ау» – деп 

жылап, булығып ашу кернеп, тілі сөйлеуге келмей тұтылып, қара түтін болғанның үстіне жылқының 

айдаған шаң-тозаңы аузына жабысып, көзінің аққан жасымен езіліп, көрген адам күлгендей әлеміштеп 

бетін сырлап қойған еді. Сараңбай осы ретпен кешке дейін жүріп қоналқа жерге сандалып, әрең жетті. 

Ашу үстіне болдырғаны қосылып ас ішуге шамасы келмей жатты. 

Келесі күні қалмақтар астына шекпенін салып, екі аяғына жіптен үзеңгі, Көкшолақтың басына ноқта 

салып қолына ұстап отыратын қылып, қамшы орнына бір шыбық беріп Сараңбайды мінгізіп еді, бұдан 

кейін аздап тиыш, малмен бірге жүретін болды. Олайда болса, Сараңбайда уайым көп: «Қартайып 

келгенде не боламын, қайда өлемін, осы жылқыдан қалмай артынан шығуым қате болды-ау» – деген. 

Қалмақтар мені қайда алып барар екен, тура еліне жүрсе су түбіне кеткенім, тым болмаса қырғыз алып 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1187 bet 

барса, көзім көретін заманым болса, Садақбай батырға жылап көрісер едім, оны да кім білсін, «ат бермеді 

деп өкпелеп қалмақтардың ар жағына шығып жүрмесе?... Бірақта қаны бір ғой, маған өкпелегенімен, жау 

қолына беріп жібермес» – деген ой жүйрік қиялды қиядан қия, тереңге жұмсап миын шағып келеді. 

Қалмақтар күн-түн жүріп, тоғызыншы сөткеде мұнарланған Алатаудың қарасын көріп, бір бұлақтың 

басына түсіп, садақ, мылтық, саймандарын түзетіп майлап, қылыш, сапыларын өткірлеп қайрап, нақ 

соғысқа кіретін суретке кіріп дайындалды. 

Лоян батыр темір сауытын киіп, болат қалқанды салып, ат тұрмандарын қайтадан түзеп ерлеп, айыл, 

құйысқандарын қайтадан қысқартып тағып, алдындағы жауға шабатындай абыржып жатқандай 

тәрізденді. 

Ас ішіп, жайланып отырғандарында Алатаудың бауырынан асқан бір төбе қарасын көрініп, қалмақтар 

сасқалақтап, аттарын қамдап қарсы алуға дайындалды. Көп уақыт өтпей, топ қарасынан да жалғыз адам 

ілгері шығып озып келіп те қалды. 

«Шыңдауыл». Қалмақтың бегі Оян батыр құдықтан шығып, басындағы күзетшіні өлтіріп қашып 

кеткеннен бері Садақбай батыр шыңдауыл қаратып, келетін жау болса алдынан қарсы шығуға әзірлік 

жасап, қырғыз жігіттерін жинап тәртіпке қойып, саф-саф болып тұрады екен. Сол шыңдауыл қараушылар 

қанша жылқы, үш мың әтрет қарасын көріп, қабарлап қарсы шыққан қырғыз жігіттері мен Садақбай батыр 

екен. Бірге шыққан жолдастарына қарамай озып, Керкуданға үкім салып, бауырын жаздырып желдей есіп 

келіп қалған Садақбайды көріп, тұлғасынан танып, Лоян боз арғымаққа қамшы ұрып секіртіп, өз әтретінен 

шығып, көк найзаны қолына алып сөзге келтірмей, шәншіп тастамақ болып ұмтылып сала бергенде 

қолындағы найзасын тартып алып, Лоян екінші қару жұмсағанша Садақбай батыр шоқпарымен ұрып 

жығып, қол-аяғын байлап, артынан қара тұлпармен келген Түлкіге бергенше шуылдасып, қалмақ әтреті 

ат қойып Лоянды айырып алмақ болып жанталасып қатты соғыс жасағанымен, Садақбай арыстандай 

ақырып, күндей күркіреп, алды-артынан бірдей сілтеп, қылыш, шоқпарды бірінен соң бірін жұмсап, 

қанша қырғынға салды. Қараман балалары мен қырғыз жігіттері және Садақбай батырдың жүз жігіті 

қосылып, олар да сол соғысқа кіріп, сол күні кеш болып, екі жағы күзетші қойып, жай-жайына қонып 

жатты. Садақбайдың әскерлерінен жараланғаны болса да өлгені жоқ. Қалмақтан мың шамалы әтрет 

қырғынға ұшыраған көрінеді. 

Келесі күні Садақбай батыр атына мініп, қалмақтың қалың тобына көзін салса әтреті онша көп емес, 

біршамасы қалың жылқы екенін байқап, өз әскерлеріне жай тұруға әмір қылып, садағын алып биікте 

тұрып қалмақтың қалың жерінен жол салып, ерінбей тартып қиратып, аздан кейін қолына қылыш алып, 

ақырып араласып, жалғыз өзі соғысқа кіреді. Қалмақтар аянбай соғысып көрсе де шыдай алмай, Садақбай 

батырға жұмсарлық күш-қайла болмағандықтан, қашуға бет алғанда Қараман балалары мен қырғыз 

әскерлері және Садақбайдың жолдастары қашқан қалмақтарды қырғынға ұшырата бастағанда, Садақбай 

батыр дауыс беріп: «Қашқанды өлтіру, қан құмарлық болады. Бастарын сауғалап кеткендерге амандық 

беріңдер!», – деп тоқтатады. 

Бұл екі күнгі соғыста бір мың бес жүз шамасында қалмақ қаза тауып, сол шамалы қашып кетеді. Бұлардың 

ат-тондарын, құрал-саймандарын олжалап жылқыға келеді. 

Сараңбай өткен күнгі соғыстан өлгендердің арасын паналап, Садақбай батырдың садағы мен қылышынан 

қорқып тығылып жатқан екен. Соғыс артынан басын көтеріп Садақбай батырға жаяулап келіп: «Қарағым, 

бауырым Садақжан, сені аман көретін күн бар екен?», – дейді. 

Садақбай батыр: «Сен маған бауыр болатын кім едің? Бұрын көрмеген соң, танымадым» дегенде, 

Сараңбай: «Рас бұрын көрмедің, танымайсың және менің саған танытып жүрген күнім де жоқ. Мен ағаң 

Сараңбаймын, өздерің елден кеткеннен он күн кейін осы Лоян қалмақ әтретімен сені іздеп келіп сұрап, 

Қараманға қалмақпен соғысуға кеткеніңді естіп елге бүлік салып, менің мына бар жылқымды айдап, 

өзімді жайдақ атқа салып келемеждеп, «Садақбай батыр менен жылқыңды тартып алып берер, соны іздеп 

артынан Қараманға барамыз» – деп келген еді. Шүкір, бүгін болса малыңды жау қолынан алдың, жылқы 

өзіңдікі, не қылсаң да еркіңде. Аман саған кездескен соң, менде арман жоқ!», – деп Садақбайдың аяғын 

құшақтап жылады. Садақбай батыр бұрынғы ренжуін кешіп, өзінің жолдастарын жиып алып: 

«Сараңбайды жылқысымен ие болып бағыңдар! Бұған басқаша ой ойлап, қиянат істеуге жол берілмесін» 

– деп, еріп келген жүз жігітті жылқыға ие қылып, қалмақтан олжаға түскен екі мың шамалы аттарды 
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қосып береді. Байлаулы Лоян қалмақты қан төгуші, ел талаушы жазасынан шоқпармен ұрып, талқанын 

шығарады. Сол бұлақтың басында тынығып, жайланып қонады. 

Келесі күні шыңдауылдардан шапқын келіп, қалмақ жағынан сансыз ел тонаушы қалмақ әтреті елдің жан-

жағынан айналып келе жатқандығынан тығыз хабар жеткізіп, Садақбай батыр құраған әскерін бастап 

аттанып, алдынан өзі жеке озып, оқ жыландай ысқырып, Керкуданды ойнатып, күш-қайратын қайнатып, 

ұшқан құстай келіп қалмақ әтретіне араласып, қылышын оңды-солды сілтеп қырғынға салып жүрсе де 

қалмақтың көптігі азаятын болмады. Қолына садағын алып қалмақтың қалың-қалың жерінен арлы-бері 

зырқыратып атын айғыздап жол салып қиратып, әтреттің ол жақ бұл жағынан садақтың оғын өткізіп, елдің 

бір жақ бетін қалмақтардан босатып алды. Дұспанды бұқтырып, қойдай ықтырып алған кезінде кейінгі 

құралған әскерлері келіп, қолдарына қылыш алып, қалмаққа араласып, Қараман байдың балалары және 

қырғыз жігіттері сол күні көзге көрінерлік қайрат көрсетті. Садақбай батыр да садақтан тоқтап, қылыш 

алып қалмақ әтретіне бүлікті салып, әтреттің алды-артынан шығып ірі қимыл көрсетіп, шапқан ат, 

атылған оқ, шабылған қылыш, ұрылған шоқпар дауысымен дүниежүзі даң болып қараңғылық басып, шаң-

топырақтан бірін-бірі көре алмай, өлген қалмақтардан ат жүре алмайтын болады. Үймелеген қалмақты 

ығыстырып, Садақбай батыр дағдарысқа ұшыратуға айналған кезде алдынан Оян бек кездесіп, аңсызда 

көк найзаны қарсы алдынан түйреп Садақбайдың тоғыз қабат сауытынан өтіп, нақ жүрекке тиерлік 

қайратпен толғаған еді. Бірақ та Садақбай найзаны ілгері сұғындыруға жол бермей ұстай алып, екеуі 

найзаға таласып, екі жаққа күштеп тартысып жұлқысып жүргенде найза орта жерінен сынып кетті. Екі 

арыстан қолдарына шоқпар алып бірін-бірі ұрып, қағып, неше соғыс әдістерін жасап, аңдысып, ақырында 

Садақбай Оян қалмақты қылышпен ұрып басын алмадай ұшырып жібереді. Қалмақтар соғысты 

басқарушы Оян бектерінің өлгенін көріп, бұл соғыстан абырой алмайтындығына айқын көздері жетіп, 

тауға бет алып қашты. Қашқанды қумайтын ертеден болған әдеті болғандықтан, Садақбай батырдың 

соғыс тоқтау белгісін көрсетіп құралған әскерлері қайтып, Садақбай батырдың жанына топталып 

жиналып тұрды. 

Садақбай батырдың жұмсаған күшін, істеген қайратын көзі көрген, құлағы естіген халық сүйініп, ерекше 

қырғыз қалқы, соның ішінде, Қараман бай өте құрметтеп, жанына елдің басты адамдарын ертіп Садақбай 

батырдың алдынан жаяулап қарсы шығып, Күнәйімға арнап тігіп қойған отауына алып келіп түсіріпті, 

көпшілік бір ауыздан қылған күш, жұмсаған қайрат жайлы: «Бұл сияқты батырлықты көзбен көру былай 

тұрсын, құлағымыз естіген жоқ» – деген қошамет сөздер сөйлеп: «Батыр, көп жаса, дүние тұрғанша тұр» 

– деген алғыстар айтысып, әр адам әр түрлі қайратын мадақтап, кеңес қылып отырды. 

Бұл соғысқа қатысқан қырғыз жігіттерінен аздап шығын болған, Қараманның балалары аман. Бірақ та, 

қалмақтан өлгендердің саны әзірше белгілі емес, олайда болса, осы соғыстан олжаға түскен ат саны жеті-

сегіз мыңға жеткен. 

Қараман байдың көңілі тасып, Садақбай батырдың ерлігіне, батырлығына риза болып қалқына ұлы той 

жасап, неше күн қызықтап Күнәйім сынды сұлуды Садақбай батырға қосады. Көптен бері құмарланған 

екі жас бірін-бірі құшып, ойнап көп мақсаттарына жетеді. 

Садақбай батыр қырылған қалмақтардың сүйектерін жиып, қамба қаздырып көмдіріп, ат-тон, қару-

жарақтарын олжалайды. Осы соңғы соғыстан түскен аттардан қырғыз елінің кедейлеріне бөліп бергеннен 

қалған төрт мың атты Сараңбайдың жылқысына қосып, елге қайтарады. Түлкі мен Садақбай батыр 

артынан Күнәйімді алып жүрмек болады. 

Қараман бай Күнәйім сұлуды жөнелту жабдығын дайындап, қанша асыл жиһаздар мен бірнеше түйеге 

жүк артып, Күнәйімнің айтуымен Қараман байдың қара тұлпарын Түлкіге сый ретінде береді. 

Қараман бай Садақбай батыр мен қызы Күнәйім сұлуды апарып салуға өзі және әйелі, балалары мен 

бірнеше жолдастарын ертіп жолға шығады. Қырғыз елі Садақбай батырға бас-басына сыйлық беріп, 

қошамет, құрметпен шығарып салады. 

Жолаушылар өзбек еліне бет қойып шаттық, сайран, ойын-күлкімен жүріп, бірнеше күндік жерден 

Садақбай батыр Түлкіні ілгері оздырады. Түлкі қуанышты қайтуында қара тұлпарды барынша сілтетіп, 

екінші күн болғанда аулына келіп қалады. Бірақта Түлкі ғажапқа қалады. Өйткені, елге зор өзгеріс еніп 

қалған. Бірнеше жақсы-жақсы ақ үйлер тігілген. Бұрынғы ескі жұлым қараша үйлерден оқшау көрініп көз 

тартады. Ел маңына мал толған, бие байлаған, қотанға қой, өріске мал симайды. 
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«Өзгеріс». Түлкіні дағдарысқа енгізген өзгерістің себебі: Сараңбай малын айдап, жүз жігітке қосылып, 

арада бірнеше күн жүріп үйіне келіп, малын белгілі жайылымына салып, жүз жігітті ертіп қонаққа алып, 

өзінің әйелдері, малшылары жиналып, оларға Сараңбай кеңес қылып болған оқиға жайында баяндап, 

Садақбайдың ерлігін, батырлық қайратын және өзіне артық кек қылмай малын қайтарғанын мадақтап: 

«Мұндай ер тумас, мың кісі жолына бөгет болмас» – деген сөздермен аруағын аспанға ұшырып отырды. 

Бұл сөзді естіп Баршын сөзге кірісіп айтады: «Жарайды, Садақбай батыр саған қызмет қылып, алдымен 

жаныңды, одан кейін малыңды жау қолынан құтқарып, міне, аман-есен үйге келіп отырсың. Сол істеген 

Садақбай батырдың қызметіне сен не сый қылмақсың, қандай қызмет көрсетпексің? Сол жайында мына 

бізге сөйле!» – дегенде, Сараңбай зор қуанышпен көкірегін көтеріп: «Садақбай батыр не алам десе де 

қолын қайтаратын жайым жоқ! Өзі он күн шамасында Күнәйім сұлуды алып, Қараман байды қанша нөкер, 

әйелі, балаларымен қонаққа ала келмек. Баршын, сенің сөзіңді мен «әйел» деп алмайтын едім және оның 

үстіне ұрып-соғып қорлайтын едім, осы жолымда сенің сөздерің ойымнан кетпеді, сенен сабақ алардай 

болдым. Сенің ақылың маған жетеді, не дегеніңнен шықпаймын, не беретінді өзің бере бер!», – деп 

Баршынға билік береді. 

Баршын: «Адам жүрсе көсем болады, жүріп-жүріп келдің. Мал ысқырса желдікі, айдаса жаудыкі екеніне 

көзің жетті. Онымен бірге Садақбай батыр қанша жат сый қонақтармен келеді. Сонда қайда түседі? 

Садақбай батырға арнаулы үй жоқ, соның үшін, даярлық жасап, өзіміз көшіп Садақбай батырдың ауылына 

қосылып қонып, қонақтарға арнап бірнеше ақ үй тігіп, ішін безеп, бие сауып, бар малды ортаға салуымыз 

керек болады. Қалған өмірде Садақбай батыр бізді аш-жалаңаш қалдырмайды. Менің айтарым –осы, бірақ 

та: «Сен не дейсің, өзің білесің» – дегенде Сараңбай: «Мен бұрынғы мінезден өзгердім, бар мал-мүлкімді 

берсең де Садақбайдан аяуым жоқ» – деп ерікті Баршынға береді. 

Сол жағдайда Баршынның жасаған даярлығы елді зор өзгеріске кіргізіп, Түлкіні дағдарысқа ұшыратқан 

еді. 

Көп ұзамай, Садақбай батыр, Күнәйім сұлу, Қараман бай барлық қонақтар келіп, істеген құрмет, жасаған 

даярлық Баршын әйелдің жолбасшылығы арқасында көңілден артық шығып, Садақбай батырды, оның 

алты жүз көршілерін зор қуаныш, жетістікке кіргізіп, келген олжа малды бөлісіп алып, Қараман байды 

сый беріп қайтарады. 

Олжасын ортақ қылып ер Садақбай 

Таратқан нашарларға күшін сатпай. 

Ұнатып мінез-құлқын көп тобырлар, 

Отырған тілегінде болып жаппай. 

Кедейге жаны ашыған-ай кедей, 

Соларды асыраған ішпей-жемей. 

Жасында жетім болып, ел жолатпай, 

Жалаңаш тау-тас кезіп не көрмедей. 

Қорлықпен жапан түзде жасыған ер, 

Арқасын бит, кір басып қасыған ер. 

Қайраттың бойға біткен арқасында, 

Бұлақтай шарасынан тасыған ер. 

Болмаған қанға құмар, малға құмар, 

Ер емес, өзі тиссе қарап тұрар. 

Өзіне қастық еткен дұспандарын, 

Ұзатпай ойран қылған ұмар-жұмар. 

Ақырда мақсатына жеткен жері, 

Көңілден қайғы-қасірет кеткен жері. 

Құлақтан естушілер жазып болып, 

Аяқтап кеңесінің біткен жері. 

40. Қамбар батыр 

Бұрынғы заманда бір жарлы уақ деген ел бар екен. Сол уақта он төрт жасар Қамбар деген бала құлан, киік 

атып беріп, елін асырап жүреді екен. 
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Уақ елінің жел жағында алты күншілік жерде Әзімбай деген ханның елі бар екен. Ол ханның он екі жасар 

Назым сұлу деген қызы бар екен. 

Бір күні Әзімбайға бір жақсы көретін уәзірі келіп сөйлейді. Сөйлегенде не дейді: 

– Әзімбай сынды ханымыз. Ақылға диқан данамыз. Құлақ салып тыңдаңыз. Он екі жасар Назымның бекер 

күнін өткізіп, күйеуге неге бермейсің? 

Сонда Әзімбай он ақ үй тігіп, жұртын жиып айтты: 

– Кімге қызым тиемін десе, соған қалыңмалсыз беремін, – деді. 

Назым қыз ешбіреуін де жаратпай әкесіне келіп айтты: 

– Бұл жиылған кісілердің ішінде жылқыдан асау ат ұстап міне алатыны жоқ, – деп. 

Сонда бір қарт кісі келіп айтты: 

– Уақ деген елді асырап жүрген Қамбар деген бала бар. Қу кедей демесеңіз сол сіздің қызыңызға лайық. 

«Сонда хан оған ашуланды: «Мен қызымды қу кедейге беріп құтырдым ба?» деп. Назым сұлу әкесінің 

қасында тұрып Қамбардың атын жазып алды. 

Бір күні Қамбар батыр құлан, киік атып, бір өткелден өтіп, арғы жағына шыға келсе, Назым сұлу өткелдің 

аузында қырық қызбен сейілге шығып, шатыр тігіп отыр екен, батырды көріп айтады: 

Хан сүйекті Қамбар-ау, 

Қара қасқа тұлпарың 

Өкпе-бауыр, жалы бар-ау... 

Біздікіне келе кет, 

Қант пен мейіз, шай бар-ау. 

Қамбар батыр оған қайрылмай өтіп кетеді, 

Әзімбай ханның елінің ық жағында бір жауы бар еді, Орманбет деген ханның елі еді. Орманбет Әзімбайға 

Жалмамбет деген уәзірін жібереді: «Маған Назым сұлуды берсін, – деп. «Егер бермесеңіз тартып аламын», 

–деп. 

Сонда Әзімбайдың кенже оғылы жіберген кісілердің баршасын өлтіріп, Жалмамбеттің құлақ, мұрнын 

кесіп, қуып жібереді. 

Сонда Жалмамбет өзінің ханына келеді. Хан мұны көріп айтады: 

– Уәзірім, сен Назымды көріп, көрімдігіне құлақ, мұрныңды кесіп бердің бе?–деді. 

Жалмамбет айтады: 

– Жіберген кісілеріңіздің бәрін өлтірді, менің құлақ, мұрнымды кесіп алды,– деді. 

Орманбет бек қатты ашуланып, көп әскер жиғызып Әзімбай ханның еліне таман жүрді. 

Сонда Әзімбай бек қатты қорқып, Қамбарға екі уәзірін жіберді. Екі би Қамбарға келіп айтты: 

– Сені Әзімбай хан «Жауымды мұқатып берсін» – деп шақыртқалы бізді жіберді. Егер жауын мұқатып 

берсең, Назым сұлуды саған береді. 

Бұлардың сөзін естіп болған соң, Қамбар қара қасқа атына мініп, Әзімбайдың еліне келіп, жауын жеңіп 

беріп, Назымды аламын деп, Әзімбайдың отырған үйіне келіп кірді. 

Әзімбай: 

– Сендей қу кедейге қызымды бермеймін, – деп айтты. Сонда Қамбар ханға ашуланып: 

– Жұртыңды шабамын! – деп атына мінді. 

Мұны көріп ханның бұрынғы жақсы көретін уәзірі келіп ханға айтты: 

– Сіз қызыңызды Қамбарға беріңіз, мұнан жақсы күйеу таба алмассыз, – деп. 

Сонда хан бермек болып, ат шаптырып, той қылып, көп жылқы айдатып жөнелтті. 

Сөйтіп Қамбардың арқасымен уақ елі байыды. 

41. Алпамыс 

Бұрынғы өткен заманда, дін мұсылман аманда, Жиделі Байсын деген жерде, Қоңырат деген елде Байбөрі 

деген бай болыпты. 

Бір күні Байбөрінің Аналық атты кемпірі: 

– Е, бай біз өліп кетсек, бұл малға кім ие болады? – жасым болса келді, «сен келдің 80-ге, мен келдім 70-

ке, не айтасың?» – депті. Сөйтіп Байбөрі байға Аналық атты кемпірі: «Түйеден бура, қойдан қошқар, 

жылқыдан айғыр әкел!» - дейді. Шал оның айтқанын жасайды. Малды алып әулие кезеді. Мал сойып 

құдайға «бала бер» – деп жылайды. Арыстанбапқа бір түнейді. Әулиелердің бәрінен пайда болмады. 
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Қалған жалғыз қошқарымен еліне қайтып келе жатады. Жолдың жағасында тұрған шеңгелге барып 

түнейді. Қошқарын сояды. Жатып кемпірі түс көреді. Түсінде шал кісі аян береді: «Қырықты берейін бе, 

бірді берейін бе?» – дейді. Кемпір: «біреуі-ақ керек» – деп айтады. Бала жерге түскенде ақ таяғы бар шал 

кіріп атын қойып береді» – деді. Ғайып болады. Оянса түсі екен. Қуанып шалын түртіп оятады. «Сол түсті 

менде көрдім», – дейді Байбөрі. Қуанып еліне келеді. Тоғыз ай, он күнде ұл бала туады, артынан бір жыл 

өткен соң қыз туады. Баяғы түсіндегісі келіп, «ішін жараттым қара шойыннан, сыртын жараттым болат 

темірден, атса мылтық өтпейді, шапса қылыш кеспейді, суға салса батпайды, бұған қас қылған ешбір 

мұратқа жетпейді. Аты Алпамыс батыр» деп бата береді. Бұл Хизр еді, көзден ғайып болды. Алпамысты 

10 жасқа келген соң Сарыбай байдың қызы Гүлбаршынға үйлендіреді. 

Байға бір күні қойшы келіп: «бес қойыңды қасқыр өлтіріп кетті» - дейді. Бір жылдан соң жылқышы келіп: 

«Байбөрі бай, жылқыңды қалмақ шауып кетті» - дейді. Бұл сөзді естіген соң баласына қарап: «Сен туған 

соң малымның берекесі кетті», – деп налиды. Мұнан кейін Алпамыс жылқыға барады. Жүген сілкіп еді, 

бір шұбар тай жетіп келді. «Теңім сен емессің» деп лақтырып жібереді. Біраздан соң ол тағы қайтып келеді, 

Құдайдың жазғаны осы екен» – деп сол тайды жүгендейді. Тай жүнін тастап, түрлене түседі. Тоқымын 

салып ерлеп үстіне мінген соң, тай Байшұбар тұлпар болып шыға келеді. 

Қалмақтың ханы Алпамыстың аттанғанын сезіп, адамдарын жинап, сөз салып: «Алпамысты ұстау кімнің 

қолынан келеді?» – дейді. Көп ортасынан мыстан кемпір шығып, патшаның берем деген мүлкіне 

қызығады. Кемпір 40 отау, 40 қыз беруін өтінеді. Алпамыс та күтіп жата береді. Байшұбар кемпірдің 

дұшпан екенін сездіреді. Кемпір әбден жалынған соң сұрауы бойынша тіккен отауына барады. Алпамысқа 

қыздар қымызды беріп-беріп мас етеді. Үйдің жел жағын ашып қойғандықтан, батырға жел тиіп есін 

білмей қалады. Апарып, осыдан соң батырды зынданға салады. Жата береді. Патшаның қойшысы Кейқуат 

қой жайып жүріп қоңыраулы серкені зынданға түсіріп алады. Қойшы Алпамыспен келісіп, күніне бір 

қойдан беріп тұрады. Бір күні патшаның қойы таусылады. Алпамыс амал табады. Түйенің сүйегін 

алдырып сылдырмақ жасап, оны Кейқуатқа беріп ханның қызы Қаракөзайымға жібереді. «Соның келе 

жатқан алдынан тарт» - дейді. 

Осы кезде Алпамыс зынданда жатып ұшып бара жатқан тырналарды көреді. Дауыстап еді, «өлгеніңнен 

тұрма» деп кете барады. Артынан бір жалғыз тырна келіп, Алпамыс жатқан зынданға түседі. Әке-

шешесіне, қарындасына, досы Қарабайға сәлем айтып хат жазып, оны қанатына байлайды. 

Бір ауылдың тұсында даусын шығарып жібереді. Оны көрген біреулер ұстап алып, үйіне әкеледі. Сояйын 

деп жатқанда қанатындағы хатты көріп қалып: «қойыңдар, соймаңдар Алпамыс мұны естісе бізді тірі 

қоймайды» –деп, тырнаны баратын жолына қоя береді. 

Тырна Алпамыстың құс аулайтын жеріне келеді. Қарындасы Қарлығашқа кез болады. Хатты алып оқиды. 

Мұны естіп Алпамыс жатқан жерге досы Қарабай келеді. Бірақ намыстанып Алпамыс досының көмегіне 

бармайды. Зынданның жартысына келіп қалғанда 40 құлаш арқанды қиып жіберіп жатқан жеріне қайта 

түседі. Кейін «осы досым бұл істеген жақсылығын бетіме басар» - дейді. «Тірі болсам шығармын, өлі 

болсам қалармын» - дейді. Досы қоштасып, еліне қайтады. 

Ханның қызы Қаракөзайым бау ішінде Кейқуатқа жолығып қалып: «бұл сылдырмақты кім істеді?» – дейді. 

«Өзім жасадым» – десе қыз сенбейді. Жалынған соң, мұны Алпамыстың істегендігін айтады. Қыз: 

«Алпамысқа апар» – деп әуре етеді. Ертіп келіп батырды көрсетеді. 

Алпамыс қыздан аты Байшұбардың жағдайын сұрайды. Қаракөзайымға: 

Қаракөз көзің сүзілер 

Көкірегіңде жаның үзілер, 

Сен кетсең, көңілім бұзылар 

Ғаріп көңілімді сен аула – дейді. 

Алпамыс осыдан кейін өзін қалай босатуды айтады. Киімін киіп, диуана болып батырдың атына барады. 

Иесінің киімін біліп, шұбар темір үйді бұзып шығады. Байшұбар Алпамыс жатқан зынданға келіп 

құйрығын салбыратады. Батырды босатып алады. Шығысымен ханды, кемпірді өлтіреді. Қалмақтың 

жазықтыларын тегіс қырады. 

Алпамыс қойшы Кейқуатқа ханның қызы Қаракөзайымды қосады. Бұл қалмақ еліне Кейқуатты хан 

сайлайды. Ол жұртты билеп тұра береді. 

Алпамыс көңілі тынған соң еліне қайтады. 
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Аулына жақындап қалғанда бір қойшыны көреді. Жұрттың көкпар шауып жатқанын көреді. Алпамыс 

қойшыдан: «Анау көкпар не?» – деп сұрайды. Сонда қойшы: «Е, шырағым Алпамыс деген балам бар еді, 

кеткеніне 7 жыл болды, хабарсыз. Келінді Ұлтан таз «әйел етем» – деп көкпар шауып той жасап жатыр» 

- дейді. Анау соныкі деп сол күні тойға барады. Бала Жәдігерді көріп табысады. Жар-жарға қатысады. 

Бадам сақау сөз бастайды: 

Есік алды өтеді айуан 

Шылдырап өтеді кейуен. 

Мойнымда ділдә, майжан 

«Мен бәйбіше, Гүлбайшын тоқал» - дейді. 

Алпамыс айтады: 

Ине өткенен жіп өтеді қылдырап, 

Дабыл тисе жерге қонар бұлдырап, 

Атасыздың көрген күні құрысын 

Бір байталдық құлдан жедім жұдырық. 

Құтты болсын баба, қылған тойыңыз, 

Осылай дегеннен соң Гүлбаршын өзінің ері екенін таниды. 

Мұнан кейін Алпамыс түрлі ауыртпалықтармен Ұлтан тазды өлтіреді. Алпамыс елін аман-есен көріп 

дегеніне жеткізеді. Үй-ішіне көрмеген жақсылықты көргізеді. 

42. Алты жасар Алпамыс 

Ілгергі бір замандарда Жүзбай деген бір бай болыпты. Оның Алпамыс деген бір ұлы бар еді. Бір күндерде 

Жүзбайға телі жылқысына жау шабады. Жүзбай тұрып, сонда баласына ақыл салып: 

– Ау, балам, мен болсам қартайдым, сен жылқыны қуып барып, жаудан кек алуға шамаң бар ма? – дейді. 

Сонда алты жасар Алпамыс бала да болса батыр болған соң, жылқысын шауып кеткеніне шамданып, 

өзінің Байшұбарын ұстап мініп, Байшұбарды қамшымен ұрып, ешкіммен сөйлеспей, жылқы соңынан 

жөней берді. 

Алпамыстың аттанғанын қалмақтың ханы түсінде көріп, ел-жұртын жиып алып, көрген түсін халқына 

баян қылды: 

Мен бір бүгін түс көрдім, 

Көп қиындық іс көрдім. 

Заманым қағынды, 

Қағындыдай не қылды? 

Қауса бұқыра бура боп, 

Қарсы қарап шабынды. 

Тұлымдымды тұл қылып, 

Айдарлымды құл қылып, 

Солқылдаған мырзамды 

Табанға салып жүн қылды, 

Қамшымен ұрып жон қылды, – 

деп жұрт ақсақалдарына айтады. Сонда тұрып ақсақалдар патшаның түсін былай жориды: 

– Жүзбайдың баласы алты жасар Алпамыс келіп, осы жұртты алар, – дейді. 

Патша: «Сол Алпамыс осында келмей тұрып, Алпамысты қолға түсіріп алып келуші талапкер бар ма?» – 

деп халқына жар салады. Сонда бір кемпір патшаға келіп: 

– Маған бір отау тігіп, қырық қыз жиып бер. Алпамысты қолға түсірейік, – дейді. 

Патша мұнысын мақұл көріп, айтқанының бәрін дайын қылады. 

Кемпір қырық қыздың қолына қырық кесе арақ-шарап беріп, қырық отауға алып барып отырғызады. 

Кемпір Алпамыстың келетін жолын барып тосады. Сол уақытта Алпамыс келе жатыр еді. Алпамыстың 

аты кемпірді біліп, жүрмей тұрып алады. Алпамыстың ашуы келіп Байшұбарды ұра бастайды. Байшұбар 

жүрмей, тізерлеп жата қалды. 

Қасына кемпір келіп: 

– Әй, балам, атың жүрмесе, шаршаған шығар, сенің жолыңа қарап, қырық қыз күні-түні күтуде. Тезірек 

бар, – дейді. 
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Алпамыс «қыз» деген сөзді естіген соң, атын басына бір теуіп, тастап жүре береді. Келіп отауға кірсе, 

қырық қыз отыр екен. Қолдарында бір-бір кесе арақ-шарап бар. Қыздар әрқайсысы кезек-кезек назданып 

Алпамысқа арақ-шарап беріп, әбден мас қылады. Алпамыс мас болып жығылады. Қырық қыз көтеріп 

барып зынданға салады. Атын патшаға апарып береді. Алпамыс зынданда бірнеше күн жата береді. Бір 

күні Алпамыстың төбесінен бір топ қаз ұшып бара жатыр екен. Қаздарды Алпамыс шақырып еді, олар 

қасына ұшып келді. 

Сол уақытта қаздар: 

– Кімсің, неғып жатқан адамсың? – деп сұрайды. Алпамыс: 

– Мен Алпамыспын, – дейді. 

Қаздар: 

– Алпамыс болсаң, жатқаныңнан тұрма!– деп кете барады. 

Ең соңында бір байғұс қаз кетіп бара жатыр екен, соны шақырады, қаз келіп: 

– Не дейсің? – дейді. Қараса, қаздың бір көзі соқыр екен. 

– Ай, қаз, көзіңе не болған? – дейді. Қаз: 

– Жас кезімде анамды бір мерген атып алыпты. Жетім сорлы көп қазға келсем, ештеңе жегізбей, мені 

жетімсініп көзімді шұқып шығарды, – дейді. «Аузы күйген үріп ішер» дегендей, көп қаздан қалыс, жеке 

ұшамын. Жалғыз көзден айрылып өлейін бе? – депті. 

Сонда Алпамыс: 

– Сенің қанатыңның астына хат жазайын. Сен Қоғалыға барып қон! Менің қарындасым Қарлығаш сонда 

құс салып жүрген шығар, құсы сені ілер. Канатыңдағы хатты көріп, сені өлтірмес, – дейді. «Егерде 

ауылдардың төбесінен өте қалсаң, дауысыңды шығарма», – дейді. 

Қаз осы Алпамыстың айтқан сөзімен ұшып кете береді. Ұшып бара жатып баяғы Алпамыстың насихаттап 

айтқаны есінен шығып кетіп, бір ауылдың төбесінен өтіп бара жатып «қаңқ» етеді. Ол ауылдағы бір 

ауырған адамға қаздың еті керек деп, тәуіп айтқан екен. Қазды қай жақтан табамыз деп отырған соң, үйдің 

иесі әлгі қазды атып алды. Бауыздайын деп жатқанда, қанатының астындағы хатты оқып көріп, жаралы 

қазды қоя береді. 

Қаз ұшып Қоғалы көлге келіп қонады. Алпамыстың баласы басқа бір баланың қаздың қанатымен ойнап 

жүргенін көріп: 

– Маған да қанат тауып бер, – дейді тәтесі Қарлығашқа. Қарлығаш баланың тілін алып, Қоғалы көлге 

барып, баяғы жалғыз қазды ілдіреді. Ұсталған қаз тулағанда қанатындағы хат ұшып түседі. Қарлығаш 

ағасының сәлемін оқығасын, қолындағы сұңқарды құсқа салмай, көзінің жасы ат жалын жуып, елге 

қайтады. 

Қарлығаш үйіне бармай, жылаған бойымен «Қарабай деген бір досым бар еді, соған хабарлайын» – деп 

келе жатады. Келе жатқан Қарлығашты көріп, Қарабай отын астына жасырынып қалады. «Маған бір 

жұмыспен келе жатыр ғой», деп ойлайды. 

Қарлығаш келе: 

– Қарабай қайда? Алпамыстан хат келді, – деп дауыстайды. Қарабай отын астынан шығып, Қарлығаштың 

қолындағы хатты оқып, жылап: «Мен іздеп барамын», – деп дереу он түйеге азық арттырып, қырық құлаш 

жібек арқан алып, бірнеше күн жол жүріп, Алпамыс жатқан зынданның басына келеді. «Алпамыс, 

қайдасың?» – деп шақырып еді, ешбір дыбыс бермеді. Қарабай досы: «Егер тірі болса дыбыс берер еді-ау, 

өлген шығар», – деп зар жылап отырып алады. Көзінің жасы зынданда ұйқтап жатқан Алпамыстың бетіне 

тамады. «Бұл немене?» – деп шошып оянады. Көзін ашып қараса, досы Қарабай зынданның басына келіп, 

көзінің жасын көл қылып, сақалын су қылып жылап отыр. Алпамыс досын танып: 

– Аман-есенсің бе? – деп хал сұрайды. Қарабай досына тамақ беріп қуаттандырып, қырық құлаш жібек 

арқанды салып, арқаннан ұстатып, зынданның жарым ортасына келгенде, Алпамысқа: «Бұл Қарабай 

досым кемпірдің асы, келіннің тойында әзіл сөз қылып, құдықта өлейін деп жатқанынан тірілтіп алмадым 

ба деп бетіме салық қылар» деген ой келіп: «Өлсем өз жайыма өлейін», – деп жібек арқанды қос кездікпен 

кесіп жібереді де, зындан түбіне түседі. Қарабай арқаны үзіліп, досын шығаруға лажы болмай зарлап, 

жылап зындан басында жын ұрған адамдай құлап түседі. Бір уақытта есі келіп, еліне қайтады. 
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Қалмақ ханының қой жайып жүрген бір қойшысы бар еді. Бағып жүрген қойларының ішінде хан қызының 

бір қоңырау тағып қойған серкесі бар екен. Сол серке Алпамыс жатқан зынданның қасында секіріп жүріп, 

абайсызда Алпамыс жатқан зынданға түсіп кетеді. Алпамыс ұстап жібермейді. Қойшының ашуы келіп: 

– Серкені шығар, егер шығармасаң, қазандай қара таспен ұрып өлтіремін, – дейді. Алпамыс: 

– Ұрсаң – ұр, бірақ бермеймін, – дейді. Қойшы таспен ұра бастайды. Алпамыс ұрған тасын қайтадан өзіне 

лақтырып жібере береді. 

Ақыры қойшы жалынады: 

– Егер серкені бермесең, мені патшаның қызы өлтіреді, бере көр, – деп тұрып алады. Сонда Алпамыс: 

– Күніне бір қойдан беріп тұрасың ба, серкеңді жіберейін, – дейді. 

Қойшы «мақұл» деп күніне бір қойдан бермекші болады. Қойшы осы уәдесімен күнде бір қойды 

Алпамысқа бере-бере, ақыры қойдың бәрін тауысады. Баяғы патшаның қызының серкесін де Алпамысқа 

береді. 

Сонда тұрып қойшы: 

– Мен енді қайтемін, өлетұғын болдым, – дейді. 

– Қайғы жеме, қойшы, – деп бір сыбызғыны қойшыға беріп, осы сыбызғыны кешке таман бір шалғын 

ішінде тарт, даусын патшаның қызы естіп келер. Сонда «мұны кім істеді» десе, табаныңды тіліп тұз құйса 

да айтпа, – дейді. Егер қоймай жалынса – айтарсың, баяғы зындандағы адам жасады дерсің, – дейді. 

Қойшы Алпамыстың айтқанындай, сыбызғы тартады. Бұл сыбызғының даусымен ханның қызы келіп: 

«Мұны қайдан алдың?» – дейді. Қойшы айтпайды. Табанын тіліп тұз құяды. Онда да айтпайды. Ақыры 

қыз жалынады. Қойшы кім істегенін айтады. Қыз тұрып: «Соған мені алып бар», – дейді. Қойшы: «Менің 

аяғым жүруге жарамайды», – деп отырып алады. 

Әбден лажы құрыған қыз қойшыны мойнына мінгізіп, құдыққа әкеледі. 

Кұдыққа келген соң, Алпамыс пен қыз бір-біріне ғашық болады. 

Қыз: «Саған мен тиемін, бірақ сені қалай шығаруға болады?» – дейді. 

Алпамыс: «Менің атым қайда?» – дейді. 

– Атың патшаның қолында. 

– Ендеше, сен ол атты «мінемін» деп ал да, қоя бер, бір жаман диуананың киімін киіп алып, патшаның 

алдына бар. Сол уақытта ат мына белбеуді көрсе, оқыранады. Сонсын патша сені танып оқыранды деп, 

сенен сұрар, «бұл атты бағып бер, ақша беремін» дер. Сонда сен ақшаның керегі жоқ, мен әшейін-ақ 

бағайын деп айтарсың, – дейді. 

Қыз Алпамыс айтқандай жаман киім киіп патшаның алдына келеді. Ат оқыранып қоя береді. Қыз 

Алпамыстың айтқанының бәрін айтады. Сонда патша өзінің қызы екенін байқамай: «Бақсаң бақ», – деп, 

атты қолына береді. Қыз атты шешіп қоя береді. Ат шауып отырып, тікеден-тіке Алпамыс жатқан құдыққа 

келеді. Келіп, көзінің жасын мөлт-мөлт еткізіп, құдықтың жанында тұрады. 

Алпамыс атына қарап: 

– Мені мына шұқырдан шығару үшін құйрығыңды шұқырға салбырат, – деп түсіндіріп, атының 

құйрығынан ұстап құдықтан шығады да, кешке таман қыз, қойшы үшеуі қосылып, қалмаққа келіп тиіп, 

жау шапқандай қылып, патшаны орнында өлтіріп, барлық малдарын жинап алып, үшеуі айдап жүре береді. 

Он күншілік жол жүріп еліне жетеді. 

43. Ер Тарғын 

Баяғыда Тарғын деген бір батыр болыпты. Өз елінде кісі өлтіріп, айыпты болып, жазадан қорқып, қашып 

Қырым жұртына кетіпті. Ол мезгілде Қырымда қырық хан бар екен. Олардың ең үлкенінің аты Ақшахан 

екен. Тарғын Ақшахан елінде тұрды. Оның мұнда тұрғанына көп мезгіл өтеді. Жұрт оның батыр екенін 

білмепті. Көптен бері Қырым халқының бір жауы бар екен. Он сан Оймауыт, тоғыз сан Торғауыт дейтін 

екі ханның қоласты еді. Олалай-Бұлалай атты ноғай-татарда батырлар болды. Олардың елін бұрын ала 

алмаған. Тарғын елге қонақ болып жүргенде Ақшахан жауын шауып, оның елін қырмаққа аттанады. Көп 

мың қол алды. Тарғын да жауды өз қолымен бір шаппаққа аттанады. «Жүр, аттан» деп оны хан 

шақырмапты. Тарғынның өздерімен бірге келе жатқанын біреуі де сезбепті. Ешкім де оны ескермеген. 

Ақшаханның көп қолы жеткен соң, Торғауыт елі шың қағып,. барабан соғып көп әскер жиып, зор соғыс 

етті. Сахарада өлген кісінің қаны бұлақ болып ақты, қорғанды бұзып, ала алмай сыртынан қамап соғыс 

етті. Тарғын батыр соғысқа кірмей, тек қана сырттан қарап тұрды. Оған ешкім көз де салмаған. Ақшахан 
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қолы көп қырылып, еліне қайтпақшы болды. Мұны Тарғын батыр көрді. Тарғын деген сабазың ханның 

қайтарын сезеді. Құдайдан күш сұрайды. Сонда атына мінеді. Қашқаннан өлген жақсы, Құдай» деп оны 

аузына ап батыр шабады. «Маған жәрдем, Тәңір!» деп, ұмтылды батыр атын қамшылап. Сыртта жүрген 

көп қолға көз салмай, Ер Тарғын ішкі қораға кірді шауып. Сырттағы жүрген Ақшахан қолы оның ішкі 

қорғанға кіргенін көріп, қаптап шаһарға шауып кірді. Қорғанды бұзды. Жауын жеңіп еліне қайтып келген 

соң, баяғы қорғанды бұзып шәһарды алған Ер Тарғын батырды іздетіп алдына шақыртты. Тарғын өзінің 

руы қырғыз екенін ханға баяндайды. Хан өз еліне қырғыздың келгеніне таң қалады. Тарғын: «Елімде кісі 

өлтіріп айыпты болып, жер ауып қашып келдім», – деді. Хан батырдың қашқанына сеніңкіремеді. Тарғын 

айтты: «Өз елімді қыруға аядым», – деді. Мұнан соң хан Тарғынды әскер бастыққа сайлады. Ол мезгілде 

ханның бір қызы бар екен Ақжүніс атты, өзі өте сұлу болған. Сұлулығы Зылихадан кем болмаған. 

Тарғынның ерлігін күндері ханшаға баян қып айтысыпты. Оған қыз сыртынан көрмей-ақ ғашық болып, 

бір құлды мың діллаға жалдап Тарғынды шақыртты. Өзі жігітті күтіп, алтын терезеден қарап тұрады. 

Біраздан соң Тарғын батыр терезенің тұсына келіп қызға хабарласады. Қыз батырды көріп, терезеден 

үйіне кіргізіп, онымен танысып, алдына неше түрлі ас қойып, қонақ етті алты-жеті сағаттай, қыз Тарғын 

қайтарда оған сырын айтты: 

-Елімізде бір Қалмамбет дейтін мырзаны мен байқамай қатеден өлтірдім. Қалмамбеттен соң көрген, маған 

лайық батыр жігіт сенсің», – деді. Қай мезгілде шақырғанымда маған келіп жүріңіз, сізбен бірге қайғы 

басайын», – деді. Сонан арман Ер Тарғын жасырын Ақжүніс сұлуға келіп жүрді. 

Бір уақытта Ақжүністі айттыруға бір хан баласы жаушы салды. Ақшахан қызынан сұрады: «Мына келген 

кісіге не деп жауап береміз?» – деп. Қыз жауабын үш күннен соң бермекші болды. Ақжүніс Тарғын 

батырмен ақылдасып, оған тимекші боп, әкесінен жасырынып, оны Тарғын алып қашпақшы болыпты. 

Сөйтіп, Ақшаханның бір жүйрік жорғасына қызды мінгізіп, Тарғын алып қашып жөнелді. Үш күннен соң 

ханға қызы Ақжүніс сұлудың қашқанын білдіріпті. Хан мұны естіп, ол біреумен қашқан шығар деп 

еліндегі барлық жігітті түгендетіпті. Тарғыннан басқасы үйінде болыпты. Хан ақсүйек қызының қара 

қырғыз, туған-туысқаны жоқ жалғыз жігітпен қашқанына өте көңілі қалып, намыс етіп, 

қоластындағылардан «кімде-кім оларды қуып жетіп, жігітті өлтіріп, қызын айырса» соған бермекші 

болды. Көп жұрт қумақшы болып, атқа мінісіп аттанды. Жорыққа жүріп шыдамай, арып-ашып қайта елге 

тарапты. Бірақ бір қарт шал: «Бозбала ұялмай елге қайтса, мен Тарғын мен Ақжүністі қуып, жолында не 

өлемін, не ар-намыс үшін ханшаны құл Тарғыннан айырам», – деп артынан қуып кетті. Ол батырдан 

қорықпады. Бір мезгілде Тарғынның тарлан аты жер тебініп, пысқырды. Тарлан дейтін батырдың аты тек 

қана жау көрсе, не оған жақындаса пысқырып, кісінейді екен. Тартып жан-жағына қарап артында алыстан 

өздерін қуып келе жатқан бір жанды көреді. 

Сонда Тарғын айтыпты, 

Айтқанында не депті: 

– Ей, Ақжүніс, Ақжүніс! 

Ақжүністей жан достым, 

Қыз болсаң да жолдасым, 

Өзіңменен бір айлас, 

Осы жолда мұңдасым. 

Мен артыма көз салсам, 

Бір нәрсені көремін, 

«Бұлай шапсақ қашты дер. 

Мені көріп састы дер. 

Кісі қуып жетсін», – деп 

Оған қарсы бұрылып қарап тұрады. 

Томаға көзді қасқа азбан, 

Желдей жалы суылдап, 

Құйрығы оның желбіреп, 

Қатты шауып келеді. 

Алпыс-жетпіс жасы бар 

Тайсалатын жан емес, 
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Тарғынға қуып жетеді. 

Мұны Тарғын көріпті. 

Ер екенін біліпті, 

Алпыстан асқан жасы деп 

Оған сәлем беріпті. 

Қарсы алдына көз салса, 

Күркіреген даладай, 

Әлпетіне қараса, 

Тастан салған моладай. 

Одан Тарғын сұрайды, 

Сұрағанда не дейді: 

– Ей, қарт аға-ай, қарт аға-ай, 

Қаршығаша ұмтылып, 

Бүркіттерше түйіліп, 

Мұншама сен асығып, 

Қай сапарға барасың? 

Қартың оған жауап береді: 

– Төбедегі жұлдыздай, 

Бөріктегі құндыздай, 

Бетің сұлу көрікті. 

Әйел де болса серкемді-ай, 

Зылиқадай сұлуды 

Алып қашып келесің. 

Жаныңа қылыш асасың, 

Жасым қарттау болмаса, 

Қаза жетіп өлмесем, 

Жаныңдағы жолдасты 

Тартып алып кетемін. 

Сонда Тарғын айтады, 

Айтқанында не дейді: 

– Қызды тартып алғандай 

Сен кім өзің боласың? 

Сонда қу шал сөйлепті, 

Сөйлегенде не депті: 

– Мен, мен-дүрмін, мен-дүрмін 

Мен де сендей батырмын. 

Аты-жөнімді сұрасаң, 

Көп ру Қырым жұртында, 

Түпкі бабам Ер Күлік. 

Менің әкем Қоянақ, 

Мен Қоянақ баласы, Қарт Қожақ. 

Барымтада олжа алған, 

Таласты жерде теңдік алған, 

Кезеген жауға өткізген, 

Торғауыт бұзып жол салған 

Қарт Қожақ дейтін батырмын. 

Тарғын да жауап береді: 

Жаққан оттай қаулайсың, 

Батырлықтан мінсізсің. 

Қасқыр да болсаң Жүністі 

Қалай тартып аласың? 
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Сонда шалың сөйлейді: 

– Құдай маған бұйырса, 

Көк семсермен шабармын, 

Балдағын қанға боярмын, 

Осылайша мен етіп, 

Қызды тартып алармын. 

Әуелгі рет менікі, 

Соңғы рет сенікі. 

Шынымен туған ер болсаң, 

Майданға сен шық, енді. 

Тарғын бұл шалға кезекті бірінші берсе де, шал қыршындай жас жігітті атып өлтіруге көзі қимайды. Оның 

қыршын жасын аяп, бір доғал оқпен ғана атып, Тарғынның жанындағы жүз алпыс кез оғын уатты. Тарғын 

кезегі жеткен соң Қарт Қожаққа ұмтылды. Қарт Қожақ айтты: «Тоқта, мен сені аяғаннан ғана оғыңды 

уаттым, менің аяғаныма түсінбесең, қызды өз еркіңмен маған бермесең, тағы қайтадан майданға барып 

тұр, мен саған ерлігімді көрсетейін», – деді. Тарғын оның аяғанына түсініп, қызды тастай өз жөніне жүре 

берді. Ол тастап кеткен соң, қыз еңіреп жылады. Қарт айтады: «Мені кемсінесің бе, не қартсынасың ба, 

әкеңнің еткен бұйрығы: «Кім Тарғыннан айырса, соған беремін деген, өлтірсе құнсыз да» деген. Жылап 

мазамды кетірсең, осы жерде басыңды қылышпен шабармын», – деген. «Сен маған қара, маған бір жерің 

жақпаса, мен сені алмаймын», – деді. 

Сонда Ақжүніс айтады, 

Айтқанда не дейді: 

– Ей, Қарт Қожақ, Қарт Қожақ, 

Атыңның басын тарт, Қожақ. 

Қойда бағлан қозы едім. 

Жылқыда шаңқан боз едім. 

Қытай менен Қырымнан 

Неше төре жиналса 

Мен олардың даңқы едім. 

Менен не жай сұрайсың? 

Мөлдіреп тұрған жайым бар, 

Тілеп тұрған сөзім бар, 

Еңіреген жасым бар, 

Шатасып жүрген басым бар. 

Қосағымнан айырма, 

Мені әкеме қайырма, 

Қожақ батыр мен дейсің, 

Біз жалынған бейшара, 

Тілекті бермес болар ма? 

Сіз сияқты мырзалар. 

Бес жасыңда қарт Қожақ, 

Жас шыбықтай иіліп, 

Бір шиден оқ атып, 

Атқан оқты жоғалтып, 

Кәне, шыққан мүйізің?! 

Он жасқа келгенде 

Қызыл мақпал киініп, 

Күміс белбеу буынып, 

Қыз секілді көрініп, 

Бала болдың бір мезгіл, 

Кәне, шыққан мүйізің?! 

Жиырма бес жасыңда 
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Ақ балтырды түрініп, 

Оймақтай аузың бүрініп, 

Кәрі бурадай қамданып, 

Қас батырдай шамданып, 

Біреу қорлап сөз айтса, 

Шыныменен арланып, 

Қыздарды бақтың бір мезгіл, 

Кәне, шыққан мүйізің? 

Отыз бестегі жасыңда 

Қайраулы найза қолға алып, 

Қоңыр сәске түсті алып, 

Жауды көрсең түйіліп, 

Жеңсіз берен киініп, 

Көксерек атты қамшылап, 

Қорғанды бұздың айғайлап, 

Кәне, шыққан мүйізің?! 

Қырық бестегі жасыңда 

Қырым деген қаланың 

Жел жағына қаласың, 

Ық жағына панасың. 

Өз еліңе жау тисе, 

Мың кісіге бір өзің 

Қорықпай жалғыз барасың, 

Қане,шыққан мүйізің?! 

Елу бестегі жасыңда 

Жиылысқа барып бой түзеп, 

Дауға бардың тіл безеп, 

Қызық көрдің бір уақыт, 

Кәне, шыққан мүйізің?! 

Алпыс бестегі жасыңда, 

Сақал-мұртың ағарып, 

Денеңдегі тамырың 

Барлығы да суалып, 

Айырайын деймісің? 

Сұлуды көріп қуанып. 

Өлтірсең де саған бармаймын, 

Ерік берсең сүймеймін, 

Бұрын балқып мырза болсаң да, 

Сенің басың бұл күнде, 

Жердегі жатқан қу тезек. 

Мұны есіткен соң Қарт Қожақ есіне түсіп, көп ойлап тұрды. «Бұл ақсүйек қанша жылап, бес жасынан бері 

де қылғанымды тауып айтты, ендігі жасымдағы не қылатынымды да біліп айтар, жас баланы алып 

обалына қалмайын», – деп оны Тарғынға қосып жібереді. «Менен өткен дәурен сендерге құтты болсын», 

– деп. Тарғын қызбен Еділдегі Орманбеттің он сан ноғайына келеді. О мезгілде ноғайда он хан бар екен. 

Олардың біреуінің аты Ханзада екен, Тарғын келіп, осы ханның бір биінің үйіне қонады. 

Бай: «Кімсің?» – деп сұрады. Тарғын шынын айтады: Ақшаханның Ақжүніс сұлу қызын алып қашып келе 

жатқан Олалайдың Торғауыт деген жұртын қырған Тарғын батыр екенін есітіп, оларды зор сыйлай 

бастайды. Біраздан соң би ханға келіп, оларды жария етіп, хан Тарғынның батырлығына қызығып: «Ол өз 

жұртын ұмытсын», – деп оларды қоластындағы барлық мырза-төрелермен таныстырып, «алтын сарайда 

Ақжүніс сұлумен тұрсын» – деп биіне бұйрық етті. Жиналған жұрт: «Тарғын Шаған бойын жайлайтын 

қалмақ жұртын ығыстырып, бізге жерін тартып әперсін», – деп ханнан өтінді. Тарғын жұрттың өтінішін 
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ханнан есітіп, өз жанына Қарасай баласы Қабанды, Алшағыр баласы Тебенді, Әмір баласы Сабанды алып, 

Шағанның бойын жайлаған қалмақты бөтен жаққа ығыстырды. Су жағасында жалғыз ағаш басына шығып 

қалмақты қарайын деп, ағаш басындағы көлденең шыққан бұтаққа мініп отырғанда, бұтақ сынып, батыр 

жерге жығылып, омыртқасы шығып, зор қиналады. Жанындағы жолдастары найзаларына салып, 

алдарына өңгеріп, Ханзадаға алып келеді. Ханзада қаншама емдесе де, Тарғын жазылмады. Ханның елі 

бұрынғы қалмақтың жайлауы – Шаған бойына көшіп барып қонды. Ақжүніс пен Тарғынды атымен 

«соңынан келіп алармыз» деп жұртқа тастап кетті. Онда Тарғын тамағы таусылып, ханнан еш кісі 

келмеген соң, өз елі есіне түсіп, сарнап жылап атымен, Ақжүніспен арыздасып көп жыласты. «Жауға 

барғанда ағаштан жығылып өлді, не жаудан өлді дер» деп, Тарғын түкке тигізбесе де, енді қатынына 

бастырған екен, белі сырт етіп орнына түсіпті. 

 

386 - Бөлім: Қазақ ертегілері (19) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2083 

 

 

Алты құлаш белбеумен 

Белін орап буады. 

Құдайдан көмек тіледі, 

Аруақ жәрдем болғай деп, 

Таянып барып тұрады. 

Тұрмысына ар етіп, 

Төңірегінен қармалап, 

Ақжүніске сөйлейді. 

Берсін тәңірім тілекті, 

Қуантсын біздей жүректі, 

Әкел, Жүніс, Тарланды! 

Арқасына ер салды, 

Қуанбасқа не қалды? 

Тарлан атқа мінгесті, 

Кеше жұртқа тастаған 

Ноғайлыға қарай жүреді, 

Бір мезгілдер болғанда, 

Астарындағы аты пысқырды, 

Жерді тағы тебінді, 

Жануар бүйтіп не білді? 

Тарғын атының текке пысқырмайтын сырын білетін еді. Ақжүніске: «Жан-жағыңа қарашы, бір нәрсе 

көрінбей ме?» – деді. Ақжүніс қарап еді, алдыңғы жағында емескі бір-екі қара көрінді. 

Ер Тарғын: «Енді текке пысқырма, мен сені енді ешкім үшін терлетпеймін, омыртқам шығып 

жалғыздығым білінді ғой, енді жөнімді табайын»,– деді. Ақжүніс айтты: «Сен құр өз жөніңді тапқанша, 

жұртына тастап кеткен елге барып жамандарын қорқытып, жақсыларына ақыл сал», – деген соң, Тарғын 

Ақжүніспен келіп, Ханзада елінің шетіне келіп түсті. Ол мезгілде елді баяғы Тарғын ығыстырып жіберген 

қалмақтар Шаған бойына қайта келіп, Ханзада елін қамап жатыр екен. Қалмақ ханына Ханзаданың сұлу 

жалғыз қызын айттырып жатыр екен, «сұлуды бермесең, еліңді шабамын», – депті. Тарғын мен 

Ақжүністің келгенін естіп, хан барлық жақсыларын жиып, олармен амандасып: «Сіздерге кісі жіберуге 

мына елімді қамап жатқан жаудан ешбір қол тимеді, айыпқа бұйыра көрмеңіз», – деді. Тарғын айтты: 

-Бұл қалмақты баяғыдай тағы ығыстыруға менің әзір әлім жоқ, оларды қалайша жеңуді мен сендерге 

үйретейін, – деді. Сонда Тарғын былайша үйретті: 

Бұл барғаннан барамын, 

Қырымға мен қайтармын, 

Қырымдағы қырық құрдас 

Жаныма мен ертермін. 
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Құдай маған бұйырса, 

Қайта саған келермін, 

Аман-есен сау келсем, 

Басыңды шауып алармын, 

Қол астыңа әлек салармын! 

Жаудан құтылар айла, өз айыбы үшін жалғыз қызын Ақжүністің үстіне бермек болды. Жұрт айыбы үшін, 

оның қолын алды. Тарғынның ашуы кетіп, ханның еліне келіп, қонақ боп жатты. Белі де жазылыпты. Бұл 

елге Тарғынның келіп жатқанын есітпей, хан қызын бермеген соң, баяғы қалмақ аттанып, барабан соғып, 

ханның үстіне келіпті. Жау келгенін есітіп, Тарғын батыр атына мініп, толып жатқан қалмақтың әскеріне 

қарсы келеді. Ол жақтан Домбауыл деген бір батыр жекпе-жекке Тарғынға қарсы шығып сөйлейді: 

Алайын десем оңайсың, 

Алмайын десем тоғайсың. 

Айтшы маған жөніңді? 

Неғып жүрген ноғайсың? 

Сонда Тарғын сөйлейді, 

-Асудан асу бел,– дейді. – 

Аса үрген жел,– дейді.– 

Жөнімді мен айтайын, 

Өжет Тарғын мен,– дейді.– 

Іздегенім сен,– дейді. 

Домбауыл сонда сөйлейді: 

– Келбетіңе қарасам, 

Жасы кіші жас ұлсың, 

Кезегімді бер,– депті. 

Тарғын сынды батыр кезегін беріп, жауға қасқая қарап тұрды. Домбауыл жағынан оғын суырып алып, қақ 

жүрегін көздеп оқ атқан екен, Тарғынның торғауытының сегіз қабатынан өтіп, тоғызыншы қабатына 

тоқтады. Мұнан соң Домбауыл Тарғынға кезек берді. Тарғын оқ тартып, Домбауылды атынан сұлатып 

жықты. Қалмақтар батырдың аттан жығылып өлгенін көрген соң, Тарғынды қамап, ұстамақшы болыпты. 

Тарғын мұнысын көріп, қолына қару-жарағын алып жауға қасқырша шапты. Он бір күн соғысып, он 

екінші күнде Тарғын ашығып, Тарлан атының арып, қалмақтың қырылып, өзінің далада жалғыз қалғанын 

көріпті. Жаудың қырылғанын қырып, қашырғанын қашырып есен-аман Ханзада ханға келіп, ат шаптырып, 

той етіпті. Жұрт көп күн мәжіліс етіпті. 

Сөйтеді де хан айтты: «Ақсүйек қызымды саған беруге аталарымның аруағынан қорқамын», – деді. «Он 

сан Орманбеттен таңдап бір сұлу қызды ал», – депті. Тарғын бұл алдауына шыдамай, Ақжүністі алып, 

қатты ашуланып, өз еліне қайтып кетеді. Ханзада онан зор қорқып малын баға алмады, отын жаға алмады. 

Жұртының барлық игі жақсыларын, билерін шақырып, еліндегі бір ақылды қарт биге ақылдаспаққа 

барыпты. Сонда қарт сөйлейді: 

Сөйлегенде не дейді: 

–Хан мен төрем, келіпсің, 

Би мен мырзам, отырсың, 

Бізге ақыл салыпсыз, 

Біздің тілді алсаңыз, 

Тарғын сынды батырға 

Барлығын да барыңыз 

Қараң түгіл ханыңыз, 

Қимылдаған жаныңыз 

Батырды еске алыңыз. 

Аяғына бас ұрыңыз, 

Тоқтамай кетсе еліне, 

Тату болып қалыңыз. 

Ашуланса еліңе, 
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Жыртпай кетпес жағаңды. 

Жаңылтар келсе тобаңды. 

Жылатпай кетпес балаңды. 

Қан етпей кетпес қалаңды. 

Жұрт ақылдасып, айтысты: «Біздің ішімізде Тарғын нанарлық енді бір кісі де жоқ, ханшаны береміз 

дегенге енді батыр нанар ма екен?», – десті. Сонда бір ақылды ақсақал айтты: «Оған ел ішінен тандап 

батыр жіберіңіз, олар бір-бірінің сөзіне нанар», – деп баяғы қасына ерген Қабан Қарасай баласына тағы 

екі батыр жолдас беріп, Тарғынның артынан қудырып жібереді. Олар батырға қуып жетіп, аяғына бас 

ұрып, жалынып ашуын кешіртеді. Сөйтіп, олар Тарғынмен Ханзада еліне қайтып келіпті. Хан Тарғынға 

ұялып ештеңе дей алмапты. Сонда ел ішінен бір би сөйлейді: 

- Ей, батырым, батырым, 

Сөз сөйлейді алдыңда 

Сыпыра жырау бақырың. 

Ханы, халқы жиылып, 

«Айт» деп отыр біздерге. 

Назар етіп тыңдасаң, 

Біз айтамыз сіздерге. 

Атақты туған ер болсаң, 

Не қыласың бір қызды? 

Мынау тұрған ханыңыз, 

Бәріміз де жанымыз, 

Сый етеді алыңыз. 

Қара лашын береді, 

Көлден көлге салсайшы, 

Қара тұлпар береді, 

Жауыңа қарсы мінсейші, 

Балдағы алтын ақ берен, 

Оны да хан береді, 

Бұдан басқа көп қазын, 

Тағы сізге береді. 

Не қыласың бір қызды? 

Мың жылқысын береді, 

Не қыласың бір қызды? 

Бес жүз ауыл береді, 

Өз алдыңа сұлтан бол, 

Не қыласың бір қызды? 

Сүйген жерді жайлашы! 

Қанша батыр болсаң да, 

Тұра алмассың бұл сыйға, 

Миың болса басыңда 

Осыған ой салсайшы. 

Тарғын ашуынан қайтып, берген сыйлықтарын алып, өз алдына хан болып, мұратына жетіп, қартайып 

өліпті. 

43. Елеңке батыр 

Елеңке деген батыр қалмақтармен соғыс кезінде сарбаздарының бәрі майданда қырылып, жалғыз өзі ғана 

қалыпты. Қашып құтылуға шамасы келсе де, жаудан қашу, шегіну дегенді өлімнен жаман көретін батыр: 

«Әлім біткенше соғысайын» – деген оймен соғыса беріпті. Қалмақтың қол бастаған ханы Елеңкенің 

батырлығын бұрыннан естиді екен. Осы соғыста оның орасан ерлігін өз көзімен көріп, «Тұтқынға тірі 

алыңдар!» – деп бұйрық беріпті. Самсаған қалың жау қойсын ба, батырды ауыр жаралап қансыратып, 

әлсіретіп ұстапты. Ханның жарлығы бойынша емдеткізіп, күтіп, тез арада жараларынан сауықтырып, 

«тұқым алайық» деп, Елеңкенің қойнына күніне бір сұлу қыз салыпты. Елеңке «менен қалған тұқым 
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ержеткен соң, ертең еліме жау болып шаппай ма? Өйтіп жауымды көбейткенше өз жөніммен өлейін» деп, 

қыздардың ешқайсысына қарамайды. Қалмақтың ханы оған ашуланып: 

– Сен біздің қыздарға неге мойын бұрмайсың? Егер бұдан былай мойын бұрсаң, еліңе жіберемін, ал оған 

көнбесең басыңды алдырамын, – дейді. 

– Жауыма тұқым тастап ажалдан құтылғанша, елім үшін адал өлгенім артық, – деп жауап береді Елеңке 

батыр. Хан ойының оңға аспайтынына көзі жетіп, дереу батырдың басын алуға бұйрық береді және 

жендеттеріне: «Өлтірген соң жүрегін алдыма келтіріңдер» – деп тапсырады. Елеңкені өлтіріп, жүрегін 

алдына келтіргенде сыншыларына: «Осының жүрегі адамзаттың жүрегі ме, әлде басқа бірдеменің жүрегі 

ме, жақсылап қараңдаршы!» – дейді хан, Елеңкенің ерлігіне, қайсарлығына таңданып. 

Сыншылар жүректі қақ жарып қарағандарында ортасынан бір тал түк шығыпты. 

Біреудің ерлігіне таңданғанда: «Жүрегінің түгі бар екен» дейтін сөз содан қалған екен. 

44. Науша батыр 

Кіші жүз, он екі ата байұлының байбақты руынан шыққан Науша батыр сәби күнінде ата-анасынан жетім 

қалып, қаңғырып жүріп Әлімнің бір асқан байына тап болады, оның қозысын бағып ержетеді. Байдың 

неше жүз жылқысы болады. Сол заманның ағым-салты бойынша жылқыға жиі-жиі ұры-қарақшы тиіп, 

жылқышыларын ұрып-жығып, жылқыны шетінен бөліп әкете береді екен. Бір күні Науша байға: «Ата, 

рұқсат етсеңіз, мен жалғыз өзім-ақ жылқы бағуға шығайын» дейді. Бай: «Балам, жылқыға күнде ұры тиіп 

әкетіп тұр, жылқышыларды ұрып жығып тұрған ұрылар саған әл бере ме? Сен баласың ғой» – дейді. 

Ақыры қайта-қайта сұрана берген соң рұқсат етеді. Сол кезде Науша байға көрсетпей, өрімшіге он екі 

таспадан алты топшы шығартып, сегіз тұтам дойыр өргізіп, ұстаға айбалта соқтырып алады. Бала бір 

жақсы атты мініп, балтаны домбыра мен ерінің қасына іліп, қамшыны қолға ұстап, жылқышыларды түгел 

қалдырып түнгі күзетке шығады. Айтқандай-ақ, түнде үш ұры келіп жылқыға тиіп, шетінен бөліп айдай 

жөнеледі. Бала да арттарынан қалмайды: «Ағалар, жылқымды тастаңдар, мені баласынбаңдар» деп ере 

береді. Ұрылар: «Бала, қал, қорлық көресің» деседі. Науша алдында келе жатқан екі ұрыны қамшымен екі 

ұрып, аттарынан құлатып түсіргенде, алда келе жатқан ұры тұра қашады. Бала оны да қуып жетіп атынан 

домалатады да, аттарын жылқысына қосып айдап, кері кете береді; үш ұры қып-қызыл қан болып 

Наушаның артынан келген соң Науша үшеуінің де қол-аяқтарын буып, жылқысын күндегісінен ертерек 

үш ұрымен қосып, ауылға айдап келіп, бар елге көрсетеді. Бар ел адамдары болып байға: «Сен, бұл балаға 

қозы баққызба, енді мұны отау тігіп қыз әперіп, қолбала қыл да жылқыға шығар» дейді. Бай солай істейді, 

мұнан кейін байдан да, айнала елден де бір тағалы тай ұрланбай, ел тыныш болады. Наушаның Әлімұлы 

мен Байұлы ішіне «батыр Науша» деген атағы жайыла береді. Науша бір-екі жыл тұрған соң, байдан 

рұқсат алып еліне барып, әріптес, тумаларын тауып, танысып біліседі. Тумалары: «өзімізге көшіп кел» 

деп, тілек қылған соң, Науша қимастан уәде беріп қайтады. Аулына келіп байға айтса, бай рұқсат бермейді, 

тағы бір жыл жүреді. Ел жиналып байға: «Сен, рұқсат бер, бірақ та қара құладан қақ жарып бұған енші 

бер, бізге де алдағы уақытта көзін сала жүрсін» дейді. Бай баладан бұйым сұрайды. Бала: «Бір де бұйым 

жоқ, маған отауымды артатын екі нар, екі бұзаулы сиыр, көшіріп апаратын екі жігіт бер» дейді. «Тағы да 

қалағаның болса ал, қолыңнан қақпаймын» дейді. Науша: «Ата, жылқыңда қалайтын бір атым бар еді, 

берсеңіз» деген соң, бай «ал» деп рұқсат қылады. Науша байды ертіп түнгі күзетке шығысады. «Ата, мен 

ерімді алып жылқының ортасына жатамын, мені қай жылқы келіп иіскесе, менің қалағаным – сол, сіз 

аттан түспестен сол иіскеген жылқыны белгілеп қалыңыз» деп, ер-тұрманын жастанып, жылқының 

ортасында жата береді, бай аттан түспей айнала күзетіп тұрады. Наушаны үстінде жабағы жүні түспеген, 

тайдан құнажын шығар бір арық көк байтал келіп иіскейді де, таң атқанша кетпестен Наушаның 

айналасында оттайды да жүреді. Таң атқан соң байдан сұраса, бай көрмей қалыпты. Науша: «Мені осы 

көк байтал иіскеді, менің алатын қалағаным – осы», – депті. Бай: «Қарағым, бұл тым қораш қой, бір 

жақсырағын алсайшы!», – дейді. Науша: «Ата, бұл көк байталға құлын кезінен назарым түсіп жүретін, 

осы маған ат болады», – дейді. Ертеңіне бай бір айғыр үйір жылқысы мен жүз қой, екі бұзаулы сиыр, екі 

нар, еліне апарып салатын екі жігіті – бәрін даярлап, елдің көп адамдары болып, Жайыққа дейін Наушаны 

шығарып салады. Бай Наушаны қимай, жылап-еңіреп, ырзалық батасын беріп айырылысады. 

Әлімнің шекті руында аты шыққан Сыйлыбай деген бір батыры болады екен. Сырттай Наушаның атағын 

есітіп, тым күндеп, оны өлтірткісі келеді. Бұл сырды Науша да есіте жүреді. Шектінің адамдары болып: 

«Бұл екі батыр кездесіп бірін-бірі жазым қылар, бұларды халық болып үй тігіп, әдейі шақырып, 
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таныстырып, достастырып жіберейік», – деп ұйғарады. Сөйтіп, ел той есебінде үлкен жиын жасап, екі 

батырды шақырады; Сыйлыбай өзіне ерген жолдастарымен арнаулы үйге түседі. Науша соңырақ келеді. 

Наушаны да ел қарсы алып, түсіріп, Сыйлыбай үстіне алып келе жатқанда: «Сыйлыеке! Науша інің сізге 

сәлем берем деп келеді, басыңызды көтеріңіз!» дейді. Сыйлыбай аяғын жимастан басын көтере беріп 

Наушаға қарап: «Қазақ не болса соны «батыр» деп мақтай береді-ау, мынау адам сүдіні жоқ бірдеңе ғой, 

мен мұндай адамға қол бермеймін», – деп жата береді. Сонда Науша Сыйлыбайға қарап: «Ә, Сыйлыбай! 

Тым асқынып кеткен екенсің, асқанға бір тосқан, алдағы көктемде нәсіп болса етіңді елсіздегі қарға-

құзғынға жем қылармын» деп, үйден шығып, қасындағы елу жігітімен тойға тоқтамастан аттанып, қайтып 

кетеді. 

Сыйлыбай келесі көктемде көп қолмен Жайық өтіп, байұлынан көптеген мал, төрт-бес қыз тартып алып 

қайтады. Науша ол уақытта елдің басқа жағында жүр екен, бірақта елге: «Сыйлыбай Жайықтан бермен 

өтті дегенше, дереу маған хабар беріңдер!» деп қойған екен. Ел Сыйлыбайдың жорығын Наушаға дереу 

хабарлайды. Науша елу жігітімен қуып, Жайықтың аржағында қарасын көреді. Сыйлыбай астында боз 

арғымақ, басында ақ қалпақ, үстінде ақ киім, қолында сабы сырықтай найза, ұшында ақ жалау, жол тосып 

кедергіде тұр екен. 

Науша жігіттеріне: «Сыйлыбаймен кездескен жерімде егер Сыйлыбай аттан мені түсірсе, сендер бас 

амандап қашыңдар, әйтпесе сендерді Сыйлыбай біріңді қалдырмастан қырады. Ал, егер, атынан 

Сыйлыбайды мен түсірсем, сендер қалғанын қуа беріңдер!», – дейді. 

Науша мұнарадай болып тосып тұрған Сыйлыбайдың жанынан шауып өте бергенде, Сыйлыбай да 

қабырғадан қуа қосылады, Науша екі-үш арқан бойындай оза беріп Сыйлыбайға жалт бұрылып, қарсы 

алдынан тік шауып, Сыйлыбаймен айқаса түседі. Сыйлыбай найзасын сермегенде, Науша оның 

найзасының сабын сындырып, Сыйлыбайдың сол жақ шықшыт астынан найза салған. Бірақ түйреп түсіре 

алмай, айбалтасын маңдайдан сілтегенде оның сол жақ бас құйқасын құлағымен шауып түседі. 

Сыйлыбайды атынан құлатып, ілгері кетіп бара жатқан жауды артынан түре қуып, Науша малын, жесірін 

қайырып алады. 

Шектінің батыс жақ Байұлымен шекарасында Шаңдыкөл, Тамдыкөл деген бір орында ел жайлайтын екі 

суат көлі болады. Бір жылы екі көлдің оңтүстік бетіндегі бір биіктеу орынға бір айдаһар түсіп жатып 

алады; суатқа келген мал мен адамды шыдатпайтын болған соң, ел үркіп көлдердің маңынан көшеді. 

Күндерде бір күні осы айдаһарға Науша батыр кездеседі. Қорыққан серіктерін көз көрім жерге қалдырып, 

Науша қолына қылыш алып айдаһарға жалғыз жаяу кетеді; серіктері әуелі Наушаның айдаһарға қарай 

дедеңдеп жүгіргенін, онан кейін Наушаның қылыш сілтегенін, сол мезетте айдаһардың құйрық 

сермегенін көріп тұрады. Бірталай уақыт Науша да, айдаһар да көрінбей қалады. Біраздан кейін Науша 

келеді, өң-түсі қашып кеткен. Серіктері шулап мәнісін сұраса, Науша: «Дұшпанның басын қақтым, бірақ 

қаққаным құрысын, құйрығымен ұрып талдырып тастады. Есімді жиып, көзімді ашсам, айдаһардың 

құйрығы үстімде жатыр екен. Баруда қорықпай-ақ барып едім, жақындаған соң өзіне дедеңдетіп тартты. 

Аузына түспес бұрын басын қағып үлгірдім, бірақ та құйрығымен ұрып жықты» депті. 

45. Асыл кілт 

Ертеде, біздің атамыздың аталары білмейтін заманда «Байтақ ел» деген елде Тілқайсар деген шаруа адам 

өтіпті, сөзге шешен, елге көсем екен. Тілқайсар бес кісілік күші бар, ел сүйсінер ісі бар адам екен. 

Жоқшылық көрген, тек қайырымы мол, үйінің айналасы жол, жолды салған сол елден жыйналған қол 

екен. Тілқайсар көсем болғанда, елді күшімен қорқытып болмапты, елдің өзі қалап, біреу болса да, көпке 

балап қойыпты. Билікті Тілқайсарға беріпті. «Еңбекке бастасаң да, ерлікке бастасаң да біз дайын» – деп, 

артынан еріпті. Бұл елдің істейтін кәсібі: аңшылық екен. Аңды бірлесіп аулап, олжаны тең бөлісіп алыпты. 

Тілқайсар бастаған жігіттер халқын қарық, елін жарық етіпті. Барлығы да бірлесіп істеген еңбекті сүйіпті. 

«Бірлескен еңбек – қиындықты жеңбек» – дейді екен олар. Осылай жүре беріпті. Жыл өтіпті, жыл артынан, 

жыл жетіпті. Бірақ, Тілқайсарға бала бітпепті. Тілқайсар балаға өте ынтық болыпты. Бала жоқтық бас 

қайғының бірі болып, көкірегі шерге толып, «әлде болса, бала болар» – деп, жақсылыққа жорып жүре 

беріпті. 

Күндерде бір күн Тілқайсар жолдастарымен аңға шығыпты. Бұлар «Байтақ елдің» даласымен, қалың 

орманның арасымен келе жатыпты. Бір жерге келгенде қалың шөптің арасынан бір буаз киік тұра 

қашыпты. Киікті көрген соң, Тілқайсар жолдастарына: «Ал, жігіттер, осы киікті қалай да болса тірі 
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ұстайық. Өзі буаз екен, көп қаша алмас, Егер тірі ұстасақ, үйге апарып бағайық. Мүмкін, қолда бағуға 

үйренер. Ал егер үйренбесе лақтаған соң, лағын бағайық. Еңбегіміз жемісті болып, жабайы жануардан 

өмірімізге қажетті үй жануарын шығарып аламыз. Сөйтіп ұзақ жол бейнетін шегетін аңшылықтан да 

құтылармыз», – дейді. Сөзді естіген жігіттер киікті қалайда болса тірі ұстауға ұйғарып, барлығы қуа 

жөнеледі. Киік буаз болса да жеткізер емес, сағымдай ағып кетіп барады. Біраз қуғаннан кейін бірі ілгері, 

бірі кейін болып шұбатыла бастады. Қаша отырып, киік орман ішінен шығып, жазық жермен қашты. Осы 

кезде Тілқайсар қасында екі жігіт бар киікке жақындай түсті. Басқалары қара үзіп, кейін қалып қойған еді. 

Киік қаша-қаша бір биік асқар тауға жақындады. Таудың бергі шетінде найзағайдай тіп-тік биік шың 

көрініп тұр. Жанталасқан киік сол шыңға тура тартып келеді. Күн еңкейіп қалған кезі еді. Бір кезде батыс 

жиектен қара бұлт көрініп, тез арада күннің көзін басты. Дауыл тұрып, айналадан құм есе бастады. 

Жаңағы бұлт тұрғандары желмен көтерілген болып шықты. Құм бораны жер-дүниені қараңғы қылып 

жауып кетті. Бұл тұрған жігіттердің ішінде бұрын мұндай боранды көргендері жоқ еді. Бірақ естігендері 

болатын. «Қарлы тау» деген тау бар. Оқта-текте басынан төмен жел еседі. Ол желге ұшыраған адамның 

аман кетуі қыйын екен. Себебі, әуелі құм бораны көтеріліп түк көрсетпей кетсе, артынан тас бораны 

соғады екен. Ештеңені көре алмай, басы айналып, тасқа соғылып, қаза тапқан талай адамдар болыпты. 

Міне, сондықтан, бұл тауды «Қарлы тау» деп атаған екен, айтқан үлкен адамдардың әңгімесін Тілқайсар 

талай тыңдаған болатын. Міне, енді көзімен көрді. Іс – қыйын. Тілқайсар ойланып тұрып: «Ал, жігіттер! 

Енді аттың күшіне сыйынамыз. Қалайда болса, бір жерден пана таппасақ, өлеміз», – дейді. Бұл кезде күн 

батып, дауыл үдеп, күн мен дауылдың қараңғылығы араласқандай болып, күшті қараңғылықтың болып 

тұрған кезі еді. Бұлардың бір бағытқа жүретін бағыты да болмады. Тек қана аттың басын ыққа беріп, 

аттың бар күшімен шаба берді. Бұлардың қанша жүргені белгісіз. Уақытты есептеп жатқан адам жоқ. 

Бұлардікі – тек аман қалса болғаны. Тас боран да көтерілген еді. Зулаған тастар, басынан да, жанынан да 

өтіп жатыр. Бұларға тиіп жатқандары да сансыз. Бірақ, үш адам, әзір – аман. Киік түгіл, енді өз бастары 

қайғы болғандай. Кенеттен, алдарынан қайысқан қалың орман кездесе кетті. Орманның қалыңдығы 

сондай, бұлар атпен жүре алмады. Аттан түсіп, жаяу жетектеріне алды. Орманның шет жағы 

тынышсыздау болса да, ортасына кірген сайын, дауылдан қауіпсіз бола бастады. Бұлар жүре-жүре 

орманның ішінен бір жайлы жер тауып орналасты. Үш-төрт үйдің орнындай ашық жер екен. Әр жерде 

құлаған ағаштар да бар екен. Шөп сонша қалың, иісі мұрынды жарып барады. Бұлар қатты шаршаған еді, 

сондықтан, аттарын бір кәрі құлаған ағашқа арқандап, жату қамын көздеді. Жылы уақыт болған соң, 

үстіндегі киімдері тым жеңіл болатын. Бірақ ерді жастық, тоқымды төсеніш, үстеріндегі киімдерін 

жамылғы істеп, жайлы орынды тез тауып, ұйқыға кетісті. Тілқайсар бір дауыстан оянып кетті. Күн көзі 

жоғары өрлеп, түстікке келіп қалған екен. Анандай жерде көкжал арыстан бір жолдасының үстіне қонып 

қалыпты. Жолдасы бар даусымен айқайлап, көмекке шақырып жатыр екен. Тілқайсар қанжарын алып, 

жүгіріп бара жолдасын басып жатқан дәудің жүрегіне дәлдеп, сілтеп қалды. Қанжардың ұшы жүректі дәл 

тауып біреуді олжалап жатқан көкжалың дүниеден озып кетті. Жолдасы қорыққаннан есі шығып қалыпты. 

Біраздан кейін есін жиып, өзін-өзі билеп, тілге келді. Арыстанмен алысып жатып ештеңені байқаған жоқ 

еді, байқап қараса, бір аттың өлімтігі жатыр. Ал, қалған екі ат жоқ. Үркіп босанып кетіпті. Оның қайда 

кеткені белгісіз. Бір жерде орман жыртқыштары жеп қойса да, өздері білсін. Жолдасының басында 

мынандай оқиға болыпты. Шаршағаннан қатты ұйықтаған екен. Бір кезде ояна келіп, ұйқысын ашпастан 

қасындағы аттарға қараса, біреуі жатыр, басқасы көрінбейді. «Немене үйелеп қалған ба?» – деп, қасына 

жүгіріп барса, жылқының етіне әбден тойып, жатқан арыстан екен. Ол көзін уқалап жүріп, соны 

байқамапты. «Әй, «Тшу»!» – деп ақырып қалғанда, арыстан атып тұрып тап беріпті. Қорыққаннан үрейі 

кетіп, қолын сермеп, шегіншектей беріпті. Шегініп келе жатқанда, артында құлаған ағаш жатыр екен, 

соған сүрініп, шалқалай құлапты. Арыстан үстіне қона түсіпті. Сол жатқанда даусынан Тілқайсар оянып, 

қапа болған жолдасын арыстаннан айырып алыпты. 

Күн түс мезгілі болып қалды, әлі тамақ ішкен жоқ. Енді не істеу керек? Бұлардың қарыны әбден ашқан 

еді. Мінерге көлік жоқ, жүрерге бағыт жоқ. Қайда келгендері белгісіз. Бұлар ер-тоқымдарын арқалап, 

орманның арасымен жүріп кетті. Орман сонша қалың, әрең аяқ басып жүріп келеді. Жүрген сайын орман 

қоюлана түседі және ағаштың түрлері де бірден-бірге өзгеріп отырады. Бұлар жүре-жүре бір алаңға 

шықты. Алаңның ортасынан бұлақ ағып өтеді екен. Бұлақ тап-таза, мөлдір сулы, сап-салқын екен. 

Бұлақтан жуынып, шөлдері қанғанша су ішіп, дем алысты. Бұлақтың ішінде неше түрлі құстар жүзіп 
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жүреді екен. Аққу, қаз, үйрек, тіпті шулаған шағалалар да көп-ақ. Барлығы да жайбарақат, біреуі жүзіп, 

біреуі суға шомылып, біреуі қызыққа мейірі қанғандай дем алып отыр. Сыртынан қараған кісіге, 

құстардың барлығы осы арадан рахат тапқандай. 

Осынша рахатта, тыныштықта отырған құстар, кенеттен шуласып азан-қазан болды да қалды. Қаз бен 

үйректер ұшып жатыр. Аққулар да шөп арасына жасырынып жатыр. Шағалалар шулауда. Қараса, бір 

қаршыға келіп қалған екен. Көзге ілікпестей жылдамдықпен зу етіп, бір топ қазға кеп араласты. Соның 

арасында төбеден түскен кесектей, бірінен соң бірі екі қаз бұлақтың ішіне құлап түсті. Қазбен араласқан 

қаршыға, көзге көрінбей ұзап жоқ болды. Құлап түскен қаздарды көріп, аяған пішінмен «ой, жыртқыш-

ай, тыныштық өмірді, бір сағатта қанды өлімге айналдырғанын қарашы. Дәрменсіз өмірдің бәрі – осы 

ғой», – деді Тілқайсар. 

Тағы да орындарынан көтеріліп жолға шықты. Бұлақтың бойын өрлеп жүріп келеді. Бұлақ алаң біткен 

соң, ағаштың арасына кіреді. Бұлақ кірген ағаштар манағы көрген ағаштарынан өзгеше. Неше түрлі жеміс 

өсетін ағаштар екен. Алма, алмұрт, жидек, өрік бәрінің де уылжыған шырыны тамып тұр. Бұларға осынша 

шырынмен көрік беріп тұрған бұлақ болса керек. Бұлар жемістерді тойғанша жеді. Одан әрі аралап жүре 

берді. Жүрген сайын алдарынан аң салған жолдар ұшырай бастады. Жолды байқап қараса, ішінде қой, 

ешкінің іздері, жылқы-сиырлардың да іздеріне ұқсас іздер бар екен. Бұлар ізді көріп неше түрлі аңның 

осы орманды мекендейтінін білді. Және де көп болуларына себеп, мына жемістердің әсерінен екенін 

түсінді. Аңның бірнеше жолы бір жерге келіп біріккен жеріне, бұлар: бір іс туралы ойласып және сол 

істерін істемек болды. 

Аңшылар ұзақ жолға аңға шыққанда алып шығатын кішкентай күректері болатын. Ондай күрек осы 

Тілқайсарда да бар-ды. Сол күрегімен жолдың қосылған жерінен екі аршын, ұзынынан бес аршын етіп 

үлкен құдық қазды. Қазғандағы топырағынан жерге түсірмей, екі жолдасы манағы арыстанның терісіне 

салып алып, бір елеусіз жерге, қалың шөптің арасына төге берді. Осындай жұмыстың нәтижесінде, ішіне 

түскен аң шыға алмайтын терең құдық қазып шығарды. Ағаштың жіңішке бұтағымен және соның үстіне 

шөп салып, оның үстіне топырақпен көміп, құдықтың бетін жасырды. Құдықтың бар екенін білгізбестей 

істеді. Бұрынғы жол сияқты қылып үстіне неше түрлі аңның ізін салды. Сөйтіп, ертемен келіп қарамақшы 

болып, өздері алыс жерге барып орналасады. Бір түнді осы орналасқан жерінде өткізеді. Ертең ертемен 

тұрып, кешегі құдықтарына барса, құдықтың шөбі ішіне түсіп кетіпті. Ішін қараса, қойдың үлкендігіндей 

бір нәрсе түбінде шауып жүр екен. Біреу ішіне түсіп шығарып алса, құланның жас құлыны екен. Он бес 

күн шамасы болған, өте жас құлын. Сонда да болса өлердей асау, шыңғырып бақырады. Үшеуі шуласып 

мәз болып, құлынды матап, басына ноқта тағып, ұстап жатқанда, орман арасынан бір топ салт атты 

адамдар шыға келді. Олар – Тілқайсардың өздерінің жігіттері екен. Киік қуған күні бөлініп қалып қойған 

соң, қараңғы түсіп жете алмасын біліп, үйге өздері келер деп, ауылға қайтып кеткен екен. Бірақ 

Тілқайсарлар үйге бармапты, оның орнына Тілқайсардың аты жалғыз өзі бос барыпты. Сонан кейін 

жігіттер бір жайдың болғанын біліп, іздеп шығыпты. Шапқан аттың ізіне түсе отырып, орманға жетіпті. 

Орманға кірген соң, жүрерге жөн таппай жоспарлап жүріп келе жатқанда, құлынға шулаған 

Тілқайсарлардың дауысын естіп, тапқан екен. Тілқайсарларды аман тауып, жолдастары қуаныпты. 

Құланның құлынын көріп, олар да тамашаласыпты. Құлынды үйге тірі апармақ болыпты. Бір күшті атқа 

Тілқайсардың өзі мініп, құлынды өңгеріп алыпты. Сөйтіп, аман-есен үйге келіпті. Үйге келсе, 

Тілқайсардың әйелі толғатып жатыр екен. Тілқайсар келгеннен кейін әйелі босаныпты. Екі қуаныш бір 

болып, үлкен той жасапты. Тойға жыйналған ауылдың үлкен адамдары болып, баланың атын Жігер 

қойыпты. Той бірнеше күнге созылыпты. Әкелген құлынды жылқының сүтін беріп бағыпты. Адам 

көрмейтін жер астынан қазылған үйге қойыпты. Адамға үйрене бастапты. Ұстағанда үрікпей, үй ішіне 

адам келсе, қасына барыпты. Өзі өскелең екен, күн сайын өсе беріпті. 

Той болғанына 9 күн дегенде, елге кенеттен жау тиіпті. Мал өрісте, жайбарақат отырған ел, не істерге 

білмепті. Жау әуелі далада жайылып жатқан малға тиіп, оны айдап кете беріпті. Қалғандары ауылға 

тиісіпті. Жаудан бейқамсыз отырған адамдар, ешқандай қайрат көрсете алмапты. Сөйтіп, оп-оңай қапыда 

жаудың жемі болып қалыпты. Рақымсыз жау өлтіргенін өлтіріп, өлтірмегенін алдына салып айдап кетіпті. 

Тілқайсар бірнеше жолдастарымен қаптаған жауды көріп, бір таса жерге орналасып, садақпен жауды ата 

бастады. Тілқайсар өте мерген болатын. Атқан оғы далаға кетпей, дұшпанына дәл тиіп, әр оғымен бір 

адамды өлтіріп отырды. Бірақ, оғы таусылып қалды. Жаудың оғы тиіп, жолдастары қаза тауып, жалғыз 
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қалуға айналды. Тілқайсар ауылға баса-көктеп кірген жауға қылышын алып, араласып кетті. Қылышымен 

шауып бес адамды өлтірген кезде, артынан атылған садақ оғы, желкесінен тиіп жерге құлады. Жан 

тапсырайын деп жатып, өзінің ақырғы сөздерін айтты: «Жауыздар! Жайбарақат жатқан бейбіт елді, малын 

талап, халқын қан қылдың. Өзіңді адамгершіліктен шығарып аң қылдың. Бірақ, әрқашанда Әділеттік 

жеңеді. Сенікі – жыртқыштық, қанқұмарлық, ал біздікі – әділеттік. Кейінгі қалған жас ұрпақтар, біздің 

арманды, біздің кекті қайтаратын, сендер. Әрқашанда әділдік іс істеңдер! Үзесің жаудың бұғауын, жетесің 

арманға! Орындалады арман, се-не-мін!» деген сөзді бөліп-бөліп әрең айтып, Тілқайсар дүниеден озды. 

Ауылдың орнында жүре алмайтын кәрі, ауру бала-шаға шулап қалып қойды. Сол қалғандардың ішінде, 

Тілқайсардың әйелі мен баласы да болды. Қалған адамдардың жағдайы өте ауыр. Себебі: жау көзге 

көрінер ештеңені қалдырмай, талап алып кетеді. Төсерге төсеніш, киерге киім жоқ. Жұмысқа ешқайсысы 

жарамайды. Дегенмен, бұлардың бір тәуір жері, әрбір үйдің астында жерден қазған және бір үй болатын. 

Артық азық-түлікті сонда жыйнай беретін. Оған салған азықтарды жемейтін, тек үстіне қос беруші еді. 

Сәтсіз аңшылық жылдары болатын. Ондай жылдары халық ашаршылыққа ұшырайтын. Міне, бұл азықты 

соған жыйнайтын. Қалған адамдар сол азықпен қоректенбек. Тілқайсардың әйелі қыйындыққа қарамай, 

баласын сонша жақсы етіп тәрбиелейді. Бала күн сайын өседі. Әйел де, бала да, құлын да жер астындағы 

үйде болады. Осылай күн өте береді, күн артынан күн жете береді. Азық таусылуға жақындайды. Бұл 

кезде бала бес жасқа келеді. Баланың есі кіріп, өте ақылды бала болады. Құлын да бес жасар ат болады. 

Жер тарпып тұра алмайтын тұлпар болып, күші толған болатын. Бала есі кіргеннен бастап-ақ, атының 

қасына барып ермегі сол болады. Сөйтіп жүргенде бала 8 жасқа келеді. Бұл кезде баланың да күші толады. 

Жер астындағы үйде отыра алмай, сыртқа шығып, ауылдарды аралайды. Ауылдағы адамдардың бәрінің 

де азығы таусылып, ашаршылыққа ұшырауға айналады. Мұны көрген Жігер қарап жата алмайды. Аң 

ауламақшы болады. Садақ жоқ, басқа да қару жоқ, енді қайтпек? Жігерге садақ жасауды анасы үйретеді. 

Ол Тілқайсарлар бар уақытта садақ жасауды көрген болатын. Садақтары сынып қалғанда, оларда қолдан 

жасап ала беруші еді. Анасының айтуы бойынша, Жігер де садақ жасап алады. Садақ жасап алғаннан 

кейін атына мініп, аңға шығады. Күн-түн қатып, аң аулайды. Атының жүйріктігі сонша, құландарды қуып 

жетіп, тас шоқпармен ұрып құлатады екен. Жігердің өзі мерген болады. Құсты атқанда, бойлай бір жерін 

айтып атады екен, сол айтқан жеріне тиіп, құс өледі екен. Жігермен ат бір-біріне сай келіп, күйзеле 

бастаған елін жоқшылықтан құтқарыпты. 

Бір күні Жігер алыс жерден аң аулап келе жатып, бір таудың етегіне келіп дем алып отырса, таста жазулы 

тұрған мынандай сөзге көзі түсіпті. 

Астында бұл жазудың темір қақпа, 

Ашып ал, сол қақпаны, кілтін тап та. 

Табасың еңбек етсең, сонда кілтті, 

Деп саған, айта алмаймын, бәлен жақта. 

Шығыста, дарияда бір бәйтерек, 

Кілт үшін соны іздер адам керек. 

Табасың, қыйындықпен сонан кілтті, 

Егерде еңбек сүйгіш, болсаң зерек, 

Егерде бұл қақпаны алсаң ашып, 

Құтылмас, өле-өлгенше бақыт қашып. 

Іс болмас, талаптанса жеңбейтұғын, 

Бар ізден! Қыйындықпен жүрме жасып. 

Жігер үйіне келіп, ел жұртына бірнеше күндік азық жинап беріп, атын үйде қалдырып, жалғыз өзі жаяу 

жолға шығады. Беліне атасынан қалған айбалтасын байлайды. Сөйтіп, жүріп отырып, баяғы жазу 

жазылған тауға келеді. Дәл жазудың қасынан таудың басына өрмелеп шығып алады. Таудың үстімен 

шығысқа қарай жүріп кетеді. Бірнеше күн жүргеннен кейін, алдынан орман кездеседі. Орман кездескен 

соң, тау бірден-бірге жоғарылай береді. Тау жоғарылай-жоғарылай келе аспанмен таласқан шың болып 

аяқталады. Бас жағы – ағаш та, шөп те жоқ, жалаңаш. Адам аяғын баса алмас мұз бар екен. Сол мұздан 

шығып, шығысқа қарай алып өзен бар екен. Өзеннің ағысы сондай қатты, ішінде үйдей тастары қалқып 

кетіп жатыр. Сол тастарды біріне бірін соққанда, адам құлағын бітегендей дауыс шығады да, тастар құм 

болып кетіп жатыр екен. Бір аттап басқанда, он қадам жерге қайтадан сырғанап кете береді. Тіпті құлап, 
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үстін мұз жырып, қанын судай ағызған кездері де болды. Бірақ Жігер жасымады, алған беттен қайтпады. 

Сонша қыйындықпен жүріп, бір күндері шыңның басына шығады. Долдана тулап аққан өзеннің ағысын, 

тастардың бір-біріне соқтығысып қирағандарын қарап, тамашалап тұрғанда, кенеттен астындағы мұз ағып 

жатқан өзенге сырғанай жөнелді. Көзді ашып-жұмғанша мұз да барып, өзеннің суына араласты. Бірнеше 

үйдің үлкендігіндей мұзды бір түйір тас құрлы көрмей, ала жөнелді. Өзеннің ішіндегі тастарға соғылып 

бірден-бірге кішірейе берді. Бір кезде тіпті бір үйдің үлкендігіндей-ақ қалады. Бір тас келіп соқтыққанда, 

мұз быт-шыт болып бөлініп кетеді. Соның арасында Жігер де қатарласа ағып келе жатқан бір тасқа секіріп 

мініп үлгереді. Жігер тулаған өзенннің ішінде, өзінің жылдамдығымен жан сақтап отырады. Бір жерлерге 

келгенде су жазық жерлермен ағып, тастар соқтығысуын қоя бастайды. Осылай бірнеше күн жүзгеннен 

кейін, су үлкен дарияға шығады. Дарияға шыққан соң, бұрынғыдан да жақсы болып, тастар жалғыз болып 

кетеді. Осылай дарияның ішімен бірнеше күн жүзеді. Бір күні түс кезінде, алдынан бір нәрсе қарайып 

көрінеді. Биік басына көз жетпейді. Түп жағы жіңішкелеу, бас жағы бірден-бірге жуандай береді, бір түрлі 

күмбез сияқты. Жақындап қасына келсе, сонша жуан ағаш екен. Жапырағы түбінен басына қарай қоюлана 

береді. Жігер мініп келе жатқан тас, дәл сол ағаштың өзіне келіп бар екпінімен соғылғанда, тас уатылып 

кетті. Жігер төменде тұрған бір бұтаққа мініп алды. Бір бұтағының жуандығы сонша, шауып алып қайық 

жасаса, екі жүз кісі сыятын қайық болатын. Бұтақ толған жеміс екен. Бірнеше күннен аш Жігер жемісті 

тойғанша жеді. Ал енді басына қалай шығады? Мұндай жуан бұтақтар бірінен-бірі сонша қашық 

шығыпты. Аралары жиырма метр шамасы болар. Жігер ағашты шауып, басқыш жасай бастады. Сөйтіп, 

баспа жасап өрмелеп отырғанда, күніне бір бұтақтан екінші бұтаққа әрең жетіп отырды. Осылай жүріп 

отырғанда, Жігер теректің басына ай жарымда әрең жетіпті. Басына шықса, бір-бір жағының екі жиырма 

бес кез келетін ұя бар екен. Төрт бұрышты етіп, неше түрлі асыл тастардан салыныпты. Қарағанда көз 

шағылысады, сәуле шашып тұр екен. Тереңдігі – қырық кез шамасы бар. Ішіне түсетін асыл тастардан 

басқыш салыныпты. Сол басқыш арқылы Жігер ұяның ішіне түседі, ішіне түссе, ұяның ішінде бір алтын 

қазан бар екен. Сол алтын қазанның ішінде бір жұмыртқа тұр екен. Жұмыртқаның сыртына мынадай жазу 

жазылыпты: 

Қай батыр, сертке жеткен біздерге кеп, 

– Ордасы бақыт кілттің осы ма? – деп. 

Өкінбе, бастан өткен уақыйғаға, 

Өтерсің еңбегіңнің жемісін жеп. 

Талабың орындалды, қажырлы жас, 

Болғайсың жауыңа қас, еліңе бас. 

Шырынды суға құйып шомылғанда, 

Денеңнен бақыт кілті ажырамас. 

Жігер алтын қазанның ішіндегі жұмыртқаны алып, беліндегі белбеуінің арасы қуыс болатын, сол жерге 

салып, белбеуді буынып, ұядан басқыш арқылы жоғары көтеріледі. Сыртқа шыққаннан кейін, өзінің 

балтамен салған басқыштарымен төмен түсе бастайды. 

Келердегідей емес, әзір басқыш өте жылдам жүріп келе жатыр. Ең ақырғы бұтаққа да жетті. Осы жерде, 

төменгі бұтақтың бірнеше бұтақтарын шауып алып, бір-біріне байланыстырып, өзін көтеретіндей етіп 

қайық істеді. Қайықты жасап болғаннан кейін, әдейі істелген орынға, бірнеше күндік азыққа жететін 

жеміс салып алады. Ең соңғы бұтақтың ұшы суға тиіп тұратын. Бұтақтың үстімен жүріп келіп, суға 

сырғанап түсуге болады-ау деген жерге келгенде, қайыққа отырып алып, жапырақтың үстімен сырғанай 

жөнеледі. Қайық суға түскеннен кейін, ағып жатқан дария өзінің бағытына жете береді. Бірнеше күн 

жүргеннен кейін, дария таусылып, су енді өзенмен ағып келе жатқанда, алдынан бір ағаштың, судың ішіне 

құлай өскенін көреді. Қалай да болса, сол ағашқа жармасып жағаға шығуды ойлайды. Ағаштың жанынан 

өте бергенде, бар күшімен Жігер секіріп кеткенде, ағаштың бұтағына қолы ілігіп, аман-есен өзеннің 

жағасына шығады. Содан бірнеше күн жапан түзді кезіп жүріп, ақыры үйіне жетеді. Ел жұрты қуанып, 

той жасайды. Осы тойдың үстінде анасы баласына, 9 ай 17 күнде үйге келгенін айтыпты. Той тарқағаннан 

кейін, жер астындағы үйге жұмыртқаны жарып қараса, ортасында кілт тұр екен. Жұмыртқаның ішіндегі 

бар шырынын суға араластырып шомылыпты. Сонан кейін кілтті қолымен ұстайын деп келгенде, кілт оң 

қолына жабысыпты да қалыпты. Сіліксе түспепті, дененің бір мүшесі сыяқты. Жігер атына мініп, баяғы 

жазу оқыған тауға кетіпті. Барып аттан түсіп жазудың қасына жақындап қараса, жазудың оң жақ шетін 
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ала, кілт сыйғандай тесік көрініп тұр екен. Әлгі тесікке кілтті салып бұрап қалғанда, бір күш итеріп 

жібергендей, жазу жазылған жер есік болып ашыла жөнеліпті. Есік ашылған соң ішіне кіріп қараса, ар 

жағы кеңістік дала екен. Дала болғанмен үйдің іші сияқты, құлпырып жайнап тұр. Бейне бір неше түрлі 

асыл бұйым жайнаған алтын орда сияқты. Қақ ортасынан бұлақ ағып өтіпті. Бұлақтың бір жағына неше 

түрлі өсімдіктер өскен екен. Биіктігі сонша, адам ішіне кірсе көрінбей кетеді, бір қалың тоғайдың арасына 

кіргендей болады. Бұлақтың екінші жағында, басындағы жемісін көтере алмай, иіліп тұрған неше түрлі 

жеміс ағаштары. Іші толған – неше түрлі аңдар. Бұлақтың өзінде неше түрлі құстар мекендеп, рахатқа 

батып сайрандап жүреді екен. Бұл тек есіктен қарағандағы көрініс еді. Ішін аралай берсе, адам өміріне 

керекті байлықтың бәрі табылатын. Жігер өз еңбегінің мынандай жайға жеткізгеніне әрі сүйсініп, әрі 

шаттық рахатқа батқандай. Бұлақты өрлеп жоғары жүріп кетті, ақыры бұлақтың шыққан жеріне де келіп 

жетті. Бұлақ бір тастың арасынан шығып жатыр екен. Бұлақтың шыққан жеріндегі тасқа былай деп 

жазылған екен. 

Бұлар да еңбегіңнің жемісі еді, 

Жемістің қандай жері кеміс еді. 

Бақыттың ордасына кіргеннен соң, 

Жаңарар бар өмірің, тегіс енді. 

Істесең, қанша еңбек, тіпті тойма, 

Ойламай қара басты, халқыңды ойла. 

Халқыңмен бұл араны мекендесең, 

Тоймассың, бұл қызығына күнде тойла. 

Бұл жазуды оқығаннан кейін, Жігер тез сыртқа шықты да, кілтті бұрап қалып еді, кілт бұрынғы оң қолдағы 

орнына барып орналасты да, ал есік бұрынғыдай болып жабылып қалды. Жігер атына мінді де ауылына 

барып, бүкіл ауылының адамдарын ертіп әкеліп, бақыт сарайдың ішіне кіргізді. 

Сарайдың ішіне кіргізгеннен кейін, халықтың жайы да бұрынғыдан өзгеше болды. Бұрын тек аңшылыққа 

тәуелді болған-ды. Ал қазір, аңшылық емес, алыстан ізденбей, бір жерде отырып жеміс жейтін болды. Тек 

қана жеп қоймай, бақыт сарайдың ішіндегі өсімдіктердің ішіндегі өсімдіктердің даму жолдарын түсініп, 

баптай да біледі. Соның нәтижесінде, бақыт сарайдың ішіндегі байлықтарды пайдалана отырып, өздерінің 

еңбектерімен гүлдендірген екен. Жігер бастап бақыт сарайға кіргізген халық, гүлденген бақытты сарайда 

өмірдің ең қызығын көріп, бақытты өмір сүріп тұрған. 
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ҚИЯЛ-ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІЛЕР 

1. Қарамерген 

Бұрынғы өткен заманда қазақ жұртының бір Қарамерген деген кісісі болыпты. Өзінің дәулеті жоқ, және 

перзенті жоқ екен. Мергендікпен бұғы атып мүйізін, құлан атып саурысын, әртүрлі 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. Жан-

жағына 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. Қарамерген туғалы мұндай шөптің неше 

түрлі болып бірге өскенін көрген жоқ екен. Және неше түрлі ағаштар, неше түрлі қызыл-жасыл қиялар 

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 
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тағы болып өскен адам ба, жас күнінде далада қалып, иә бір зияндас нәрсе ме?» – деп әртүрлі ойға кетіп, 

қауіптеніп отырды. Бір уақытта сорпасы суалып, бақыры шұрқылдады. Мерген бақырын түсіріп алып, 

етін жеді, екі көзін мерген де айырмады, ол қатын да айырмады. 

«Енді мұның не екенін білейін» деп үлкен селебе пышағының 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 үріккендей 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, жан-жағына қарап жылдам басып жүре берді. Қатын 

белден асып кеткен соң мерген жүгіріп келіп, атын ерттеп мінейін деп, ер тоқымына келсе, баяғы кісіге 

ұсатып жатқызған жолым 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, бір-бірлеп қан тамып 

қалыпты, екінші атқан жерін келіп қараса, қан тамшылап ағып қалған екен. Мергеннің көңілі аз 

қуанғандай 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 шығып, қатын өліп қалыпты. Аттан түсіп, аяғынан тартып 

алды. Қараса, дамбалы жоқ, адамнан ешбір бөтен жері көрінбейді «Бұл қалай? Қолын көрейінші!» деп 

қараса, екі қолының алақаны 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 барайын!», – 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? Енді не де болса, барайын, мені бұлар да көрген шығар», – деп атына мініп келді. 

Жылқышылары құлын қуып жүр, құрықтары алтын-күміс, 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 қап-қараңғы тұман 
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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, отырғызбай, 

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 жауап 

болмады. Мерген неғыларын білмей отырды. «Түзге отырайын» деп далаға шықты. Қараса, аты 

арқандалып тұр, ер-тоқымы 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 үстінен бір мамық төсек, және тоғыз қабат көрпе 

барып, шымылдықтың 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 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: 
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«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 жылап-

жылап 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 көрпенің қиқымын сатып еді, алпыс байталдың пұлы болды. Мергеннің 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 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 қатынынан 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 лайықты 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. — Неше 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, 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 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1212 bet 

әкелген малынан ешқандай кемшілік 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 даярлап, қасына қырық жігітін ертіп, қыздың еліне 

баруға жолға шығады. Қыздың ауылына бір күндік жер қалғанда жігіттеріне: «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, Бибісара өзінің жылқысын бағатын жігіттердің 

басшысы Қодар деген құлменен жатыр екен. Мұны көріп, Ақбай кейін шегіне бергенде, қыз бір уыс 

топырақты Ақбайдың бетіне шашып жіберіпті. Қыз жеті жұрттың тілін білетін дуахан-сиқыршы 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 

Ақбайды 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 кетбеннің үстіне салып берсе жейді. Жігіт бұған таң қалып, бір табағынан итке итаяқ жасап, 

өздерінің жеген тамағынан беріп, еліне ертіп келеді. 

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 иесіне 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 күнімдегі 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 бұлаңдатып 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 бетіне шаш. Бибісарадан бұрын қарманбасаң, 

онда сен қайтып кісі, 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. 
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Сөйтіп, жүргенде бір келіншек балаларға келіп: «Мынау бозторғайларыңды маған беріңдер, мен ауырып 

жүр едім, маған торғай еті ем еді»,—деп балалардан сұрап алады. Ол торғайдың 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 баруға 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, ақылын, апасының сырын айтып, ұшырып 

жібереді. Ұшарда Ақбайға: «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 топырақты үстеріне шашып жібереді. Қодар—қабан, Бибісара—қаншық 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 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. Күндіз-түні 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. 

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, 
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Түсірген сиқыр қыздан жүзігім жоқ. 

Ақбай осы өлеңді әр күні үш рет қайталап зарлайтын болады. 

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. 

Сол-ақ 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, Сұрмергенге тағы да былай дейді: 

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 келе 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. 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 жүрген 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 
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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,— 

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 үлестіріп беретін болыпты. Мұны жұрт «жомарт» деп атаған. 

2. 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 қарақұсты 

қарауылға 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 сілкілейді, 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. 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 карақұстың 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, Жүсіптің үстіне алтын мұнара тігіле қалады. Қырық уәзір қырық, жерден «жүр-жүрлеп» 

айқайлапты. Жүсіп жүре алмайды. Жүре алмай, жылап отырған Жүсіптің қасына бір мыстан кемпір келіп: 
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«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 жалынады 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 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 көңіл 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 қызыңды 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 Гүлбаршын: «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 шақырып 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 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. 

3. 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 кісінің қайғысы кетіп, ауру кісі ауруынан саламат болып шығатын 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 етіп тұрған һәм көзі гауһар 

секілді ойнап тұрған. Бұл әр күні түнімен бұл патшаның бақшасына ұшып келіп қонады екен. Әлгі 
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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 һәм өлген 

уақытымда барлық патшалығымды өсиет айтып қалдырамын,— деген. 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 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 соң 

бақшаға от секілді жалт етіп жарық болған құс келіп қонған да алмаларды қия бастаған. Патшаның ұлы 

хайла қылып құйрығынан ұстаған. Бірақ 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 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 аш-жалаңаш 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 баруыңды 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 қасқырға 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 
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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 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 темір 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 үшінші 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. 

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 жүдә қызықты. Алғысы келіп алғанда 

албар шу-шу ете қалып қарауылшылар оянып, албарға кіріп, патша ұлын ұстап патшаның алдына кіргізді. 

Патша жігіттен сұрай бастайды: «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 берсін 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. 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. 
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Патша қызы бақшаға шыққан. Күн батқан соң өзінің бірге жүретін қыздарымен патша қызы жүре-жүре 

сұр қасқыр жанына 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 көрген соң жаны-тәнімен қуанғанған не 

қылуға білмейді. Шаттанып өтірік қыз болған қасқырды алады 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. Патша: «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 хал-ахуал 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, зияпатында 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 мініп 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. 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 көрісіп айрылады. Бұлар өз жолымен 

бара-бара жүдә шаршаған. Күн жүдә ыссы болған. Өздерінің шаһарларына аз жер қалғанда 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 шөптің, үстіне жатқан. Сөйлесе сөйлесе бұлар 
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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 қатты қызықты. 

Өзінің інісін өлтірмекші болып, бір ағасы қанжарын 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 әкесімен 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. 

4. 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 кетеді. 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. Жалғыз баласының алтын топайын ұмыттырып 

қыстауға тастап кетеді. Байдың елі тегіс жайлауға көшіп барады. Бір мезгілде жалғыз 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. 

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 жібергенде 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 
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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 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 ары-бері 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 қатты 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 жалмауыз 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, 

өскеннен соң мықты батыр болып өткен екен. 

5. 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, 

әлдене 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: 
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—Ертең көшемін, сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін, сен жұртта сол сақаның 

жанында отырасың,—дейді. 

Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. 

Ертеңінде көшеді, жалғыз баласының алтын асығын ұмыттырып жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа 

қонысқа көшіп 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, жылқыға 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 алмаймын, 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. 

Бір кезде бір қызыл түлкі келеді де, кемпірге: 

—Шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап 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, кетпеніңді маған бере тұр, сен шаршаған шығарсың, 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. Кемпір 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, бір-ақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін 

қаза-қаза құлатуға жақындайды. 

Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаға: 

—Ау, қарғалар, қарғалар, қанатымен жорғалар. Жайлаудағы 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 бәйтеректің төбесінен әрлі-берлі 
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ұшып жүреді де, баланың төбесіне 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 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 кемпірдің 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 иттердің 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. 

6. 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 жұртқа тастап кетті. 

Барғанда жұртта бір кемпір отырар. Ол «Тұрсам, отыра алмаймын, отырсам, тұра алмаймын» дер. Сонда 

сен 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: «Бәлем, 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 
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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. 

7. 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 

көріп, 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-бергісін 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 келтір. 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: 

—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, үшінші күні кешке қарай бір қапталдың астында аты 

бар, белінде шолақ қылышы бар, орта жасқа келген бір адамға ұшырасыпты. Ол Махмудтан: 

—Қай жерден шығып, қайсы қалаға барасыңдар?—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 жібергенде 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 болса, 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 алдырма,—дейтін әкем.—Сол үшін қашан осы адамның өзінен жамандық шыққанша, 

өзімізбен бірдей болып жүре берсін»,—депті Махмуд. 

Махмуд одан: 
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—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. 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 тұр. 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 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 уыменен 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: 
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—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. Мүмкін, бұл адам осыларды 

жазып жіберсе, өзімнің жолға бірінші 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, қалтаға 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 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, ата-анасына 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. 

8. 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 перзентке 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 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1227 bet 

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 ұзамай-ақ 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. Баласы 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 ханменен 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 жіберген. Баласы 

әкесінің сүйегін, етін қайта құрастырып тірілтіп алған. Үшінші рет тағы жіберген. Енді хан ашуланып 

айналып тұрған 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 тірілтіп, 

төртінші рет ханға жіберген. Енді хан қорқып: «Бұл шалдың баласы менің түбіме жететін бәле шығар, не 

де болса дымы жоқ адам ғой, қызымды бермейін демейін, бұл шалдан көп мал сұрайын», – деген ақылға 

келіпті барлық би-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 
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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 баласына 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 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 адамға көрсетпе, өзің де жоғалта көрме! Егер 

жоғалтып алсақ, мен саған 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, шаңыраққа 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-кемпірді 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 түскенше көре берейік, сендер де елдеріңе қайтыңдар»,—деген. 

Шал үйіне қайтып кеткенсін, Бабахан ханның қызы Нұрсұлу әкесіне келіп: «Әке, енді мені басқа бір 

адамға беремін деген үміттен күдер үзіңіз. Енді менің қалған өмірім сол жылан қабықты 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 береді. 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 

түбіне келіп, демалып отырып, зарланып өлең айтады: 

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 
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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 ел-жұртымды 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 келіншектің 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 иісі шықты?»—деп сұрайды. Сонда келіншек байын сендіру үшін 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 иісімді басқа адамның иісі 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 жын-

шайтан, 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 мақұлықат әрбір жәндік және 

өсімдіктер өзінің негізіне тартпай қалмайды екен. Соның үшін мына дәудің 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 

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, 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1230 bet 

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 ғашық жарын іздеп жолға шыққанда басына темір қалпақ киіп, қолына темір таяқ ұстап 

шыққан екен. Жігіттің қарлығаш болып ұшарда айтқанындай, қыз ғашығын темір қалпағы теңгедей 

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 білгеніме қазір төрт жыл болды. Ол осыдан алыс емес, сол жанды темір 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 қалған Бабахан ханның екі көзіне сүрме 

деген дәрі құйып ашыпты. Өзінің әке-шешесінің өмірлерін ұзартып, Бабаханды қайтадан хан қойыпты. 

9. 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. Балаларына қызын берсін деп,—

соған келдік»,—дейді. Бай айтты: 

—Қыздарыма қалыңмал алмаймын, менің үйімнен өздерінің үйіне шейін тұп-тура жол болсын, жолдың 

екі жағына бау-ағаш, 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: 
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—Қарағым, қайда барасың?—деп сұраса, бала баяғы тілектерінің бәрін бастан-аяқ баян етеді. 

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 барады. Барғаннан кейін 

бірнеше ай жатып, қалындықтарын алып, керней-сырнайларын тартып келе жатса, баяғы шалдың 

айтқанындай, 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 айдаһардың арқасына мінеді. Мінген соң: 

—Көзіңді жұм!—дейді. 

Бала көзін жұмады, жердің бір шетіне қарай бірнеше уақыт ұшады. Айдаһар: 

—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 патшасының 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, ғашық 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: 
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—Мақсатыңды айт, бітірейін,—дейді. Қыз: 

—Мына екі түлкімді кешке дейін жаяу қуып ұстап бер және мына бір қап бидайды құмға сеуіп жіберемін, 

бір дәнін кем қылмастан теріп берерсің,—дейді. Бала: 

—Болады!—депті. 

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 қылайық,—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. 

10. 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 ортаншысы 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. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1233 bet 

Бір күні қыз отты сөндіріп алып, енді қалай жағарын білмей отырғанда алыстан от көрінеді, барса от 

басында мыстан кемпір 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 тығылып қалады. Бір мезгілде мыстан кіріп келгенде, бағып отырған Асан 

аяғынан ала түседі. Кемпірдің алқымынан алып өлтіруге 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. 

11. 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 қызын 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 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 баратынын 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. 
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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 шарапты 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 барады. 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. Қалпақты 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 келісесіңдер ме?—деп сұрады. Бәрі бір 

ауыздан «дұрыс, келістік» 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 келеді. Қаланың шет жағына орманның арасына 

келіп, дастарқанды 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 көгершінді көреді. Көгершіндер суға шомылып болып сілкініп, 
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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 

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. 

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 әңгімесін 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 болды-ау деген кезде әйелім, шамасы, мені ұйықтап қалды 
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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. 

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 келмей қалғанына дәу ашуланып: «Әй, сен барып білші, жаңағыларды біреу байлап қойды ма, не 

болды»,—деп қасындағы адамды жұмсағанда, онсыз да екі адамға, мен итім екеуміздің де күшіміз жететін 

шығар деп, кірейін деп тұр едім, «Мен оларды байлап қойған» деп, айғайлап кіріп келдім де, айбалтамен 

әйелімнің қасында отырған дәуді қақ бастан періп 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 топырақты 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 жоқ. 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, бірқанша 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 

әйелімнің қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, мені ойлайтын ол жоқ, ойлайтыны 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 адамның сөзіне түсінемін. Бірақ сөйлей алмаймын. Базар тарағанша сонда болдым. Менің мал 

базарға бару себебім, менің Мысыр қаласында Аббаз деген жолдасым болатын. Соның Ләйла дейтін 

қарындасы сиқыр оқуын оқыған. Соған жетсем, ол мені адам қалпыма келтірер деген ойым еді. Сөйтіп, 

базар тарқағанда бірнеше саудагерлер көптеген қой сатып алып, қаланың шетіне 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 керек. 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 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 қорықтым 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, көкпар шауып жүрдім. Бірақ баяғы Ләйланың айтқаны есімде бар, аузын шөпке, ернін суға тигізбей, 

басын қаңтарып байлап қоямын. 
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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. 

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. 

12. Сұрмергеннің ажалы 

Бұрынғы заманда атақты бір мерген болыпты. Аты Сұрмерген 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 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 қазы: «Қойыңды екі айыр жолмен айда, мергеннің үйіне қарай жүрген қойды Мерген 

алсын, өз үйіңе қарай жүрген қойды 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 
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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 тастайды. Осыны естіген мерген қатынына хайуанның 

тілін білетінін айтпай, бір ажалдан аман қалады. 

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 қасқыр берсін!»—дейді. Мерген оны 

тыңдамастан үйіне қайтады. Кешке таман жолда бір керуен қонып жатыр екен, мерген сол керуенмен 

бірге далаға қонады. Қонып отырғанда, түнде қасқыр 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. 

13. 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 үлкен сандық сатып алыпты, ішінде не бар-жоғын білмей, кілтіменен. 

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 жылай-жылай 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, жақсылық 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. Барша бастарын көтерген жыландар қайтадан 
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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 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, күннің 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 деп», – дейді. Хан сонда ашуланып сені зынданға сал деп құлдарына 

бұйырар, 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 

зынданға 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 кіріп, баласына жайын айтыпты. Баласы ертеңіне тағы да 

кемпірді ханның 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 

өлместігіне 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 тұрса, 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 
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қызын бермекші болып, күйеуді шақыртып алып, бастан-аяқ хал-жайын сұрап, байдың баласына 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, тасты 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 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, тасымен, «бұл дүниенің баяны жоқ»,—деп жаһан кезіп 

кетіпті. 

14. 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 
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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 ажырататын болады. Хан Пырақты атқа міндірейін 

деп, қол астындағы 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 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 болып 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-жөнін 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 сатып 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 қайтып барып жатып қалады. Ертеңіне ханның 

қызының күтушілері қызды күндегідей өлшесе, салмағы бір мысқал күндегіден 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 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, ондай-мұндай 

сөзін тыңдамай, дарға астырады. 

Сол күні келіп жүрген кім екенін білейін деп, барлық қырық қызды ұйықтатып тастап, ханның қызы өзі 

ояу жатады. 

Пырақ күндегісіндей барып бетінен сүйе бергенде, қолынан ұстай алады. Сүйтіп, Пырақтың аты-жөнін 

сұрайды, Пырақ бастан өткен істердің бәрін айтады. Қыз балаға ғашық болады. 
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—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 көңіл 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 шыққанын 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, 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, сілкіп-сілкіп 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 Пыраққа: «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-ақ, 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 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 тұрғын!»—

депті. 

Пырақ ханға барьш екі ат, екі қылыш сұрап алып, түнде тамның түбіне келіп тұрғанда ұйықтап қалады. 

Пырақ ұйықтап 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 қараса, 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 білмегенсіп: «Бұл немене?»,—дейді. «Бұл адамды 

тартып өлтіретін дар» дейді. «Оған қалай тартып өлтіреді?»,—деп таңданады. «Білмесеңіз мені тартып 

көріңіз»,—дейді. 
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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. 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. 

15. 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 моншақ-моншақ маржан түсетін құсқа жұмсағанын қырық күннен 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!». 

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 дауыспен 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 дауыстап 

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 
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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 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 жалмауыз кемпірдің жалғыз қызы едім, шешемнің адамға жасаған 

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 түсінде 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 маңлайына тиеді,—деді. Хасан садақтың оғын 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 демалып 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 ініне 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 анамыздың 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, 
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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. 

Балапандар 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, күшіне 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 қанатымен сипап еді, жара жазылып кетті. Осыдан кейін көп 

ұзамай-ақ зымырық пен Хасан перінің жеріне келіп жетті. Зымырық 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 

жатыр. 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 бұрынғы егесімен қосылмақшы болып уәделескенін айтты. Құс Хасанның көңілін қимай: 

«Мақұл, мені алып кете ғой, бірақ жолда көрген оқиғаларыңды айтып хат жазып, ана бөлек бөлмеде 

ұйықтап жатқан қыздың қалтасына сал»,—деді. Хасан құстың айтқанын орындады. Содан кейін құсты 

алып зымырыққа келді. Зымырық, енді болмаса ұшып кетейін деп отыр екен. Хасан құсымен 

зымырықтың арқасына мініп көп қиындық 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 таптым 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 
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дейміз»,—дейді. Екеуі осылай етіп келісіп, 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 келгенін 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 күн-түн 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 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 кездестірдік. 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 жоқ. 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. 

16. 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 
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туып, жылқы көбейе береді. Бұларды қасқырлардан, жыртқыш аңдардан қорғаушы тазы болады. 

Жылқылардың саны көбейген сайын тазының 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 алмайды. 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 Құланайжарқынның 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 ертіп алып мекеніне 

қарай тайып отырады. Құланайжарқын келгенде 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 қорлық көрсетті, 

енді саған келдім, шешеке!»—дейді. Мыстан кемпір бұған сеніп үйіне кіргізеді. Бір күні 

Құланайжарқынға басын қаратады. Мыстан кемпірдің басын Құланайжарқын жарып өлтіреді. 

Құланайжарқын қызбенен бұрынғы мекеніне келеді. Екеуі қосылып, бай болып, барша мұратына жетеді. 

17. 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, беті-қолын 

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 алып шықсын. Ар жақтағы байдың 

бір зымырық тасы бар деді, соны алып келейін, соны алып келсем Құдай бізге мал да берер, бас та берер». 
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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 аузыңды 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. 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 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. 
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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 көңілі біреудікіндей болмайды екен. Енді мен кетейін». Жігіттің қатыны айтты: «Неге 

өкпеледіңіз?». Кемпір айтты: «Мен өкпеледім, сендердің менен жасырғандарың бар екен». Кемпір үйден 

шығып кетті. Қатын тысқары шықты. «Кетпе,—деді.—Сізден көп жасырған нәрсем жоқ еді, жасырған 

кішкене нәрсем бар екен, сонымды көрсетейін». Зымырық тасты сандықтан 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 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. 

18. Тұз басты жыланның хикаясы 

Бұрынғы заманда бір қатынның бір қызы бар еді. Ол қыздың аты Маржан еді. Бір уақытта Маржан 

көршілерінің қыздары мен суға түсуге кеткен, барлық қыздар киімдерін, көйлектерін 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 
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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 Маржанды 

су жанына алып барып, суға түсіп кетті. Анасы жылап-жылап үйіне қайтты, «қызым өлді» деп. 

Біраз уақыт өткен соң Маржанның анасы терезеден қарап отыр екен, Маржан бір ер бала жетектеп, бір 

қыз баланы қолына 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 сөзін 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. 

19. 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 мыстан 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 қуанады. 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: 

—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 
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қарындасын құтқарып алайын деп, бір шетінен келіп кіріскенде Хасан әскерін сиретіп-ақ тастайды. Ең 

соңында 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: 

—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. 

20. 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, аш-жалаңаш 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 білгенін 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, тәкаппарлығын, зілін және жасанды маңғаздықтарын 

келтіре алмай, шешесінен күнде сөз естіп, таяқ жеп, соның салдарынан өтірікші, жалтарғыш қу болып 

өсіпті. Бір күні шешесі 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. Бәйбішенің 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 албастыда» деп, маған кешке шейін 

ұрсасың. Ол сияқты күнде өрік-мейіз жесем, мен де ақылды болар едім,—депті. 
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Шешесі жалма-жан қызының қолындағы мейізді алып татып көріп, қызына: 

—Күңнің артынан аңдып жүр, қайтер екен,—деп тапсырыпты. 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 бір-екі 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. Сөйтіпті 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 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 бәйбіше 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 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. 
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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 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. Әйелінің қимылы өрескел, қамшысын бергенде орнына қоймай, басқа жерге 

қойыпты. Дегенмен көп көңіл бөле қоймай, жігіт орнына барып отырыпты. Күндегідей бабымен 

даярланған тамақтың да мәнісі жоқ. 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 байқай алмай отырғаным-ай» деп, 

іштей ойланып қойыпты. 

Ертеңінде далаға шықса, есік алдында бір үлкен бәйтеректің 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 қайдан келді екен» деп ырым қылыпты. Оны көріп, балта саптап 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-

сырларын баяндайды. Қыз да өзінің басынан кешірген оқиғаларын айтыпты. Бірақ, осы үйде қыз қалпына 

келгеннен бұрынғы оқиғаларын білмейді екен. Ол тек осы үйде туып, осы үйде өстім деп түсінеді. Ақыры 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1255 bet 

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 қосылып мұрат-мақсаттарына жетіпті. 

21. 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 қараса, қанат, 

құйрығы жұлынып, жұрдай болып қалған екен. 

Көк құстың мұндай ахуалда болғанына рақымы келіп, жігіт құсты үйге алып келіп, атасына көрсетіпті. 

Атасы құсқа қарап отырыпты да: 

—Балам, бұл құсты он бес күн бақ, сонан соң тілеген жағына 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. Күндерден 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. 

—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, тойындырды. 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 сандығыңның, 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, арып-талып, 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. 

Күндерден күн өтті, баяғы бөрінің келіп жейтұғын уақыты жетті. 
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«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 қалды. 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, 

құйрығымды жұлып, өлсін деп, елсіз құла түзге тастап кетіп еді. Сен мені тауып алып, он бес күн бағып 

күшіме келтіріп, қанат-құйрығымды жетілдірдің, достық еттің. Мен де саған достық етіп, сандығымды 

беріп едім. Бірақ әзәзіл ағам арамызға қыстырылып 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. 

22. 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 қойшы ойлайды, «апырмай, мынау от қалай 

жүреді. От болса жан-жағына 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 қойшының 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 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 көрінбейді,—деп ойлап отыра берді. Бір уақытта ас дайындап алып келді. 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 жастап 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. Ертеңгісін оянса, аппақ ақ үйдің ішінде 

жатыр екен, оң жағына қараса, аппақ сұлу қыз ұйықтап жатыр екен, қойшы қорқып қалады, 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 қойшыдан сұраса, «Құрманның қойы» дейді, «қай Құрман» десе, 

өзінің 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 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 қолына 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, құрығыңды 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. Ауылынан шыққан үлкен кер жолға 

түсіп жүре береді. Біраз жүргеннен кейін алдынан тауға қарай жаңғыз аяқ жол шығады. Сол жолға түсіп 

алып тауға қарай жүреді. Бір сайға түскенде арғы бетінде бір түп тобылғы көреді. Барлық тобылғыдан 

биік үш тобылғы көрінеді. «Осы тобылғыда қамшы сапқа жарайтын 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. 
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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 семсердің 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 ортасындағыны 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: «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 тығылмай-ақ 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 ешкім 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: «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. 
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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 болады. 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 ашады. 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, ел-жұрт, мен патшалығымды мына Құрманға бердім, енді осы кісі сіздердің патшаларыңыз болады, 

қош сау болыңдар»,—деп тағынан түсіп, Құрманға тәж 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 мініп, 

қойын өргізіп, «мен патша болдым, қырық әйелім бар, бұл қойды сонда айдап барайын» деп қойды айдап, 

ханның ордасының 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 
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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, қайтадан 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 жылап болған уақиғаның бәрін айтады. 

«Сонан үйдің бәрін көшіріп осы жер астына кіретін есіктің алдында бір күн отырдым 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 қыздың 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, «оқуың бітті, үйіңе апарамын десе», әзір 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 жастанып жатып ұйықта»,—деді. 
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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. 

23. Майлықарашаның ертегісі 

Ертеде бір бай бар екен. Ол байдың үш баласы бар екен. Үлкенінің аты Жандос, ортаншысының аты 

Табанақ екен. Ең кішісінің аты Майлықараша екен. Майлықараша үш жасар екен. Бір күні екі ағасы мал 

табамыз деп жолға шықты. Майлықараша айтты: «Ай, ағалар, мен бірге барамын». Ағалары айтты: 

«Жарайды, жүрсең жүр»,—деді. Үшеуі ата-шешесіменен 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 түбіне келді. Үшеуі сол 

жерге қонды. Майлықараша айтты: «Ай, ағаларым, қорқамын,—деді,—Ортадарыңа 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 алды, құлан мен бұланды атып алып, 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 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! Байыңның 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. Алыптың 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 айдап: «Майлықараша, 

Майлықараша, жылқыны ұры алды!»—деп айқай салды. Майлықараша жүгіріп шықты. Аяғын қанжары 

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. Мұрны жоқ айтты: 

«Екі ағам бар еді. Өзім жер дүниеден иіскеп білуші едім,—деді,—Күндеп екі ағам мұрнымды шауып 

тастады». 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 
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жоққа: «Иіскеші,—деді,—Не бар екен?» Мұрыны жоқ иіскеп айтты: «Анау жақта бір хан бар, сол ханның 

күйеуі келіп қызын ұзатқалы той қылып жатыр»,—деді. Майлықараша құбыл екен, 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. Қыздар 

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 шыққалы 

жатқанда, қыз Майлықарашаға айтты: «Маған бір мысық тауып бер»,—деді. Майлықараша бір мысық 

тауып берді. Қызға айтты: «Анау тауға шықпа»,—деді де аңға кетті. Күндердің 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 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, мұрны ауырып 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 жоғыңа 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 көтімізден жүрсе, 

сол апарып салғай»,—деді. Әрқайсысы өз жөнінде жүрді. Қыз Майлықарашаның көтінен 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. 

24. 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 біріңді 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 қорқа-қорқа шұқырдан шығып тоғаймен бара жатып 
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ауыр ойланып өз-өзіне: «Мен бір өзім қалдым, жақсы атты қайдан табамын»,—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 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 алмаймын,—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. 

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 қайда?—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 қаздардың жанына қуып шығарған. 

Үш күн өткен соң ертемен алты ат жеккен пәуескемен бір атты артына байлаған біреу диірменшіге келіп 

түсті. Диірменшіден 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, жолдастары 

қызғанып кетті. Бұл қыз Зайыттың жолдастарының әкелген атын қарап көрді. Көрсе, біреуі—ақсақ, 

біреуі—соқыр. 

Қыз диірменшіге: 
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—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. 

25. 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 патшаның үйіне келіп кірген. Патшаның үйінде бір тірі адам көрмеген. 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 жігіт үш 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 бәрі де жоқ болған. Таң атқан соң, бұл жігіт жатып 

ұйықтаған. Бір уақыттан соң патша қызы бұл жігіт жанына келіп сұраған «қандайсың» деп. Жігіт жауап 

берді: 
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—Құдайға шүкір, Құдайдың құдіретімен саламат қалдым,—деп. Қыз тағы кетті. Екінші түн және шам 

жандырып дұғаға кірісті. Екінші түні бұрынғы өткен түннен де қатты қорқынышты 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. Бұл 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. 

26. 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: 
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—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, ханның үйінің жанында уәзір көреді де: 

—Мұныңды ханға апармай-ақ қой, маған сыйлап кет,—дейді. Бала: 

—Жоқ, саған әкеле жатқаным жоқ, ханның өзіне апарам,—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 сонда 

келіседі. Бала соны тауып әкелсін, сонда сыйлық беруге болады,—дейді. 

Сонда хан балаға: 

—Бұл киіктің астына қоятын тағы болады, оның екі жағында 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 дүние-мүлкін 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 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 шығады. 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 
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етті қазанға салып, мына кездікпен түртіп қалсаң, ет өзінен-өзі 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 сандықты 

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, қолыңмен 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 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 ағаштың 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 бақыты артқанын көре алмай, уәзірлері күндейді. Сонда уәзірлері жиылып ақылдасады: 

«Ханға айтып бұл баланы тағы да бір келмейтін жерге жұмсайық. Бәлендей алыстағы, күн астындағы 

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. Бұл бала сол қызды тауып 

әкелсін, сонда мықтап сыйлық беруіңізге 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. 
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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 жібереді. Сонда құмырсқа балаға риза болып: 

—Сендер мені шұқырдан шығарып жібердіңдер, осы жақсылықтарыңызды мен де алдарыңызға тіріде бір 

келтірермін. Мен мына бір қанатымды жұлып берейін, керек болған кезде тұтатсаң, дайын боламын,—

деп бір қанатын жұлып береді. 

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 шақырымнан 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 ертеңіне, 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 жағынан 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 шығады. Мыстан кемпір қолына екі шыны арақ ұстап шығады да, жолда желаяққа ішкізіп мас 

қылып, өзі жүгіріп кетеді. Бала тыңшыға айтады: 

—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, кемпірге жетеді. Қолына бір уыс топырақты алады да, кемпірдің алдынан 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 астындағы бір үйге жасырып қойған екен. Қыз сол 

үйде кесте тігіп отырып, 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 тастап, өртті сөндіреді. Бұлар тып-тыныш ұйқыда жата береді. Хан 

бұларды өлді деп, күлін қарайын деп келсе, бәрі де тып-тыныш ұйықтап жатыр екен. Хан тағы ойлап, бір 

амал табады. Ертеңінде: 
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—Қырық қызбен қызымды қатар тұрғызам, солардың ішінен 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 астындағы 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 отырады. Бір жерлерге келгенде, тыңшы қалады. Тағы бір тауға келгенде, баяғы тау 

көтеруші дәу қалады. Бір көлдің жанына келгенде, баяғы екі көлдің суын ұрттаушы қалады. Бір жерлерге 

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 қызды бала алып, екеуі той жасап, 

қосылады. Ел-жұрты баланың ерлігіне риза болып, оны хан сайлайды. 

27. 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 кездеседі 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 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, қарғалардың 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-қарқ етіп, адам тірілтетін шөп іздеп, жан-жаққа 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 қарғаларға: «Егер осы шөптен адам жазылса, патшаларыңды босатамын, 

жазылмаса, қайта іздейсіңдер»,—дейді. Шөпті суға салып жұмсартып Елеместің аузына салғанда, Елемес 
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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 отырып, 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. 

28. 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 тұрады. 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 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 алдағыдан 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 жан-жағынан 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. Алысып-алысып, әлдене уақытта алыпты алып ұрып алты басын 

кесіп 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. 
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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 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. Жердің астына бір тесіктен сатымен түсіп келеді, бір үлкен үйге кіріп 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 мықтысы жыққанша, осылай тұрмақ екен. Хан күн сайын бұлардың кештегі қонақасыларына 

алпыс түйе, түстіктеріне алпыс ту қойдан сойып беріп, күтіп тұрады екен. Мұны хан ықтиярымен 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. 

—Бұл біздің ханның қызына таласып, күш сынасып жатқан 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 дәулерді 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 кішкене 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 жолаушылар. 

Ханға «келмейді» деп, хабар сап ете қалды. 

—Шақырып кел!—деп уәзірін жұмсады. 

Бас уәзірі келіп: 

—Сіздерді хан шақырады,—дейді. 
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—Біз әлгіде «бара алмаймыз» дегенбіз, бара алмаймыз. Жұмысы болса, хан өзі келсін!—деп ақырысады. 

Уәзір сасқанынан 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. 

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. 

Қош 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. 

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 қарап 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 
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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. 

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 қалды,—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-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 қалды: 

«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. 
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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, екіншісінің 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 соның бірі шығар, өлтірмейін»,—деп көңілі түсіп, жігітке 

ғашық болып қалады. Бетіне су бүркіп алып, сөзге келіп, жігітке: 

—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, сөйте-сөйте 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 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 өксіп-өксіп қояды. 
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—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. 

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. 

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. Кемпір 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 салдырады. 

—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 
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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, 

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, сосын 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. 

29. Алтын жүзік 
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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 атаулыны 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 ашып-жұмғанша 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 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 аяқ-қолымды 

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, 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 
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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 шыққан 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 келіп отыр» деп күпінеді. 

Мысық пен тазы осы үйге сіңіп алады. Бір күні кемпірдің үйінде адам қалмайды, бәрі шаруашылығына 

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. Жүзікті күндіз мысық, түнде тазы күзетеді. Сөйтіп, жүзік ешкімнің қолына түспей, Мұратты 

байлыққа, бақытқа жеткізеді. 

30.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. Қыздың 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 көріп, 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. 

—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 айтқанына 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 тастай 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. 
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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 қаңғырып жүріп өлсем де арманым жоқ!»—

деп елінен безіп кетеді. 

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 жыққаныңыз, 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 дәумен күресуге бара жатқан дәумін,—дейді. 

Бала бұл дәуге де: 

—Алдымен мені жықсаң, оны да жығасың, ол үшін тәуекелге бел байлап, менімен күрес,—дейді. 

—Мен инелік құсаған жандармен күреспейтін кісімін, сендермен күресу маған ұят, соған бола атымнан 

түсіп, әуре болар жайым жоқ, жолымнан 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 соң, 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 Жандыбатырмен күрескелі бара жатқанын және өзінің кітапқа 
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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 қарай 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. 

—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. 

—Күшіңді 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 қалды. 

Өмірінде мұндай соққы көрмеген дәу баланың күшіне риза болып, қол беріп дос болуды сұрайды. Бала 

ашуын басып, дәудің 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 келеді. 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 болмаңдар, айдаһардың аузына түсіп кетесіңдер, өйткені мынау берілейін деп 

отырған заттар 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 жатқан айдаһардың дауысы естілді, артынша айдаһар да келіп жетті. Сол 

кезде Жандыбатыр ұлтарағының астына салып сақтайтын қырық құлаш семсерді суырып алып, қарама-

қарсы айдаһардың 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 қолдарындағы 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 
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сұрағанда, біреу қаруын, біреу қанданған киімін көрсетті. Бірақ ешкімнің 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, шақырыңдар!—деді хан. 

Шайханадағы кісілер шақырылды. Жандыбатыр патшаның өзіне: 

—Тақсыр, айдаһарды өлтірген адам мен едім,—деп айдаһардың бір тілім таспасын ұстатады. 

Патша: 

—Мен хан емес екем, сен хан екенсің!—деп халқының алдында тағынан түсіп, өзі уәзір болып, бір қызын 

Жандыбатырға қалыңдыққа беріп және дүниемүлік, 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 мал-жанның 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 бастады. «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 

жатқан 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. Алпыс-жетпіс кісі орнынан 

тұрғыза алмайтын Жандыбатырды тай шаптырымдай жерден-ақ жыланның демі орнынан қозғалтып 

қояды. Қырық құлаш семсерін қолына алып, жыланның 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 екінші 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 сап-сары 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, 
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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 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 халқын тегіс жинап: «Қалада қалған ешкім бар ма?»—деп сұрағанда: «Шайханада 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 болып 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 қиыншылық азапты 

басынан кешірген бала жаңағы сәулеге бас салады. Бір уақытта сәуле жоқ болып барып, судың шетіне 

түсті. Бала судан шығып, 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: 

—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 бардағы 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 мықты екенін сезген соң: «Мә!»—деп кітапты қойнынан алып, балаға ұстата берді. 

Молда да табылды, некесі де қиылды. Сөйтіп, екеуі сүйісіп қосылды. Неше жыл іздеп жүрген сұлуына 

қолы жетіп, баланың көңілі жай болды. 
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Күндерде бір күн Жандыбатыр құс салып, ит жүгіртіп, аң аулауға кетеді. Келіншегі Зәузәмір дарияның 

шетіне барып 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 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. 

—О, шеше, мұнша неге әлек болып, желмаяңызды тұрғызбай, әуреленіп жатырсыз?—дейді Жандыбатыр. 

—Шырағым, мынау бір жақтан келе жатыр едім, мына түйесі құрығыр шаршап, орнынан тұра алмай 

жатыр. Күн болса батып барады, не істерімді білмей, сергелдеңге түсіп отырмын,—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. 

—Кемпір бір-екі күн тынықты. Жандыбатырдың жайларымен 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 Жандыбатыр. 

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 қолына 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. 

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 
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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 көрінгендей 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 түсті. Енді ол: «Сол мыстан Зәузәмірді алып кеткен екен ғой»,—деді де, тездетіп аттанып, 

мыстанның, Залым ханның шаһарына 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 қояды. 

Жандыбатыр өзі «ел қайда, жұрт қайда» деп, бүкіл достарын 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. 

31. 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 үйренуге 

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. 

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 шақырып, 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. 
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Өнерші бай үйіне қайтқан соң Тазша баланың мұндай істерді 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 қайтады. 

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 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, біраздан 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. 

32. Жеті өнерпаз 

Баяғы өткен заманда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. 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 нөкерімен сейіл құрып, суға түсуге барады. Суға түсіп 

бола берген кезінде 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 шақырып алып айтады: 

—Айлық алыс, шет жерден сендердің өнеріңді естіп келіпті. Нәсіп болса, барыңдар. Егер тапсаңдар, 

дүние-мүлкімен қызын береді. Өнерді ішке сақтамай, сыртқа шығарыңдар!—дейді. 
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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 шаққанда, бес 

шақырымдай жер астынан жол салынып шығады екен. Айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалады. 

Бұлар жер 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, қайсымыздікі артық болса, сол алсын,—дейді. 

Хан мақұл көреді. Сонда ең үлкені тұрып: 

—Бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен болмасам бұл қыз жоқ еді,—деп жеті күн 

қарақұстың ізімен көкпен 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 адастырмай, жол тауып берген мен емес пе? Қыз 

маған тиісті,—дейді. 

Ақырында жетіншісі тұрып: 

—Менің табағымнан ас жемесеңдер, бәрің де аштан өлер едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті,—дейді. 

Бәрі де өздерінің өнерін айтып, ханға жүгінеді. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1286 bet 

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. 

33. 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 аспазшыға 

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. Таласқан заттары: құрым киіз, сауыт, алтын таусылмайтын қобди. Кіші бала: «Мен садақ 

атамын, соның оғын кім бұрын тауып берсе, соған осы үш затты берейін»,—дейді. Үшеуі де оқты бірдей 

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 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 ажарсыз болып, хан: «Кім қызымды сұлу 

ететін амал ойлап тапса, соған ат басындай алтын берем»,—деп жар салған екен. Жұрт бұған «ондай амал 
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жоқ» деседі. Сонда ашулы хан халықты қаладан қуып жіберіпті. Сол қуылған кісінің бірі жаңағы кемпір 

болып 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 уәзірлеріне 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. 

34. 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 бәріңнің басыңды аламын. Маған қарасты бірің аман қалмайсың,—

деп уағда берген. Бұның жұрты күңіренеді, жылайды, теңселеді, 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, ішкері-тыскері 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 жасауыл 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 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 
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үшін айтсаңыз»,—деп еді. Сонда жылан: «Айтайын, 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: «Тапсаң, 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 тарттым 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, «түбінде жылан дүниені көбейтейін деп қиялданып жүрген шығар. Онан да бұл алтындарды 

ілгергіден бөлек жерге белгілеп 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 кетті. Өлген-өлмегені белгісіз боп қауіпте 

жүріп кедей байғұс бірнеше күн ұйықтай алмай жүрді. Арада апта, он күн өткенде бір күні кедей 

жалтаңдап қуыстанып отырса, жылан ішке сүйреңдеп келе жатыр. Кедей ырғып тұрып бір кесеге сүт 

құйып даярлап, анадай жерде одағайлап байқап тұрып еді, жылан ілгергі әдетімен сүт ішіп, теңге тастап 

жайына кете берді. Сүйте-сүйте 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, тақсыр-ау, 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: 
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—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 тұрды. 

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, мұның қадірін біл»,—деп жұртты тарқатып, тағы да 

бір көтерім 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 тыңда, 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. 

35. 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 салып 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 
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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 дүбірлеген 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 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 бес-алты 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, менің 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 алдағаннан 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. 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 басыңды 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 
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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 басқы 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. 

36. Қыран қарақшы 

Ертеде бір хан болыпты, оның жалғыз баласы бар еді. Ол баласының туғанда маңдайына басқан қанатты 

қара бедеу түйесі болып. 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 көріп-білгенін 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. 

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 аяқ-қолы 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, 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. 
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«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 бір-екі 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 құлындағы дауысы құраққа шықты, қыз: «Жібер, кетпеймін»,—деді. Жібермеді. 

«Жібер, кетпеймін»,—деді. Жібермеді. Бір уақытта: «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: 

—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. 

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 көресіңдер, тым болмаса, ойнап 

отырайын, маған жандарыңды беріп кетіндер де,—деді де, Қарақшы тығылып кетіп қалды. 
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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. 

 

390 - Бөлім: Қазақ ертегілері (23) 
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—Күн бататын емес, сарғайып отырамын, қызықтың бәрін сендер көресіңдер, тым болмаса ойнап отыруға 

жандарыңды беріп кетіңдер,—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. 

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 шаһарының 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 сұрады. 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 танып, бетіне су бүркіп тірілтіп алды да, жөн сұрап, әкесінің 

амандығын 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 
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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. Тыңдап 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. 

—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 

қаңқылдасып 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 

көңілінен 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 шалажансар жатыр екен. 

Суырып алды да, бір тірі 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 
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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. 

37. Түс сатқан тазша 

Ертеде бір бай болыпты, байдың үйінде жүрген бір күңі болыпты. Күңі жатса, түс көріпті. Басынан ай 

туыпты, аяғынан күн шығыпты, жүрегінің басынан жұлдыз туыпты. Ерте тұрыпты, бетін-қолын жуыпты, 

«сол түсімді іздейін», – депті. Іздеп кетіпті. Бір байдың сиырын баққан тазша балаға келіпті. Бала айтыпты: 

«Е, жеңгесі қайда барасың?» – депті. Күң айтты: «Қайда барайын, сенің байыңа жалданғалы келдім». 

Сиыр баққан бала айтты: «Өтірік айтасың, сен бірдеме іздеп барасың». 

Күң айтты: «Түсімді іздеп барамын».Бала: «Неғылған түс, айтшы?». Күң айтты: «Айтайын, ұйықтап 

жатыр едім, түсімде басымнан ай туыпты, аяғымнан күн шығыпты, жүрегімнің басынан жұлдыз туыпты, 

сол түсімді іздеп келемін!» – деді. Бала айтты: «Осы түсіңді маған сатшы? – дедті. Қатын айтты: «Не 

бересің?» – деді. 

«Құнан шығар өгізім бар, сол өгізімді берейін», – деді. Қатын: «Жарайды, түсімді берейін!», – деді. 

Бала құнан өгізді берді. Қатын алды, үйіне кетті. Бала кешке сиырын айдап үйіне келді. Сиырын қорасына 

қамады. Темірден етік соқтырды, темір таяқ соқтырды. Ертең тұрды, беті-қолын жуды. Сиыры жаймады, 

темір етікті аяғына киді, темір таяқты қолына алды, кетті. 

Бір уақытта темір етіктен теңгедей қалды, темір таяқтан тебендей қалды. Бір шәрге келді, шәрге келсе, 

бір ханның есігінің алдында жатыпты. Түн ортасы болғанда екі арғымаққа алтынды пәуеске жеккен бір 

ханның баласы, бұ ханның қызын алып қашамын деп келген. Екеуі акошкеден сөйлесіпті, қыз айтыпты: 

«Тұра тұр», – депті. – «Әкем ұйықтасын» – депті. Түсін іздеп келген бала бәрін, айтқан сөзін естіпті. 

Ханның баласы тазша балаға сүйеніп жатып ұйықтапты. Бір уақытта тазша бала түрегелді, акошкеге келді, 

қыз айтты: «Келдің бе?» – деді. Бала айтты: «Келдім» – деп. «Қоржынды әпер» – деді. Бала әперді, 

пәуескеден әперді. Қыз ішін толтырды, қыз жігітке айтты: «Екі арғымақты ертте!» – деді. Жігіт ерттеді, 

екі қоржынды алды, артына бөктерді. Қыз үйінен екі қоржынды алды, артына бөктерді. Қыз үйінен шықты, 

екеуі екі арғымаққа мінді кетті. Манағы ханның баласы ұйықтап қалды. 

Қыз жігітті таң атқан соң таныды, ханның баласы емес екенін. Қызға ой түсті, қыз қашайын деп еді, қаша 

алмады. «Қашсам мені бұ еркек қуып жетсе, мені тірі қоймайды ғой, қашпайын! Мені қосқан Құдай шығар, 

тиейін!» – деді. Кетті, бір уақытта бір шәрге келді. «Е, жігітім, жерің бар ма? Әкең бар ма? Бауырың бар 

ма?» – деді. Жігіт айтты: «Елім де жоқ, әкем де жоқ, бауырым да жоқ, қайдан келіп қайдан тұрғанымды 

білмеймін» – деді. 

Қыз айтты: «Енді осы шәрге тұрайық!» – деді. Патшаға мәлімдейік, – деді. Қыз айтты: 

«Бір үй сатып ал! 

Үйіңнің сырты жаман болсын! 

Үйіңнін іші жақсы болсын! 

Ішінен аққан бұлақ болсын! 

Суының ақтығы сүттей болсын! 

Ішінде бәйтерек болсын! 

Бәйтеректің басында өрік-мейіз тұрсын! 

Өрік мейіз тамшылап тұрсын! 

Бірден ауызға түсіп тұрсын! 

Осы орамалға салып берейін. Осыған берсе, алып кел, мен тұра тұрайын! Мен кетеді екен деп ойлама! – 

деді. 

Екі арғымақты алып қыз қалды. Жігіт шәрге жүгіріп келді. Таңертеңнен жүрген шәрге бесінде бір үй 

тапты. Үйдің ішіне жігіт еніп келді. Кіріп келсе, бір жігіт, бір ұрғашы отыр екен. 

«Ағеке, үйіңді сатамысың?» – деді. 

Үйдің иесі айтты: «Сатамын, – деді. Көр мына аққан су мынау сүттен аппақ – деді. Бәйтерегім мынау, 

өрік-мейіз басындағы анау, – деді. Ауызға тамшылап бір-бірден түсіп тұрады», – деді. 
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Жігіт айтты: «Не аласың?» – деді. «Сенің әлің келмес», – деп үй иесі айтты. Жігіт айтты: «Осы 

орамалдағымды берейін, аламысың?» – деді. «Орамалыңменен бер, алайын, – деді. Жігіт берді, үй иесі 

айтты: «Мен шығамын, ер-қатын екеуміз шығамыз. Аяқ-табақ, төсек-орын сенде қалсын, маған керегі жоқ, 

– деді. Жігіт айтты: «Жарайды», – деді. Ер-қатын екеуі үйден шығып кетті. Жігіт манағы қатынына келді, 

келсе отыр екен. «Жігітім үй таптың ба?» – деп қатын айтты. «Таптым», – деді. «Жарайды», – деді. Екеуі 

арғымағын жетектеп сатып алған үйіне келді. Қатыны көрді: «Бәрекелді, жарайды!» – деді. О күні жатты, 

ертең тұрды, беті-қолын жуды. Қатыны айтты: «Мен тамақ пісірейін, сен барып шәрдің десатнигіне хабар 

бер, патшаны шақырсын, біздің үйімізге келсін деп айт». 

Байы кетті десатникке хабар берді. «Патшаны шақырыңыз біздің үйімізге, патша келсін» – деп, осы 

шәрдің жақсыларын бәрін де шақыр! – деді. 

Жігіт үйіне келді. «Шақырдың ба?» деп қатыны айтты. «Десатникке айттым, асыңды пісір!». Бір уақытта 

десатник патшасын, бәрін де шақырып келді. Бала столын қондырды, дастархан жайды, ас әкеліп 

патшаның алдына қойды. Патша айтты: «Апырмай асының тәттісін-ай!» – деді. Қасындағы уәзірлер айтты: 

«Мен көріп келейін жігіттің қатынын», – деді. Хан айтты: «Тоқтай тұр, ұят болар», – деді. «Не ұяты бар» 

– деп уәзір көрейін деп кетті. Көріп қайтып ханға келді. «Апырай, хан-ай» – деді. «Айтса, айтқандай 

көркем екен, сіздің қатыныңыз қолына су құюға жарамайды екен». Хан айтты: «Апырмай, көркем менің 

алғаным ба деуші едім», – деді. 

Хан жұртын жиды, ақыл сұрады. «Бұ жігіттің қатынын қайтып аламын» деді. Жұрт айтты: «Алмай несі 

бар, – деді, сөз айтыңыз шақырып, шешем менің ауру деп айтыңыз. Жолбарыстан екі шелек сүт сауып бер 

деп айтыңыз. Сонда ол барар, барғанда келмес. Сонда сіз қатынын аларсыз» – деді. «Жарайды, жұртым». 

Хан айтты: «Е, жігітім неғып жүрген жансың? – деді. Қайдан келдің, қайдан тұрдың, елің бар ма? Жұртың 

бар ма?» – деді. 

Жігіт айтты: «Тақсыр алдияр! Елім де жоқ, жұртым да жоқ, қайдан келіп қайдан тұрғанымды білмеймін», 

– деді. Патша айтты: «Білмесің, менің шәрімде тұр, сені адам қыспас, адам саған зорлық қылмас. Менің 

шешем ауру, – деді, – бір жұмысқа сені жұмсаймын», – деді. Жігіт: «Барайын» – деді. «Барсаң аю менен 

жолбарыстың екеуінен екі шелек сүт сауып әкел, әкелмесең, басыңды аламын!» – деді. «Жарайды», – деп 

үйіне жылап келді. «Неге жылайсың?» – деді қатыны. «Жыламай қайтейін, хан бір қатты жұмысқа 

жұмсады, – деді, – барып аю мен жолбарыстан сүт сауып әкелмесең, басыңды алмақ боламын», – деді. 

Қатын айтты: «Қорықпай ханға барып, ханнан қырық күн мұрсат сұра!» – деді. Жігіт жүгіріп үйіне келді: 

«Алдияр, жұмсаған жұмысыңызға барайын, қырық күн мұрсат бер! – деді. «Жарайды, ал!» деді. 

Жігіт жүгіріп үйіне келді. «Берді ме мұрсат?» – деп қатыны сұрады. Берді деп жігіт айтты. Қатыны айтты: 

«Бұ шәрге бар, бір шабдар ат сатып ал. Мойнында ағашы бар, өзінің арқасы жауыр», – деді. Кетті жігіт, 

шәрдің басына келді. Бір шабдар атты бір жігіт сатамын деп жетектеп жүр екен. «Сатамысың атыңды, 

ағаеке», – деді. «Сатамын, не бересің?». «Қайдан білейін өзің сұра». Екі жүз сом бер. «Жүз елу берейін!» 

Жүз елу сом беріп арқасы жауыр шабдар атты алып үйіне келді жігіт. Қатыны айтты: «Сен қырық күн 

үйде отыр, оразаңды ұста, бес уақыт намазыңды оқы», – деді. Мен шабдар атты алып кетейін, семіртіп 

әкелейін», – деді. «Жарайды» деп байы қалды, оразасын ұстады, бес уақыт намазын оқыды. Қатыны 

шабдар атты жетектеп келді. Шабдар атты семіртіпті, байына айтты: 

Ер менен тоқым әкпел! 

Шабдар атты ерттеп кел! 

Алдыңғы айылын бос тарт! 

Артқы айылын берік тарт! 

Шабдар атқа мін! 

Тоғайдағы аюды айдап кел! 

Тоғайдағы жолбарысты айдап кел! 

Шабдар атты тоғайға барғанда борбайға салып қал. Шабдар аттың даусын естіген соң аю мен жолбарыс 

бір жерге жиылар. Сонда алдыңа салып айдап кел! Алдыңнан хан кісі жіберер. «Қойсын! Айдамасын, 

шешем жазылды, – деп айтар. Сонда сен болмай үйіне айдап кел», – деді. 

Жігіт атты ертеді, алдыңғы айылын бос тартты, артқы айылын берік тартты. Шабдар атқа мінді, бір 

тоғайға келді. Шабдар атты борбайға салып қалды. Шабдар аттың шыңғырған даусын жолбарыс пен аю 

естіді, бір жерге жиылды, жігіт алдына салып айдады. Жолда көрінген малды да, жанды да шаппады. 
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Алдынан хан кісі жіберді, «шешем жазылды айдап келмесін!» – деп жіберді. Жігіт тілін алмады, үйіне 

айдап келді, екі темір шелек қолына алды, аюдан бір шелек сүт сауды, жолбарыстан бір шелек сүт сауды, 

ханның үйіне керек болса, «мә» деп әкпелді. «Керегі жоқ, төгіп таста», – деді. Шелекті апарып төгіп 

тастады. Аю мен жолбарысты жолға салып қуып жіберді, жігіт үйіне келді. 

Хан, елін, жұртын жиды, «ақыл тауып бер!» – деді. «Қайтіп мен жігітті өлтіріп, қатынын аламын», – деді. 

Жұрт айтты: «Өлтірмеңіз, бір қатты жұмысқа жұмсаңыз! Соны барып әкпелсе, әкпелсін әкелмесе, 

қатынын аларсың», – деді. «Әкем өлгенде бай болған, мен жас болған екенмін, айт!» Әкем алтын менен 

күмісті қай жерге көмген екен. Әкем өлгенде мен бір қара тоқты сойып беріп едім, сол тиген болар ма 

екен, тимеген болар ма екен? Сол жұмысқа жібер, – деді. Жігітті хан шақырды. «А, жігітім, – деді бір 

жұмысқа жұмсаймын: барамысың, бармаймысың», – деді. «Барамын» – деді. Барсаң мен сені сексен арба 

сексеуіл әкеп өртеймін деді. Менің әкем тірісінде бай екен, алтыны мен күмісі көп болған екен, сол 

өлгенде алтыны мен күмісін қай жерге көмген екен. Әкем өлгенде бір қара тоқты сойып беріп едім, сол 

тоқтының еті тиген бе екен, соны біл. Әкем жақсы ма екен, жаман ба екен соны біліп кел, – деді. 

Жігіт айтты: «Жарайды, барайын». Хан айтты: «Бармасаң басыңды аламын!» – деді. 

Жігіт үйіне келді. Қатын айтты: Неге хан сені шақырған екен? – деді. Байы жылады. «Неге жылайсың?» 

– қатыны айтты. Байы бәрін де айтты. «Бар», – деді, қатын айтты: «Үш күн мұрсат сұра!» – деді. Байы 

жүгіріп ханға келді. «Тақсыр – деді, – кішкене айтатұғын дәтім бар, үш күн мұрсат беріңіз!, Үш күн өткен 

соң сексен арба сексеуіл әкеліңіз», – деді. Хан «жарайды, – деді. Бар үш күн мұрсат берейін», Үш күн 

мұрсат берді, үйіне келді, қатыны хат сызды, әкесіне тілек қылып жазды. «Балам, әлің жетпегенге зорлық 

қылма. Қара тоқтының еті маған тиді. Со тоқтының етіменен күн көріп жатқаным, мен де бір күнде зорлық 

қылушы едім, қылған зорлығымның кінәсін тарттыт. Жалған дүние екі күндей, нанбасын. Шын дүние 

мында екен. Балам келсін, қасыма», – деген қағаз сызды. «Алтын менен күмісті үйдің оң жақтағы алтын 

столбының түбінде алтын ақша бар, онда көмгенмін, алсын балам! Сол жақтағы күміс столбының түбінде 

күмісті көнгенмін, алсын балам», – деген қағаз сызды. 

Қатын айтты жігітке: «Сен жігітім бар, сексен арба сексеуіл алып келіңіз деп айт» – деді. Жігіт барды, 

айтты, хан сексен арба сексеуіл алып келгізді, бір жерге үйді. Қатын жігітке айтты: «Астына от жағар, 

төңіректің төрт бұрышын тұман қыламын, сен сексеуілдің үстіне шығып тұр. Сонда мен көк кептер болып 

сені көтеріп әкпетермін», – деп айтты. 

Сексеуілді хан үйді, жігіт үстіне шықты, сексеуілді хан өртеді, төңіректің төрт бұрышы тұман болды, 

қатыны көк кептер болып келді де, жігітті көтеріп әкетті. Қатыны байын алып келді үйіне, үш күн, үш түн 

сақтады үйінде, «үш күн өткен соң, таңертең күлдің ортасына еніп жата қал», – депті. Қағазды қойнына 

салды. «Хан келсе, қағазды бере қой», – депті. 

Байы ерте тұрып, күлге келіп күлдің ортасына жатты. Таңертең хан келді. Жігіт түрегелді ішінен. 

«Ассалаумағалайкум алдияр!» – деді. «Уағалайкумассалам, жігітім!». «Бардым, алдияр». «Барсаң не 

айтты?». Айтқан сөзге нанбайсың деп, қағаз жаздырып алдым, «мә» деп қағазды берді. Хан қағазды 

оқыды: «Балам сәлем. Кісіге зорлық қылмасын, қара тоқтының еті маған тиді, алтын столбының түбінде 

алтынды көмгенмін, күміс столбының түбіне күмісті көмгенмін, алсын балам! Жалған дүниеде жүрмесін, 

менің қасыма келсін. Менің қасым жарамаса, балам қайтып кетерсің, жігіт құрлы шыға алмайды ма?». 

Хан сүйтіп сызған қағазды оқып үйіне келгенде жұртын жиып алып айтты: «Мені өртеңіз, сексен арба 

сексеуіл әкпелейін. Әкемнің қасына барамын. Жақсымын деген қағаз жіберіпті маған, үш күнде әкемнің 

қасы жақсы болса келмен, жаман болса үш күнде барып қайтып келермін, үш күнде келмесем, артымда 

қалған төлеңгіттерім келіңдер», – депті. 

Сексен арба сексеуілді әпкелді, бір жерге үйіпті. Ханды өртепті, хан күйіп кетіпті. Үш күн өтіпті артында 

қалған төлеңгіттері, елінің игі жақсылары өртенді. 

Шәрде тәуір манағы жігіт қалыпты, қызын қатын қылыпты, манағы жігіт шәрін билепті, мана ханның бір 

қызын алыпты. Өзі хан болып тұрыпты, бастапқы қатынынан бір ұл туыпты. Ұлды мана жігіт төсіне 

мінгізіп жатыпты. Жігіт солай жатып күліпті. Бастапқы қатын сұрайды: «Неге күлдің, мырзам» – деді. 

«Әшейін күлдім», – деді. «Жоқ, айт, – деді. – Ойыңа бірдеме түскен соң шығар?». 

Жігіт айтты: «Айтайын саған. Сен сөзімді тыңда, жас күнімде әкеден, шешеден жетім қалған екенмін, 

сөйтіп жүргенімде бір байдың сиырын жайдым, жалшы болып сиыр жайып жүргенімде күндердің бір 

күнінде бір қатын келді. Қатынға амандастым, есендестім: «Қайда бара жатырсың?» – дедім. Қатын: «Бір 
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түс көрдім», – деді. «Не түс айтшы?» – деп сұрадым. «Ұйықтап жатыр едім, түсімде басымнан ай туыпты, 

аяғымнан күн туыпты, жүрегімнің басынан жұлдыз туыпты, осы түсімді іздеп келемін», – деп айтты. « 

Түсіңді сат», – дедім. Ол қатын түсін сатты маған, бір құнан өгіз бердім. Үйге келіп кешке темірден етік 

соқтырдым, темірден таяқ соқтырдым, темір етіктен теңгедей қалғанша, темір таяқтан тебендей қалғанша 

жүрдім, жүріп келіп сізге душар болдым, соған күлдім. 

Үлкен қатын айтты. «Оның несі бар? – деді, – басыңнан ай туғаны – мені алдың, аяғыңнан күн туса ханның 

қызын алдың. Жүрегіңнің басынан жұлдыз туса мынау балаң» – деді. «Түсіңді іздеп келсең қабыл болды», 

– деді. 

38. 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. Ханның 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: «Күйеуіңіздің 

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 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 құшақтай 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 алды-алдына 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. 

39. Айдаһар қатын 
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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, бірақ, не қыларымды білмеймін». Патшаға жолдастары 

айтады: «Осы қатыныңызды 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 әрбіреуінің биіктігі қырық 

құлаш еді. Қатын 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 жұртты жұтқан екен»,—дейді. 

Хан уәзірінің айтуы бойынша, бір темір үй жасатты, есігі жабылса, ашылмайтұғын етіп, үйді салып болған 

соң қатынына 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. 

40. 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 болмайды. 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 маңайдағы 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: 
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—Ұрма, мен саған жалғыз қарындасымды беремін,—дейді. 

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, астыңдағы атты бізге бер!—деп, 

жолдастары тұс-тұстан баланы ортаға алады. 

Бала: 

—Жарайды, енді ұрайын,—деп уәдесін беріп, тағы қуып жөнеледі. 

Қасқырға жетіп келіп ұра бергенде, қасқыр тағы да: 

—Тарт қолыңды! Жігіт болсаң, маған еріп, үйге жүр, жалғыз қарындасымды алып қайт,—дейді. 

Бала тағы тайсалып қалады. Артынан келген жолдастарына: 

—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 атаңда көріп едің?—деп 

еді, бала бұған да тоқтамады. 

—Менде жұмыстарың болмасын, байға сәлем айтарсыңдар, 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: 

—Қойыңыздар! Жалғыз балаларыңның күйеуі осы болады. Қыстайғы жеген жылқы еті осы жігіттің 

жылқысы болатын,—дейді. 

Екі үлкен қасқыр шегініп барып жатты. Қасындағы қаншық 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 қалыңдығың... Мынау күйеу,—дейді. 

Сонан соң бұрынғы қаншық қасқыр шығып кетті. Күйеуі төсекке жатысымен-ақ, ақ қаншық қасқыр кебін 

шешіп тастап, 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. Қараңғы түсе ат бағуға жас өлекшіндердің біреуі шығады. Жігіт мәз-мейрам боп тынығып 

бірнеше 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. 
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Бала қайрақты қойнына салып алады. Атына мініп, қайын жұртымен қоштасып, бұлаңдаған ақ қасқырды 

шылбырына байлайды. 

Енесі: 

—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 ауылына 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 таңырқасып, шуласып тұрғанда, күйеудің өзі жетіп келіп: 

—Алдынан шыққандарың қалай, ауылға апармай тұрғандарың 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 тастап жібереді. 

Әйелі ренжиді: 

—Саған жақсы болмайды, сен енеңнің айтқан шартын орындамадың,—дейді. 

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 желпіндіреді. 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: 
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—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. 

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 жарық 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, балықтың патшасы кетті. 

Балықтың патшасы барысыменен өзіне қараған барлық балықты жинап алып: 

—Осында ханның әкесінің ат басындай алтыны жоғалыпты. Сол алтынды қайсың білесіңдер?—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 

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 жоғалған. 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 айғырына 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: 
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—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. 

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 ақыл береді: 

—Сен жатпа, балам. Осыдан барасың, барсаң пәлен жерде ханның әкесінің моласы бар. Сол молаға барып, 

ханның әкесінің 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 тынышымды 

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. 
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—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. 

41. 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 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 Бекболатты 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. 
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Тағы да келе 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. 

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 азын-аулақ 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. 

Кемпір-шалдың: «Шырағым, Болатжан, сен барма, босқа өлесің, талайлар ол қыздың қолынан өлген!»—

деп зарланғанына 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 кіргізбей-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 
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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: 

—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 бұлаңдатып, 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 шыққан. 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 қарап 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 билеуге 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 іздетіп алғызып, кешірім сұрап, әкесімен 

татуласады. 

42. 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. Кемпірдің шаруасы қатарға еніп, қаланың шетінен бір үй сатып алып, сол үйде тұрады. 

Бір күндері Қали жақсылап түрлі нандар пісіріп, бұл шәрдағы ханның қыздарына сатады. Ханның 

қыздары мұнан нан сатып алғыш болады, үйткені Қали сиқырлап пісірген нан өте тәтті көрінеді. Сүйтіп 
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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 келтіріп-апарғызып 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 үйлерінің 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. 

Ұзақ уақыт соғысып, бірін-бірі жеңе алмайды. Көп соғысады. 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 халықтардың 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 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. 

43. 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 қалыпты. 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. 
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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 қалыңдығың 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 құшақтап жатыр,—дейді. 

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 сұратпағаныңызға 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 күнінде 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: 

—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 мән-жайды түсіндіреді. «Онда бар да мұнда 

әкел»,—адамзат жерінен 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. 
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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 салқыны 

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 болады. 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. 

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 патшаның үйіне келіп, тамақ 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, жұмысыңды 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 әкелді» 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 берген 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. 
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«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 жолдастары: 

—Баяғыдан бері көк сандықтың қызығын көрдік қой, енді мына жігіттің де қызығын көрейік!—деп 

шулапты. 

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 сандыққа кіреді де, қырылған барша қонақтар қайта 

тіріліп кетеді. 

Баршасын биік мұнарадан көріп отырған патша қорыққанынан 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. 

44. Қаратай 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1311 bet 

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 жалма-жан 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 шалға жетіп 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. 

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. 

Қаратайдан қарсылық көрген соң біздің батыр ергежей шал ақырын жұмсап, һәм даусын төмендетті. 

Қимылдамай, ешбір жайтақтамай, бос баланың тұрғанын көріп, ергежейлі 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 Қаратай 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 тұра келіп, 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 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, 
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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 жоқ па?» 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 еді. 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 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 құтқардың. Сенің сипатыңды, өзіміздің құтқарушыны көріп тұрмыз. Бүтіл өміріміз бойынша 

Құдайдан тілеріміз 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 дінсіздігін 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 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 ғажапқа 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 
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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 періште 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, бейшара жолдан 

шаршаған шығарсың қайғыменен»,—деді. Шалдың сөзі Қаратайды қуантты. Шалдың аяғына көз 

жасымен жығылып, 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 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 

ғашықтықтан 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 жуды. 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! 

45. 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: «Кімде-кім 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 
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жүргенде, хан көріп қалып, қызына 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!— 

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. Бірін-бірі 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 жасқа толған, қылтадан төмен түсетін ұзын, қою қолаң шашы тарқатылған, қайғылы 

тәтесінің бауырына кіре түседі. Екі бауыр құшақтасып отырып, мауқыларын басады. 

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 ұшырағанына 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, қызды баласына қосыпты. Осыдан бастап бұлар бақытты тұрыпты. Маралы қайтадан адамға 

айналып, сіңлісі қыз қалпына келіпті. 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. 
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46. 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, Толыбайды 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 жұлым-жұлым 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. 

—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, Күншеге қолын созды. Айжарық баланың қолын 

қағып жіберді де, өзіне қарай тартып алды. 

—Мына Күншенің баласын өзіне бер!—деп Толыбай ақырып қалды. 

—Өзің бір алжыған шал екенсің!—деді Айжарық саспай.—Өз баламды неге берейін біреуге. 

Бала Күншеден көзін алмай жаутаңдап қарай берді. 

—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. 

47. Бақыт құсы 
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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 жатқан 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-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 мұсылман, 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. Әсіресе 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 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. 
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Ескі киімдерін өртеп, таза киім кигізеді. Тамақ ішіп әлденеді. 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 

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 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. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1318 bet 

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. Қазанқап 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 жан-жағына қараса, бірі басында, бірі аяғында екі әйелі отыр. Екі 

баласы өзінің баяғы түсінде көрген қошқарша екі сақаны шарт-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. 

48. 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, жарандар, 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 береміз! Онан да біз қалай ұстаудың амалын айтайық: 

шаңыраққа 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. Тұзақты 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, 
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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. 

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 жылынармыз,—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. 

49. 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 
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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. 

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 кетіпті. 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 қалдырмай 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 қайтерін 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 

шынжырлап 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 қамап 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 Қыран қарақшыны босатып алыпты. Қол-аяғы босауы-

ақ мұң екен, Қыран қарақшы алдындағы тауға қарай бірақ зырлайды. Соңынан қос тұлпармен Өлмес қуған 

екен, шаңын бірақ 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 жетейін 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 оқи 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 кездеспегенде 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: 
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—Сен мына тезектің бірін тұтат, осы күлге айналып шоғы басылғанша келсем, келдім, келмесем жоқ. 

Өйткені, ол қыздың 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 отырғанда, Қыран қарақшы айдай Айбарша сұлуды қолтығына қысып, бұрқ етіп жетіп келеді. 

Ханның баласы шаттанып, бұрынғысынан да артық нұрына келіпті. Сонда Қыран қарақшы айтыпты: 

«Ендігі міндет өзіңде, мен міндеттен құтылдым, жалғыз-ақ айтатыным мынау, бүгін түнде қалай да болса 

ұйықтама, күн шығып таң әбден атқан соң ұйықтарсың, әйтпесе 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 қарақшыны 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. 

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 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. 
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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 шаһарын қатырып қойды. Менің 

әкемнің інісі де пері оқуын оқыған еді. Барлық шамасы келгені, осы күнде сол қатып қалған шаһардың 

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 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 болыңыздар, 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 берместен 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 қара 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 келмеңдер дегенім қайда, осы шаһарды қатырған екі 

дәу еді, ол дәулерді қапылыста суға түсіп жүрген жерінен арғымақ суретіне түсіріп байлаған мен едім. 

Сол екі арғымақ аштан бұралып өлген күні осы шаһардың барлық адамына жан бітетін еді. Енді бұл 

дәулердің қолға түсетін дауасын мен таба алмаймын,—дейді. 

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 
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ғана жұмыс, егерде шабақты турап өлтірсе, екі дәу де өлер еді,—дейді. Содан Қыран қарақшы Айбарша 

мен ханның ұлына қуанып келіп, айтып береді. 
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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: алдияр, не қыл 

дейсіз?»—деп екі дәу шыбын-шіркей болып жалыныпты. 

Ханның баласы айтыпты: «Менің әкемнің шаһарын және Айбаршаның шаһарын сол қалпында тез осы 

жерге орнат»,—дегенде бір түннің ішінде орнатыпты. Таңертең ханның баласы далаға шықса, әкесінің 

және қайын жұртының 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 

өлтіргенде қаны сыртына шығып, екі дәу жерге түсіпті, Өлмес қарындасы Қаламқасты Қыран қарақшыға 

беріп, әкесі Күлмесханның орнына хан болады. 

Үш шаһардың ханы Өлмес, оның бас уәзірі Қыран қарақшы болып, екеуі барша мұратына жеткен екен. 

50. 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 ары-бері 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. Ешкімге 

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 татып көреді. 

Осы кезде қыздың өне бойы шымырлап, жүйе-жүйесі босап, қайта-қайта түшкіріп, рухында ләззат сезім 

пайда болып, тұңғыш рет махаббаттың жан рахатына кенеледі. Аз уақыттан кейін көкірек шөлі 

басылғандай жан дүниесі тоят табады. Көп өтпей қыздың денесі ауырлап, дел-сал күйге түседі де жүкті 

болғандығының бейнесі байқалады. Қыздың шешесі мұны сезіп, «бұл қалай болғаны?» деп бір оңашада 

бұл сырын еріне айтады. Қыздың әкесі ойланып отырып әйеліне : 

—Менің кісемде ғажайып бір сүйектің күлі бар еді. Қайсы күні «Бұл не нәрсе?» деп қызым сұрағанда нақ 

сырды айтпаған 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 
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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. 

—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 босағасын қазып, ат басындай алтынды тауып алады да, орнына 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 қинау 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 бау-бақшаға 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. 

Сасқалақтаған 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: 

—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: 
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—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 қаһарына шыдамаған ханым, сары құл, қырық молла «Пендешілік 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. 

51. Алтын мүйізді киік 

Ертеде Бұлдыр мерген деген атақты аңшы болыпты. Өзі мерген, қарулы, ақылды, ержүрек адам екен. Бір 

күні ол аңға шығып, орманды, тауды аралайды. Шаршаған соң бір ағаштың көлеңкесіне келіп демалады. 

Бұлдыр мерген қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырады. Сөйтсе байқамапты, бұлақтың арғы 

жағасында, үлкен жартастың түбінде екі мүйізі шаңырақтай бір киік жайылып жүр екен. Бұлдыр мерген 

өз көзіне өзі сенбей таңдана қарайды. Екі мүйізі қарағайдай, жарқылдаған алтын екен. 

Мерген атуға мылтығын кезейді. Сол кезде киікке тіл бітіп: 

—Сабыр ет, мерген!—деп Бұлдыр мергенді тоқтатады. Аңшы оның жанына келеді. Ол аң аулап жүріп 

бұрын-соңды мұндай кереметті көрмеген еді. Қатты таң қалады. 

Алтын мүйізді киік әп-сәтте мүйізді ақ сақалды шалға айналады. Үстіндегі киімі күмістей жарқырайды. 

Ал екі алтын мүйізі сол қалпында қалады. Бұлдыр мерген ештеңе демей таңырқай таңдана қарайды. 

—Осы тауда Бұлдыр мерген деген атақты аңшы батыр бар деп естіп, сені іздеп шығып едім. Сені іздеп 

шыққан шаруамды айтайын. 

—Айтыңыз. 

—Менің балам жер астындағы елдің ханы еді. Мен туған әкесімін. Қаламызға жақын жерде терең бір сай 

бар еді. Жиырма жыл болды, соны бір жеті басты айдаһар мекендеп алды. Жұма сайын бір ұл, бір қыз, он 

қой алғызып жейді. «Салығыма көнбесең, бүкіл ел-жұртыңды қаласымен қоса жұтамын»,—дейді. Оның 

үстіне сайдың маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір, тірі жанды құтқармайды. Соған ешкімнің 

де күші жетпейді. Оны тек Бұлдыр мерген ғана жеңеді,—деген соң, халқымызға бір жақсылық бола ма 

деп сені іздеп шығып едім!—дейді ақ сақалды шал жылап. 

—Малға у жағып, айдаһар жатқан сайға жібермейсіздер ме? Соны жұтса улап өлер ме еді!—дейді Бұлды 

мерген ойланып. 

—Оны да істедік, әйтеуір жауыз одан өлмеді. Жұртымызды жұтып тауысатын болды. Қолыңнан келсе, 

көпшілік үшін аянба, шырағым!—дейді шал өтініп. 

—Жарайды!—деп Бұлдыр мерген сауыт-сайманын сайлап, алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жердің асты 

мен үстін жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына барады. 

Бұлдыр мерген бойына бар күш қуатын жинап, қолына жүз құлаш алмас семсер алады да, айдаһар жатқан 

сайға келеді. Жотаға шықса, боран соғып тұр екен. Желдің қаттылығы сонша, таудың екі бетіндегі тасты 

ұшырып кетіп жатыр. Бұлдыр мерген қаһарланып, семсерді қолына көлденең ұстап, күшті леппен тартып 

жатқан айдаһардың аузына қарай жүреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың аузына бірақ 

апарады. Өткір семсер жауыздың екі езуін тіліп, құйрығынан бірақ шығарады. Ортасынан қақ бөлінген 

айдаһар қимылдауға шамасы келмей өледі. 

Айдаһардан құтылған жұрт шат-шадыман қуанышқа бөленеді. Бұлдыр мергенді қоршап алып, 

қошаметтеп, қаласына алып келеді. Ұланасыр той жасайды. Алтын мүйізді шал: 

—Балам, сен өзің жалғыз екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Бізде мал да, дүние-байлық та 

мол. Сен енді осында қал да, отау тігіп, түтін түтет,—дейді Бұлдыр мергенге. Бұған мерген көнбейді: 

«Менің аш-арық ауылым, туысқандарым бар артымда. Оларды тастап, мен мұнда өз басымның қамын 

күйттеп қала алмаймын»,—дейді. 

Бұлдыр мергеннің мұнда қалмасына көзі жеткен алтын мүйізді шал оған ханның қазынасынан көп алтын, 

асыл дүние сыйға тартып, аулына аттандырады. Осыдан соң Бұлдыр мергеннің ауылы да әлденіп, күн 

көрісі жөнделеді. 
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52. Тоғыз дәруіш 

Бұрынғы өткен заманда бір үлкен бай болыпты. Байдың тоғыз баласы бар екен. Бай өзінің қасиетті 

мылтығын алып, аңға шығуды жақсы көреді екен. Бір күні бай аңнан үйге келе жатып, қарсы алдынан 

шыққан буаз киікті атыпты. Киікті көтеріп үйіне келе ауырады. Екі күн төсек тартып жатып, үшінші күні 

балаларына: 

—Қарақтарым, мен кешікпей өлемін, өлген соң мына мылтыққа таласпай біреуің алыңдар, егер таласа 

қалсаңдар мына жерде бір патша бар, соған барыңдар, ол біреуіңе әперер. Сүйтіп мені жақсылап 

көміңдер,—депті. Үш күннен соң әкелері өліпті. Әкелерін жақсылап көміп, енді мылтықты ақылдасуға 

кірісіпті. Еш қайсысына келісе алмай, ұрыс шығыпты. Сонда ең кішісі тұрып: 

—Әкем ұрыссаңдар, патшаға барыңдар деп еді ғой, соған баралық,—депті. 

—Барсақ барайық,—деп тоғызы патшаға келіпті. Патша мылтықты алдына қойып: 

—Мылтықты алу үшін сендер өздерің қандай өнер білесіңдер, соны маған айтыңдар. Сосын берем,—депті. 

Ешқайсысы үндемепті. 

—Сен айтшы,—деп ең үлкеніне қарапты. 

—Мен былтырғы ұшқан құстың жолын биыл иіскеп білемін,—депті үлкені. 

—Мен бір тобылғыны жұлып алып, тоқсан басты үй соғамын,—депті онан кейінгісі. 

—Мен құбылаға қарап намаз оқып, ақ мүйізді ақ қошқар, көк мүйізді көк қошқар түсіремін,—депті 

үшіншісі. 

—Мен бір күндік жерден сыққан сіркенің даусын есітем,—депті төртіншісі. 

—Мен бір қурайды беліме қыстырып алып, бір күннің ішінде дүниенің төрт бұрышын айналып 

шығамын,—депті бесіншісі. 

—Мен ұйықтап жатқан қоянның ішек-қарнын ұрлап алам,—депті алтыншысы. 

—Мен аспанда көзім жеткен нәрсені атып түсірем,—депті, жетіншісі масаттанып, мылтыққа қарап. 

—Мен аспаннан түйе болмасын, түйме болмасын, не болса сол болсын, жалғыз тырнағыммен түсірмей 

қағып алам,—дейді сегізіншісі. 

—Мен жердің астын тесіп, қалаған жерімнен қайтып шығамын,—депті ең кішісі. 

Патша түрін суытып: 

—Бәрің де өнерші екенсің. Жақында алтын сарайға салып бағып отырған қызым жоғалды. Соны 

сендерден басқа ешкім алмапты, тауып беріңдер,—депті. 

—Біз алғанымыз жоқ, тақсыр, бірақ қызыңызды іздеп көрелік,—депті тоғызы. 

Патша мылтықты ең мергеніне беріп, барлығын қызы жоғалған сарайға алып келіпті. «Мен білдім кім 

әкеткенін,—деді ең үлкені сарайдың төңірегін иіскелеп,—бір мәстен-жалмауыз алып қара құс болып 

келіп, алып кетіпті». 

Патшадан жол қаражат алып, тыңшы қызды іздеуге шығыпты. Бір неше күн, бірнеше ай жол жүріпті. 

Азықтары таусылыпты. Бір мезгілде қар жауып, боран болыпты. Сонда біреу: 

—Ей, бір тобылғыны тоқсан басты үй қылатын, мырза, үйіңді жасасайшы, тоңдық қой,—депті. 

Бір тобылғыны жұлып алып тоқсан басты үй істеп, бәрі жылыныпты. 

—Қарын ашты ғой, қошқар түсіретін, мырза,—депті біреуі. Үшіншісі құбылаға қарап намаз оқып, ақ 

мүйізді ақ қошқар, көк мүйізді көк қошқар түсіріпті. Оны сойып, асып жеп тойыпты. Қалғанын 

қоржындарына салыпты. Тағы жол жүріпті. Бір үлкен дарияға кездесіп, арғы жағынан бір қара үйге көзі 

түсіпті. 

—Ойбай, тоқтаңдар, бір сыққан сіркенің даусы естіледі, сол үйден,—депті төртіншісі. «Оған мен барып 

көріп келейін»,—деп бесіншісі бір қурайды беліне қыстырып алып, дариядан өтіп қайта келіп былай депті: 

«Бір қыз бір кемпірдің басын қарап отыр екен. Сірә, қыз патшанікі болу керек». «Онда әлгі қоянның ішек-

қарнын ұрлайтынды ертіп ал да, алып кел»,—депті бұлар. 

Ұрлықшыны арқасына салып, әлгі үйге апарыпты. Ұрлықшы барып кемпірдің басына қазанды төңкере 

салып, қызды ертіп шығыпты. Екеуі жер кезгішке мініп, дариядан өтіп қалғандарына келіпті. Қыз, 

сұрастыра келсе, патшаның қызы екен. Енді жүрейін деп тұрғанда кемпір алып қара құс болып ұшып 

шығып, қыздың бұрымынан ұстап аспанға алып ұшып кетіпті. Торғайдай болғанда мергенші атып 

салыпты. Сонда қыз аман қалып, кемпірдің кеудесі бір бөлек, бөксесі бір бөлек болып кетіпті. Қызды 
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сегізіншісі қағып алып, суға түсірмепті. Кемпір суға түсіп, дария толқып, арнасынан асып кетіпті. Жерді 

су қаптап жүруге мүмкіншілік болмай қалыпты. Сонда ең кішісі жерді тесіп, бәрі жер астымен жүріпті. 

Бір жерге келгенде, «патша осы жерде шығар» деп жер үстіне шығыпты. Патша намаз оқып отыр екен. 

Жер астынан адам шыққан соң, патша талып қалыпты. Сонда бәрі қорқып қашып кетіпті. Ал ең кішісі 

мен қыз патшаның басын сүйеп, су құйып тірілтіпті. Патша бәрін шақырып алып мал беріп, ырза қылыпты. 

Ал кішісіне қызын қосыпты. Сөйтіп, тоғызы мұратына жетіпті. 

53. Ахметжан 

Баяғыда Тоқсанбай деген атқан оғы жерге түспейтін бір мерген болыпты. Оның жасынан бергі кәсібі 

аңшылық екен. Жұрт оны мерген деп есептесе де, ол өзін шын мерген екендігіне сенбейді екен. Тоқсанбай 

жетпіс жастан асқанда аңшылықты шорт тоқтатыпты. Мылтығы жиырма жыл ілулі тұрыпты. Тоқсанбай 

тоқсанға келгенде өзінің мергендігін сынамақ болып, мылтығын сүртіп тазалап, атына мініп, аңға 

шығыпты. «Егер атқан оғым әлі тиетін болса, онда оғым жерге түспейтін болғаным, үйткені әзір 

қарауылды көретін көз де қалмады. Әдеттегі мерген болсам, бұл жолы оғым тимейді» деп ойлайды. 

Иенде жалғыз келе жатқан Тоқсанбай жайылып тұрған бір маралдың үстінен түседі де, абың-күбің 

мылтығын серт ұстап, маралды атып қалады. Марал оқпен бірге түседі. Тоқсанбай жантаңдай жүгіре 

басып маралды бауыздап алады. Жас кезіндегі әдеті бойынша, маралдың ішін де жармастан төсінен іреп 

жіберіп, төстігін сыпырып алып, қақтайды. 

Тоқсанбай төстіктің қанды сары суы әлі әбден тарап болмаған жерінен бір кесіп аузына сала бергенде, 

әлгі бір жапырақ ет жерге түсіп кетіпті. Тоқсанбай «бісімила» деп етті қайта ала бергенде, ет ыршып 

барып, кесіп алған орнына жабыса қалыпты. Онымен қоймай марал тұра салып, қаша жөнеліпті. Мұны 

көрген Тоқсанбай өз көзіне өзі сенбей, аң-таң болыпты. 

«Болмағанда жөнін біліп қалайыншы» деп Тоқсанбай маралға: 

—Ей, марал, жөніңді ұқтырып кет, аңбысың, әлде сайтанбысың» деп айқай салыпты. Қайрылып тұра 

қалған марал: 

—Менің жөнімді Ахметжаннан сұра!—деп кете барыпты. 

Тоқсанбай аң-таң болып үйіне қайтыпты. Маралдың жөнін білу үшін алыс-жақыннан Ахметжан атаулыға 

түгел сөйлесіпті. Бірақ, маралдың жөнін білетін бірде бір Ахметжан болмапты. Шал әбден дағдарыпты. 

Сүйтіп жүргенде, алыстан бір ауыл осы жерге көшіп келіп қоныстаныпты. Ауыл бастығы ақсақал шал—

Ахметжан дегенді естіп, Тоқсанбай бір тай ерулік алып, Ахметжанның аулына амандаса барыпты. 

Ахметжан қонағын ізет құрметпен қарсы алады. 

Ертесі Тоқсанбай аттанарда Ахметжан ол кісінің бұйымтайын сұрайды. Тоқсанбай бар бұйымтайы 

маралдың жөнін білу екенін айтады. Сонда Ахметжан ақ сақалын ұзақ-ұзақ сылап отырады, бір заманда 

басын көтеріп отырып: 

—Бұл бір ашылмаған сыр еді. Тәңір менің сырымды адамзатқа ашқызу үшін бұл маралды сізге 

жолықтырыпты. Айтпасам болмас, мұның мән-жайын айтып берейін—депті де әңгіме бастайды. «Жас 

кезім еді. Әкем бір байдың қызына маған құда түсті. Кейін қайныма ұрын бардым. Қайынымның ауылы 

қалыңдығым екеумізге бөлек отау тігіп қойыпты. Қыздың жеңгелері мені отауға ертіп барды. 

Қалыңдығым да жанаса кетіп, мені қасына отырғызды. Жеңгелерім кеткен соң саусағынан бір алтын жүзік 

шығарып алды да оған «Сарала қамшы болып кет!» деді. Жүзік сарала қамшы болды. Сарала қамшыны 

салмақтап тұрып «Бүркіт болып кет!» деп мені тартып кетіп еді, мен келіскен қыран бүркітке айналдым 

да кеттім. Сонсоң ұшып барып отаудың шаңырағына қонып отырдым. 

Қалыңдығымен жатқан жігітке кім көз сүзбейді, тұра салып солай қараған ел: «Шаңырақта бір бүркіт 

отыр»,—деп таң атқан соң шулай жөнелді. 

Басқалардың айтқан сөзін ұққанмен қайтарып айтатын тіл мен де жоқ, амалсыз қалықтап ұшып ұзаққа 

кете бардым. Сол бетіммен ұшып отырып, ас беріп жатқан бір ауылдың үстінен шықтым. Келіп бір 

байдың шаңырағына қондым. 

«Мынау қыран бүркіт екен»,—деді де бай мені қайырып, аңға салды. Көзіме көрінгеннің бәрін алдым. 

Бай барған сайын байый берді. Сонымен бай менің күтімімді онан әрі жақсартып, аяқ бауым мен 

томағамды түгелдей алтынмен құймалап тастады. «Қалыңдығым осы алтын томаға мен аяқ бауды көздеп 

бүркітке айландырған болмасын, қайта барсам, мені адамға айландыруы мүмкін» деген ойға келдім де, 
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томағаны аяғыма қысып, аяқ баумен аспанға бірақ шықтым. Самғап отырып қалыңдығымның отауының 

шаңырағына келіп қондым. Қыз мені түсіріп алып: 

—Иә, жануарым, келіп қалдың ба?—деп жонымнан сипап аяқ баумен томағаны алып алды. Мен үміттеніп 

қалып едім, үмітім селге кеткендей болды. Баяғы жүзігін алып шықты да сарала қамшыға айландырып, 

«Енді ит болып кет!»,—деп бір тартып кетті. Сол-ақ екен, жуан көкала төбетке айландым да, есіктен 

шығып кете бердім. Тың-тыңдап ауыл маңынан кетпей жүре бердім. Бір күні қыз жігіттерге: 

—Ауылда жүрген бұралқы иттерді түгелдей өлтіріп тастаңдар,—деп тапсырады. Мұны естіген мен дереу 

өлімтігімді көрсетпей тайып тұрдым. 

Сол бетіммен барып бір топ қамысты мекендедім. Әр күні түнде шығып, сол маңдағы ауылдың 

қазанындағы сүтін ұрлап ішіп күн көрдім. Бір күні бір үйдің сүтін ұрлап ішуге барсам, үй әлі жатпаған 

екен, үйде бір неше адам сөйлесіп отыр. Әлгі үйдің әйелі: 

—Жақыннан бері таза тамақ іше алмайтын болдық, бір ұры ит күнде үйге кіріп сүтімізді ішіп, ыдыс-

аяғымызды арамдап кетеді»,—деді. Мұны естігендер: «Осы жердегі бір топ қамысты жақыннан бері бір 

көкала төбет мекендеп жүр. Сірә, қазанға түсіп жүрген сол болар. Біз оны ертең шалмалап, буындырып 

өлтірейік»,—деді. Бұл маң да маған қоныс болмады, басқа жаққа зытып бердім. Жүріп отырып түн ортасы 

ауғанда сегіз қосты қатар тігіп, неше мың қойды бірақ иіріп тастаған, қойшыларға кезіктім де, қораның 

ішіне жата кеттім. Бір уақытта қораға қасқыр шапты, жалғыз өзім бір топ қасқырмен араласып, бәрін де 

алқымдап өлтіріп, қораның айналасына жайратып тастадым. Күзеттегі қойшы ұйықтап қалып, таң атқанда 

бірақ оянды. Қораның шетіне келіп, өліп жатқан қасқырды көріп, ол аң-таң болды. Анадай жерде дөңде 

жатқан мені көріп «күшік, күшік» деп шақырды. Құйрығымды бұлаңдатып жетіп келдім қасына. Қойшы 

мені ертіп қойшыларға келді де көргенін баяндады. Қойшылардың бәрі: 

—Көк төбет бізге қонған құт,—деп қуанысты да, итаяққа ас құйып берді. Мұны мен ішпей қойдым. Содан 

бір жасы егде тартқан қойшы тұрып: 

«Біреудің өзімен бірге тамақтанатын ерекше иті болмасын. Қалған етті жылытып, сорпасымен қоса менің 

саптаяғыма құйып берші»,—деді. Қойшылар оның айтқаны бойынша істеген соң, мен ішіп-жеп алдым. 

Әлгі қойшы: 

—Айтқаным келді ме, бәлем,—деп едәуір мардамсып қалды. Содан бастап қойшылар күзетке шығуды 

қойды. Таңертең асықпай тұрып, мен өлтірген қасқырдың терісін сыдырып ала беретін болды. Арада бір 

талай күн өтті. Бір күні қойшылардың бірі жұдырықтай алтын тауып алыпты. Бұлар бөлісіп алуға да, 

біреуі алуға да келісе алмай көп таласты. Содан бір қойшы тұрып: 

—Бұл алтынды бөлісіп алсаңдар да, бірің алсаңдар да бәрі бір, бай тартып алады. Оданда мұны көк 

төбеттің мойнына байлап қоялық. Ит жеті әулиенің бірі ғой. Бұл соның несібесі болу керек. Ол келгелі 

малымыз аман, жанымыз тыныш болды,—деді. 

Мұны естіген мен құйрығымды бұлаңдатып қойшылардың алдына келдім. Әлгі қойшы менің қылығыма 

қарап «Тауып айтқан екенмін»,—деп сөзін толықтай түсті. Ақыры қойшылар бұған мақұл болып, құрым 

киізден дорба жасап, менің мойныма байлап қойысты. Мен: «Қалыңдығым осы алтынды көздеген болу 

керек, осыны алып барсам, мені адамға айландыруы мүмкін» деп ойлап, сол күні түнде қалыңдығыма 

қайта тарттым. Қалыңдығым баяғысындай менің жонымнан біраз сипап отырып, алтынды алды. Онан соң 

тағы жүзікті сарала қамшыға айналдырып: «Енді мысық болып кет!» деп бір тартып кетті. Көкала төбет 

күйімнен лезде сарала мысық болып үйден шығып кете бердім. Әбден тарығып, қызға өшіктім. Қыз 

ұйықтағанда оның көзін шығарып, өшімді алайын деген ойға бекіндім де, ертесінде түнде ұрдалып кіріп, 

жүктің арасына жасырынып қалдым. 

Бір кезде үйге күтуші кемпір келіп, қыздың шашын тарады. Онан соң төсегін салып берді де өзі жатып 

қады. «Сұмдықтың бәрін шығарып жүрген осы кемпір ғой» деп ойладым да алдымен кемпірдің көзін 

ағызып жібермек болдым. Бұлар ұйықтаған соң жүктен қарғып түсіп, кемпірдің кеудесіне секіріп шықтым. 

Кемпір оянып кетіп, көзін шығарғалы отырған маған: 

—Ой, сен Ахметжан емессің бе? Менің көзімді шығарма. Сенің не халде жүргеніңді әбден білемін. Мына 

қыздың көңілдес жігіті бар, әр күні сол жігітпен бірге жатып көңіл ашады. Мұның ойы—сенің көзіңді 

жою. Сен енді сыртқа шығып, үйдің арт жағында көк жартасқа «Тышқан боламын»—деп бір сүйкенсең, 

тышқан боласың. Сонан соң ін қазып, оның бір аузын қыздың төсегінің бас жағынан шығарда, түнде 

аңдып отыр. Әлгі жігіті келген соң екеуі құшақтасып жатады. Мауықтары басылған соң әбден қалжырап 
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ұйқыға кетеді. Сонда сен құйрығыңа сидағы, құйрығыңды қыздың аузына сүйке. Ол кезде жүрегі айнып, 

қыз құсып жібереді. Түнде аузына салып жататын киелі жүзік құсықпен бірге жерге түседі. Жүзікті дереу 

іліп ал да, ініңе кіріп кет. Онан соң баяғы көк жартасқа «Ахметжан боламын» деп сүйкенсең, қалпыңа 

келесің. Жүзік қолыңда болған соң, не істеймін десең, қолыңнан келеді,—деді. 

Біраз ойланып тұрдым да «Тышқан болдың не, мысық болдың не, бәрі бір емеспе?! Ең жаманы тышқан 

болып түгермін. Осының айтқанын бір істеп көрейін»,—деген ойға бекіндім де, кемпірдің айтқанын 

істедім. Істің бәрі кемпірдің айтқанындай болып шықты. Жүзікті қолға түсіріп алғаннан кейін қайын 

атама бардым. Үстіп жүріп арада екі жыл өткен екен. 

—«Балам қайда жүрдің?»,—деді қайын атам. 

—«Жортуылшыларға еріп кетіп, қайта оралғанымша осы болды»,—деп қайын атама өтірікті ысқырттым. 

Қайын атам да қызының көңілі жаман екенін біледі екен, дереу қызының тойын жасап, қырық түйеге 

жасау жабдық артып, апарып салуға қырық жігіт қызметші беріп, бізді аттандырды. 

Жүрерде қайын атамнан «қолғанат қылайын» деп қыздың көңілдес жігітін сұрадым. Қайын атам мақұл 

болды. Он неше күн жол жүріп, жол ортаға келгенде, әлгі қырық жігітке: 

—«Жетекке алған түйелеріңдегі алтын-күмісті қалдырып, қалған жүкпен түйені алып, қайтып 

кетіңдер»—дедім. 

Қырық жігіт қуанысып түйелеріндегі алтын-күмісті тастап, өздері жетелеген түйені жүгіменен алып 

қайтысты. Алтын күмістің өзі тұп-тура екі түйенің жүгі болды. Баяғы жүзікті алып шықтым да, сарала 

қамшыға айналдырып, қыз бен қолғанат жігітті «Түйе болып кетіңдер!» деп тартып кетіп едім, бұлардың 

бірі бура, бірі інген бола қалды. Алтын-күмісті екеуіне артып, үйіме келдім. Келсем әке-шешем «баламыз 

жоғалып кетті» деп көздері бұлаудай болып отыр екен. Мені көріп олар той жасады. 

«Қызды жақтырмай, қалың малға берген екі түйе алтын-күмісті қайтып алып келдім»,—деп ел жұртыма 

өтірік айттым. Жүкті түсіріп алғаннан кейін жүзікті сарала қамшыға айналдырып жіберіп, әлгі екеуіне 

«Аң болып кетіңдер!» деп тартып-тартып жіберіп едім, бірі—марал, бірі—бұғы болып, орманға кіріп жоқ 

болды. Сонан қайтып бұларды кезіктірмеген едім. Және ешбір жанға бұл істің жайын айтпаған едім. Сірә, 

сіз кезіктірген марал қыз осы болу керек»,—деп Ахметжан әңгімесін бітіреді. 

Тоқсан бай маралдың жөнін біліп, көңілі орнығып, досына рахметін айта-айта үйіне қайтады. 

54. Түсін іздеген жігіт 

Бұрынғы өткен заманда бір бай болыпты, төрт түлік малы сай болыпты. Байдың қойын бағатын 

қойшылары да көп екен. Сол көп қойшының ішінде ақылды бір қойшы болыпты. Күндіз кешке шейін 

қойын жайып шаршап келіп жатқан әлгі қойшы жігіт түнде түс көріпті. Түсінде бір омырауында күн, бір 

омырауында ай көріпті. Ертеңінде тұрған соң түнде көрген түсіне ғажайыптаныпты. Сол маңдағылар 

жори алмаған соң, түсін жорыту үшін сапарға аттаныпты. Күн жүріпті, ай жүріпті. Түстің жоруын ешкім 

таппапты. Жүріп отырып күндердің бірінде бір қалаға кез болыпты. Түн ішінде қонуға үй іздеп келе жатса, 

бір үйдің жанында бір жігіт киім-кешектерін бөктеріп жүруге әзірленіп жатыр екен. «Бұл не қылған жан 

екен түн ішінде бүлінген» деп қасына барса, қыз екен. 

—Келдің бе?—деп сұрапты әлгі қыз. 

—Келдім,—депті ойында еш нәрсе жоқ жігіт. 

—Онда жүрелік,—депті қыз. 

«Бұл мені қайда апарар екен, байқап көрейін» деп ойлапты да: 

—Болады,—депті. Екеуі жүріп кетіпті. 

Қыз әсілінде бір байдың сиқырлық оқуын үйренген қыз екен. Күндердің бірінде бой жетіп күйеуге шығар 

мезгілі жеткенде, әкесі малға қызығып бір шалға зорлап бермек болыпты. Бұған ризалық білдірмеген қыз 

«не де болса өзім теңдес жаспен бірге болайын» деп, әкесінің үйінде істейтін бір жігітпен сөз байласып 

қашпақ болыпты. Сүйтіп, бағын сынату үшін бір білгіштің алдына барыпты. Білгіш ойланып отырып: 

—Қызым, сен басқа елдің бір кедей жігітімен қосыларсың, сенің мына барайын деп жүрген жігітің 

уәдесінде тұрмас болар,—депті. Сонда қыз білгіштің айтқанына сенбепті. Былай шыға бере «Білгіштің 

бұл не дегені, мен ол жігітпен шындап уәделесейін де қашайын, сонда қосылмай не болар екен», деген 

ойға келіпті. Ертесі түнде қашпақ болыпты. Қашуға уәделескен түні әлгі жігіт ұйықтап қалыпты да, уәделі 

жерге келе алмапты. Қыз көп уақыт жігітті күтіпті. Келмепті. Әбден зарығып отырғанда қойшы жігіт кез 

болыпты. Мұны көрген қыз «уәделескен жігітім» деп, жалма-жан аттанып, суыт жүріп кетіпті. Жол-

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1330 bet 

жөнекей қыз сөз қозғаса, жігіттің айтқан әңгімесі бұрынғы сөз байласқан жігіттің сөзіне ұқсаңқырамапты. 

Бұған қыз таңырқап, таң атып, жарық тусуін аңсапты. Бұлар түнімен жүріп, таң ата бір үлкен тау аңғарына 

еніпті. Екеуі бір-біріне қарап ғажаптаныпты. Жігіт қызды бұрын көрмеген, танымайды. Қыз байқап қараса, 

өзінің уәделескен жігіті емес. Тіпті бұл өңірден де көрмеген жігіт. Қыз қайран қалыпты. «Әлгі білгіштің 

айтқаны келетін болды-ау, мұнымен қалай да бірге қаштым. Не де болса бірге болайын. Әуелі сынап 

көрейін» деп, сынай бастапты. Сынау арқылы не кәсіпке бейім екенін аңғармақ болыпты. 

Жолшыбай қалың шілікті жыныс тоғайға кезігіпті. Сонда қыз: 

—Мынау тоғайға түйе бағар ма еді. Түйеге лайық жер екен,—депті. Жігіт тоғайға қарап қойыпты да, 

ештеме демепті. Бір кезде қалың қияқты бір түбекке кез болыпты. Сонда қыз: 

—Мынау сиырға өте қолайлы жер екен. Сиыр бағар ма еді,—депті. Жігіт бұған да ауыз ашпапты. «Бұл 

жігіт түйе де, сиыр да бақпаған екен»,—деп ойлапты қыз. Бетегесі мен тарлауы аралас біткен жазыққа 

келгенде: 

—Мынау жазыққа жылқы бағар ма еді. Жылқыға лайық жер екен,—депті. Бұған да үндемепті жігіт. Одан 

изені мен жусаны, кекіресі мен ермені аралас біткен үлкен бір күнгейге келгенде қыз: 

—Шіркін, мынау күнгейге қой қыстатар ма еді, қойға қолайлы жер екен,—дей бергенде, жігіт сәл езу 

тартып: 

—Рас, өте қолайлы жер екен. Қойды қаптата салып, қарсыдан қарап отырсаң қандай тамаша,—депті. «Бұл 

жігіт қойды көп баққан көрінеді. Ақылы қалай екен, тағы да сынап көрейін. Сол сынақтан өтсе 

қосылармын»,—деп ойлапты қыз. 

Күндердің бірінде қаланың іргесіне келіп тынығуға түсіпті. Қыз жігітке: 

—Жігітім, сен базарға барып, екеумізге үй сатып ал. Үйге басымыз сиса, аяғымыз симайтын, аяғымыз 

сиса басымыз симайтын болсын, екі аттық қорасы болсын, өзімізге тамақ, атымызға жем-су болатын азық 

дайында, дайын болғанда мені шақыр,—депті. 

Жігіт жол-жөнекей кыздың айтқан тапсырмасын қалай орындаудың амалын ойланыпты. Ойлана келе 

алған үйге кісінің басы сиса аяғы симайтын болсын дегені—екі адамдық шағын ғана үй болсын, екі аттың 

шағын қорасы болсын дегені болар. Өзімізге тамақ, атымызға жем-шөп болатын азық дайында дегені—

бұл жердің жағдайына қарағанда суы тапшы, жері шөлейт көрінеді. Адам мен малға сусын оңайға 

табылмайды екен. Бұл үшін мен дихандардың еккен қауын-қарбыздарын, жидектерін алып дайындайын, 

бұл өзімізге тамақ-сусын, әрі аттарымызға азық-сусын болады деген тұжырымға келіп, қыздың 

тапсырмасын осылайша орындапты. Орындап болған соң істеген істерін қызға келіп айтыпты. Қыз 

ойланып, «бұл жігіт ақылды екен, осыған қосылайын» деп, екеуі махаббат байлап некеленіп қосылыпты. 

Бұлардың негізгі тұрағы қаланың сыртындағы лашығында болып, аң аулап күнелтеді екен. Ара-тұра 

қаладағы алған үйіне келіп-кетіп жүреді екен. Күндердің бірінде бұлардың хабары сол қаланың ханына 

жетеді. 

—Тақсыр хан, сіздің еліңізге бөтен елден бір жігіт пен бір сұлу әйел келіпті,—деген хабарды естіген хан 

оларды іздеп шығыпты. Барып көріпті. Хан жігіттің әйеліне ғашық болып қалыпты. Уәзірлерін шақырып 

алып: 

—Мына жігіттің әйелін айырып алу керек. Бұл әйел менің ордама керек болып отыр,—депті. Сонда бір 

уәзірі тұрып: 

—Әйелді айырып алу үшін жігітті өлтіріп, көзін жоғалту керек,—десе: «Өлтіру үшін амал қолдану керек, 

ол үшін, мәртебелі ханымыз, сіз өтіріктен ауырыңыз, сонда жігітті шақырып әкеліп, «ханымызға 

жолбарыстың сүті дәрі екен, соны тауып келсең» деп бұйыралық. Жолбарысты іздеп ол баратын жолда 

қалың жыныс тоғайлар бар. Онда аю, арыстан сияқты жыртқыш аңдар көп болады. Ол осы сапарында аю, 

арыстандарға жем болып қайтып келе алмайды,—депті жауыз ханның енді бір уәзірлері. Уәзірлерінің бұл 

ақылын ұнатқан хан жігітті табанда шақыртып әкеліп: 

—Жігітім, сені шақыртудағы мақсатым, мен ұзақтан бері сырқат едім. Көп емделіп жазыла алмадым. 

Балгерлердің айтуына қарағанда, жолбарыстың сүтін ішсем жазылатын түрім бар. Маған жолбарыстың 

сүтін әкеліп бер. Мұны әкелуге сенен мықты жігіт іздеп таппадым,—депті. Жігіт: 

—Болады, тауып әкелейін,—деп кетіпті. 

Жігіт үйіне қайтып келген соң, барлық жайды әйеліне айтыпты. Әйелі ойланып отырып мынадай ақыл 

айтыпты: 
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—Ханның мақсаты сені бұл дүниеден жоғалтып, мені өзі алу ғой. Бұдан құтылудың амалы табылады. 

Айыр таудың ар жағында бір жыныс тоғай бар. Сол тоғайдың дәл ортасында орнынан қозғалмайтын бір 

жолбарыс отыр. Оның табанына сида кіріп жүре алмай жатқанына жеті жыл болды. Ол сол маңдағы 

аңдардың патшасы. Оны үнемі басқа жануарлар асырап келеді. Сен сол жолбарысты тауып, табанындағы 

сиданы алып тастасаң, ол саған жақсылық істейді. Айтқаныңды орындап сені мақсатыңа жеткізеді. Әр 

қандай жыртқыш аңдар кезіккенде: «Тыныш, қарақұлақ, қақай!» десең, олар саған тимейді. 

Жігіт айыр таудың ар жағына сапар шегіп, жаралы жолбарысты іздеп шығыпты. Жолбарысқа жеткенше 

жол-жөнекей неше түрлі жыртқыштар кезігіпті. Сонда жігіт: «Тыныш, қарақұлақ, қақай!»,—деп қойса, 

жыртқыштар жуасып, өз жөніне кете береді екен. Күндердің бірінде айыр таудың ар жағындағы жыныс 

тоғайдың ішінен жолбарыс патшаны тауыпты. Оның табанына кірген сиданы жұлып тастап, дәрілеп 

жазыпты. Сонда жолбарыс қуанғаннан: 

—Сен маған көп жақсылық істеп, мені бейнеттен құтылдырдың. Бұныңа рақмет, ал бұл араға адамзат 

баласы келе алмаушы еді. Сен өзіңнің ерлігіңмен келіпсің, неге келдің, не мақсатың бар, айт, орындап 

берейін,—депті. 

—Ханымыз ауру еді, ауруына жолбарыстың сүті ем екен, соны іздеп шығып едім. Бұдан басқа жұмысым 

жоқ,—депті жігіт. 

—Жолбарыстарды жинап, сүтті тауып берейін,—деп жан-жаққа жар салған екен. Жолбарыс патшаның 

бақырған даусын естіген хайуанаттар түгел жиналыпты. Тек бір ғана жолбарыс келмей қалған екен. 

Сүйтсе, ол жолбарыс туып қалыпты. Жолбарыс патша барлық мақұлықтарды таратып жіберіпті. 

Ертесінде әлгі туған жолбарысты шақырып әкеліпті де, жігітке қосып беріпті. Бұлар жүрерінде: 

—Жігітім, мына балалы жолбарысты саған қосып беріп отырмын, бұны жетектеген күйіңше ханыңа 

апарып бер. Сауып, сүтін ішсін, дереу жазылады. Жолда шаршасаң мінерсің, бірақ өзің де, басқалар да 

ұрып, жәбір көрсетіп жүрмеңдер. Ханың жазылған соң осы барған іздеріңмен қайтар. Мұртымнан бір тал 

берейін, қалтаңа салып ал, басыңа күн туғанда отқа тұтатсаң, мен әзір боламын да, сені сол ауыр халден 

құтқарамын,—депті. Жігіт балалы жолбарысты жетелеп жүріп отырыпты, Күндердің бірінде хан 

ордасына жетіп, жолбарысты ханға табыс етіпті. Мұны көрген уәзірлер мен хан зәресі ұшып әбден 

қорқыпты. Алдына келіп қалған соң хан амалсыздан балалы жолбарыстың сүтін саудырып ішіп, 

«жазылыпты». Хан «жазылған» соң жігіт «сенен енді құтылған шығармын-ау» деп, балалы жолбарысты 

жетелеген күйі сыртқа алып шығып, келген ізі бойынша жолға салып қойыпты да, өзі үйіне кетіпті. 

Жігітті өлтірудің айласын таппай дағдарған хан мен оның уәзірлері тағы да ақылдасыпты. Сонда ханның 

бас уәзірі: 

—Бұл жігітті аю-жолбарыстар жеп өлтірер, сонымен жоқ болар деп тоғайға жіберсек те өлмей келді. Енді 

мұны қисынын тауып орға түсіріп өлтіргеннен абзалы жоқ,—депті. Бас уәзірдін амалын жақтаған бір 

уәзірлер: 

—Ханымыздың қалың әскерін «жау шапты» деп, соғысқа аттандырайық, бұл жігітті осы әскердің 

қолбасшысы етелік, сонда жігіт қалың қолдың ең алдында жүреді. Бұлардың алдына үлкен ор қаздырып 

қоялық та, соған түсіріп өлтірейік,—депті. Хан уәзірлерінің бұл амалын мақұл көріпті. Жігітті шақыртып 

алып: 

—Менің қалың қолымның қолбасшысы жақсы емес, сені сол әскердің бас қолбасшылығына тағайындауға 

шақырттым,—депті. 

—Алдияр тақсыр, сіз не жұмысқа бұйырсаңыз да атқаруға мен дайын,—деп жауап беріпті жігіт. Кеште 

үйіне барғанда хан қолбасшы етіп сайлағанын әйеліне жеткізіпті жігіт. 

—Сені хан текке қолбасшы сайлап отырған жоқ. Мұның соңында сұмдық бар. Бірақ қорықпа, тапсырған 

жұмысын істей бер. Әлгі жолбарыс өзіңе берген мұрт пен мына шақпақты жаныңнан тастама. Бұларды 

салған кісең қашан да беліңде болсын. Басыңа ауыр күндер туа қалса, бұлар ес қатады,—деп күйеуінің 

көңілін жұбатып ақыл айтыпты келіншек. 

Жігіт қолбасшы болып хан ордасында істей беріпті. Күндердің бірінде «жау келді» деп, барлық әскер 

дүрлігіп кетіпті. Сонда әлгі жігіт қалың қолмен бірге жау шапты деген жаққа қарай шаба жөнеліпті. Елден 

ерек шығандап озып шыққан жігіт бір жерге келгенде ат-матымен уәзірлер қаздырып қойған үлкен орға 

түсіп кетіпті. Бұны көрген ханның адамдары әскерін кайтарып алып кетіпті. Жігіт терең қазылған ордан 

қалай шығудың амалын таппай жатыпты. Бір кезде кісесіндегі жолбарыстың мұртын тұтатыпты. Сол 
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сағатта жолбарыс дайын болып, жігітті ордан шығарып жіберіпті. Жігіт ордан аман-есен шыққан соң, 

үйіне келіпті. Сол күні хан жасауылдарын шақыртып алып: 

—Осындай қолбасшы болып орға түсіп өлген жігіттің әйелін ордаға алып келіңдер,—деп бұйырыпты. 

Жасауылдар жігіттің үйіне келсе, жігіт үйінде отыр екен. Бұған ғажаптанған жасауылдар қайтып барып 

көргендерін ханға айтыпты. Бұл хабарды естіген хан ызаға булығып, уәзірлерін шақырып алыпты да: 

—Жігітті үйге қамап өртеп өлтіру керек,—деп бұйырыпты. Ханның бұйрығы бойынша жасауылдар 

жігітті тағы шақырып барыпты. Жігіт жүрер алдында әйелімен ақылдасыпты. Сонда әйелі: 

—Бастапқы екі реткі амалмен сені өлтіре алмаған хан осы жолы үйге қамап қойып өлтірмек оймен сені 

шақыртып отыр. Сақ болғайсың, сені хан жаңадан жасатқан үйіне кіргізуі мүмкін. Егер соған өрт қойса, 

сол үйдің ішінде арнаулы жасалған бір жер үй бар. Соның ішіне кіріп алсаң, өрт сені шарпи алмайды,—

депті. 

Жігіт шақыру бойынша ханның ордасына барыпты. 

—Мен сені аман қалғаның үшін қонаққа шақырып отырмын, жаңадан бір сарай жасатып едім, соны көрсін, 

саяхат етсін деп шақырттым,—депті хан. Сонымен жігітті ертіп жасаулы жаңа үйге енгізіпті. Жігіт үйге 

кірген соң оны жалғыз қалдырыпты да, есіктерін тарс бекітіп, сыртынан қарағайды үйіп, өрт қоя беріпті. 

Сарайдың сырты өртеніп, ішіне өте бергенде жігіт жер үйге тығылып өрттен аман қалыпты. Жігіт түнімен 

сол үйде бұғып жатып ханнан қалай құтылудың айласын ойлапты. Залым ханды амалын тауып өлтіруге 

бел байлапты. Таңға жуық байқап қараса, хан таңғы намазға дәрет алғалы сыртқа шыққан екен. Осы 

орайда жігіт өртенген үйден шыға келіп, ханға сәлем беріпті. Хан шошығаннан талып қалыпты. Уәзірлері 

су бүркіп оны есіне келтіріпі. Осы кезде жігіт тұрып: 

—Ханеке, мен өртеніп өлгеннен кейін сенің өлген әкеңнің қасына бардым, әкең өлгенде жаназасына бір 

қара серке байлаған екенсің, оны көрдім. Әкең «көзінің тірісінде маған балам келіп бір жолығып қайтсын» 

деп, саған сәлем айтты,—депті. Сонда ақымақ хан: 

—Ондай болса, мен де әкемді көріп келейін. Мені кешегі өзіңдей қып өрте,—депті. Мұны естіген жігіт 

іштей қуанып ханның үйінің, айналасына ағаш-отындарды жинапты да, ханды үйге қамап, есік-

терезелерін мықтап бекітіп өртеп жіберіпті. 

Сүйтіп, залым хан өртеніп өледі. Оның орнына қарадан шыққан бір жігіт хан сайланады. 

Жігіт үйіне қайтып келіпті. Келсе жүкті қалған әйелі босанып, егіз бала тауыпты. Баланың біреуі ұл, біреуі 

қыз екен. Күн өтіпті, ай өтіпті, балалары өсіп талпына бастапты. Еңбектеп жүрген екі баласын әкесі үйде 

еркелете ойнатып, қуаныш қылып отырыпты. Шалқасынан түсіп тынығып жатқан әкесінің омырауына 

екі бала келіп жабысып ойнағанда, жігіттің ойына баяғыда көрген түсі елестепті. «Түсімнің мен іздеп 

шыққан жоруы осы екен ғой» деп тұжырып, шаттық, қуанышқа бөленіпті. 

55. Ханның үш ұлы 

Бір ханның үйелмелі-сүйелмелі үш ұлы болыпты. Үшеуі де отау иесі жасына жеткенімен, бірде-бірі 

үйленбепті. 

Хан бір күні уәзірін шақырып алып: 

—Балаларым ер жетті, енді үшеуін де үйлендіремін, кімнің қызын алады екен, таңдаған, сүйген қыздарын 

өздері айтсын, қалың малы қанша болса да беремін, дәулетім жетеді, үшеуінің тойын бір күні жасаймын, 

сен балаларымды жеке-жеке шақыр, ақылдасайық,—деді. 

Уәзір алдымен үлкен ұлын шақырып келеді. 

—Балам,—дейді хан,—жасың жетті, сені үйлендіремін, жасау-жабдығың дайын, қалың малға беретін 

мал-мүлік, алтын қазынам да жетеді, осы шаһардан таңдаған қызың болса айт, дереу құда түсемін де, іле-

шала той жасаймын. 

—Сіз кімнің қызын ұйғарсаңыз соны алайын,—дейді үлкен ұлы. 

—Жоқ, онда болмайды, сен өзің таңда, кейін жүздемегің жараспаса, обалдарың менде қалады,—дейді хан. 

—Маған ерікті шынымен берген болсаңыз, осы шаһардағы саудагер Сиямның қызын аламын,—деп жауап 

береді бала. 

—Мақұл, дереу құда түсемін,—деп хан уәдесін беріп шығарады. 

Енді ортаншы ұлын шақыртып, оған да: 

—Дереу біреуге құда түсіп, қалың малын айдатып, той жасап келіншек алып беремін, кімді алатыныңды 

айт,—дейді хан. 
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—Менің тілегімді беретін болсаңыз, саудагер Сиямның қызын аламын,—деп жауап қайырады. 

—Мақұл, дереу құда түсемін саудагер Сиямға,—деп уәдесін беріп, оны да шығарады. 

Кезек кенже ұлына келеді. 

—Ата, сіз шақыртқан екенсіз, соған келдім, не тапсырмақшы едіңіз?—деп тағзым етіп тұра қалады. 

—Үш ұлдың кенжесі бола тұрсаң да, сен де ер жеттің, отау иесі болдың, екі ағаңмен бірге сені де дереу 

үйлендіріп, келін түсірейін деп отырмын, осы шаһардағы қалың қыздан сүйіп таңдаған біреуің бар шығар, 

соны айт, бүгіннен қалдырмай үшеуіңнің тойыңды бір-ақ істеймін,—дейді атасы. 

—Сіздің бөтен пікіріңіз болмаса, осы шаһардағы саудагер Сиямның қызын алар едім,—дейді кенжесі. 

—Мақұл, құдалық сөйлесіп, той жасауға қамданамын,—деп оны да шығарады. 

Үш ұлының бірінің басын біріне қоспай, тұтқиыл ақыл салғанда бәрінің бір қызға ғашық екені білініп 

қалды. Енді қайту керек? Бәріне де өзінің айтқан сөзі бойынша бір қызды алып беретін болып уәде 

ұстатты. 

Хан үш ұлын қайта шақыртады да, былай деп билік айтады. 

—Үшеуіңнің әрбіріңе жүз түйе тоғанақ артып, отыздан нөкер қосамын. Сауда қылып, ел аралап 

келесіңдер. Өздеріңе тиесілі жүз түйе жүкке қайсының қымбат бағалы бұйым әкелсеңдер, әрі көп пайда 

түсіріп келсеңдер саудагер Сиямның қызын соныңа алып беремін. 

Үш ұл үш жүз түйе тоғанақпен жолға шығады. Әрбірі өз бақтарын сынамаққа, талайларынан көрмекке 

үш бөлініп, үш шаһарға кіреді. 

Үлкені дүкендерді аралап сауда жасаудың қамында жүргенде бір адамның бір айна көтеріп: 

—Айна сатамын, айна сатамын, мұның құны жүз түйе жүк,—деп айғайлап жүргенін көреді. 

—Жүз түйе жүкке сататын айнаңның не қасиеті бар солғұрша?—деп жанына келеді. 

—Айнаның қасиеті сол, айлық жердегіні осы айна арқылы көруге болады,—деп айнаны оның алдына 

әкеледі. Айтса айтқандай, айнаны қолына алып қараса, айшылық жерде қалған өзінің шаһарын, әке-

шешесін көреді. Енді бір айналдырып Сиямның қызына түсірсе, ай мен күндей болып, оның отырғанын 

көреді. 

—Мақұл, жүз түйе жүкке алайын айнаңды,—дейді де, қолма-қол құнын төлеп айнаны алады. 

«Екі інім қайда жүр екен» деп, оларды іздестіріп еді, екі шаһарда жүрген ол екеуін де көреді. «Енді 

інілерімді ертіп алайын да үйіме қайтайын» деп, ортаншы інісіне қарай жол тартады. 

Ортаншысы бір қалаға кіреді де, дүкендерді аралап келе жатып, кілем көтеріп сатқалы жүрген біреуге тап 

болады. 

—Кілем сатамын, кілем сатамын, бұл кілемге отырса болды, кісіні қалаған жеріне қас қағымда 

жеткізеді,—деп айғайлайды ол. 

«Кілемді алайын да шаһарыма қайтайын, Сиямның қызына да тез жетемін, ағам мен інім мұндай нәрсе 

таба алмаған болар» деп ойлаған ол құнын сұрайды кілемнің. 

—Жүз түйе жүк,—дейді. Бала дереу келіседі де жүз түйе тоғанаққа кілем алады. Саудасын бітіріп 

тұрғанда жанына ағасы келеді. Екеуі інілерін іздеп жолға шығады. 

Кенжесі ағаларынан бөлініп кеткен беті бір шаһарға келеді. Талай дүкенді аралайды. Нелер қымбатты 

бұйымдарды көреді, бәрін жақтырмай жүргенінде: 

—Алма сатамын, алма сатамын,—деп жалғыз алманы көтеріп ұшып-қонып жүрген біреуге кезігеді. 

«Осынша жүгіріп жан таласқанда еңбек төленерлік не хикметі болғаны бұл алманың? Жөнін білейінші» 

деп, шақырып алады жанына. 

—Алманың ерекшелігі мынау, өлгеніне үш күннен аспаған адамның қандайына болсын, алманы иіскетсе 

тіріледі, алманың қасиеті осы,—дейді алма сатушы. Құнын сұраса, жүз түйе жүк екенін айтады, «бұдан 

асыл қымбатты бұйымды екі ағам таба алмаған болар, осыны бар ақшамды берейін де алайын» деп ойлап, 

бала саудагерден алманы алады. 

Алманы алып тұруына, жанына екі ағасы келіп қалады. Үшеуі де саудасын жасап болғанын айтады біріне-

бірі. Ортаға салғанда бәрі де дүниеде жоқ қымбат бағалы бұйымдар алған болып шығады. Айнаны 

қолдарына алып үшеуі шаһарларын көреді. Ата-анасын көреді. Қайта айналып, саудагер Сиямның 

қорасына түсірсе, жабырласқан қалың адам көрінеді. Сүйтсе, олар Сиямның қызы өліп, соны жерлеуге 

жиналған кісілер екен. Тағат қылмай үшеуі кілемге отырады да, шаһарларына келеді. Бұлар келгенде 

қызды қабірге салып бетін жауып жатқан кез екен. Дереу қайта аштырады да, қызға алманы иіскетеді, қыз: 
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—Паһ, нағып қатты ұйықтап қалғамын,—деп басын көтереді. 

Бұдан кейін қызды үшеуі аларманға келеді. Қайсысы алу керек, қыздың аман қалуына бәрінің де үлесі, 

еңбегі бар, тағы да талас, қызғаныш туылады. 

—Қыздың өлгенін мен сатып алған айнамен көрмесек, кешігіп келетін едіңдер, тез хабар жеткізген мен, 

қызды мен алуға тиістімін,—дейді үлкені. 

—Айнадан көрген күнде де, кілемі болмаса уағында келе алмайтын едік, бәрі мен сатып алған кілемнің 

арқасы, қызды мен алуға тиістімін,—дейді ортаншысы. 

—Уағында көргенмен, келгенмен, қызды тірілтерлік алма-дәрі болмаса, барлық еңбек зая болатын еді, 

сондықтан алманы мен таптым. Қызды мен тірілттім, қыз маған тиесілі,—дейді кенжесі. 

Қайсысының алуына, еңбектерінің зор екеніне төрелік айта алмай, жұрттың да бастары қатады. Осы кезде 

атасы отырып билік айтады: 

—Сиямның қызын үлкен балам алуға тиісті, үйткені менің істемек болған тойым—тұңғышымның тойы, 

бәрінен бұрын сол үйленуге тиісті, екінші, үшеуі ағаласқан күнде де қашан да жол үлкендікі болады. 

Үшінші, Сиямның қызын аламын дегенді айтқан алдымен үлкен ұлым, төртінші, айнамен бұрын көрген 

сол, ол хабар бермей кешігіп қалар болса қыз дүниеде жоқ еді. Қаншалық еңбектері болғанмен екі інісі 

алдымен ағасын үйлендіріп жеңгелі болу керек, онан кейін жастарына қарай үйленеді. 

Жұрт та бұл әділ төрелік болды деседі, кейінгі екі ұл да аға алда болуға тиіс деседі. 

56. Қорқау шал 

Бір қорқау кісі болыпты. Ол үйленгеннен кейін әйелі бір ұл тауыпты, тұңғышынан кейінгі баласын «шыр» 

етіп жерге түскенде-ақ әкесі даяр отырады екен де, өзі жеп қояды екен. Сүйтіп ол жеті баласын жеп 

қойыпты. 

Әйелі тоғызыншы балаға жүкті болады. Жалғыз ұлы әкесінің өз балаларын жеп қоятынын білген соң 

ендігі бауырын аман алып қалуды ойластырады. 

Шешесі толғатып жатқанда бала нәрестені алып қашпаққа даярланады. Әкесі пышағын жалаңдатып, 

баланы жеймін деп аңдып отырады. Таңға жақын шал талықсып ұйықтап кетеді. Бала «шыр» етіп жерге 

түскенде ағасы баланың кіндігін кеседі де, орап алып қаша жөнеледі. Оянып кеткен әкесі тұра қуады. 

Бірақ бала жеткізбей сол күйі құтылып кетеді. Бала бауырын алып Үш шошақтың бауырындағы бір 

қараша үйге келеді. Ол үйге бауырын бақтырады да, өзі аң аулап, әлгі үйдің кісілерін бағып жүреді. 

Құтқарып қалған бауыры әйел бала екен. Кейін келе ол едәуір ер жетеді. Ендігі жерде қарындасын ертіп, 

ел аралап кете барады. Жүре-жүре түнделетіп бір қалаға келеді. Қалада ешкім жоқ. Бір-ақ үйде ғана шам 

жарығы көрінеді. Баспалап үйге келсе, бір қазан ет асылып тұрады. Сөйтсе ол адамның еті екен. Енді бір 

үйде күңгірлеген дауыс шығады. Жасырынып келіп тыңдаса: 

—Бұл қаланың адамы таусылды, енді адамды қайдан тауып жейміз?—деп, сөз қылып отырады үйдегілер. 

Бір заманда біреуі: 

—Қазандағы ет піскен шығар, көріп келейін,—деп сыртқа шыға бергенде, аңдып тұрған жігіт басын қағып 

алады. 

—Әлгі нағып жоғалды, мен біліп келейін,—деп екіншісі шыға бергенде, оның да басын қағып алады. 

—Екеуі бірігіп етті жеп жатыр ма, қарайыншы,—деп шыққан үшіншіні өлтіреді. Сөйтіп, алтауын өлтіреді. 

—Бәрі жиылып алып етті жеп жатқан көрінеді,—деп асығыс соңғы біреуі шыға бергенде, оның басын 

қағып қалады. Бірақ, ол осы адам жейтін жеті жалмауыздың бастығы—ең күштісі екен. Қылыш оның бір 

шекесін ғана қағып түсіреді. Жаралы адам жігітпен алыса кетеді. Алысып жүргенде қорқау бір құдыққа 

құлап түсіп кетеді. Жігіт құдықтың аузын үлкен тиірмен таспен бастырып қояды да, қорқаулар отырған 

үйден тінтіп жүріп кілт тауып алады. Кілтті алып әр үйдің есігін ашып қарап жүрсе, бір үйде жеті тұлпар 

байлаулы тұрады. Алдарына бір жағынан су ағып келіп тұр да, бір жағынан шөп келіп тұр. Ішінде бір 

ерекше бөлек бір қара шұбар ат тұрады. Мұны көргеннен кейін жігіт қарындасына келеді. Жігіт 

қарындасымен әлгі иен шәріде тұра береді. Өзі аң аулап күнкөріс қылады. Бір күні жігіт аңға шығарда: 

—Сен мына үйдің есігін ашпа, ана құдықтың аузындағы тастың үстіне отырма,—деп қарындасына 

тапсырады. 

Ағасы кеткен соң қыз үйдің есігін ашады да, жеті атты көреді, құдықтың аузындағы тасқа да отырады. 

Бір кезде құдықтың іші дүңгірлейді. Қыз құдық аузындағы тасты қопарып қараса, ішінен: 

—Сен не қылған жансың?—деген бір адамның даусын естиді. 
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—Біз жалғыз ағаммен екеуміз осы шәріге келген екі жолаушымыз. Қазір осы шәріде тұрамыз,—дейді қыз. 

—Сен нағып жатқан адамсың? 

—Біз ылғи адам жейтін жеті жалмауыз едік. Осы қаланың адамын түгел жеп болдық. Бір күні түнде сенің 

ағаң бірімізді бірімізге қоспай, білдірмей өлтіріп кетті. Мен жаралы қалдым. Мені осы құдыққа түсіріп 

қамап кетті. Енді сен мені шығарып ал. Екеуміз бірігіп жан бағайық, бұл шәріде ешкім қалмады. Ағаң 

бәрібір сені алып жатқаны жоқ,—дейді жалмауыз. 

—Менің ағам оған көне ме, оны қайтеміз? 

—Оның амалы табылар, пәлен үйдің алдында менің жарты шеке сүйегім жатыр, сен алдымен соны ал 

және шұбар аттың сауыр жүнінен ал, сүйекті орнына қой, сонан соң жүнді сулап жараны айналдыра 

жапсырсаң басым қалпына келеді. 

Қыз қорқаудың айтқаны бойынша істейді де, екеуі қосылысады. Мұны ағасы білмейді. Қашан да ағасы 

аңнан келгенде қыз тажалды сандыққа тығып бағады. Сүйтіп жүргенде қыз екіқабат болып қалады. Қыз 

өтірік ауырған болады да, бір күні ағасына: 

—Мен ауру болдым,—дейді. 

—Саған немене ем болар екен?—деп, ағасы абыржи сұрайды. 

—Шалғай бір жерде жеті әулиенің шырағы бар, соны әкеліп бер,—дейді. Жігіт жалғыз қарындасы үшін 

азаптан қорықпай шырақты іздеп кетеді. Келе жатып бір кісіге жолығады. Оған сәлем беріп амандасқан 

соң шаруасын айтады. 

—Оны табуға болар, ол пәлен жерде, бір жерде жеті әулие намаз оқып отырады, солардың жеті шамы бар. 

Бетегеден биік, жусаннан аласа болып бар да, олар әрі қарап намаз оқып отырғанда шамды алып қаш,—

деп жол көрсетеді. 

Әлгі кісінің айтуы бойынша шамды тауып, алып қашып қарындасына келеді. Қарындасы тұрған жерге 

жақындағанда жолдың бойында, тікеннің түбінде бір жас бала жылап жатады. Баланы алады да 

қарындасына: 

—Жолдан бір бала тауып алдым, мұны бауыр қылып алайық, екеу едік, енді үшеу болдық, сен бақ,—деп 

береді. 

Әсілінде бұл қарындасының тапқан баласы болатын. Ағасының қарасы көрінгенде жалмауыз екеуі әдейге 

тікеннің түбіне қойып қойған еді. 

—Мен әлі жазыла алмадым,—деп кейіпті қарындасы. 

—Енді не ем болады?—деген ағасына: 

—Пәлен жерде бір сары аю бар, соның апанынан шөп әкеліп бер, соны қайнатып ішіп, жуынсам 

жазылармын,—дейді қыз. Ағасы мұны да іздеп кетеді. 

Ай жүреді, жыл жүреді. Жол-жөнекей тағы әлгі кісіге жолығады. Оған шаруасын айтқан соң, ол кісі: 

—Балам, ол «Барса келмес» деген жерде, ол кісі жейтін аю, оның апанына кіру қиын. Қиямен қиялап, 

жылғадан жорғалап, бетегеден биік, жусаннан аласа болып барып алмасаң, қолға түспейді,—дейді. 

Жігіт мұны да әкеледі. Ол келе жатқанда қыз бен тажал: 

—Бұл тағы да өлмепті, енді қайтеміз?—деп ақылдасады да, майға у салып, шелпек пісіріп жігітке береді. 

Жігіт шайды ұрттап, шелпекті жеуге ұмтылса, әлгі жас бала жігіттің қолын қағады, жігіт үш рет ұмтылады. 

Бала үш рет қағады. Осы кезде көріп жатқан тажал: 

—Мынаның қорлығы-ай,—деп атып тұрып жігітпен алыса кетеді. Екеуі бірін-бірі ала алмай жүргенде 

жігіттің қарындасы тажалдың аяғының астына кебек, ағасының аяғының астына бұршақ төгеді. Осы кезде 

тажал балаға: 

—Менің бел балам болсаң, қылышымды әкеп бер,—дейді. 

—Менің жолдан тауып алған інім болсаң, қылышымды әкеп бер,—дейді жігіт. Сонда бала: 

—Сен менің әкем болғаныңмен мені далаға тастағансың, сонда ағам әкеліп мені баққан,—деп ағасына 

қылыш әкеп береді. Сүйтіп жігіт тажалды өлтіреді. Қарындасын да өлтіреді, бауырын алады да тағы бір 

жерге келед, бұл жерде бірнеше жыл мекендейді. Бала да бірталай жасқа келіп қалады. Содан олар бір 

шәріге көшеді. 

Бұл қаланың ханы: «Менің палуаным бар, соны жыққан кісіге қызымды беремін»,—деп жар салады. 

Жолға шығарда інісіне екі тал гүл шөп егіп беріп: 
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—Мұның бірі—мен, бірі—сен. Мына шөп гүл ашып құлпырып тұрса, менің жолым болғаны, сарғайып 

тұрса, менің басыма күн туғаны, қураса өлгенім, шөп сарғая қалса мені ізде,—деп тастап кетеді. 

Жігіт ханның Арлан төбет аталған палуанын жығады да қызды алады. Сүйтіп жүргенде тағы бір шәрінің 

патшасы: «Менің өгіз палуаным бар, соны жыққан кісіге қызымды беремін»,—дейді. Бұл хабарды естіген 

жігіт палуанды жығып, қызды інісіне алып беруге кетеді. 

Бұл жолы жігіт өгіз палуаннан жығылып қалады да, тұтқынға алынады. Осы кезде гүл сарғая бастайды. 

Бала ағасын іздеп жолға шығады. Бірнеше күн жүріп ағасының үйін табады. Кештетіп келіп ағасының 

үйіне қонады. 

—Мынау менің күйеуім ғой, бұл маған неге үндемейді,—деп таң қалған жеңгесі түнде төр алдында 

жатқан «күйеуінің» жанына келеді. Көрпені аша бергенде бала сол шынтағымен әйелді қағып қалады. 

Қатын аң-таң болып төсегіне келіп жатады. Таңертең ағасының жөнін ұғады да, бала жолға түседі. 

Бірнеше ай жүріп ханның ауылына келеді. Болып жатқан бір тойдың үстінен түседі. Дереу өгіз палуанмен 

күресіп, оны жығып әрі өлтіріп, ағасын тұтқыннан шығарып алады. Қызды да алатын болады. 

«Құда, күйеуді сыйлаймыз» деген атпен, хан бір үй даярлатады. Және ішіне толтыра тағам қояды. Бұл үй 

темірден салынған екен. Бұған кірерде ағасы: 

—Бұлардың түрі жаман, кірмесек қайтеді?—дейді. 

—Тәуекел, кірейік, қорықпайық,—деп інісі тұрып алады. Адамдар үйге кірген соң: «Жалғыз аттыларға 

қыз береміз бе? Өртеп жоғалтайық»,—деп олар үйдің сыртынан отынды үйіп өрт қояды. Темір үй қызып 

болғанда бала іргесін көтеріп, ағасын ертіп шығып кетеді. Амалы таусылған хан ақыры қызын береді. 

Үшеуі жолға шығады. Жол ортада інісі ағасына: 

—Екеуміз күш сынасайық,—дейді. 

—Ағайынды екеуміздің күш сынасуымыздың жөні жоқ,—деп көнбейді ағасы. Бала: 

—Ондай болса мен кетемін, сені көрмеймін,—деп тұрып алады. Лажсыздан ағасы күш сынасуға көнеді. 

—Ендеше, менің сол шынтағымды ат,—деп көтеріп тұрады. Лажсыздан інісінің сол шынтағын атады. 

Атып болғаннан кейін: 

—Не үшін маған атқыздың? Егер осының сырын айтпасаң мен кетемін, сені көрмеймін,—деп ағасы тұрып 

алады. Ағасының кетуіне көзі жеткен інісі шынын айтады: 

—Сен жоқта мен сенің үйіңе келдім. Жеңгем мені сен деп қойныма жатпақ болды. Сонда мен сол 

шынтағыммен қағып жібердім. Сондықтан осы шынтағым кінәлі болды. Сол үшін атқыздым. 

Осыдан кейін арадағы болымсыз, әрі білінбей бара жатқан түйіншек шешіліп, екеуі өз шәріне келіп 

мұратына жетіпті. 

57. Опасыз туыс 

Ертеде дүниеден кедей бір шал өткен екен. Шалдың екі ұлы болыпты. Адал еттіде жалғыз ала биесі болған 

екен. Күндердің бірінде ұлдары әкесіне:—Әке, осы ала бие кұлындағанды қойды. Мұның не құлынының, 

не қымызының қызығын көрмедік. Осыны сатып жіберіп орнына бір бұзаулы сиыр алсақ қайтеді?—деген 

екен. Сонда әкесі тұрып: 

—Ала бие жылында емес, күнінде кұлындайды. Құлындағанда таңға жуық ыңғай алтын құлын табады. 

Амал не, сол алтын құлынды аяқтана бергенде аспаннан бір алып қара құс келеді де аспанға алып шығып 

кетеді,—депті. Әкесінің бұл сөзі екі ұлын қатты тамсандырыпты. 

Екі бірдей керіскедей азамат тұра қара құсқа жем болмақпыз ба? Әке-ау, мұны ертеректе неге айтпағансыз? 

Күзетеміз де құлынымызды алып қаламыз,—депті олар. 

Сонымен бірінші күнгі күзетке шалдың үлкен ұлы шығыпты. Әкесінің айтқанындай, таң қылаңдап келе 

жатқанда ала бие құлындап құйрық жалы нұр шашып тұратын алтын құлын туыпты. Құлын туған кезде 

нұрымен төңірек жап-жарық боп кетіпті. Сол мезетте аспанға ойнақшып түнліктей қара бұлт шығып, 

найзағай жарқ-жұрқ етіп, от қамшысын сабалай жөнеліпті, нөсер құйып, алай-дүлей дауыл тұра қалыпты. 

Осы аласапыранның ішінде аспаннан бір алып қара құс құйылып алтын құлынды шыңғыртып іліп ала 

жөнеліпті. Күзетте тұрған жігіт қару қылғанның орнына есінен адасып, талып қалыпты. Есін жиған кезде 

әкесі мен інісіне: 

—Бұл біздің маңдайымызға жазылған сор екен. Оны жеңу қолымыздан келмейді—депті. Сонда шалдың 

кіші ұлы тұрып: 
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—Шешеміз бізді ұл деп тапқан. Құсқа өз ырысымызды жем ете алмаймыз,—деп кеудесін қағыпты. Осы 

бетінде кешке дейін арпалысып, алмас семсер соғыпты. 

Әкесі мен ағасының: 

—Қой деген соң қой енді, өзің мерт боласың, бұл бізге жабысқан пәле,—дегеніне қарамай соққан семсерін 

алып кешке күзетке тұрыпты. 

Құлын аяқтана бергенде күндегі әдетінше аспаннан алып қара құс алтын құлынға қарай құйындата 

құйылыпты. Құлынды шеңбектей берген қара құсты қаһарын бойына жиып, күзетте кектене тұрған паң 

жігіт қолындағы семсерімен қара санынан ала тартып қалыпты. Санынан жараланған алып қара құс алтын 

құлынды тастап, аспанға тік шығып кетіпті. 

Бірнеше күн өткен соң кіші ұлы әкесіне: 

—Көп жылдар бойы қара құс алып кетіп жүрген алтын жылқымызды қайтарып келем,—деп тілек қояды. 

Шалдың үлкен ұлы алдыңғы реткі жеңілісіне жерге енердей ұялып, намыстанып жүреді екен. Інісіне 

қосылып ол да әкесіне: 

—Мен де барсам,—деп тілек білдіреді. 

Шал екі ұлының тілегін қабыл алып, батасын беріп аттандырып салыпты. Аттандырарда: 

—Балаларым, жүре берсеңдер осы қара жол бір жерге барғанда екіге айрылады. Қара құстың мекені біріңе 

болмаса, біріңе кезігер, екеуің жолдың екеуімен жүр,—депті. Расында ай жарымдай сапар шеккеннен 

кейін үлкен даңғыл жол әкесінің айтқанындай, екіге бөлініпті. Жолдың Меке жаққа кеткені тақ-тақ екен 

де, батысқа кеткені көп із түспеген сонылау екен. Шалдың үлкен ұлы тақтақ жолды таңдап алыпты. Кіші 

ұлы сонылау жолмен жүре беріпті. 

Арада маусым өтіпті, жыл өтіпті, тіпті бірнеше жыл өтіп кетіпті. Бұлар арқа еті арша, борбай еті борша 

болып, әбден шаршапты. Киімдері өрім-өрім болып, қолдарындағы темір таяқтан тебендей қалыпты. Сол 

кезде шалдың кіші ұлы тереңде иен, құзар жартасты бір шатқалға келіп жетіпті. Сай табанында тастан-

тасқа соғылып, ақ көбік шаша долданып асау өзен ағып жатыпты. Ол осы өзенді өрлеп жүре беріпті. Бір 

жерге келгенде алты қанат ақ орда кезіге кетіпті. Ордаға кіріп келсе, орданың дәл ортасында бір тай қазан 

қозы еті пісіп тұрыпты. Оң жақ босағасындағы дәу сабада сары қымыз іркілдеп тұр екен. Оның өр 

жағында шағи шымылдық құрулы тұрыпты, ашығып келген жігіт шымылдықпен жұмысы болмай, тай 

казандағы етті сыпырып-сиырып жеп, қымызды бір-ақ көтеріпті. Онан кейін құрулы шымылдықты ашса, 

ай мен күндей сұлу қыз отыр екен. Қыздың екі қолы қайырылып керегеге байлаулы, ерні темір істікпен 

түйреулі екен. Жігіт көре сала қыздың қолын байлаудан босатып, ерніндегі түйреулі істікті жұлып алыпты. 

Сонда қыз: 

—Ағатай-ай, менің де адамзатты көрер күнім болады екен-ау,—деп, жігітті мойнынан құшақтап бас 

салыпты. Өксігі басылғаннан кейін жігіт қыздан жөн сұрапты. 

—Бұл орда адамзаттікі емес, диюдікі,—депті қыз,—мен бір жесір кемпірдің жалғыз қызы едім. Осы 

диюдің щешемді зар еңіретіп тастап, мені алып қашып келгенін жыл жарымдай болды. Өзі түнде аңға 

шығады, кетерінде «үйдегі етті жеп, қымызды ішіп қоясың» деп менің аузымды түйреп қояды... 

—Мал бар ма диюда? 

—Ыңғай алтын жылқысы бар. Осы өзеннің құйғаны үлкен көл болады. Алтын жылқылары сол көлдің 

астын жайлайды, ай сайын қораға әкеліп ащылатып қайтарады. 

Бұл жәйтті естігеннен кейін жігіт іздеп жүрген алып қара құстың мекені осы екенін аңғарыпты. Онымен 

шайқасудың қамын жасап, қыздан: 

—Жылқыны көлдің астынан қалай шығарады?—деп сұрапты. 

—Мына теңнің ішінде,—депті қыз төрдегі алтын жүкаяқтың үстінде алтын кілеммен оралып, алтын 

арқанмен буылып жиюлы тұрған теңді нұсқап,—алтын жүген бар. Сол жүгенді алып көлдің басына 

барыңыз, көлдің жағасында зәулім биік алтын бәйтерек бар. Сол бәйтерекке сүйеніп тұрып, алтын жүгенді 

шылдырлатсаңыз көлдің ішінен арқырап алтын айғыр шығады, алтын айғырға жайдақ міне салып, ауылға 

қарай тартсаңыз, артыңыздан шұбырып-шұрқырап ілесіп қалың алтын жылқы ауылға келеді. 

—Дию аңнан қашан келеді? 

—Қас қарая келеді. 

—Онда,—депті жігіт, азуына азуын басып, тостағандай екі көзі от шашып, қос жұдырығын түйіп,—

жолын тосып жатып, онымен алысамын, оның басын аламын. Бұл сөзді естігенде қыз бір жағынан қуанса 
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да, екінші жағынан бір сойқанның басталатынын байқап, өлім мен өмірдің арасында қалғандай қорқып 

кетіп: 

—Ағатай-ай!—депті мөлдір көзінен жас моншағы домалап,—оған пенде баласының күші жетпеуші еді. 

Ол келерде осы шатқалдың іші нөсерлетіп, дауылдатып кетеді, аспанды қара бұлт қаптап, найзағай 

шатырлап, күн күркірейді. Мұның, бәрі соның екпіні. Осы екпіннің өзі-ақ пенде баласының тоз-тозын 

шығарады. Онан да жасырынып қашып кетелік. 

—Жоқ, қалқам,—депті жігіт,—жасырынып қашып кеткенімен жаудың аты жау, ол бізге түбі қас қылады. 

Көл түбінде жатқан ана алтын жылқы менікі. Менің әкемнің адал еңбегімен тапқан ала биесінің ұрпақтары. 

Бұрын да диюдан бір алтын құлынымды алып қалғанмын. Осы жылқыны тауып алып қайтуға шыққамын. 

Ақыры жігіттің ақылына қыз көніпті. Өткенде осы диюдан алтын құлынын айырып алып қалғанын 

айтқанда қыз жігітке таңдана қарапты. Сонымен екеуі бірлесіп диюды өлтірмек болыпты. Қыз диюдың 

тағы бір сырын айтыпты: 

—Диюдың астындағы аты адамзаттың исін шақырым жерден сезеді, сезген заманда шыр айналып, 

шыңғырып тік шапшып тұра қалады. Осы кезде нөсерлеп тұрған жаңбыр да оңды-солды үріп тұрған 

дауыл да тоқтай қалады. Алуыңыз үшін осы бір орай. 

Жігіт диюдың жолын тосып жатқанында аяқ астынан алай-дүлей түтеп кеткен дауыл да, шелектеп құя 

салған нөсер де қыздың айтқанындай лезде тына қалыпты. Сол кезде: 

—Кім бар бұл жерде? Кім менің мекеніме басынып келіп жүрген? Шық бері!—деген қатулы дауыс 

шығыпты. Айғайлаған дию екен. Жолдың жағасында жасырынып жатқан жігіт: 

—Келсең кел, міне, менмін—деп орыннан атып тұрыпты. 

—Кел, бері,—деп дию ұмтылыпты. Сонымен екеуі қарпақ-құрпақ алыса түсіпті. Ымыртта алысқаннан 

толас алмай үш күн, үш түн алысып, алысқан жерлерінің дөңін ой, ойын дөң қып жіберіпті. Төртінші 

тәулікке ауғанда екеуі де әбден қалжырапты. Әсіресе жігітті дию меңдете бастапты. Мұны көрген қыз 

жалма-жан диюдың алтын жылқының жал-құйрығынан ескен шалма арқанын әкеліп диюдың мойнына 

салып жіберіпті. Өз жақ ұшын беліне мықтап орап, диюды шалқайта тартыпты. Сонда дию жын құсып, 

өкіріп барып сұлапты. Жігіт кеудесіне қарғып мініп басын шорт кесіп алыпты. 

Диюды өлтіріп, алтын жылқыны алғаннан кейін қыз-жігіт некеленіп, алтын жылқыны жер қайыстыра 

айдап, елге қарай көшкен екен. Көш-жөнекей бұларға жігіттің ағасы ұшырап қалыпты. Ағасының мойны 

ырғайдай, биті торғайдай болып, өзі өлімші халге келген екен. Бұл халін көрген ағасына інісінің де, 

қайнағасы екенін білген жас келінінің де жаны ашиды. 

—Бірнеше күн дамылдап бұл кісіні тынықтырмаймыз ба?—депті жас келін. Жігіт жан жарының 

жарасымды лебін екі етпепті. Жас жігіт жылқыны жасаңдау суатты жерге қайырып салыпты. Жүкті 

түсіріп, ақ орданы тігіпті. Бір ту биені сойып, бір желі құлынды байлап ағасын асқан меймандостықпен 

күтіпті. Келіні кір-кешегін жуып, тамағын дәмдеп беріп, асты-үстіне түсіп күтіпті. Шыт жаңа киім тігіп, 

малындырып киіндіріпті. Осындай аста-төк құрметке бөленіп жатқанда жігіттің ағасына мынадай бір 

арам ой түсіпті: 

«Алтын құлынды қара құстан алып қалған да осы. Жұрт бетіне онда бір қарай алмастай қып еді. Бүгін сол 

алып қара құстың басын мүжіп, осынша алтын жылқыны айдап келе жатқан тағы осы. Менің алдымда 

әйелді болып алыпты. Елге не бетіммен барамын. Онан да мұны осы жерде ебін тауып өлтірейін де, әйелін 

өзім алып, онан соң елге «жылқыны өзім әкелдім, ол ынжықтың қаңғырып қайда кеткенін білмеймін» деп 

бармаймын ба?!» 

Ағасының бұл пиғылынан хабарсыз інісі бір күні шаңқай түсте ақ ордада жайбарақат ұйықтап жатыпты. 

Жан жары бие саууға кетіпті. Осы орайды пайдаланып ағасы диюдан түскен ақ семсерді ақ орданың 

есігіне жүзін ішке қаратып мықтап таңыпты. Сөйтті де інісінің тұсына барып: 

—Ойбай, аттан, аттан! Жылқыға жау тиді-ау!—деп бар даусымен аттан салыпты. 

Шырт ұйқыда жатқан інісі шошып оянып, есікке тұра ұмтылыпты. Сонда есікке көлденең таңулы тұрған 

ақ семсер аяғын тізеден төмен қырып түсіпті. Денесі ауып ақ орда табалдырығының сыртына түсіпті де, 

аяғы табалдырықтың ішінде қалыпты. 

Осыдан кейін ағасы: 
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—Қалған жазаңды жапан түздің жыртқыш тағысы берсін!—депті де, шолақ аяқ інісін қамшының сабымен 

көзге шұқып, жұртқа тастап көше жөнеліпті. Шашын жайып, екі бетін жұлып, ойбай салған келінін 

желкеден түйіп жіберіп,—«Енді оның қатыны емес, менің қатынымсың»,—деп атқа таңып зорлап әкетіпті. 

Опасыз күншіл ағаның екі аяқты тұлдыр қып отағандығынан екі көзі мөлдіреп жұртта қалған есіл азамат, 

жарының кетерде жерошаққа көміп кеткен мылтығымен үстінен ұшып өткен құсты атып жеп, жапан түзде 

жалғыз күнелтіп жата беріпті. Талай күндер, талай түндер өтіпті. Сол күндердің бірінде: 

—Ей, пақыр адамзат! Біз де өзің секілді мүгедек едік. Үш жарты бірігіп бір бүтін болып күн көрсек 

қайтеді?—деп, қасына алдыңғы бір аяғын қақпан қырыққан арқар мен екі көзі соқыр елік келеді. 

Арқардың бір ойнақтаса оқтаудай болып жараған, жаясы астаудай, күмістеген ер тоқымды бәйге мақпал 

қара бесті ат бола қалатын, еліктің тамақты өте дәмді пісіретін өнері бар екен. 

Іші пысып зерігіп жатқан шолақ аяқ жігіт арқар мен еліктің талабын бірден қабылдапты. Сонымен бұл 

үшеуі бірігіп күн көріпті. Жігіт арқардың өнерімен пайда болатын бәйге қара атқа мініп аң аулайтын, 

елікке қайдағы асыл, нәрлі шөпті теріп әкеп беретін, ал елік тамақты дәмдеп пісіріп, шөптен жасап алған 

қопындарын күзетіп үйде отыратын болыпты. Осылайша бұлар талай тәулікті, талай аптаны, талай айды 

бастарынан кешіріпті. 

Кейін келе елік тападай тал түсте-ақ әзірлеп отырған асынан айрылып қалатын болыпты. Бұған өзара таң 

қалысыпты. Бұл жәйттің қалай туылатынын байқау үшін, бір күні жігіт қопындарынан шалғайлау жерде 

баспа қып жатыпты. Аңдып жатса, қопынның аяқ жағындағы жырашықпен сумаң қағып өрлеп бір кемпір 

келіпті де, соқыр елікке сездірмей алдында асулы тұрған етін қазаннан етегіне салып алып, безіп беріпті. 

Бұл жалмауыз кемпір екен. Көріп жатқан жігіт мылтығына дереу оқ басыпты да, қақшаң қағып зытып 

бара жатқан жалмауыз кемпірдің басын қағып жіберіпті. Жалмауыз кемпірге табанда қайтадан бас пайда 

болыпты да, өзіне қарай тұра ұмтылыпты. Жігіт бұл басын тағы қағып салыпты, жалмауыз кемпірге тағы 

бас пайда бола қалыпты. Жігіт тағы ұшырып түсіріпті, сөйтіп, жігіт жалмауыз кемпірді өзіне жолатпай 

қойыпты. Жалмауыз кемпірден бірінен соң бірі алпыс тоғыз бас шығыпты. Жігіт алпыс тоғызын да 

жайпап болыпты. Жалмауыз кемпір жетпісінші басын шығарғанда жігіттің оғы оның басының жарымын 

жұлып әкетіпті. Сонда жалмауыз кемпір: 

—Қарақтарым-ай! Тым болмаса осы жарты басымды қисаңдар екен?! Көз жоғыңа көз, аяқ жоғыңа аяқ, 

қол жоғыңа қол шығарып, берер едім,—деп жалбарынған екен. 

—«Мақұл»—депті арқар, жігіт, елік. «Кем-кетігімізді қалай бүтіндейсің?». «Жұтамын да, саңғыймын. 

Бүп-бүтін болып түсе қаласыңдар» 

—Алдымен сіздің аяғыңыз бүтінделсін,—деп, арқар мен елік құрметтеп жігітке жол беріпті. 

—Жоқ,—депті жігіт,—мына жалмауыз қақпас мені жұтып алса, тастамайды. Сонан соң сорларыңды 

сорпадай қайнатады. Онан да алдымен сендер бүтінделіңдер, бүтінделіп күйлерің бұған қаптал келетін 

болғанда мен жұтылайын. Мені тастамаса өлтіріңдер де, қуыс сүйегін қалдырмай шағыңдар. Мен сол 

қуыс сүйектерінің, әйтеуір, бірінен болмаса, бірінен тірі шығатын боламын. Жігіттің ақылын мақұл 

алыпты да, алдымен елік жұтылыпты. Жалмауыз кемпір саңғып жібергенде елік екі көзі жайнап, бұрынғы 

сау қалпында түсе қалыпты. Онан кейін арқар жұтылыпты. Ол да жерді төрт аяғымен тең басып түсіпті. 

Ең соңында жігіт жұтылыпты. Жігітті жұтқаннан кейін жалмауыз кемпір оны тастамай тайсап жүре 

беріпті. Арқар кемпірді жүгіріп барып сегіз көзден мүйізімен періп қалыпты. Елік жүгіріп барып 

жалпасынан түскен жалмауыз кемпірдің мүйіздеп ішін жарып жіберіпті. Сонымен екеуі жалмауыз 

кемпірді мылжалап өлтіріпті де, жігіттің ақылы бойынша қуыс сүйегін қалдырмай шағыпты. Бірақ жігіт 

табылмай қойыпты. Бұған қатты қайғырған елік пен арқар зар жылап өз алдарына кете беріпті. Сонда 

ұшып келіп, қарсы алдарындағы бір топ шидің бір талына қона қалған бөрте торғай: 

—Шынашақ, шынашақ,—деп сайрапты. Мұны естіген елік пен арқар: 

—Ойбай, тәңір-ай, әлгі қақбастың шынашағы шағылмай қалған ұқсайды. Әйтпесе мына торғай біздің 

алдымызға келіп неге «шынашақ, шынашақ» деп сайрап тұр,—десіпті. Осы ойлары бойынша олар қайта 

оралып келіп, жалмауыз кемпірдің тоз-тозаласы шыққан жемтігін қайта ақтарыпты. Расында, бір 

шынашағының жалғыз буыны шағылмай қалған екен. Сол буынды шағып жіберсе, ішінен малдасты 

құрып, домбырамен ән шырқап отырғап сап-сау жігіт шыға келіпті. Осыдан кейін әбден сауығып алған 

үшеуі біраз уақыт бірге серуен құрған екен. Кейінтінде қиыспастықпен қоштасып өз жөндеріне кетіпті. 
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Жігіт салған күйінде еліне келіпті. Еліне келсе, кәрі әкесі мен шешесі өзінің күйігінен өртеніп дүние 

салған екен. Ағасы көкарай шалғынды көк жайлауда салқын саяға биені байлатып тастап, алтын 

жылқының сары қымызы мен жал-жаясына белшесінен бөгіп жатыр дейді. Шаңырағына—құл, 

мосысына—күң міндіріп тағы үш әйел алыпты. Маңдағы ел-жұртты түгел малайлыққа салған екен. 

Ел арасында «қаңғып өлді» аталып, елдеқашан асы берілген інісі келісімен-ақ бұл «батырдың» барлық ісі 

паш болыпты. Зорлықпен күң орнында жүрген жігіттің ғашығы да өз сүйгенін көрген жерден-ақ бас 

салыпты. 

Осы жайлардың барлығына жете қанық болып жиылған қалың ел: 

—Мұндай опасыз, күншіл ұрпақтың бізге керегі жоқ. Оған шу асаудың құйрығына байлап, пара-парасын 

шығарып өлтіру де жеңіл келеді. Оны жападан-жалғыз қаңғып жүріп өлетін құла дүзге айдау керек,—деп 

жігіттің ағасына үкім шығарыпты. Сол үкім бойынша оны киімін сыпырып алып тырдай жалаңаштап, 

ұшар құс шөлден, жортар аң аштан өлетін құла дүзге, қу медиенге, қаңғырық шөлге айдапты. Ал шалдың 

кіші ұлына ерлігі мен адамгершілігі үшін ыстық құшақтарына алыпты. Жігіт те алтын жылқыны: 

—Ердің көркі—ел, ортақ ырысымыз,—деп ел-жұртына бөліп беріп, ел-жұртымен бірге бақытты өмір 

өткізіпті. 

58. Жақсылық пен Жамандық жолдас болған 

Бұрынғы заманда жақсылық пен жамандық жолдас болып жүріпті. Екеуінің де ат, тоны, азығы болыпты. 

Eкeyi жақсылықтың азығын жеп жүріпті. Жеп жүргенде жақсылықтың азығы таусылыпты. Жамандық 

айтыпты: «Жақсылығым, азығың таусылды, енді қайтесің?»—депті. «Жамандығым, өзің біл!»—депті. 

«Өзім білсем, атыңды сойайық»,—депті. Жақсылықтың атын сойыпты, Жақсылықтың атының етін eкeyi 

жеп жүріпті, азық тағы таусылыпты. «Жақсылығым, енді қайтесің, атыңның eтi таусылды»,—депті 

«Жамандығым, әлі де болса өзіңіз біліңіз»,—депті. «Өзім білсем, жақсылығым бip құлағыңды кeciп, 

пicipiп, өзіңе берейін жеймісің?». «Жeймiн, жамандығым»,—депті. Бip құлағын кесті, бip күнге азық 

болды. Жамандық айтты: «Бip құлағыңды бip күнге тағы да асып берейін»,—депті. «Тағы да азық 

таусылды, жақсылығым, енді қайтейін»,—депті. «Әлі де болса, жамандығым, өзің біл»,—депті. 

«Жақсылығым, өзім білсем, бip көзіңді ойып бip күнге азық қылып берейін»,—депті. Бip көзін тағы да 

ойып бip күнге азық қылып берді. 

Жақсылықтың ат, тоны, азығы, құлағы, көзі бiттi. Жамандық жақсылықтың азығын бipгe жеп түгесті. 

Жақсылықтың азығы таусылған соң, жамандық азығын бермеді. «Жақсылығым,—деді атыңды сойып 

жедік,—деді, екі көзіңді ойып, құлағыңды кeciп, төрт күн азық бepдiм,—деді. Жақсылығым, енді қайтесің? 

Енді құлағың жоқ, көзің жоқ, Жақсылық, ceнi тастап кетемін»,—деді. «Жамандығым, дeдi тастап кетсең 

бip қалың қара тоғайдың iшiнe таста»,—деді. Жамандық қалың қара тоғайдың iшiнe Жақсылықты әкпеліп 

тастап кетті. 

Тоғайдың iшіндe Жақсылық отырса, бip жолбарыс, бip түлкі, бip қасқыр үшеуі кеңеседі. 

Қасқыр айтады: Жолбарысым, сен осы тоғайдан шықпайсың, сен осы тоғайда не icтeп жүресің?—деді. 

«Бұл тойғайда екі бәйтерек бар,—деді—көзсізге көз бepeдi, құлақсызға құлақ береді. Мен соны аңдып 

жүремін деді,—қасқырым!» 

Жолбарыс айтты: «Сен қасқырым, осы жерден шықпайсың, неғылып жүресің?»—деді. 

«Мына жерде бip мың қойлы бай бар, ол байдың бip қара төбеті бар, осы қара төбеттің сүйегі өлген кiciгe 

жан береді,—деді. Мен—деді соны алайын деп жүрмін». 

Қасқыр айтты: «Сен, түлкім, сен қара обаның түбінен шықпайсың, не қылып жүpеciң?»—деді. 

«Қара обаның түбінде ат басындай алтын бар,—деді соны аңдып жүpмiн»,—деді. 

Бағанағы Жақсылық үшеуінің сөзін естіді, тоғайдың ішін аралады, аралап жүргенде eкi бәйтерек қолына 

түсті. Көзін үйкеді, көзi бітті, құлағын үйкеп, eкi құлақ бiттi. Тоғайдан Жақсылық шықты, бағанағы қара 

обаның түбіне келді, түлкінің қарап, жүрген ат басындай алтынды алды. Ат басындай алтынды алып мың 

қойлы байдікіне келді. «Бай,—дeдi,—қара төбетіңді сатамысың?»—деді. «Не бересің?» деді. «Ат 

басындай алтын берейін»,—деді. «Ат басындай алтын берсең, ал!»—деді. Қара төбетті ат басындай алтын 

бepiп алды, қара төбетті жетелеп далаға алып шықты. Қара төбетті бip жерге келіп ұрып өлтірді. 

Шақпағын жақсылық шақты, от жақты, қара төбетті өртеді, құр қара төбеттің сүйегі қалды, сүйегін 

жақсылық алды, сүйегін алып түйді. Сүйегін ап, ақ қылып түйді, түйіп eкi шонтайға салып алды, жүріп 

бip хандікіне келді. 
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«Неғып жүрген адамсың?»—деді. 

«Ұлсызға ұл болайын деп жүрмін, қызсызға қыз болайын деп жүрмін»,—деді. Ханның ханшасы айтты: 

«Ұлсызға ұл болсаң,—деді, маған ұл бол! Менің ұлым жоқ, хан ауырып жатыр»,—деді. 

«Ұл болайын саған»,—деді. 

Ұл болды, ұл болып жылқыға кетті. Кешке Жақсылық жылқыдан келсе, хан өліп қалыпты. Ханша жылап 

отыр екен. Жақсылық жылқыдан кеп «жылама» деді,—«тірілер»—деді. Бағанағы қара төбеттің сүйегі 

өлген кiciгe жан береді. Қара төбеттің сүйегінен Жақсылық ханшаға кішкене берді «апарып ханның 

аузына сал!» деп. Ханша барып ханның аузына салып еді, хан «қатты ұйықтап кеткенім» деп түрегелді. 

Ертең хан елі-жұртын жиды. Жақсылық ханшаға айтты. Хан елі жұртын алып «маған жақсылық қылған 

кici бар ма?—деп сұраса, «мені айтпа» деп жақсылық жылқыға кетті. 

Ертең хан елі жұртынан: «Маған жақсылық қылған кici бар ма?»—деп сұрады. «Ешкім Жақсылық қылған 

жоқ»,—деді. Елі жұрты тарқап кетті. «Енді кiм қалды?» деді. Ханша айтты: «Ханым»—деді,—сен ауырып 

жатқанда мен бip жігітті бала қылып алып едім. Жылқыда бip-aқ сол қалды, шақыр соны»,—деді. 

Хан Жақсылықты шақыртып алды. «Сен маған жақсылық қылдың ба?»—деді. «Мен ciзгe көп жақсылық 

қылғаным жоқ,—деді. Бip кішкене ханшаға ақ дәрі бepiп едім, ханша апарып сіздің аузыңызға салды. Ciз 

«қатты ұйықтап кеткен екенмін» деп түpeгeлдiңiз. Мен сонан басқа жақсылық қылғаным жоқ»,—деді. 

«Ханша, дәрі бepгeнi шын ба?»—хан сұрады. Ханша айтты: «Шын». Хан алтын тағынан түстi, алтын 

тағын Жақсылыққа берді. Ай десе аузы жоқ, күн десе көзi жоқ бip сұлу қызы бар екен. «Маған жақсылық 

қылсаң, қызымды саған берейін»,—деді. Жалғыз қызын берді, қара қылдан қақ жарып малын берді, күйеу 

қылып алды. Жақсылық байып жүрді. 

Жақсылық бip күнде жылқыда жүрсе, баяғы жолдас болған Жамандық кез келді. «Жақсылық сен не 

қылып адам болдың?»,—деді. 

Мен сөйтін, сөйтіп, жүрдім деп жақсылық шынын айтты. 

Жамандық айтты «Жақсылығым, мені қалың қара тоғайдың ішіне апарып тасташы, мен де сендей адам 

болар ма екенмін»,—деді. «Мен сенің екі көзіңді, екі құлағыңды алып, ceнi тоғайдың iшiнe тастап кетіп, 

сен енді адам болыпсың»,—деді. «Менің екі көзімді ойып, екі құлағымды кeciп тастап, өзің адам болған 

тоғайға мeнi де апарып тасташы»,—деді. Жақсылық апарып тоғайдың iшiнe Жамандықты тастады. Tүлкi 

менен қасқыр, жолбарыс үшeyi тоғайдың ішін қарады, қарап жүріп бip жерде Жамандықты тауып алды, 

жеп қойды үшeyi. 

«Жақсылыққа—жақсылық, жамандыққа—жамандық деген осы екен»,—деп үшeyi оны жеп қойды. 

59. Сиқыршының сыйы осы 

Бұрынғы заманда бір батыр болыпты. Оның бірінен-бірі өткен екі дүлдүлі бар екен. Батыр дүлдүлін алма-

кезек мініп аңға шығып тұрады екен. Батыр күнде таңертең дүлдүлінің біреуі, терлеп тұрғанын көреді. 

Бұл істің байыбына бара алмай бір күні атшыдан сұрайды: 

—Тақсыр, сіз әр күні аңнан шаршап келіп, төсекке басыңыз тиісімен-ақ қатты ұйқыға кетесіз. Ал сіздің 

бәйбішеңіз ел әбден ұйқыға барды-ау деген мезетте дүлдүліңізге мініп, жай атқа үш күндік жердегі ойнас 

байына барып, таңға жуық қайтып келеді. Түн бойы қатты жүріс көрген дүлдүлдің таңертең терлеп тұруы 

осыдан,—дейді атшы. Бұны естіген батыр әйелін аңдымақ болып өтірік ауырып әрлі-берлі дөңбекшиді. 

Әйелі тыным алмай күтеді. Батыр ел бір ұйықтап оянғанға дейін тыныштана алмайды. Әйел де уағдалы 

мезгілінің өтіп бара жатқанына қарап қатты шиыршық атады. Сәлден соң батыр әйелінің тізесіне басын 

қойып «ұйықтап» кетеді. Әйелі жүктен жастық әкеп байының басына жастайды да, далаға шығып, әлгі 

дүлдүлге міне салып, суыт жүріп кетеді. Мұны білген батыр екінші бір дүлдүлге міне салып, қарасынан 

қалмай қуа жүріп кетеді. Әйел айдаладағы бір тамға келіп түседі. Ішінен сақалды дәу бір адам шығып: 

—Неге кешіктің?—дейді. 

—Күйеуім ауырып, әрең ұйықтатып келгенімше осы болды,—дейді әйел кінәлі жанша төмен қарап. 

Екеуі өз жұмыстарын бітірген соң, әлгі сақалды дәу әйелді аттандырып салмақ болып далаға шыққанда, 

батыр қалтарыс терезеден түсіп, балтасын алып босағаға тұра қалады. Дәу сақал әйелді аттандырып үйіне 

кіре бергенде батыр оның басын бір-ақ шауып кесіп, қанжығасына байлап, басқа бір төте жолмен үйіне 

тартып береді. Әйелден бұрын келген батыр басты ішкі босағаға тастап, үстіне бірдемелерді жаба салады 

да, орнына жатып қалады. 

—Түнімен тыныш ұйықтадың, тізем талып кетті, түрегел,—деп таңертең әккі әйел байын тербетіп оятады. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1342 bet 

—Далаға шығып дәрет сындырайын,—дейді батыр орнынан сенделектей түрегеліп, қолтығынан сүйеп 

келе жатқан әйеліне,—ойпырмай, буыным құрып барады. Далаға бара алмайтын сияқтымын, осы босағаға 

отыра салайын, мынау бірдемелерді алып тасташы! 

Ойында еш нәрсе жоқ әйел әлгі жатқан нәрселерді ашып қалып, дәу сақалдың басын көреді. 

—Бұл менің он бес жастан бергі ғашығым еді. Түбіне жетіпсің, «тфу, ит болып кет»—дейді, байына 

кәрленген сиқыршы әйел. Батыр ит болып кетеді. 

Батыр қара сұр төбет болып өзгергеннен кейін, бұрынырақта алыс жерге ұзатқан бір қызын іздеп шығады. 

Неше күн жол жүріп бір өзенге келеді де, судан өте алмай, дағдарып тұрып қалады. 

Бір күні сол өзеннің бойына бір топ керуенші келіп түнейді. Төбет таң атқанша керуенші жатқан жерді 

айнала үріп, оларды ұры-қарыдан күзетіп шығады. Таң атқаннан кейін керуеншінің бастығы: 

—Мынау өте сақ ит екен, жолшыбай бізге ес қатады. Түйенің үстіне шығарып ала жүрейік,—дейді. 

Өзеннен өткеннен кейін ит қыңсылап тұрғысы келмейді. Сонан соң керуеншілер «өзі жүрсін» деп, 

түйеден түсіріп қоя береді. Өзеннен өту ғана мұң болып тұрған ит қоя бергеннен кейін ұзатқан қызының 

үйіне тартады. Жолшыбай иен далада бір жыланның бір бақаны арбап жұтқалы тұрғанын көреді. 

«Жазықтыдан жасқанба, жазықсызға жан ашыт» деген ғақлия сөзді есіне келтіреді. Бақаны жыланнан 

құтқарып жібереді. Тағы аялсыз жүріп бір кезде қызының үйіне жетеді. Қызының үйінің белдеуінде 

бірнеше ат байлаулы тұр екен. «Қызым мен күйеу балам мына қонақтарын аттандырып шығар, осы жерде 

жатсам, көрген соң танып қалар» деп ойлаған төбет, байлаулы аттардың мінер жақ сыртына келіп жатады. 

Бір кезде қонақтар аттанады. Ойлағанындай қызы мен күйеу баласы оларды аттандырады. Қыз итке бір 

қарайды да, тіксініп үйіне кіріп кетеді. Артынан іле-шала үйіне кірген жігіт әйелінің түсі өзгеріп кеткенін 

байқайды да: 

—Не болды саған?—деп сұрайды. 

—Далада жатқан иттің көзі әкемнің көзіне ұқсайды, әкемнің кейінгі алған әйелін ел сырықтан өткен сиқыр, 

көзге шүлен болғанымен, көмескіде түлен деуші еді, әкем соның жазымына ұшыраған сияқты,—дейді 

дірілдеп шошыған әйелі. 

—Қорықпа, абыржыма, оны айыру оңай, сен бір саптыаяқ, бір итаяқ дайында, екеуіне де толтырып ас құй, 

қатар апарып алдына қой. Егер тегі адам болса, саптыаяқтағы асты ішеді. Егер тегінен ит болса, итаяққа 

жүгіреді немесе екеуін бірдей ішеді. 

Келіншек ерінің айтқаны бойынша екеуіне де ас құйып әкеп иттің алдына қояды. Ит сапты аяқтағы асты 

ішеді де, ит аяқтағы асқа қарамай қояды. Қыз өз әкесі екенін біледі де, бақсы-балгер әкеп емдетіп, молла 

әкеліп оқытады. Ақыры әкесі бұрынғы адам қалпына келеді. Батыр балаларына бастан кешкендерін 

егжей-тегжейлі айтып береді. Қызының үйінде жатып әбден жазылдым-ау дегенде үйіне қайтпақ болады. 

«Тағы бір жазымға ұшырайсың-ау, әке» деп, зар илеп жылағанына қарамай батыр балаларының мінгізген 

атымен үйіне қайтып келе жатып, жолшыбай бір салт атты жас жігітке кезігеді, жігіттен: 

—Қайда барасың?—деп сұрайды. 

—Сіз барған жерге мен де барам,—деп жауап береді жігіт. 

Екеуі келе жатып қалың бейіттің басында бір топ адамның бір өлікті жерлеп жатқанының үстіне түседі. 

«Неғып өлген адам?»—деген сұрауына олар: 

—Осында бір байдың бойжеткен қызы бар еді. Оны қанша дүние-мүлікпен тоғанақты түйе арттырып 

ұзатқалы отыр. Шарт: қызды алатын жігіт үш күн қызбен бірге болуы керек. Содан шыққан жігітке қызды 

қалың малсыз береді. Бірақ, қазірге дейін мұнымен бір түн бірге болған жігіттің бірі қалғаны жоқ, түн 

асып ертеңінде өледі. Мынау сондай жігіттің тұп-тура отыз сегізіншісі болады,—дейді. Мұны естіген екі 

жолаушы таңырқап тұрып қалады. Сәлден соң жолшыбай ілескен жігіт батырға: 

—Екеуіміз осы қызды аламыз деп байдың үйіне түселік, мен құда боламын, сен күйеу бол, сені қыздың 

жанына апарып жатқызамын, бірақ үш күнге дейін айқаспайсың, әрқандай жағдайда да ұстамдылық 

істейсің, мен сендер жататын отаудың сыртынан аңдимын, қызды дүние-мүлкімен былай алып 

шыққаннан кейін істі өзіміз білеміз,—дейді. Батыр басында бұған ұнамаса да, ақырында жігіт көндіреді. 

Сонымен, жігіт айтқанын орындатады да, үш күннен кейін қызды бүкіл дүние-мүлкімен алып жүреді. 

Үшеуі үртіс жүріп, бір құлан түзге келіп еру болады. Жігіт: 

—Мен осы жерде сізге қош айтысамын, мына дүниені, мына қызды екеуміз қаққа бөліп аламыз,—дейді. 

—Жоқ, мұның бәрін сен ал, сен болмасаң мен әлгі өлген жігіттің отыз тоғызыншысы болар едім. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1343 bet 

—Олай емес, сен ерлік істемесең мұның бәрі жоқ еді. Ақырында жігіт барлық мүлікті қаққа бөліп шығады. 

Сонан соң қызды қаққа бөлмек болып, батырға «ана бір қолын ұста» дегенде батыр: 

—Мұны екіге бөліп өлтіргенше сен ал, мен тіпті саған разымын,—дейді. Бұған жігіт көнбей, бір қолын 

батырға ұстатып қойып, қызды басына қылышпен періп қалады. Қыздың аузынан қара жалын атып кетеді, 

екінші рет періп қалғанда, қыздың аузынан бір шұбар жылан түседі. Қызды алдыға қарай жетектей 

бергенде қыз жалтақтап артына қарайды. 

—Қарама артыңа!– деп ақырады жігіт. 

—Іштен шыққан шұбар жылан-ай,—деп қыз тағы бір рет артына қарап жүріп кетеді. Қызды басқа үшінші 

рет періп қалғанда, қыз сары су құсады. Жігіт көңілі тынығардай болып, «ым-ым»... деп, қылышын 

қынабына салады да, батырға қарап: 

—Е, досым, мына қызды тегінде айдаһар сорған, денесінде соның уыты бар еді, қазір онан түгел арылды. 

Енді осы қызды дүние-мүлкімен сен ал, оған қоса бір уыс топырақ беремін, осыны алып үйіңе барғанда, 

бұрынғы қатының алдыңнан түлкіше бұлаңдап шығып, «жаңа жұбай құтты болсын» деп, шашу шашады. 

«Нәуетек, насқор күйеші, сиқыршының сыйы осы!», – деп, сен де топырақты оған шашып жібер, сонда 

ол дереу қырық есек, бір қашыр болып кетеді. Әсілінде ол қырық есек, бір қашырдан адамға азған лағынет, 

талайды құртып, сенін аң аулаумен тапқан әзір дүниеңе мәз болу үшін саған тиген. Сен осылай істесең, 

пәледен құтылып, бақытты өмір өткізетін боласың. Ал мен қызыңды іздеп бара жатқанда сен өлімнен 

құтқарған бақамын, менің саған қылған жақсылығым осы ғана,—деп лезде бақа болып жүріп кетеді. 

Батыр әлгі қызды тоғанағымен алып үйіне жақындағанда, бақа досының айтқанындай, сиқыр қатын 

сылаңдап анадай жерден шашу алып шығады. Жақындап келіп «құтты болсын» айтып, шашу шаша 

бергенде, батыр да қойнындағы түйіп алған бір уыс топырақты алып: «Нәуетек, насқор күйеші, 

сиқыршының сыйы осы!»,—деп шашып жібереді. Сиқыр әйел табанда қырық есек, бір қашыр болып 

кетеді. 

Батыр пәледен құтылып, мұратына жетеді. 

60. Ақылсыз берілген жаза 

Бұрынғы өткен заманда бір үлкен бай болыпты. Оның әйелі болыпты, бір қарындасы болыпты. Міне, осы 

бай байлықпен бір дәуір бойы ғұмыр сүріп тұрады. Сөйтіп, жүргенде әйелі мен қарындасы өштесіп ұрыса 

беріпті. Әйелі күйеуіне арыз түсіргенді де қоймапты. Оны бай тыңдамай жүре береді. 

Күндерде бір күн бай ұзақ жерге бір шаһарға жиынға кетеді. Осы сапардан ол бай оралып үйіне келер 

қарсаңында әйелі үй ішіндегі бар дүниесін жыртып, сайманын сындырып, үйдің ортасына үйіп қойыпты. 

Бай үйіне кіре, дүниенің бүлінгенін көріп: «Бұл не?»—десе, әйелі жылап қоя беріпті. 

—Мен саған айттым, әйелім деп менің сөзімді тыңламайсың. Мына істің бәрі сенің мына қарындасыңның 

істеген ісі. Осы қарындасыңнан кұтыл десем болмадың. Міне, ақыры бар еңбегіңді еш етті. Ал енді бұдан 

құтылмасаң, бір күні өзіңнің түбіңе жетер,—деді. 

Сәйкелді, жалақор қу әйелдің бұл жала сөзі байға қатты әсер берді. Сөйтіп, дүниесі бүлініп, іші күйіп 

тұрған бай ойламастан қатты ашуға келді де, далаға шығып ат жектірді де, қарындасын шақырып алып 

пәуескеге отырғызды да, иесіз далаға қарай алып жөнелді. 

Артта қалған әйелі айқайлап: 

—Тірі тастап қайтпа, өлтіріп қайт жексұрынды!—деп, ішінен қуанып тұр. 

Сөйтіп, иесіз бір даладағы қалың орман ішіне алып келді. Ақылы көп толмаған жас балдырған қыз еңіреп 

жылауда. Бір жерге әкеліп арбадан түсіріп, қолына балтасын алған кезде, үлпілдеген жас қыршынның 

еңіреген дауысы орманды күңірентті: 

—Қайран аға, бір құрсақтан жарып шыққан жас төл едік. Не жазығым бар еді. Менің қасықтай қанымды 

қисаңшы!—дегенде, ағасы: 

—Қысқарт сөзді, арамза, қу қаншық. Сал қолыңды айқастырып мына түбір ағашқа!—деп, бір кесілген 

ағаштың түбірін көрсетті. Сол кезде есі шыққан жас қыз жылай берді... «Иә, қайран жалғызым, не істесең 

де өзің біл. Не де болса туысым едің, аман бол, жалғызым!»—дегенде: 

—Қой сөзді!—деп ағаштың түбіріне айқастырылып қойған екі қолды балтамен шауып тастады. 

—Ал енді қаңғырып өл!—деп, иесіз далаға тастап, үйіне қарай жүріп кетті. 

Сонымен, жас қыз жылай-жылай, жылаумен өмірін өткізіп орман ішінде шөптің басын теріп жеп жүре 

берді. Күндерде бір күн сандалып жүріп, тағы бір үлкен байдың бақшасына кез болады. Ол бақшаның 
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ішінде жинаулы алманы көреді. Сөйтіп, күнде түн уақытында келіп, алмадан тізерлеп жатып жеп тойып 

кетеді. Сөйтіп, бір күні күзетші алмасын жоқтап, бақшаны аралап жүріп, түнде келіп жеп жатқан қызды 

ұстап алады да, байға алып әкеп береді. 

Бұл бай жас жігіт екен, әйел алмаған, әлгі қызды моншаға түсіртіп, тазартып киім кигізіп, қолына жалған 

қол жасап кигізіп, әйелдікке алады. Міне, өстіп бұлар біраз өмір сүргеннен кейін бұл екіқабат болып, бала 

көтереді. Сөйтіп, осы әйелдің босанар шағында күйеуі ұзақ жолға, жиынға кетеді. Ол жиынға барған кезде 

үйдегі әйелі босанып, екі ұл тауыпты. Міне, осыдан кейін ол байдың артынан хат жазып кісі шаптырып 

жібереді. Шапқыншы кісі келе жатып жолда бір үйге қоныпты. Сөйтсе, ол да осы байдың түсіп-қонып 

жүрген үйі екен. Ол әйел алмай жүргенде бұл әйелді алам деп жүрсе керек. Міне, сөйтіп, бұл қонақтан: 

—Қайда барасыз?—десе, қонақ оған: 

—Біздің бай жиынға кетіп еді. Сол кісінің әйелі босанып еді. Соған хат беріп еді, апарып бер деп. Соны 

әкеле жатырмын,—депті. 

Сол кезде әйел тұрып: 

—Хатын берші, оқып көрейін,—деп хатын алып оқыса, хатта «әйелің босанды, екі ұл тапты» деп жазыпты. 

Оның орнына бұл әйел, екі ұл деген сөздің орнына «екі ит тапты» деп, жазып жіберіпті. Ол хатты 

шабарман алып келіп, жиын болып жатқан үйдің есік алдындағы күзетшіге беріпті. Сыртындағы жазу 

бойынша, ол хатты байға әкеліп табыс етеді. Бай алып жіберіп оқыса, хатта: 

—Әйеліңіз босанды, сүйінші, екі иттің күшігін тапты,—деп жазулы тұр екен. 

Бай не болғанын білмей ашуланып, қайтадан жауап жазыпты бұйрық ретінде: 

—Қандай жағдаймен болмасын мен барғанда ол әйелдің көзін құртатын болыңдар!—депті. 

Осы хатты шабарман алып ауылына жетеді. Елдері хатты ашып оқыса, хатта әйелдің көзін құрт деп 

жазыпты. Байдың бұйрығы екі болмаушы еді. Міне, осы бұйрық бойынша әйелдің екі ұлын екі емшегіне 

байлап беріп, қаңғыртып қоя беріпті. Міне, осымен күн өтті, ай өтті, жыл өтті. Бір күндерде бір жерге 

келіп, ағып жатқан өзеннен шөлдеген соң су ішейін деп еңкейе бергенде балаларды байлаған жібі үзіліп 

кетіп, екі бала суға түсіп кетіпті. Екі қолы жоқ сорлы әйел шырылдап жаны қалмай қаужаңдап, шолақ 

қолымен суға кеткен екі баланы ұстай алмай, көп қорлық көрді. Сөйтіп, жүргенде ол бейшараның көз 

жасына кенеттен қол бітіпті. Сөйтіп, екі баланы судан аман алып өзіне-өзі сенбей, «өтірік пе, шын ба, 

Құдай-ау, өңім бе, түсім бе» деп, баласын емізіп, екі қолын кезек-кезек сипап көп отырады. 

Сөйтіп отырып, әйел демін алғаннан кейін «қой, енді мен елді-күнді жер тауып, бір жұмысқа 

орналасайын» деп, жүріп кетті. Бір күні бір үлкен қалаға келіп жұмыс іздеп, бір патшаның қол астына 

асханаға ас жасаушы болып қызметке орналасады. Сөйтіп, бірнеше жылдар қызмет етіп тұрады. Екі бала 

жеті-сегіз жасқа келеді. Сөйтіп жүргенде осы шаһарда үлкен жиын ашылады. Осы жиынға жан-жақтан 

бай-көпес—бәрі жиылады. Оның ішінде бұл әйелдің күйеуі де келеді және қолын кескен ағасы да келіпті. 

Бәрін сыртынан көреді де, үндемей шаруасын істеп жүре береді. Және екі баланы әбден үйретіп айта 

беріпті, басынан өткен уақиғаның бәрін. Сөйтіп жиында отырғанда адамдар кешке таман асханаға келіп 

ас ішіп, шарап ішіп дем алып отырып, бір-біріне «әңгіме айтыңдар» дегенде, манағы аспазшы әйел екі 

баласын жібере қойыпты, «мен үйреткен әңгімені бастан-аяқ айт» деп. Сөйтіп, екі бала халық алдына 

келіп: «Ағалар, біз айтайық әңгімені»,—депті. Қызып отырған адамдар: «Айт, айтсын!»—деп, шу ете 

қалыпты. 

Екі бала тұрып: «Біз әңгіме айтамыз, бірақ та ешкім сөзімізді бұзбайтын болсын»,—депті. Сол арада бір 

адам шығып: «Ешкім сөздеріңді бұзбайды, бұзған адамнан жүз сом айып әпереміз»,—деп уәде етеді. 

Сөйтіп, бірінші бала жұрт алдында шығып: 

—Бір бай болыпты. Ол байдың бір әйелі, бір қарындасы болыпты. Оның әйелі мен қарындасы екеуі өш 

болыпты. Бір күні бай жиынға кеткенде әйелі өштесіп бар дүниесін бүлдіріп, үй ортасына жиып қойыпты. 

Бай келгенде, «бұл не» дегенде, қатыны шағыстырып «қарындасың бәрін бүлдірді» депті. Содан ол бай 

қарындасын арбаға салып айдалаға апарып, орман арасындағы ағаш түбіріне қойып екі қолын шауып 

тастапты,—дегенде, шешесінің әлгі ағасы шыдай алмай қолын көтеріп: «Олай емес еді»,—дегенде, басшы 

адам «баланың сөзін бұздың, әкел жүз сом айып» деп, жүз сом ақша алып беріпті. Енді екінші бала шығып 

сөйледі: 

—Сол әйел сонымен қаңғып бірнеше уақыттар осы иесіз далада өмір өткізеді. Бір күндерде бір байдың 

бақшасына барып, түнде содан алма теріп жеп, күн көріп жүріпті. Бір күні оны байдың күзетшісі ұстап 
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алып байға алып барса, бай ол әйелді жуындырып-шайындырып қолына жалған қол салып, өзі әйелдікке 

алыпты. Сөйтіп, жүргенде бұл әйел екіқабат болып бала көтеріпті. Ол әйел айы-күніне жетіп отырғанда 

ол бай жиынға кетіпті. Ол жиынға кеткенде әйелі үйінде босаныпты. Ол егіз ұл тауыпты. Сөйтіп, байдан 

сүйінші сұратуға хат жазып, кісі шаптырып жібереді. Ол кісі жолда келе жатып, бір үйге қоныпты. Сөйтсе, 

сол үйдің әйелі бұрынғы осы байдың алам деп жүрген әйелі екен. Сол кісінің әкеле жатқан хатын сұрап 

алып, орнына басқа хат жазып беріпті. Ол хатында «екі еркек бала тапты» деген орнына, «екі иттің күшігін 

тапты» деп, жазып беріп жіберіпті. Міне, осы хатты ол адам байға әкеліп бергенде бай: «Мен барғанша 

көзін құртсын»,—деп қайтадан хат жазыпты. Міне, байдың осы хаты бойынша әйелдің екі баласын екі 

емшегіне таңып қаңғыртып жіберіпті. Сондағы тапқан екі баласы, міне, мына екеуміз,—дегенде, бай: 

«Менде бір сөз»,—депті. Сонда басшы адам: «Баланың сөзін бұздың»,—деп, одан жүз сом алып балаға 

беріп, «енді шешеңді шақырып кел» депті. Сөйтіп, екі бала шешесін ертіп әкеледі. Шешесі халық алдында 

бар болған уақиғаны, басынан кешкенді—бәрін айтып, «екі баланың айтқан сөзі бәрі рас, сондағы менің 

қолымды шапқан бауырым анау отырған, сондағы мені мына екі баламен қаңғыртып жіберген күйеуім 

анау отырған» деп, бәрін-бәрін көрсетіп беріпті. Міне, осы арадан бастап сол көпшілік жиналып, би 

ағасын сайлауда орнынан алып, жәй шаруа етіп жіберіпті. 

Ал енді күйеуі әлгі хатты өзгертіп жазған әйелді алған екен. Оны қаңғыртып жіберіп, екі баласымен өз 

әйеліне қайта қосылыпты. Міне, енді бұлар баяғы қызық дәуіріне қайта түсіп, ғұмыр сүріп жата берсін. 

Енді алғашқы қастық істеген аға-жеңгесіне келейік. Ағасының бұрынғы дәуірі жоқ, бір шаһарда кедей 

болып отын арқалап сатып күн көріп жүреді. Күнде бір арқа отын әкеліп сатып жиырма-отыз тиын алса, 

оны «ұстап қоясың» деп, әйелі қағып алып отырады екен. Бір күндер болғанда ашуланып отынды аз ғана 

алып келіп, он тиынға сатып әкелсе, әйелі: «Сен бүгін ақшаны неге аз әкелдің, күнде көп әкелуші едің. 

Сені сорып жүрген бір сорғыш бар ғой»,—деп, ертесіне отынға барған жеріне әйелі қоса келіп, айқай 

салып, «сені сорып жүрген албасты қайда» деп, ары-бері жүгіріп жүрсе, беті шөппен жабылған бір құдық 

жатушы еді, әлгінің қасына барғанда байы әйеліне: «Ей, анау жатқан құдыққа түсіп кетесің ғой, байқа!»—

десе, қатын: «А, сені сорғыш албастың осы екен ғой, ә?»—деп барып шөпті бас салса, салдыр-күлдір 

құдыққа түседі де кетеді. Кедей жүгіріп келіп қараса, түбі жоқ құдық екен. Ішінен бір пері қарғып шығады. 

Сөйтсе, әлгі әйел құдықтың түбіне барғанда перінің үстіне түсіпті. Пері шошып бүлк ете қалса: «Менің 

байымды сорып жүрген сен екенсің ғой»,—деп жатқан періні түте бастапты. Сонан пері шошып, жер 

бетіне қарғып шығып, құдыққа қарап тұрған кедейді көріп: «Сен не істеп тұрсың?»—десе, кедей: «Менің 

әйелім түсіп кетті, соңынан қарап тұрмын»,—дейді. 

Сол кезде пері: «Әйелің долы ма еді?»—десе, ол: «Иә, долы еді»,—депті. Пері: «Ол ондай болса, әйеліңді 

таста, мен саған әйел тауып берем»,—деп, кедейді азғырып алып кетеді. Сөйтіп, бұл кедей періні жақтап, 

пері болып кетеді де, жалақор әйелі құдыққа түсіп өліпті. 

61. Қарабай батыр 

Ертеде Қарабай деген батыр болыпты. Өзі атқан оғы жерге түспейтін мерген де сияқты. Қысы-жазы жапан 

кезіп, аң аулаумен болады екен. Бір күні аңнан қайтып, үйіне таяп қалғанда, сол жердегі бір құдықтың 

маңынан екі көзі тостағандай, екі құлағы тебінгідей бір қара дию кезігіп, екеуі алыса кетіпті. Неше күн, 

неше түн алысып, әрең дегенде Қарабай диюды жеңіп, құдыққа тастайды да, қақпағын жауып, қазандай 

таспен бастырып тастапты. Қарабайдың үйінде шешесі мен қарындасы ғана бар екен. Қарабай оларға 

«Мен жоқта анау құдықтың қасына барушы болмаңдар»—деп тапсырыпты да тағы да аңға кетіпті. 

Шешесі мен қарындасы құдықтың маңына бармауға уәде берсе де көңілдерінде «Соның ішінде не бар 

екен, бір көрсек?» деген ынтық түсіпті. Сонымен Қарабай аттанып кеткен соң барып қазандай тақтайды 

аударып, қақпақты ашса, құдықтың ішіндегі дию: «Мені шығарып алыңдар! Байы жоққа бай боламын, 

байы барға ашына боламын», – деп жалбарыныпты. Жапан даладағы жалғыз үйде іші пысып жүрген қыз 

бен қатын мұны естіп қуанып кетеді де диюды арқан тастап шығарып алып, көңіл қосып, мауқын басып 

жүріпті. Бір күні дию: «Бүйтіп бұғып өткізген өмірден мезі болдым. Абзалы Қарабайды өлтіріңдер. Сонан 

соң емін-еркін күн өткізейін»,—депті. 

«Батыр-ау, сіздің шамаңыз жетпегенде біз қайтіп өлтіреміз?»,—депті қыз бен қатын сасқалақтап. 

«Оның амалы бар,—депті дию.—Сен Қарабайдың шешесісің. Ол сенің сөзіңді жырмайды. Қарабай 

келерде ауырған болып, төсек тартып жатып ал да «Маған Көбіктінің көк өгізінің еті ем, соны тауып әкел» 

де. Ол көк өгізді тапқан күнде де өгіз оны жарып өлтіреді, өгіз оны жарып өлтірмеген күнде оның етін 
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жеген адам өлмей қалмайды. Ажалын тауып етті Қарабайдың өзіне жегізіп жіберсеңдер ісіміздің оңға 

басқаны». 

Қарабай аңнан келсе шешей төсек тартып жатыпты. Науқасының жайын сұраған ұлына шешесі: «Маған 

Көбіктінің көк өгізінің еті ем. Соны тауып әкел», – депті. Қарабай шешесінің сөзін жыра алмай жолға 

шығады. Жолшыбай қалыңдығына қош айтқалы қалыңдығының ауылына соғады. Қарабайдың 

жұмысының жайын білген соң қайын атасы «Қайтарыңда маған бір соғып кет», – деп тапсырады. 

Қарабай ай жүріп, жыл жүріп ақыры Көбіктінің көк өгізін табады. Өгізбен талай күн алысып жүріп, ақыры 

әбден дәрмені кетіп жығылуға айналған бір кезінде қылышын сермеп қалады. Сонда көк өгіздің сан етінен 

бір кесек ет бөлініп түседі де өгізше өкірген беті безіп береді. 

Қарабай етті алып, қайтар жолында қайталап аулына келіп түнейді. Түнде қайын атасы көк өгіздің етін 

бір жерге жүйткітіп жіберіп, орнына басқа бір малдың етін ауыстырып қояды. Қарабай ертесі етті алып 

үйіне келеді. Шешесі етті пісіріп, амалдап, Қарабайға жегізіп жібереді. Бірақ Қарабай өлмейді. 

Мұны көрген дию қайран қалып, кемпірге тағы бір амал үйретеді. Ертесі кемпір Қарабайды шақырып 

алып: «Көк өгіздің етінің күші жетпеді. Аурудан айыға алмадым. Енді мені өлсін демесең Көксеңгір 

диюдың көк сиырының сүтінің көбігін әкеліп бер», – дейді диюдың ақылы бойынша. 

Қарабай тағы жолға шығады. Жолшыбай тағы қайнына соғады. Қайын атасы қайтар жолда тағы келіп 

кетуді ескертеді. Қарабай қайнына тағы қош айтысып әрі кетеді. Ай өтіп, жыл өтіп, азып-тозып, Көксеңгір 

диюдың ауылын әрең табады. Көксеңгірдің тоғыз ұлы бар екен. Қарабай барса көк сиырдың сүтін бір 

қазан ғып ошаққа асып қойып ұйықтап жатты. Қарабай сүтінің көбігін ат үстінен қалқып алыпты да 

аялдамай тұра қашыпты. Аттың дүбірінен оянған диюдың тоғыз ұлы түгел жалқау екен. «Сен қу, сен қу» 

десіп бір-біріне сілтеп бірталай уақыт өткізіп алыпты. Артынан біреуі қуған екен, жете алмай қалыпты. 

Қарабай қашқан беті қайнына келіп, сол ауылға түнепті. Түнде қайын апасы көк сиырдың сүтінің көбігін 

жүйткітіп жіберіп, орнына басқа малдың сүтін ауыстырып қойыпты. Ертесі Қарабай сүттің көбігін алып, 

үйіне барыпты. Шешей ебін тауып әлгі сүтті Қарабайдың өзіне ішкізген екен, бірақ өлмепті. 

—Сен ағаңның арқасын қасыған болып байқа—депті діңкесі құрыған дию енді Қарабайдың 

қарындасына.—Арқасының еті қашып жүдеген болса, маған айт. Енді белдескеннен басқа шара 

қалмады,—дейді. 

Ертесі қыз диюға ағасының арқасының еті қашып, жүдегенін айтыпты. Дию үйде бейғам отырған 

Қарабайдың үстіне кіріп келіп, алыса кетіпті. Кешке дейін текетірескен екеуі бірін-бірі ала алмапты. 

Сонда Қарабай қарындасына: «Менің аяғымның астына бір қап ұн, диюдың аяғының астына бір қап тары 

төк», – депті. Қарындасы керісінше, ағасының аяғының астына тары төгіп, диюдың аяғының астына ұн 

төгіпті. Сонымен Қарабай тайып жығылғанда, дию кеудесіне міне түсіп, буындырып өлтіріпті де, қатын-

қызды, мал-мүлікті алып көшіп кетіпті. 

Олар көшіп кеткенде Қарабайдың қасында бүркіті мен тазысы қалыпты. Олар ақылдасып, тазы 

Қарабайдың сүйегін күзетуге қалып, бүркіт елге хабар айтуға кетеді. Ол ұшқан беті Қарабайдың қайын 

жұртына істің жайын ұқтырып, оларды Қарабайдың жанына алып келеді. Келіп қараса, Қарабайдың бір 

бұғанасы жоқ, тазыдан сұраса: «Жаңа бір мүлгіп кеткен екенмін. Ояна келсем, бір бұғанасы жоқ. Қайда 

кеткенін біле алмадым»,—дейді. 

Таң-тамаша болған ел жан-жағына қараса, ештеңе көрінбейді, тек төбелерінде биікте жалғыз құс айналып 

ұшып жүреді. 

«Анау құстан сұрап келші. Біреу-міреудің жақын келгенін көрді ме екен?»,—деп келгендер бүркітті 

жұмсайды. Бүркіт ұшып барып, әлгі құспен сөйлесіп келіп: «Жаңа тазы мүлгіп кеткенде бір түлкі келіп 

бұғанасын иіскеп көріп, анау бұтаның түбіне тастады», – дейді. Қарабайдың қалыңдығы бұтаның түбіне 

барып, бұғананы әкеліп, орнына салып: «Мен келгенде шалжиып жатқаның не? Тұр орныңнан!»,—деп 

жауырынға қағып қалған. 

«Ойбай, қатты ұйықтап кеткен екенмін ғой»,—деп Қарабай орнынан қарғып тұрыпты. Ол тұра сала 

болған жайды ұғып, дию көшіп кеткен жақты бетке алып қуалауға асығыпты. Сонда қалыңдығы: «Олар 

кеткелі үш ай болды. Ізі де өшіп қалды. Оның үстіне әл-қуатың толық қалпыңа келген жоқ. Аз күн күтініп, 

содан соң жолға шықсаң да кеш қалмайсың»,—деп жалынады. Бірақ Қарабай алған бетінен қайтпай жүріп 

кетеді. Ол ай жүріп, жыл жүріп, азып-тозып әлгі дию қоныс тепкен жерге таяйды. Осы тұста алдынан 

азуы сақылдаған бір қара бура шығып, ат үстіндегі Қарабайға ауыз сала бергенде қамшымен қасқа 
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маңдайынан тартып жібереді. Бура шөке түсіп, сұлап кетеді. Қарабай бураны сойып жеп, екі-үш күн 

күтініп, әбден кемеліне келіп, бұрынғысындай қалшылдап шыға келеді. Содан атына: «Есек бол», – дейді. 

Аты бір демде есекке айналады да, өзі бір тазша бала кейпіне еніп, диюдың аулының маңына келсе, ұлан-

асыр той болып жатады. Ол ауыл шетінде ойнап жүрген балалардан: «Бұл не той?»,—деп сұрайды. 

Балалар: «Осында бір диюдың көшіп келгенін, көшке ере келген қатынның қызын алғалы той жасап 

жатқанын»,—айтады. Қарабай той болып жатқан ауылға келгенде бір топ жігіт: «Ей, тазша ет 

пысырғанды білсең, мына қазандағы етті пісіріп жібер. Тойдың жұмысына жетісе алмай жатырмыз»,—

дейді. Қарабай табанда мақұл боп, ет пісіруге кіріседі. Қазан-ошақ қолына тиген соң, еттің бәрін өзі жеп 

алады да қазанға көң-қоқыр салып, былапыттап тастайды. Мұны көрген жігіттер: «Бұл бір былапыт, 

мешкей тазша екен»,—деп қуып жібереді. Ол содан ауыл шетіндегі бір ағаштың түбіне барып ұйықтап 

қалады. Қарабай тазша боп түсін өзгертіп алғанымен ұйықтағанда өз қалпына келеді екен. Оның ұйықтап 

жатқанын шешесі көріп қалып: «Ойбай-ау, Қарабай өлмепті. Пәлен ағаштың түбінде ұйықтап жатыр»,—

дейді диюға. Дию сенерін де, сенбесін де білмей барса, ағаштың түбінде көзін уқалап бір тазша отыр. 

—«Әй, алжыған қақпас-ай, зәремді бір алдың-ау»,—дейді де дию жайына кете береді. 

Қарабай аяңдап садақпен теңге атып жатқан бір топ жігіттің қасына келіп: «Мен де бір атып көрейін»,—

дейді. 

«Ей, тазша түріңе қарасаңшы, мына садақтарды тарта алар ма екенсің, әуелі!»—деп күлісіп садақты береді. 

Қарабай тартқанда, шыдамай садақтардың бәрі опырылып қалады. Жігіттер амалсыз диюдың қолында 

кеткен Қарабайдың өз садағын атан түйеге артып алып келеді. Атан түйенің белі қайысып, әрең көтеріп 

келген садақты Қарабай сыңар қолмен жұлып алғанда, тазша боп түсін өзгертіп алған—Қарабай екенін 

білген дию бір аунап, түлкі кейпіне енеді де зытып беріпті. Қарабай бүркіт кейпіне еніпті де, қуып беріпті. 

Қуа-қуа бір көлдің жағасына келіп, шүйіліп барып, енді іле бергенде дию балық болып, суға түсіп кетіпті. 

Қарабай жайын болып, қуып барып, жұтып алыпты. 

Содан қайтып келіп, шешесін төрт борбайынан керіп, төрт айғырдың құйрығына байлап, қоя беріпті. Одан 

қарындасының да төрт борбайын керіп, төрт айғырдың құйрығына байлап қоя беріпті де, диюдың 

қарастылығындағы елге бостандық беріп, өзі қайтып барып, қалыңдығын алып, немерелі-шөберелі болып, 

мұратына жетіпті. 

62. Орманбет би 

Баяғыда аңшылықпен күн көрген бір адам болған екен. Бір күні аңға шықса, алдынан бір буаз киік 

ұшырайды. Оны атып, алып төс етін кесіп, отқа қақтайды да аузына апара бергенде, «Әйт»,—дейді. Арт 

жағынан біреу, қараса, манағы киігі, «Менің жәйімді Орманбет биден сұра»,—деп секіріп-секіріп жоқ 

болады. 

Аңшы енді сол Орманбет биді іздеп табуға бел байлайды. Ол ұзақ жол жүріп Орманбет бидің аулын 

табады, бірақ, Орманбет би үйінде болмайды, қаңыраған үйі ғана тұрады. 

Аңшы сұрастырып білсе, Орманбет бидің басқа бір жерде ашына әйелі болады екен. Ол соған кетеді де 

өз әйелі оны қуып кетеді. 

Аңшы жігіт о да Орманбет бидің соңынан іздеп бармақшы болады. Ақыры Орманбет бидің жаңа отауын 

табады. Отауға кіріп барса, бір әйел тұрыпты да: «Сен Орманбет биді іздейсің ғой»,—деп бір жүгенді 

қағып қалып: «Қаратөбет бол»,—деген екен, әлгі аңшы ит болып шаба жоғалыпты, бірақ, санасы 

өзгермейді. Содан қаңғырып жүріп, бай ауылға ұшырайды. Мал сойылып қан-жын болған жерде, ол ауыл 

иттерінің бәрін жеңіп, маңнан қуатын болыпты. Ол үйдің әйелі жыл сайын бала тапса да, үш күн 

тұрғансын өле береді екен, итті үйіне әкелген күні де ұл бала табады. 

Ел жатып ұйқыға енген уақытта ит тұрған үйдің шаңырағына бір құс келіп қонады да, одан жаңа туған 

сәбидің үстіне төне бергенде, ит шап беріп ұстап алады. Әлгі құс «Өлтірме»,—деп жалына бастайды. 

«Мен екінші қайтып осы үйдің баласына залал жасамаймын, және өзің үшін бір жақсылық істермін»,—

деп ант ішеді құс. Ит жібереді. 

Сонымен ит тұрған үйдің жас баласы ауырмай-сырқамай өсе түседі. 

Бұл иттің зор қасиеті болды деп ойлайды үй иесі. Иттің әр қылын жібекпен орап, шолпы тағады. Сондай 

жақсы тәрбиелейді. 

Бір күндері ит сол Орманбет бидің жаңа отауына барып қайтайын деген оймен шауып отырып отауға 

кірсе, манағы әйел: «Ой, мынау әлі жүр екен ғой. «Сен боз торғай бол!»,—деп жүгенді қағып қалса, торғай 
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болып ұшады да кете барады. Ол, ыстық күндері ұзақ ұшып жүрумен әбден шөлге ұрынып шаршайды. 

Содан ол, бір түп шіліктің түбіне қонып енді ұшуға да жәйі болмай жатқанда ойнап жүрген бір топ бала 

көріп ұстап алып, қуанғаннан үйлеріне ала жүгіреді. Торғайды ұстаған бала анасына келіп: 

«Апа, біз торғай ұстадық»,—деп мақтанады. Шешесі: «Қане, торғайың», – деп қолына алады да: «Ой, ой, 

ұшырып алдым»,—деп қойнына сала қояды. Балалар жыласа да бермейді. Ақыры әлгі әйел балалары 

кеткесін, торғайды бір жүгенді қағып жіберіп, бұрынғы адам түріне енгізеді, сосын айтады ол: 

«Түнеукүнгі алдыңнан киік болып көрініп сен атып алған мен едім. Мен Орманбет бидің бәйбішесі едім. 

Оның ашына әйелі мені киік етіп жіберді. Содан қарақұс та етіп жіберді. Ол сиқыршы болатын»,—дейді. 

Әйел және «Сен ит болып жүргенде, ана бай ауылда құс болып барып, сені ұстап алған да мен едім. Сонда 

саған жақсылық етермін деп едім. Міне, соның есесі. Енді ана Орманбет би мен оның сиқыршы әйеліне 

не істе дейсің, қолымнан келеді. Мен қазір одан да артық сиқыршылық өнер таптым»,—дейді. «Ол екеуін 

есек жасап, артына мың бұттан құм сүйретіп қой»,—деп тілек етіпті. Орманбет би мен оның ашына әйелі 

осы кезге дейін жүгін тарта алмай бір жерде жүр-мыс дегенді аңыз етеді. 

63. Құбыл жүзік 

Бұрынғы өткен заманда бір кемпір-шал болыпты. Бұларда жар дегенде жалғыз ұлы болыпты. Он үш жасқа 

келгенше ұлын далаға шығармай үйде баққан екен. Бір күні шалы тұрып: 

—Кемпір, басқалардың үш жастағы баласы да далада ойнап жүр. Біз де баламызды сыртқа шығарсақ,—

дейді. 

Кемпірі мақұл болып, астына бір ат міндіріп, қолына екі ділдә беріп, «өз көңіліңе ұнаған бір нәрсені сатып 

алып кел»—деп баласын жолға шығарады. Бала қалаға келеді. Ешнәрсе алмай келе жатады. Өзі хат 

танымайды. Базар көрмеген. Көшеде бір топ баланың бір мысықты қуалап жүргенін көріп: 

—Бұларың не қылғандарың, балалар?—дейді. «Бұл қасапшының етін жеп қоймаған соң қуып жүрміз»,—

дейді. 

—Онда маған сатып беріңдер—дейді. Балалар: «Мақұл, ал!»—дейді. Бала екі ділдәсін беріп, мысықты 

үйіне әкеледі. Әке-шешесі қуанып: 

—Әкелгенің жақсы болыпты. Арыстанның түшкірігінен жаралған жарықтық, үйге керегі бар,—депті. 

Және бір күні «Тағы сынап көрелік. Базарға тағы жіберелік» деп қолына төрт ділдә беріп, «Осыған 

көңіліңе жаққан бір нәрсе алып кел»,—деп баласын базарға жібереді. Бала базарды аралап, көңіліне еш 

нәрсе жақпай келе жатқанда бір топ бала ит қуалап алдынан шығады. 

—Мұны неге қуып жүрсіңдер?—дейді бала. Балалар: 

—Қасапшының етін жеп қоймаған соң өлтіргелі жүрміз—дейді. 

—Маған сатып беріңдер, өлтіріп обалына қалғанша,—дейді бала. Балалар мақұл болып, төрт ділдәні алып, 

итті балаға жетектетіп береді. Үйіне алып келсе, әке-шешесі қуанып: 

—Жарайды, балам, «Ит ырыс» деген. Жеті қазынаның бірі, жақсы болды,—дейді. «Баламызды үшке дейін 

сынайық. Үшінші сынақтан тағы осындай келсе, бізді ойдағыдай бағатынына көзіміз жетеді»,—дейді де 

қолына он ділда беріп кемпір-шал баласына: 

—Қалаған нәрсеңді алып кел!—деп қалаға жібереді. Бала қаланы аттан түспей аралап жүре береді. Бір 

жерде адамның: 

—Сандық арзан, алған да арманда, алмаған да арманда,—деп айғайлап тұрғанын көріп жанына барды. 

Бірақ сандықты ешкім сұрамайды.—Бағасы қанша?—деп те айтпайды. Бала ойланып тұрады да «Тәуекел, 

алайын. Алмай арманда болғанша, алып арманда болайын» деп: 

—Бағасы қанша?—дейді. 

—Сегіз ділда,—дейді сатушы. Он ділдасын беріп сандықты алады. Сонда саудагер тұрып: 

—Құлыптың кілтін берейін. Жолда ашсаң болмайды. Үйіңе барғанда ашасың,—дейді. 

—Мақұл!—деп бала сандықты өңгеріп үйіне келеді. Әке-шешесі алдынан шығып: 

—Бұл жолы да жақсы әкелді. Дүние әкелді—деп қуанысып қалады. Сандықты түсіріп, аузын ашқанда 

айдаһарға айналайын деген үлкен жылан атып шығады. Әке-шешесі шошып, есі ауып, талып қалады. 

—Бала қаша жөнеледі. Сонда жыланға тіл бітіп: 

—Қашпа, қорықпа, бері кел!—деп шақырады. Бала қайтып келеді. Әке-шешесі де есін жиып, қайта 

орындарынан тұрады. Балаға жылан тұрып: 

—Мені өз мекеніме жеткізсең, сендерді шақпаймын, жеткізбесең шағамын,—дейді. 
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—Мен мекеніңді білмеймін. Қайтіп жеткіземін?—дейді бала. 

—Көрсеткен бағытыма қарай жүре бер. Аяғыңнан беліңе дейін оралып аламын, тек қорықпай жүре берсең 

болғаны,—дейді жылан. Бала мақұл болып, бірнеше ай жол жүреді. Жолда жылан аққу-қаздарды арбап 

түсіріп, баланы да, өзін де етпен қамдап кете береді. Бір жерге келгенде жылан және сөйлейді. 

—Алдыңғы сай Жыланды сай болады. Адамның иісін сезгенде жыландар екі жақ беттен ағылып сайға 

түседі. Сен олардан қорықпа! Мен ысқырған соң, олар тыныш жатады, шақпайды. Үстін басып өте бер,—

дейді. 

Жыланды сайға барғанда жыландар екі беттен жосылып, сай табанына түседі. Әлгі жылан ысқырғаннан 

кейін қозғалмай орындарында жата береді. Сайға барса, тесіктей де қара жер жоқ. Жолдың бәрін үлкенді-

кішілі әртүрлі жыландар алып қалыпты. Бала қорықпай түсіп, басып жүре береді. Бір кезде тау басына 

шыққанда екі үлкен жылан алдынан шығады. Сөйтсе бұл екеуі әлгі жыланның әке-шешесі, қалың 

жыланның хандары екен. Бұлар қатты қуанып, баланы өте құрметтейді. Баласының жоғалғанына он 

жылдан асып қалған екен. Бала сол жерде жиырма шақты күн жүрген соң, әлгі әкелген жыланына: 

—Қайтсам,—дейді. 

—Қайтсаң қайт, әке-шешеме айт. Олар да рұқсат береді. Бірақ саған алтын-күмістен қанша алсаң ал,—

дейді.—Олардан алмай, әкемнің қолындағы жүзігін сұра. Әкем де бере қоймайды. Сонда маған қарайды. 

Мен жыламсырап әкеме бір, саған бір қараймын. Сонан соң әкем береді,—дейді жылан балаға. Мақұл 

болған бала: 

—Қайту уақытым асып кетті. Рұқсат етсеңіз, қайтсам,—дейді. Жылан мақұл болады. Алтын-күміс, гауһар, 

жақұттардан неше түрлісін баланың алдына қойып: 

—Осыдан қалағаныңша ал,—дейді. Бала алмайды. 

—Неге алмайсың?—деп жылан сұрағанда: 

—Мен бұларды алғым жоқ. Сіз ренжімесеңіз, қолыңыздағы жүзікті естелікке алсам,—дейді. Жылан 

үндемей баласына қарайды. Баласы жыламсырап ана балаға бір, әкесіне бір қарап отырады. Әкесі 

амалсыздан жүзігін береді. Баласы дос баласын жолға шығарып, Жыланды сайдан өткізіп қояды. Сонда 

бала тұрып: 

—Бұл жүзікте не өнер бар?—дейді. 

Жылан тұрып: 

—Мұның аты Құбыл жүзік. Өзіңе не қажет болса, «Құбыл жүзік, құбыл. Тілегімді дайында!»—десең, 

қажетің даяр болады. Қазір: «Құбыл жүзік, құбыл, бір қара ат ер-тоқыммен дайында!»—десең дайын 

болады. Сонымен еліңе жетесің,—дейді. Айтқанын айтса, қара арғымақ ер-тоқыммен дайын болыпты. 

Жыланмен қоштасып, бір қалаға келеді. Келісімен «Құбыл жүзік, құбыл. Қара арғымақ ерімен жоқ болсын. 

Мен бір қайыршы бала болайын!»—десе, сол-ақ екен, қара ат жоқ болып, өзі бір қайыршы бала бола 

қалыпты. Сонымен қаланы аралап жүріп, бір күні патшаның сарайының тұсына барыпты. Терезесінен бір 

сұлуды көріп қалады да, айналсоқтап сол маңайдан шықпай жүреді. Қарап жүрсе, күнде таңертең патша 

есігінің алдын өзі сыпырады екен. Бір күні патшадан бұрын бала есігінің алдын сыпырып тастайды. Бұған 

патша қайран қалып: «Уәзірлерім сыпырмайды. Мұны кім сыпырды?»—деп таңданады. Және 

уәзірлерінен: 

—Кім сыпырды?—деп сұрайды. Уәзірлері: 

—Біз сыпырмадық. Білмейміз!—дейді. Сонда патша тұрып: 

—Бұл маңайға бөтен адам келгенін білесіңдер ме?—дейді. 

—Бөтен адам көрмедік. Бірақ бір қайыршының жүргенін көрдік,—дейді. 

—Онда соны тауып келіңдер!—дейді патша. Уәзірлер қарастырып, қайыршыны тауып әкеледі. 

Тамақтанғаннан соң хан баладан: «Сен қайдан келдің? Неғып жүрсің?»—деп сұрайды. Бала: 

—Мен жетім едім, әкем жоқ. Қайыршылық істеп әрең жан бағып жүргендіктен, сіз көзінің қырын салар 

ма екен,—деп есігіңіздің алдын сыпырғанмын,—дейді. Хан: 

—Онда маған бала бол! Менің де ұлым жоқ еді. Уәзірлерім не істесе, сен де соны істе,—дейді. Баланы 

киіндіріп, уәзірлердің жанына қойып, қызмет істетсе, сондай жақсы істегеніне қатты разы болып, жақсы 

көріпті. Бір күндері уәзірлері: «Ханның қызын мен аламын! Мен аламын!»—деп сырттай таласыпты. 

Бұған ішқұста болған бала: «Мен аламын!»—десе, уәзірлер: «Сен бізбен қалжыңдасқанға жеткен жоқсың, 

ойнама!»—депті. Бала: 
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—Мен ойнамай, ойлап айтып тұрмын. Қызды мен аламын!—депті. Мұның сөзіне ашуланып: «Сенің битің 

семірген екен. Балақтағы бит басқа шыққанын қай жерден көрдің? Құтырмай жүр!»—деп уәзірлер 

ұрсыпты. Бала бетінен қайтпапты. Уәзірлер сонан соң ханға келіп жамандапты. 

—Кешегі келген қайыршы сізді басынып, қызыңызды аламын деп жатыр. Бәрімізді көзге ілер емес,—

депті. Хан: 

—Шақырып келіңдер!—деп шақыртып алыпты. 

—Сен менің қызымды аламын дегенің рас па?—деп сұрапты. Бала: 

—Шын,—депті. 

—Онда осы орданың алдына жеті қабат алтын сарай салғызасың. Түрлі жемістерге толған бау-бақша 

орналастырасың. Сарайдың ішін алтын қазынаға толтырасың. Бау-бақшада бұлбұл құстар сайрап тұратын 

болады. Бір жағында моншасы болады. Менің ордамнан сол сарайларға жеткенше кілем жаюлы тұрады. 

Бақшаны аралап, есік алдына бұлақ ағып тұрсын. Орда алдына алтын мұнара, үлкен бәйтерек орнатасың. 

Және қоралы қой, жүз сиыр, жүз түйе, жүз жылқы даярлайсың. Осындай болмаса, басыңды аламын,—

дейді. Бала мақұл болады. Қырық күндік рұқсат береді. Ертесі хан таң намазын оқығалы тұрса, есіктің 

алды у да шу. Қора толы қой, алтын сарайлар, алтын мұнара, бәйтерек, аққан су, бау-бақша да сайраған 

түрлі құстар екен. Бұған таң-тамаша болып, таңырқап қалады. Ойланып: «Бұның кереметі бар бала екен. 

Қызымды бермесем болмайды екен»,—деп қызын той жасап балаға қосады. Көршілес бір патша сол кезде 

осы патшаның қызына елші жіберіп, қызды өзіне айттырмақшы екен. Бірақ қыздың балаға ұзатылып 

кеткенін естіп, бармағын тістеп өкінеді. «Баланы тауып түбіне жетейін»,—деген байламға келіп: 

—«Осыны кім тауып келсе, қалағанынша қазынадан алтын-күміс беремін. Өзімнің жақын адамым 

етемін»—деп халқына жарлық шашады. Бір кемпір шығып: 

—Мен табамын,—дейді. Желмаяға мініп, жолға түседі. Ханның күйеу баласы бір қанша күн тұрған соң: 

—Еліме кетемін,—деп ханға дат айтады. Сиқыршы жүзігіне: «Құбыл жүзік, құбыл. Екі жирен ат ер-

тоқымымен даяр болсын?!»—деп екі атты даярлап алып, келіншегімен жолға түсіп, үлкен бір судың 

бойына келіп мекендейді. Осы жерде алтын сарайлар даярлатады. Аңшылық етіп күн көреді. Күнде ауға 

шығады. Күндердің бірінде өзін іздеген кемпір үлкен судың бойында алтын сарайда екі адам бар дегенді 

естіп, осы жерге келеді де желмаясын тоғай шетіне жасырып, өзі баланың келетін жолында өтірік 

талықсып жатады. Бір кезде бала келіп: 

—Неғып жатырсыз, тұрыңыз?!—дейді. 

—Балам жоқ, жесір кемпір едім. Тентіреп күн көріп жүрмін,—дейді. 

—Онда біздікіне жүріңіз,—деп үйіне ертіп келеді. Әйелі жақтырмайды. 

—Танымаған мұндай кемпірдің пәлесі сап болады. Орнына апарып таста!—дейді. Күйеуі орнына апарып 

тастайды. Кемпір еріп алады. Және апарып тастайды, тағы да келіп алады. Бұларға шөпшек теріп, ерте 

тұрып шәй қайнатып: «Тұрыңдар балаларым, шәйларың қайнады»—деп әбден сіңіп кетеді. Бір күні бала 

аңға кеткенде: «Күйеуіңнің аң аулағаннан басқа өнері жоқ. Мынандай сарайды қайтіп салдыңдар?»—деп 

әйелінен сұрайды. Әйелі «Өзіміздің дәулетімізбен салдық»—дейді. Кемпір әйелге қайта—қайта: 

—Күйеуіңде не өнер бар? Өзің патша алуға лайық әйел тұрып, бұған қалай тидің?—дейді. Әйелі: 

—Бөлек өнері жоқ,—дейді. Кемпір қоймай сұрай берген соң: 

—Бір жүзігі бар, өнері сонда,—дейді. 

—Онда сол жүзігін сұрап көріп отырмайсың ба?—дейді кемпір. Әйелі: 

—Сұрағанға бермейді. Өзімен бірге алып жүреді,—дейді. Кемпір тұрып: 

—Сен сұра. Бір-екі рет сұрағанға бермесе, теріс қарап жатып ал,—дейді. 

—Мақұл,—деп күйеуі келгенде сұраса, күйеуі бермейді. 

—Не керегі бар? Саған қажетсіз,—дейді. Және ауға кетеді. Кемпір: 

—Берді ме?—деп сұрайды. 

—Берген жоқ. 

—Оны түнде қайда қояды?—дейді кемпір. 

—Аузына салып жатады. Кемпір ойланып, «Өзім ала алмайды екенмін. Қайтсем де алғызайын»,—деп 

әйелді желіктіреді. 
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—Сен сұрап ал, ақыры береді. Жүзіктің өнері арқылы өзіңе керекті нәрсені алып отырасың,—дейді. Әйелі 

күйеуінен және сұрайды. Күйеуі бермейді. Үшінші ретте теріс қарап жатып алған соң амалсыз береді. 

Күйеуі аңға кетеді. Кемпір: 

—Алдың ба?—дейді. 

—Алдым,—дейді әйел. 

—Көрелік,—деп кемпір көрген болады. 

—Шіркін, не деген жақсы. Менің қолыма тура келе ме екен?—деп қолына салады. 

—Жүр, далаға шығып сейілдейік,—деп үйінен бір талай ұзап, желмаясын қойған жерге жақындап барады. 

Қызға: 

—Анау не нәрсе?—деп ертіп алып барып, кемпір мінеді. 

—Кел, сен де мінгесіп көр!—деп қызды артына мінгестіреді. 

—«Құбыл жүзік, құбыл, алтын сарай жоқ болсын. Біз патшаның үйіне баралық!»—дейді. Алтын сарай 

жоқ болып, өздері патшаның ордасына жетіп барады. Патша қуанып кемпірді алтын-күміспен сыйлайды. 

Аңға кеткен бала қайтіп үйіне келсе, жұрты жатыр. Әйелі де, үйі де жоқ. Жүзікті бергеніне өкініп, 

құсаланып, сол орнында күн көріп тұра береді. Бір күні баланың мысығы түс көреді. Түсінде иесінің бір 

үлкен судың бойында жалғыз қалғаны, үй, мысық-иттерін ойлап, қайғы шеккені көрінеді. Таңертең итке: 

—Сен не білдің?—десе, Ит: 

—Ештеңе білмедім,—дейді. Сонда мысық: 

—Мен бір түс көрдім,—дейді. Мұны естіп ит те: 

—Мен де түс көрдім,—деп өтірік айта салады. 

—Қандай түс? Ит айтып бере алмайды. Өтірік айтқанын біледі де, мысық итке: 

—Менің түсімде иеміз далада жалғыз қалып, қиыншылық көріпті. Барып қиыншылығына көмек 

берелік,—дейді. Ит мақұл болады. 

Бұлар баланы іздеп сапарға шығады. Жүре-жүре үлкен дариядан өтіп, баланы тапса, бала атыменен 

жұртта отырғанын көріп: 

—Не болды?—деп мысық сұрайды. Сонда жүзігінен айрылғанын, әйелін кемпір алдап әкеткенін айтады. 

—Біз тауып келеміз. Сен басқа жаққа кетіп қалмай, осы жерде бол!—дейді олар. 

—Мақұл,—деп бала сол жерде қалады. 

Бұлар жүзікті іздеп сапарға шығып, қаланың шетіне келеді де бір теректің түбінде демалып отырып, 

мысық итке: 

—Сен осы теректің түбінде қал. Қаладағы иттер сені талап тастайды. Мен барып патшадағы жүзікті алып 

келгенше отыр,—дейді. Ит мақұл болады. Мысық жүгіріп отырып, патша сарайының терезесінен үйге 

кіреді. Патша ұйықтап жатыпты. Сонда бір тышқанды жорғалап жүрген мысық ұстап алып: 

—Бұл үйде жақыннан бері не жаңалық бар? Айт, айтпасаң өлтіремін!—дейді. Тышқан: 

—Патша жақыннан бері бір жүзік әкеліп аузына салып жататын болды,—дейді. 

—Онда мұны қайтіп аламыз?—дейді. 

—Мен құйрығымды мұрнына кіргізіп жыбырлатамын. Сонда патша түшкіргенде жүзік жерге түседі. Сен 

қағып алып, кете бер,—дейді. Тышқан айтқанындай орындайды. Мысық қағып алып, итке келеді. Итке: 

—Кетелік, жүзікті әкелдім!—дейді. Бұлар жүріп отырып судың бойына келіп, судан өтпекші болғанда ит: 

—Жүзікті маған бер, мен алып жүрейін?—дейді. Мысық: 

—Сен үлкен болғаныңмен ақылың аз. Жүзіктен айырылып қаласың. Мен алып өтейін,—дейді. Бұған ит 

жүнін үрпитіп, көзін алайтып, мысықты жейтіндей болып ырылдайды. Мысық қорқып, жүзікті бере 

салады. Екеуі суға түсіп, малтып келе жатқанда ит бір балықты көріп, аузын салп еткізеді. Жүзік суға 

түсіп кетеді, оны балық жұтып алады. Бұл ахуалдың бәрін мысық сезіп, көріп-біліп келе жатады. Жағаға 

шыққанда,—«Жүзікті мен алып жүрем?»—дейді. Ит үндей алмай, төмен қарайды. Балықты аспаннан 

келіп бір құс іліп әкетеді. Мұны да мысық көріп, біліп тұрады. Содан: 
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—Көп ойланып отырмалық. Жүзігің балықты жеймін дегенде суға түсіп кеткен. Оны балық жұтқан. 

Балықты бір құс әкетті. Аздан соң тоғы басылғанда жем іздеп, тағы жерге түседі. Оған дейін екі ін қаз. 

Бірін тік қазып, өзің түсетіндей, бірін жатық қаз, мен көрініп жататындай,—деп мысық итке айтады. 

Сонда ол бас салғанда, сен оны бас саласың. Сонан соң оны өлтіріп, жемсауындағы жүзікті аламыз,—

депті. Айтқанындай ит екі ін қазыпты. Бір уақытта әлгі құс мысыққа шүйіліп келіп, бас салмақшы 

болғанда, ит оны бас салып өлтіріп, асқазанын жарып, жүзікті алып, иесіне аман-сау апарыпты. Содан 

бала құбыл жүзікті алып: 

—«Құбыл жүзік, құбыл, әйелім мен патшаны, кемпірді алдыма келтір. Алтын сарай жаса, ортасында там 

болсын,—депті. 

Сол заман барлығы пайда болыпты. Патшаны өлтіріп, кемпірді тірідей сойып, әйелін қайтадан өзі алып, 

мақсатына жетіпті. Мысық итімен еліне келіп, әке-шешесі аман-сау көріп, оларды бақытты, бай тұрмысқа 

кенелтіпті. 

64. Талапты жасқа атаның өсиеті 

Бұрынғы өткен заманда бір үлкен бай болыпты. Оның жалғыз баласы болыпты. Ол бай шалдың екі көзі 

соқыр екен. Баласы жас екен. Бір күні басқа байлардың балалары мал айдап дүниелік әкелуге бір шаһарға 

жүрмек болып дайындалыпты. Солардың дайындығын естіген соқыр шал отырып қатты күрсініпті. Сол 

кезде қасында отырған баласы: «Әке, неге күрсіндіңіз?»—деп сұрақ қояды. Сол кезде әкесі: 

—Балам, сенің жастығың есіме түсіп отыр, сен ересек болсаң осы балалармен бірге сен де барып келер 

едің ғой,—депті. Әкесіне сөзін аяқтатпастан, баласы: 

—Әке, мен барам, мал бөліп бер,—деп мазасын алыпты. Баласы әкесінің мазасын алып болмаған соң, 

әкесі: «Барсаң бар, балам, бірақ та өзіңе тиісті жолдас ізде. Ол жолдастың ақысын төлерміз. Ал жолдас 

іздеп, тапқан жолдасыңды үйге ертіп келе жатқанда, ауылға жақындағанда ол әкеле жатқан жолдасыңа 

былай де: «Біздің үй анау тұрған. Сіз жүре беріңіз, мен мына жатқан малды қайырып барайын де». Сол 

кезде саған қарамай үйге келсе, ол адам саған жолдас бола алмайды»,—депті. Баласы: 

—Жарайды,—деп жолдас іздеуге кіріседі. Атқа мініп жолдас іздеп келе жатса, бір адам кездесіпті. Сол 

адаммен сөйлесіп жолдас етуге келісіп, үйіне алып жүреді. Сөйтіп, малының шетіне келгенде әкесінің 

айтқаны есінде бар, бала: 

—Қария, сіз жүре беріңіз. Біздің үй анау тұрған. Мен мына малды қайырып барайын,—депті. Сол кезде 

ол жолдасы тура тартып үйіне кетіпті. Сөйтіп бала да келді. 

Ертесіне ол кісінің алып келген айыбын төлеп қайтарыпты. Міне, бала тағы жолдас іздеуге жолға шығады. 

Сөйтіп, ол келе жатса, алдында бір бала көтерген жас әйел жылап келе жатыр екен. Оның артынан бір 

сарт келеді, иығында кетпені бар. Міне, бұл бала оларды тоқтатып: «Бұл нендей уақиға, сіз неге 

жылайсыз?»—депті. Сол кезде әйел: 

—Менің күйеуім қайтыс болып еді, соны қою үшін кебін таба алмай мына сарттан қарызға алып қойып 

едім. Міне сол кебінді уағында тауып беруге қаражатым келмеді. Енді соны ашып алам деп мені ертіп 

келеді,—депті. Сонда бала сартқа: 

—Кебініңнің құны қанша тұрады?—депті. Сонда сарт. 

—Кебінім жиырма бес ділда,—депті. 

Сонда бала жанынан елу ділда беріп, «енді ризасың ба» деп сұрапты. Сонда сарт «ризамын» деп үйіне 

қайтыпты. Әйел балаға алғысын айтып ол да қайтады. Сөйтіп, бала жолдасын іздеп өз жолымен кете 

береді. Ол бала бір шаһарға келіп бір көшені бойлап келе жатса, алдынан бір ақ боз атты бір жігіт көшеден 

көлденең өтіп барады екен. Соның артынан бала келіп сәлем беріп, оны тоқтатып әңгімелесіп оны жолдас 

болуға үгіттей бастайды. Сол кезде ол кісі қынжылып бірсыпыра көнбей тұрады да: «Жарайды, қарағым, 

қабырғаң қатпаған жас бала екенсің, болсам болайын»,—деп жолдас болып балаға еріп жүреді. Сөйтіп, 

баланың малының шетіне жеткен кезде бала оған: «Ағай, сіз жүре беріңіз, біздің үй анау тұрған. Мен 

мына малды қайырып барармын»,—депті. Сол кезде жігіт: «Жоқ, қарағым, сенің қабырғаң қатпаған жас 

баласың ғой, сен үйіңе барып сусындай бер. Малды мен қайырып барайын»,—деп баланы үйіне жіберіп, 

малды өзі қайтарып келеді. 

Сөйтіп, баланың жолдасы енді табылды. Келесі күні малды бөліп беріп баласын жолдасымен екеуін 

байлардың баласына қосып шаһарға аттандырып, шал өзі кемпіріне жетелетіп арттарынан айқайлап, 

мынадай тапсырмалар айтады: 
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—Осы барғаннан күн бата Сарыөзек деген жерге жетесіңдер. Шөбі шалғын, суы мол жер оған қызығып 

қонбаңдар. Одан ары барғанда Ақмола деген жерге күн бата жетесіңдер. Оған да қонбаңдар, одан ары 

кеткенде Қызылжар деген жерде күн бата жетесіңдер. Оның да суы мол, шөбі шалғын жер. Оған да қонып 

жүрмеңдер. Міне, осы үш жерге қонбаңдар,—деп шал қала береді. Басқа бай балалары «алпысқа келген 

атаңнан ақыл сұрама деген, ол шал не біледі дейсің, жүріңдер, кеттік» деп жүріп кете береді. Сөйтіп, олар 

жүре-жүре күн бата Сарыөзекке жетеді. Айтқандай, шөбі шалғын, суы мол жер екен. Баяғы баланың 

жолдасы бұл араға қонбаймыз десе, басқа бай балалары «қонамыз, алпыстағы атаңнан ақыл сұрама деген, 

сол соқыр шал не біледі дейсің деп болмапты. Балалар тіпті болмаған соң бәрі де сол араға қонады. Кешке 

жатқаннан кейін бай балалары ұйықтап қалады. Баланың жолдасы ұйықтамай атының қалқасында тұрып 

күзетіп тұрады. Сол арада елден арттарына бір сары қаншық еріп шығыпты, Сол қаншық шаңқылдап үріп 

болмапты. Әрине, бұл баланың жолдасы бар жан-жануарлардың тілін біледі екен. Иттің дауысын тыңлап 

тұрса, ол ит: «Байқа, ақ боз аттың қалқасында аңылып тұр»,—деп хабарлап тұр екен. Сол арада ол иттің 

басын кесіп алып, иттің миын түгел алып қағазға орап қалтасына салып алып, басқа аттың қалқасына 

келіп тұрыпты. 

Бірсыпыра уақыт өткеннен кейін біреу сол аттың белін сипап өте бергенде, оның басын қағып тастапты. 

Сөйтсе, ол жалғыз көзді жалмауыз екен дейді. Оның көзін ойып алып қағазға орап қалтасына салып алып, 

бәрінің қан-жынын қоймай суға ағызып жіберіпті. Енді жалмауыз кемпірдің келген жағына жүгіріп барса, 

жер астында үйі бар екен. Ол үйі алтын ділдаға толып тұр екен. Оны көріп, есігін жауып орнына келіп 

жатып ұйықтай береді. 

Сөйтіп, таң атады. Балалар орнынан тұрып жатып қарқ-қарқ күліп, киініп «алпысқа келген атаңнан ақыл 

сұрама деген, сол шалдың айтқан сөзіне ілесіп қонбай кетсек әлде қайтетін едік» деп, тамақтарын ішіп 

жүріп кетіп, күн бата Ақмолаға келіп жетіп, баланың жолдасы конбаймыз десе, балалар болмай отырып 

тағы қонады. Сөйтіп, баланың жолдасына тағы ұйқы жоқ, соларды күзетумен тағы да тұрады. Сөйтіп, таң 

алдында бір жалмауыз келе жатыр екен. Оның басын алып, оның келген жағына барып қараса, соның да 

үйі алтын ділдаға толып тұр екен. Оның есебін тауып белгілеп кетіпті. Содан қайтып келіп орнына жатып 

ұйықтап тұрса, балалар күліп тұрып жатыр екен. Тамақ ішіп болып тағы да жүріп кетеді. Сөйтіп, күн бата 

Қызылжарға келіп жетеді. Міне, бұл жерге де балалар қонамыз деп болмай отырып қонады. Баланың 

жолдасында еш ұйқы жоқ. Тағы күзетіп тұра береді. Сөйтіп, тұрғанда түн ортасы болған кезде анандайда 

бір қызыл жар бар екен, сол қызыл жардан бір от шығады. Сол от жағалап жақындағанда, күбірлеп 

сөйлескен сөз естіледі. Сөйтсе, бұл жеті басты жалмауыз екен. Ол шетте тұрған атты сипап өте бергенде 

оның да басын алып тастап, сол қызыл жарға қарай жүгіріп кетіпті. Сол қызыл жарға келсе, бір үлкен 

үңгір екен, ішінде ат басы алтын тұр екен. Сол үңгірді жарық етіп тұрады екен. Сөйтіп, ол жан-жаққа 

қараса, бір дәу ұйықтап жатыр екен. Оны өлтіреді. Енді бір ай мен күндей сұлу қыз жатыр екен. Оны олар 

сиқырмен өлтіріп койыпты. Міне осыларды көріп, бәрін қайтарда алмақ болып дайындап кетіп, орнына 

келіп жатып таңертең тұрса, балалар күлісіп тұрып жатыр: «Міне, алпысқа келген атаңнан ақыл сұрама 

деген, міне үш жерден де өттік, ештеңе болған жоқ» десіп, тамақтарын ішіп тағы жүріп кетті. Сөйтіп, 

тиісті шаһарына келіп, саудаларын жасап болып, енді елге қайтпақшы болып жүріп кетеді. 

Жол-жөнекей бір ауылда бір жиын топты көреді. Сол арада баланың жолдасы балаға: «Сен жүре бер, мені 

Қызылжардан тос, ал басқалары қарамаса, өзің қал»—депті. Бала «жарайды» деп жүріп кетеді. Сөйтіп, 

әлгі жиын топқа келсе, бір байдың қызы сары қотыр болып ауырып жатыр екен. «Соны кім жазса, соған 

қызымды берем деп жатыр екен. Оған баяғы баланың жолдасы: 

—Мен жазам,—деп келіпті. Оған бай: «Жазсаң қызымды еншісімен бөліп беремін»,—депті. Сөйтіп, ол 

жігіт баяғы иттің миымен сылап жіберсе, қыз әбден жазылып кетеді. Сөйтіп, ол оған: «Сен әкеңнен еншіңе 

он екі түйе қомдап ал»,—депті. Қызы әкесіне: 

—Маған еншіге он екі түйе қомдап бер,—депті. Байға бұл қиын емес қой, он екі түйені қомдап береді. 

Міне, ол қызды алып, он екі түйені алып, Қызылжарда жолдасын қуып жетеді. Оның жолдасы мұнда 

тосып жатыр екен. Сөйтіп, ол Қызылжардағы дүниені үш түйеге артып, қызды тірілтіп алады. Сөйтіп, 

Ақмолаға келіп ондағы дүниені үш түйеге артып алып жүріп кетеді. Енді Сарыөзекке келіп ондағы 

дүниені үш түйеге артып алып, еліне қарай жүріп кетеді. Сөйтіп, еліне жақындағанда баланың жолдасы: 

«Ал, балалар, елге жақындап қалдыңдар, енді өздерің келерсіңдер. Мен байдан барып сүйінші 

сұрайын»,—деп жүріп кетеді. Сөйтіп, ол байға келіп сүйінші сұрады: 
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—Балаңыз көп табыспен келеді, екі әйелі бар,—депті. Сол кезде бай: 

—Енді арманым жоқ, жалғыз бір арманым—екі көзім,—депті. Сол кезде жігіт: «Екі көзіңді мен жазам!»—

деп жалмауыздың көзімен екі көзін сүйкеп қалса, көзі шырадай жанып жазылыпты. Сонда шал: 

—Ал енді балам келсін. Үш күн, үш түн той жасаймын, содан қалған дүние, мал-жан бәрі сенікі. Міне, 

сенің сұраған сүйіншіңе,—депті. 

Сөйтіп, баласы келіп, үш күн, үш түн той жасап, төртінші күні екі келіні, баласы, әйелі—бесеуі қол 

ұстасып үйден шығыпты да: 

—Ал, қарағым, қалған мал-дүние сенікі,—депті. Сол кезде жігіт бәрін шақырып алып: 

—Сізге рахмет. Сіздің және балаңның пиғылына көп рахмет, маған ештеңе керек емес. Сіздің балаңыз 

жолдас іздеп жүріп бір әйел мен сартқа кездесіп, әйелді сарттан құтқарып еді. Сол әйелдің өлген күйеуі 

сол мен едім, Қыдыр болып осыған кездескен едім,—деп аспанға ұшып кетіпті. 

Сөйтіп, шал байқұс өте жақсы тұрмыста ғұмыр сүріп қала беріпті. 

65. Патшаның үш қызы 

Бұрынғы өткен заманда бір патша болған екен. Оның үш қызы, әйелі болған екен. Патша қалаға түспек 

болып, үш қызынан сұрапты: 

—Қыздарым, не алып келейін қаладан базарлыққа? 

Үлкен қызы түрегеліп: 

—Әке, маған маржан алып кел,—депті. 

Кейін патша ортаншы қызынан: 

—Қызым, саған не алып келейін,—деп сұрапты. 

Ортаншы қызы түрегеліп: 

— Әке, маған бір алтын сақина алып кел,—депті. 

Патша ең кіші қызынан сұрапты: 

—Қызым саған не алып келейін?—деп! 

Қызы былай депті: 

—Әке, мені ойлайсыз ғой, ойласаңыз, маған бір жаңғақтың бұтағын алып кел,—депті. 

Патша «мақұл» деп, арбасын қостырып, қалаға жүріп кетті. 

Қалаға барып, бip жерге түсіп тұрса, бip кici маржан алып, кетіп барады екен. «Әй, кіci, маржаныңды 

қаншадан сатасың?»—деп сұрапты. 

Kici: 

—Бес сомнан сатып жүрмін,—депті. Бес сомды бepiп, маржанды қалтасына салып тұрса, бip кici алтын 

сақина алып барады екен. Патша: «Ей, балам, қаншаға сатасың?—деп сұрапты. Ол бала: «Алты сом»,—

депті. Ақшасын бepiп, сақинаны қолына тағып, арбасына келіп, мініп кеттi. Kетіп бара жатып бip бауды 

көpiп, «ең кіші қызым маған жаңғақтың бұтағын алып келіңіз,—деп еді ғой, eciмнен шығып кетіпті 

ғой»,—деп, арбасынан түсіп, бауға кipce, жаңғақтар көп дейді. Жаңғағына қараса, алтын жаңғақ екен. 

Патша таң қалып: «Менің кіші қызым ақылды екен ғой»,—деп, сындырып алып, кетіп бара жатқанда, бip 

аю шығып: 

—Патша менің бауымдағы жаңғақты неге аласыз?—деп сұрайды. 

Патша қыздарының айтқан сөздерінің бәрін айтады. 

Аю: 

—Мейлі алып бар, бipaқ қызыңды үш күннен кейін алып кел,—депті. 

Патша қорқып: 

—Неге алып келемін?—деп сұрапты: 

Аю: 

—Мен сенімен әзілдеспеймін, алып кел, болмаса, өзім барып алып келемін,—депті. 

Патша «мақұл» деп арбасына түсіп кетіпті. 

Қыздарына алған нәрселерін бepiп, өзi қапа болып жүріпті. 

—Әйелі неге қапа боласың?—деп сұрапты. Патша бағанағы аюдың айтқан сөзін бәрін айтыпты. Әйелі: 

—Қой, қапа болма, қызым үшін өзім барамын,—депті. Сондай деп отырғанын қызы ecтіп: 

—Апа, сен бармайсың, мен өзiм барамын, бұл пәленің бәрі менен болған екен,—деп жылапты. Анадағы 

аюдың үш күні өтіп кеткен екен. Бip заман қараса, бip аю келе жатыр. Келіп: 
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—Кәне қызың?—деп сұрапты. 

Патша: 

—Мынау деп көрсетіпті. 

Аю: 

—Қызыңды киіндір—депті. Қызын киіндіріп, қыз бен аю арбаға түсіп кетті. Барып-барып бауға келіп: 

—Кәне түс,—депті қызға қарап,—менің соңымнан жүр,—депті де кете берді. Барып, бip жердің астына 

түсті. 

Қыз кейіннен бip eciк ашты, қараңғы, тағы бipeyiн ашса, жап-жарық алтын сарай, жаңағы аю—әдемі жігіт 

болып кетіпті. 

Жігіт қызға: 

—Сен маған күйеуге ти!—депті. Қыз өзi қайран болып қалды, жаңағы әдемі жігіт болғанына. Қыз «мақұл» 

деп, қызды жігіт алмақшы болып, той қылып, қыздың әке-шешесін шақырды. Әкесі мен шешeci келді. 

Сөйтіп, қызды аю алды. 

66. Алтын пышақ 

Ерте, ерте, ерте заманда, ешкі құйрығы келте заманда бір орта шаруалы адам өмір сүріпті. Сол адамның 

үш баласы болыпты. Күн өтіпті, ай өтіпті, күндерде бір күн бұл адам ауруға шалдығып өлер халге жетіп, 

өлер алдында, көзінің тірісінде, өз қолымен бар дүниесін үш баласына бөліп бермек болып, үш баласын 

қасына шақырып алады. Сонан балаларына кеңес етіп, сөзін бастайды: «Өмір өтті, уақыт жетті, мен енді 

өлер халге келдім, енді өз қолыммен тең етіп, дүниені бөліп бергелі отырмын»,—деп сөзін аяқтады. Ең 

бірінші үлкен баласын шақырып алып: «Дүниеден нені аласың?»—деп сұрады. Үлкен баласы: «Мен 

барлық малды аламын»,—деп жауап береді. Ортаншы баласын шақырып алып: «Сен нені аласың?»—деді. 

Ол тұрып: «Ағам малды алды, мен барлық дүниені аламын»,—деп жауап береді. Енді кіші баласын 

шақырып алып: «Сен не қалайсың?»—деді. Ол тұрып: «Үлкен ағам бар малды алды, ортаншы ағам бар 

дүниені алды, мен енді нені алайын, маған тек батаңды берсең болар»,—деді. Әкесі кіші баласына разы 

болып, батасын және ешкімге көрсетпей жүрген қасиетті алтын пышағын беріп, мынаны айтыпты: «Бұл 

пышақты ешкімге, тіпті әйеліңе де көрсетпе, тек қалтаңда ұста, егер тарықсаң, көмекті осы пышақтан 

аласың»,—деп өсиетін айтып бітірді. Үш баласына малды, дүниені бөліп беріп, бақиласып дүниеден 

өтіпті. Балалары ақ жуып, арулап жерлепті. Сонан күндер, түндер өтеді. Үлкені мен ортаншы баласы 

отырып кіші інісі жоқта мынадай кеңеске келіпті: «Мал біздікі, дүние біздікі, еншімізге еркін тиген 

затымызға неге осы інімізді ортақ қылып асыраймыз, келісімен қуып шығару керек»,—деп келіседі. 

Сонан інісі келіпті, біраздан соң: «Сенің малың да жоқ, дүниең де жоқ, бізде түгің де жоқ, қайда барсаң, 

онда бар, үйді босат, өз күніңді өзің көр»,—деп інісін үйден қуып шығыпты. Үйден шығып жас бала ай 

жарығымен жүріп отырып әкесінің зиратына келіп түнепті, сонан ұйықтап кетіп шошып оянып, 

айналасына қараса, ақ сәлделі, ақ боз атқа мінген бір адам тұр екен: «Әй, балам, жабықпа, тұр, жолыңды 

оңғарар, оң бет алып жолға түс, сол жолмен жүріп ел табарсың, ел ішінен өзіңе күн көрерлік жар 

табарсың»,—депті. Жас бала ақ боз атты адамның айтқанын тыңдап оңға жүріп, жолға түсіп, бір елге 

келіпті. Қайда барарға білмей сандалып жүріп, шеттегі бір үйге кіріп кетіпті, келсе бір жалғыз кемпір 

отыр екен, сәлем беріп: «Шеше»,—деп жайын түсіндіріпті. Сонан кемпірге: «Шеше, мені өзіңе бала 

қыласың ба?»,—депті. Кемпір жас баланың тілегін екі етпей: «Бола ғой»,—депті. Сонымен шешелі-

балалы болып, бірнеше күндер, айлар өтіп жас бала жаудырап ержетіпті. Бір күні шешіне келіп: «Маған 

ханның қызын айттыр!»—депті. Кемпір тұрып: «Жарлыға хан қызын бере ме?»—деп сұрапты. Бала тұрып: 

«Барып айттырыңыз, хан қандай орындауға тапсырма берер, соны маған айтып келерсің»,—дейді. Кемпір 

үйден шығып хан үйіне баруға бата алмай есігіне барып кейін кетіп, қайта барып, батып кіре алмай 

жүргенде, хан кемпірді терезеден көріп, шақырып алады. Кемпір үйге кіріп, ханға иіліп сәлем береді. Хан 

тұрып: «Не іздеп келдің, жұмысыңды айт!»—дейді. Кемпір тұрып: «Тақсыр хан, ғафу етіңіз, сіздің жалғыз 

қызыңызды бір жалғыз балам бар еді, соған нихақ еткелі келдім»,—дейді. Хан айтады: «Балаңның қандай 

өнері бар, егер өнерлі болса ертеңнен бастап сіздің үй мен біздің үйдің екі арасын күмістен қалатқан, 

алтынмен жалатқан көпірмен қоссын, сол көпірдің екі жағы телегей жалпақ көл болсын, көл жағасы 

құлпырған жеміс, гүл болсын, көгерген ағаш түр-түр болсын, көпірдің өзі жақ басына алтыннан сарай 

тұрғызып қойсын, мен сенің балаңа сонда ғана қызымды берем»,—депті. Кемпір не сөз айтарға білмей 

үйден шығып үйіне жүгіре беріпті. Үйіне келіп ханның тапсырмасын айтады: «Екі үйдің арасын күмістен 
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қалатқан, алтынмен жалатқан көпірмен қоссын дейді, сол көпірдің екі жағы телегей жалпақ көл болсын, 

көл жағасы құлпырған ағаш, жапырақ, гүл болсын, көлде қаз қаңқылдап, үйрек саңқылдап сәніне келсін, 

көпірдің өзі жақ басынан алтыннан соғып сарай тұрғызсын, егер осыны істемесе қызымды бермеймін деп, 

кемпір сөзін бітіріп, ауыр күрсініп, демін әрең бір алыпты. Бала тұрып: «Шеше, оның үшін қайғы жеме. 

Хан тапсырмасы құп болады»,—деді. Сонымен, кеш болды. Шешесі балаға орын салып беріп, өзі де 

жатып ұйқыға кетеді. Сағат түнгі бірде бала оянып, алтын пышақты алдына алып сырласады. Алтын 

пышақ түн ішінде үйді сәулелендіріп, көрікке бөлейді. Пышаққа тіл бітіп, балаға: «Айтқаның болады»,—

дейді. Бала пышақты қалтасына салып ұйқыға кетеді. Таң атып күн шыға кемпір орнынан тұрады, тұрса 

балаға бешпет, шалбар, етік, кемпірге жаулық, үй іші толы тағам келтіріліп қалыпты. Кемпір қуанғанынан 

баланы оятып мынаны айтыпты: «Балам, балам тұр, бізге біреу келіпті, өзімсініп еніпті»,—деп баласына 

тамашаны баян қылыпты. Бала тұрып жуынып, киініп тамаққа кірісіпті. Тамақты ішіп болып отырады. 

Ал, енді ханға келсек, хан сыртқа шығып күнмен шағылысқан, көрген адам есінен жаңылысқан алтын 

сарайды көріп, «Ай, тамаша!»,—деп сүйсініп құлап, үйіне кейін кіреді. Үйіне кіріп өзінің уәзірлерінің 

бірін шақырып алып, бұйрық береді: «Кеше қыз айттыруға келген кемпірдің үйіне бар да, баласын маған 

шақыр, қызымды соған күйеуге беремін»,—депті. Уәзір де кемпір үйіне келе жатып сән-салтанат 

тамашаны, көлде жүзіп жүрген қаз-үйрек, қарашаны көреді. Кемпірдің үйіне келіп уәзір балаға: «Сені хан 

шақырып жатыр»,—деп хабар салады. Бала тамағын ішіп, жаман киімін киіп, жанына айранымен торсық 

байлап ханға баруға әзірленгенде, шешесі тұрып: «Қыз алуға ханға барғанда дұрыс киінбей, неге 

жаманыңды кидің?»,—дейді. Бала шешесіне жауап береді: «Егер шеше, хан қызын берсе менің киіміме 

бермейді, көркіме бермейді, өнеріме, еңбегіме береді, ханға осылай барамын»,—деп үйден шығып кетеді. 

Сол бетімен жүріп отырып ханның үйіне келеді. Келіп ханға иіліп сәлем беріп: «Бұйрығыңыз құп, 

тақсыр!»,—деп ханның алдына жүгініпті. Хан тұрып: «Сарайды, көпір, көлді тұрғызған сен бе?»,—деп 

сұрады. Бала тайынбай: «Мен, яғни менің өнерім»,—деп жауап береді. Хан балаға разы болып, неше түрлі 

жасаумен қызын осы балаға күйеуге ұзатыпты. Ханның қызын алып бала үйіне келеді. Күндер өтеді, айлар 

өтеді, бала хан қызымен қызық дәурен өмір сүріп тұра береді. Бір күні бала тұрып аң аулауға атқа мініп 

жүріп кетеді. Үйінен үш күндік жерге қашықтағанда алтын пышақ есіне түседі, қалтасын қараса пышағы 

жоқ екен, атының басын кейін бұрып, ойдан сырғытып, қырдан зырғытып, атына қамшы басып құйғытып 

еліне келеді. Келсе баяғы жаман үйі орнында, көпір де жоқ, көл де жоқ, алтын сарай да жоқ. Ал балаға 

келсек ес те жоқ, бет алдында түс те жоқ, аттан түсіп үйіне кіріп келеді. Келсе алдында қолын қусырып 

шешесі отыр екен. Баласын көріп кемпір сөзді бастайды, болған істі бастан-аяқ баян етеді: «Е, балам, 

сенің бір асыл алтын пышағың бар екен, оны сен ешкімге көрсетпей жүресің екен, тек қана бүгін, міне, 

көрдім»,—дейді. Бала шап беріп: «Қайдан көрдің?»—деп сұрайды. Кемпір тұрып: «Сенің пышағың 

көпшік астында қалыпты, оны төсек жинап, үй сыпырып жүріп келін тауып алды, алып отқа салмақ 

болды»,—дейді.—Сол кезде пышаққа тіл бітіп, мынаны айтты: «Не тілесең соны орындаймын, тек мені 

қор етіп отқа салма?»,—деді. Қыз тұрып: «Менің көк дарияның ар жағында орман арасында сүйген жарым 

Қара дәу бар, соған қоссаң болды!»,—деп тілек етті. Сол уақытта үй іші тұман болып пышақ та, қыз да, 

қыруар дүние де көзден ғайып болды, артынан тұман ашылды. Сыртқа шығып қарасам, алтын сарай 

орнында жоқ, шалқар көл суалып, құмы да жоқ, баяғы хан елі орнында қала беріпті»,—деп сөзін аяқтайды. 

Бала шешесіне азық әзірлетіп, үйінен келесі күні ертемен азығын алып шешесімен, елімен, ханмен 

қоштасып пышағын іздеп жаяу жүріп кетеді. Бірнеше күн жол жүріп, құлазыған даладан бір биік үйді 

көреді. Бірер уақыттан кейін әлгі үйге жетіп есігін ашып кіріп келеді, келсе, алдында орта жастағы бір 

қатын ұршық иіріп отыр екен. Бала амандасып, қатын хош алып мынаны айтады: «Адам аттап баспайтын, 

ешбір пенде келмейтін жерге неғып келдің?»,—деп сұрайды. Бала жай-күйін, жөнін айтып: «Бір алтын 

пышақ жоғалттым»,—дейді. Қатын мынаны айтады: «Олай болса, менің бір қасиетті құсым бар, түннің 

бес бөлігін ұйықтап, екі бөлігін ұйықтамайды, мүмкін, көрсе сол көрген болар, сұрап көрейін»,—дейді. 

Қатын құсынан: «Сен пышақ көрдің бе?»,—деп сұрайды. Құс мынаны айтады: «Ұйықтамаған кезімде 

қыбырлаған мақлұқтың бәрін көріп, қайда бара жатқаның біліп отырдым, бірақ алтын пышақ 

көрмедім»,—депті. Балаға қатын құстың жауабын айтады. Бала тұрып, қош айтысып әрі қарай жүріп 

кетеді. 

Бірер күн жүрген соң, ен далада тұрған бір үйге келеді, үйге кіреді, бір сыбызғы тартып отырған қатынды 

көреді, бала тұрып сәлем береді, қатын сыбызғы ойнауын қойып, баланың сәлемін қарсы алады. Біраздан 
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кейін қатын мынаны айтады: «Адам аттап баспайтын, ешбір пенде келмейтін жерге неғып келдің?»,—

депті. Бала тұрып: «Жоқ іздеп жүрген адам едім, дәм ризық айдаса қайда бармайды»,—дейді. Қатын: «Не 

жоғалтып жүрсің?»—деп сұрайды. Бала: «Бір алтын пышақ жоғалтып жүрмін»,—дейді. «Олай болса, 

менің бір құсым бар, содан сұрап көрейін»,—депті қатын. Қатын құсынан сұрайды, құс көргенім жоқ деп 

жауап береді. Қатын құс жауабын баян етіпті. Бала алғыс айтып, қоштасып ары қарай тағы жүріп кетеді. 

Бірнеше күн жүріп өліп-талып шаршап, қас қарая, ен даладан бір мұнаралы ақ үйді көріп соған келеді. 

Үйге кіріп келсе, үй іші жап-жарық, самаладай, алдына қараса бір орта бойлы, терең ойлы, аққұба, жас, 

сұлу келген келіншекті көреді. Көріп сәлем береді. Келіншек қолындағы домбырасын жарға сүйеп, жігіт 

сәлемін хош көріп, қарсы алып қол алысып амандасады. Сонан келіншек тұрып: «Адам аттап баспайтын, 

ешбір пенде келмейтін жерге неғып келдің?»,—деп әзіл айтып, миығынан езу тартып күледі. Бала мынаны 

айтады: «Дәм-ризық айдаса, адам қайда бармайды, сіздің үйдің дәмі айдап тап болғаным»,—депті. 

Келіншек: «Не іздеп жүрсің?»,—деп жөнін сұрайды. Бала бастан-аяқ көргенін, жоғалтқан жоғын баян етіп 

бәрін айтады. Келіншек тұрып: «Менің қасиетті бір құсым бар, түннің бір бөлігін ұйықтап, бес бөлігін 

ұйықтамайды, содан сұрайын, бәлкім, көрсе сол көрген болар»,—дейді. Келіншек құсымен тілдесіп, құсы 

көргенін, қазір алтын пышақ қайда екенін, бәрін айтады. Келіншек балаға келіп, құстың жауабын айтады: 

«Сен бүгін жатып демал, менің құсым үлкен бүркіт құс, сені сол алып ұшады, мен екеуіңе жеті күндік 

азық әзірлеймін, сосын менің құсыма мініп пышағыңды іздеп табасың, құсым сені алып барады, 

пышағыңды тапқан соң кері маған келесің, мені өзіңе әйел етіп аласың, осыған уәде берсең, пышағыңды 

тез табасың»,—дейді. Бала қуанып, келіншекті алмақ болып уәдесін береді. Келесі күні жеті күндік азық 

пісіріп беріп, құсына мінгізіп, баламен сүйісіп, құшақтасып жолға аттандырады. Күн ұшып, түн ұшып, 

көк дарияның бергі жағасына келіп қонады, азықтары бітіп қарындары ашады. Құс тұрып: «Азық жоқ, 

сені алып ұшар халім жоқ»,—дейді. Бала не істерін білмей, сан етінен бір үлкен кесек ет кесіп құсқа береді. 

Құс етті жеп алып қуаттанады. Бала саны ауырып шыдай алмайды, құс баланың санын қанатымен 

қаққанда қайта ет бітіп, бала жай табады. Сонан құс баланы көк дарияның арғы жағына алып өтеді. Құс 

жерге қонып, балаға кеңес береді: «Әне, орман арасында көрінген үйдің ішінде сенің әйелің қазір ұйықтап 

жатыр, көпшігінің астында алтын пышақ бар, ал әйелің шалқасынан түсіп жатыр, сен оған қызығып кетіп 

жүрме»,—дейді. «Кір де, пышақты ал да, кері шық»,—дейді. «Кіреріңде үй айналасы толған жылан-шаян, 

құрт-құмырсқа, бақа осының бәрі сені үйге жібермеуге тырысып, қарсыласар, сен жасқанбай үйге кіріп 

бар, бұл жәндіктер өз малың, өзіңе жау етіп сиқырлап істеп қойған»,—депті. Бала үйге жақын келгенде, 

жылан-шаян, құрт-құмырсқалар өрмелеп жабылып қарсылық көрсетеді, бірақ бала тайсалмай, тайынбай 

үйге кіріп барады, барса құс айтқандай алдында шалқасынан түсіп әйелі ұйықтап жатыр екен, ол әйеліне 

көңілін аудармастан көпшігінің астындағы алтын пышақты алып етігінің қонышына салып үйден шығып 

құсқа келеді. Құс: «Пышақты әкелдің бе?»,—деп сұрайды. Бала: «Әкелдім!»,—деп жауап береді. 

«Кәне»,—дейді, бала қонышынан пышағын алайын деп қараса, жоқ түсіп қалыпты. Құс балаға: «Сен енді 

бара алмайсың, сені жыландар жібермейді, енді менің өзім барып қарайын»,—деп ұшып кетеді. Көкте 

қалықтап ұшып пышақты қайда түсті екен деп қарайласа, пышақ есік табалдырығының ішкі жағына түсіп 

қалыпты. Бүркіт құс түйіліп, әрі қалықтап ұшып, бері қалықтап ұшып, жылан, шаян, құрт-

құмырсқалардың қарсылығына қарамай төмендеп ұшып, түйіліп, тырнағымен бүріп іліп алтын пышақты 

алып, әрең дегенде құтылып жолдасы баланы тауып, азырақ кеңеске келеді. Пышаққа тіл бітіп, балаға 

мынаны айтады: «Егер сен әкеңнің сөзін тыңдаған болсаң, мені бүйтіп жоғалтпаған болар едің, сен әке 

сөзін ұмытып, маған салақ қарадың, сондықтан сен мені қонышыңа салып алып шыққанда мен, міне, түсіп 

қалдым, тек мына құс көмегімен саған қайта келдім, егерде бұдан былай жоғалтсаң, табам деп ойлама, 

мен саған бұдан бұлай таптырмаймын, жоқпын»,—депті. Сонан бала құсқа мініп алып, пышағы қолында, 

әйелі соңыда еріп манағы құс иесі жас келіншекке келеді. Келіншек баланың аман келуіне қуанып, қарсы 

шығып құшақтап, аузынан ойып, көңілінен құйып, сүліктей қадалып сүйіп, шырын алады, сүйіспендік 

нұрын алады. Бала аспай-саспай келіншек үйіне бір жұма демалып, келіншекті мәпелі етіп оңға, өз әйелін 

солға алып жатады. Келіншек әзірленіп жүгін жинап, осы балаға күйеуге шығып, бірге жолға шығады. 

Бірнеше күн жол жүріп, азды-көпті мол жүріп, аман-сау шешесінің үйіне келеді. Шешесі қайғымен қан 

жұтып, уайыммен зәр жұтып, баласының келгенін де білмей қалып, баласын көргенде көңілі толып, шерлі 

дертін іштен жойып, баяғы рақатшылыққа қайта келеді. Хан баланың қызын тауып әкелгенін естіп, елін 

жиып той жасапты. Сонымен хан күйеу баласына тағын беріп, «енді елді сен биле, мен қартайдым» деп, 
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күйеу баласын елдің басы етіп таққа отырғызып, өзі содан көп кешікпей дүниеден өтіпті. Бала елге хан 

болыпты. Соңғы алған келіншегі жүкті болып, тоғыз ай дегенде алтын айдарлы, көркі күндей ажарлы егіз 

ұл туыпты. Бала орнымды басар ұрпағым деп қуанып, екі ұлына арнап ат шаптырып, жұртын жинап, 

балуан күрестіріп, той қылыпты. Өзі өмір жоқтығын бастан өткізгендіктен елдің жоқ-жұқа адамдарына 

көмек беріп, алым салмай, салық алмай, хан қазынасында барды өз қолынан бөліп еліне үлестіріпті. Тайпа 

ел раз болып «жас хан болса да жайдарлы, халқына қадірлі» деп аңыз етіпті. Сонымен екі ұлы өсіп ер 

жетіп, аң аулап, құс атып саяттық құрып өмір өткізіп жүріпті. Жас хан уақыт келіп, орнын баласына 

қалдырыпты. Үлкен деп есептеп жерге бұрын түскеніне ел билетіп, кішісіне тең билетіп, өзі дүниеден 

өтіпті. Асылдан туған асыл, данадан туған ақыл дегендей екі баласы да ақылды, әділдікпен елін билеп, 

уақыт келіп дүниеден өтіпті. 

67. Молда, ұста, тігінші 

Бір молда, бір ұста, бір тігінші—үшеуі жолдас болып келе жатып, баратын жеріне жете алмай, түн болып 

кеткен соң бір жерге қона кетіпті. Артып келе жатқан нәрсесі бар екен, үшеуі де ұйықтаса біреу әкетіп 

қалар деп, кезекпен қарауыл қойыпты. Ең алдымен ұстаны қарауыл қойыпты. Ұста жалғыз өзі зерігіп, 

ұйқысы келген соң бір үлкен ағашты кесіп алып, адамның дене (мүсінін) айнытпай жасап шығарыпты. 

Сосын тігіншіні оятып, өзі ұйқыға кірісіпті. Тігінші ағаштан істеген адамды көріп «менің өнерім бұдан 

кем бе» деп, дереу әдемі киім тігіп, ағашқа кигізеді. Ағашта тек жан жоқ болғаны болмаса, адамнан 

айнымайды. Тігінші молданы оятып, өзі ұйқыға кіріседі. Молда ағаш адамды көріп таң қалады. «Бұлар 

өнерін көрсетіпті, енді мен қайтем» деп қайғырыпты молда. 

Сосын «енді осы ағашқа жан бітірсең екен» деп Құдайға жалынып жылапты. Құдай көз жасын қабыл алып, 

ағашқа жан бітіп, бір сұлу қыз болыпты. Сұлулығы соншалық, бетіне қарасаң көзіңнің жүзі таяды екен. 

Таңертең ұста мен тігінші оянып, бір сұлу қызды көреді. Екеуі бұған жан біткеніне таң қалады. Үшеуі 

қызды бірінен бірі қызғанады. Біреуі «мен алам, еңбек менікі» дейді. Екіншісі «жоқ, мен алам, еңбек 

менікі» дейді. Ең соңында молда өршеленіп «Жоқ, мен алам, мен болмасам, оған жанды кім салады?»—

дейді. Үшеуі келісе алмай жүгінуге бір қазыға барады. Қазы қыздың бет-ажарына бір қарап шығып 

үрейленгендей: «Ойбай, мынау менің қызым, бұдан үш жыл бұрын жоғалтқанмын. Сендер мұны қайдан 

алдыңдар?»—деп ақырады. Бұл бітімге көнбей төртеуі ханға келіп жүгініпті. 

—Мынау менің баламның қалыңдығы ғой. Бұдан бес жыл бұрын жоғалған. Сендер мұны қайдан алдыңдар, 

өзіме беріңдер,—деп хан ашуланыпты. 

Әділдік таба алмаған үшеуі қосылыпты: «Берген жаныңды қайтып ал!»—деп молда Құдайға жалыныпты. 

Гүлдей жайнап тұрған қыз жанынан айрылып солған бәйшешектей, емендей қатып, ағаш қалпына келіпті. 

Тігінші өзі тіккен киімді алып қойыпты. 

—Мә, балаңның қалыңдығы болса сен-ақ ал!—деп ұста ағашты патшаның алдына атып ұрыпты. 

68. Мұстақым 

Ертеде Мұстақым деген бай болыпты. Оның еркек баласы болмапты. Он бес жасар әйел баласы болыпты. 

Байдың өзі патшадан асқан бай болыпты. Бай сапарға бір шыққанда отыз қоспен шығады екен. Бір-бір 

қоста отыз мың сом сауда істейді екен. Күндердің күнінде көп жолдастары бар отыз қоспенен саудаға 

шығыпты. Түстік жерге барып қоныпты. Түсте екі малшысы суға бара жатқанда қалың шөптің арасынан 

бір адамның қу басын көріпті. Ол қу басқа қараса, екі көзінің ішінен екі көк шөп шыққан. Әлгі екі малшы 

тамашалап, «қалай шыққан» деп қарап, су алып қайта қайтқанда басты айналдырып тағы да қарайды. 

Қараса, қу бастың маңдайында бір жазу бар екен. Бірақ жазуды екеуі оқи алмай, Мұстақым байға алып 

келеді. «Мұстақым бай, біз суға барған едік, сонда кетіп бара жатқанда қу басты көріп едік, көзінің ішінен 

шығып тұрған көк шөпті көріп, қайта қайтқанда маңдайындағы жазуды көріп, сізге оқытуға алып 

келдік»,—деді. Мұстақым әлгі жазуды оқыды. Оқыды да, тамсанды да, сосын «мына басты өртеші» деді. 

Өртеді де талқандатып, оқшантайға салып алды. Сонан соң түстенді де, Мұстақым бай да көшіп кетті. Не 

заман саудасын істеді де, үйіне қайтып келді. Қайтып келіп, оқшантайды сандығына салды. Өзі де 

саудасын істеді де, тағы сапарға кетіп қалды. Бағанағы он бес жастағы әйел баласы он жеті-он сегізге 

келіп қалды. Еркелікпен сандықтың бәрін ақтарып қарап жүрді. Қарап жүрген уақытта әлгі оқшантайды 

тауып алды. Әлгінің не екенін білейін деп дәмін татты. Дәмінен ештеңе білінбеді. Сонан соң әлгінің иісі 

бар ма екен деп иіскеді. Иіскеп еді, бойы балқып, арақ ішкендей иіп кетті. Сонан соң: «Апырай, мынау 

бір дәрі не қылған күшті екенін білмеймін, саған әкем айтып па еді»,—деп шешесінен сұрады. Сонда 
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шешесі: «Әкеңнің бір жақсы сақтап қойған, ешкімге айтпай буып-түйіп жүрген дәрісі ғой, баяғыдай, 

орнына салып қой»,—деді. Соны иіскегеннен кейін қыз екі қабат болып қалды. Ол уақытта, тақ Сүлеймен 

деген патша заманында ол патшаның әмірі бойынша бойжеткен күйеусіз бала табатын болса, қайдан 

болса да тапқызып, баласы мен екеуін де дарға асқызады екен. Сол уақытта патшаның әмірінен 

қорыққанынан байдың әйелі өзінің ішіне жабағы тығып елге мәшһүр болыпты. Сонан қызы ай-күніне 

жетіп бір ұл тапты. Қызын басқа бір үйге кіргізіп жіберіп, әлгі тапқан баланың үстіне өзі отырып кіндік 

кесуге елдерден әйелдерді шақыртты. Әйелдер келсе, баласы бақырып жатыр. «Ойбай, байдың әйелі 

босаныпты» деп, қатындар у-шу келеді, баланың кіндігін кесіп алады. Байдың бәйбішесін тамашалап, 

шілдеханасын жасап, сауық-сайран істеді. Сол уақытта Мұстақым байдың саудаға кеткелі алты ай болған 

кезі еді. «Бай келе жатыр»деп, бір күні хабарын естіді. Келе жатыр деген соң-ақ, алдынан үш күншілік 

жерден сүйінші сұрауға бір кісі кетті. Байға барып «әйелің еркек бала тапты» деп сүйінші сұрады. Бай 

қуанғаннан тоғыз түйе тоғанақ жүк берді. Сонан соң бай үйіне келсе, баласы туғалы алты ай болған екен, 

баласы талпынып отыр екен. Бай қуанғаннан «әйелдер немене той істеді дейсің» деп, қайтадан қырық күн 

тойын, отыз күн ойын жасап, ат шаптырды. Сонан соң баласы бес жасқа келіп ер жетті. Бала бес жасқа 

жетіп ер болған соң, молдаға оқуға берді. Таңертең оқыған баласын кешке молдасы ертіп алып келді. 

«Балам қалай, жас болып оқу оқи алмады ма, қалай?»—деп сұрады. Сонда молда: «Бұл бала менің өз 

өнерімнің оқуын бітірді»,—деді. Онан соң «өзіңіздің оқуыңызды бітірген болса, артық оқыт деп, айта 

аламыз ба» деді. Сонан соң «тілашарлыққа малды бағалаймыз ғой» деп, ақша берді. Баласы күндіз-түні 

ұйықтамай қағаз жазатын болды. Мұстақым бай бұл шал берген баланы түнде де оқыттым деп еді, сонан 

ба деп қорқып жүрді. Бала сегіз жасқа келді. Сегіз жасқа келген соң Мұстақым байға ой түсті. «Балам оқу 

оқып, хат таныды. Енді балама өз өнерімді үйретейін» деді. «Өзімнің өнерім не, баяғы сауда жағы, осыны 

үйретейін» деді. Баяғы ел танытсам, жұрт танытсам деді. Баяғыдай отыз қоспен басқа патшалыққа 

баласымен жүрмек болды. Жә, ал енді, басқа патшаға бет алып жүріп кетті. 

Бұл жүре тұрсын, енді алдыңғы патшадан біраз әңгіме айталық. Алдыңғы патшаның жиырма қатыны бар 

екен, жиырма қатынын кезекпен қойнына алып жатады екен. Күндіз түнеген бір әйелін сейілге алып 

шығады. Сейілге өзімен бірге жеті-сегіз жастағы балаларды алып шығады екен. Балалардың ойнауына бір 

көлден су бұрып әкеліп қояды екен. Сол бұлақтан балалар балық сүзіп ойнайды екен. Соның тамашасына 

патша әйелімен екеуі қарап отырады екен, жиырма қатынын да осылай сейілге алып шығып жүреді екен. 

Бір күні үлкен бәйбішесін сейілге алып шықты. Бағанағы балалар балықты сүзіп алып, бір суы бар 

шұңқырға жинайды екен. Түске тамаққа қайтарында балаларға патша: «Балығыңды өлтірмей суға 

салыңдар»,—дейді екен. Сонда бәйбішесі балаларға да, балыққа да ешбір қарамайды. Патша айтты: 

—Ей, бәйбішем, не себептен балалардың ойнына қарамайсың? Балықтың неше түрлісі бар, оған неге 

қарамайсың?—деді. Сол уақытта бәйбішесі тұрып айтты: 

—Мен бұл балықтың несіне қарайын, балықтың жақсысы да, жаманы да бар шығар һәм зинақоры бар 

шығар,—деді. Сол уақытта сидалау келген бір аққайран суда тік тұрып сақ-сақ адамша күлді. Патша әлгіні 

көріп, «бұл не ғажап» деп шошып кетті. Сонан соң патша үйге қайтып келді де, сарайына келіп халқын, 

уәзірлерін, бектерін жиды. Жиып алып халықтарына: «Мен бір тамаша ғажайып нәрсе көрдім. Менің 

жиырма қатыным бар, жиырмасын жиырма күн сейілге алып шығатын едім, бүгін үлкен қатынымды 

сейілге алып шығып едім, қатыным балалардың ойынына ешбір қарамады. Сонан соң мен қатыныма 

айттым: «Жиырмаңа жиырма күн түнеуші едім, сен оған көңілің толмай жүр ме, ол әділ емес пе, болмаса 

неге қарамайсың мына тамашаға. Өзеннен бір бұлақты бұрып әкелдім, неше түрлі бұлбұлдарды сайратып 

қойдым, солардың тамашасына неге қарамайсың»,—дедім. Сонда қатыным айтты: «Бұл балықтың несіне 

қарайын, жақсысы да, жаманы да бар шығар»,—деді. Сол уақытта сидалау келген аққайран судан басын 

шығарып сақылдап күлді. Ол не себепті күлді, осыны табыңдар»,—деп халқына айтты. 

Халқы ары ойланып, бері ойланып таба алмады. «Ал енді осыны тапқан кісіге астымдағы тағымды, 

басымдағы тәжімді, жалғыз қызымды беремін»,—деп жар шашты. Сонда да ешкім таба алмады. 

«Қырықтың бірі Қыдыр деп, басқа патшадан да келген болса да маған жолықтырмай жібермеңдер»,—

депті. Сол уақытта Мұстақым бай сауда қылып сол шаһарға келіп еді. Әңгімелесіп отырғанда патшаның 

әлгі сөзін байға біреу айтып еді, сол уақытта баласы тұрып айтты: 

—Бір-ақ ауыз сөз екен ғой, бір патша халқы таба алмады,—деді. Баланың сөзін әлгі келген кісі естіп, 

патшаға барып айтты. Осындай бір бөтен патшадан бір саудагердің баласы «бір-ақ ауыз сөз екен ғой» 
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деді. Сол бала осыны не қылса да табады, шақырып алдырыңыз»,—деді. Одан кейін Мұстақым байды 

шақырып сұрады. Ол «бір патша халық таба алмағанда, мен қайдан табамын» депті. Сол уақытта патша 

қайғырады. Сонда бағанағы кісі «баласы табады» деді. Сонан соң баланы әкелуге бұйрық берді. 

Мұстақым мұны естіп шошып кетті. «Ойбай, тақсыр, балам еркелікпенен айтады. Он үш жасар бала нені 

біледі»,—деді. Оны тыңдаған жоқ. Баланы шақыртып әкеліп, баладан «соны табасың ба» деп сұрады. Бала 

тұрып «бұның өзі бір әйгілі сөз» деді. «Мен бұны бұл жерде шешпеймін, халықты жи, халықтың алдында 

айтамын»,—деді. Сонан соң патша бір күнде барша халықты жиғызып алады. Жұрт жиналғаннан кейін, 

бала патшаға айтты: «Бұны тапқан кісіге қандай нәрсе беруіңізді жұрттың алдында айтып өт»,—деді. 

Патша әуелі бағанағы оқиғаларын айтты. «Осыны тапқан кісіге тақытымды, тәжімді, жалғыз қызымды 

берейін және жұртымды билетейін дегенмін. Сол айтқаным айтқан». Оны естіп бала орнынан ұшып тұра 

келді: «Тақсыр, сөзіңіз екі ме, бір ме?»—деді. Патша: «Бір!»—деді. Бала сол жерде тұрып: «Сөзіңіз бір 

болса, орныңызды бер!»—деді. Патша орнын берді. Бала таққа мінді. Тәжін берді. Сол уақытта патшадан 

бала сұрады: «Жиырма қатыныңыздың кәнизектері бар ма?»—деп. Патша: «Бар»,—деді. «Бар болса, 

жиырма қатынды жиырма кәнизегімен шақыр»,—деді. Барып кәнизегімен қырқын шақырып әкелді: 

«Өзді-өзін ауыстырмай кәнизегін ерсілі-қарсылы жүргіздіріп отырғыз»,—деді. Сонан соң үлкен 

бәйбішесінің кәнизегін шешіндір деді. Шешіндіріп жатыр еді... жиырма кәнизектері еркек болып шықты. 

Бала патшаға қарап: «Бұл не оқиға?—деді. Бағанағы аққайранның күлу себебі осы еді. «Өз басындағы 

боғын көрмей, кісі басындағы шоғын көрді-ау!»—деді. Ол аққайран балықтың патшасының қатыны еді. 

Осы себепті күліп еді. Патша, енді бұны өзің қалай қыласың?»—деді. 

Патша айтты: 

—Менен кетті, саған жетті. Бұның жазасын өзің бер,—деді. Сол уақытта бала «қырқын да дарға асып 

өлтір» деді. Сол жерде қырқын да өлтіртті. Жұрт сонымен тарқады. Патшаның орнына бала тұра қалды. 

Халық патшаны өсекке айналдырды. Халықтар айтты: «Патшалығынан, қызынан һәм жұртынан айрылды. 

Балықтың күлгенінде жұмысы не еді?» Патша осы сөзге шыдай алмай, Мұстақымды шақырып алды. 

«Сенің балаң осы күнде патша, балам патша деп, көңіліңде дәнеңе жоқ. Сенің балаңды патша қойған 

жалғыз-ақ мен, менің халқым басына көтеріп патша қойған жоқ еді. Егер де мен ашулансам екеуіңді де 

өлтіремін. Осы бала сенің өз балаң емес, шыныңды айт, әйтпесе, шыныңды айтпасаң, басыңды 

аламын»,—деді. Сол уақытта патшадан әлгіндей сөз естіген соң, баласына Мұстақым бай жылап келді. 

«Мен патшаны қалай сендіремін»,—деді. Сонан соң баласы айтты: 

—Әй, әке, жоқтан өзгеге қорқасың. Бір-ақ ауыз сөз емес пе! Әкесі: «Бір ауыз сөз болса, не деп жауап 

беремін, ақылың болса үйрет»,—деді. 

Сонда баласы айтты: 

—Баланың бітуі атаға күмән, анаға аян деп айт, сонда сен құтыласың,—деді. Мұстақым әлгі сөзді естіп 

алып патшаға келіп «дат» деді. Патша тұрып: «Сөзің болса, айт»,—деді. «Тақсыр, менше баланың бітуі 

атаға күмән, анаға аян»,—деді. «Олай болса, бала мен шешесін әкел»,—деді. Мұстақым байдың қатыны 

мен қызы екеуін алдыртты. Сонан кейін шешесі баладан барып сұрады: «Мен қалай айтамын?»—деді. 

Сонда бала айтты: «Түбінде адал орнына барады, шеше,—деді,—көріп-білгеніңнің расын айт». Сонан соң 

Мұстақым бай қатын, қызымен патшаның үйіне келді. Патша Мұстақымның әйелінен сөз сұрады: 

—Осы бала өзіңіздің балаңыз ба? Шыныңызды айт,—деді. Сол уақытта Мұстақымның әйелі айтты: 

—Бала өзімнің балам емес, баламның баласы. Сіз айт деген соң, тақсыр, шынымды айтайын. Мына 

отырған Мұстақым бай бұл баланың жәйін білмейді. Балам еркелікпен сандықтан сандық қоймай ақтарып 

жүруші еді. Бір күні сандықтан қағазға ораған бір ақ дәріні тауып алыпты. Дәмін татып көрген екен, ешбір 

дәмі жоқ, иіскеп қалған екен, өне бойы арақ ішкен құсап балқып кетіпті. Сонан соң маған балам айтты: 

«Апа, саған айтқан әкемнің дәрісі не дәрі,—деді,—бұл не қылған күшті дәрі». Одан кейін мен айттым: 

«Әкеңнің күшті дәрісі шығар, қайтадан буып орнына салып қой»,—дедім. Ол иіскеген дәріден қызым 

екіқабат болып қалды. Осы бала мына қызымнан туған,—деді. Сол уақытта Мұстақым бай санын бір 

салды: «Ол дәрінің жайын мен айтайын. Ерте күнде сауда қылып бара жатып, бір адамның қу басын тауып 

алдым. Басқа қарасақ, маңдайында жазуы бар. Жазуға қарасам, «өзім Дағыстан деген кісі едім, тірі 

күнімде қырық кісіні ажалдан құтқардым. Енді өзім өліп жатқан қу баспын, қырық кісінің ажалы енді 

менен» депті. Онан кейін тірі күні қырық кісіні өлімнен құтқарған шығар. Енді өзі қу бас, қалай қырық 

кісіні өлтіреді деп, мұны сынайын деп отқа салып өртеттім, темір келіге салып түйгіздім. Әбден 
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талқандаттым. Сүйттім де, сандыққа салдырттым. Мынаны қарашы енді, тамаша, мына қырық кісінің 

ажалы осылай келді». 

Сонан соң патша: «Сенің де балаң емес, менің де балам емес, ғайыптан пайда болған екен, бұның атын 

Ебініғайып қояйық»,—деді. Сөйтіп, патшаның қызын Ебіні-ғайып алды. Ебіні-ғайыптың шешесін патша 

алды. Сүйтіп, осындай оқиғамен бір патша өтіпті. 

69. Алтын құйрықты жылан 

Ерте, ерте заманда бір қыстақта Айсұлу атты әйелдің сіңірі шыққан күйеуі мен жеті ұлы болыпты. Жеті 

баланы бағу үшін Айсұлудың күйеуі Құдайдың құтты күні атызға барып, еңбек етіп, түн жамыла оралса, 

Айсұлу әр күні табанынан тозып, өзеннен су тасып, тоғайдан отын әкеліп, тамақ жасау сияқты күні бойы 

үй жұмысын істеп, жанына әмір болмайды екен. Ал, олардың жеті ұлының жалқаулығына жаһан да жан 

жетпейді екен. Күйзелген күндерінде де әке-шешесіне олардан қайыр болмапты. Қасірет шеккен ана 

Құдайдан құлшылық қылып, құлдық ұрыпты: «Құдай-ау, бізге тағы бір бала бере гөр! Берген балаң қара 

жанымызға қайырымды болсын» деп тіленіпті. Күндердің бірінде Айсұлу жүкті болыпты. Бала көреді. 

Көрген баласы—бала емес, салақұлаш жылан болып шығыпты. Оның үстіне ол туыла салысымен жер 

бауырлап, үйден шығыпты да тоғайға еніп, ғайып болыпты. Ежелден сормаңдай Айсұлу өзінен туған 

баланың бала емес, жылан екенін, оның тағы кетіп қалғанын көріп, тіпті де қайғыға батыпты. Сөйтіп, 

өзінің бақытсыздығына бола, бірнеше күн көзінің жасы құрғамапты. Бір күні Айсұлу түс көріпті. Түсінде 

жылан баласы өзінің қойнында жатқан екен: «Шеше, мен үшін мұнша қайрат шеккеніңіз не? Мені қарғыс 

атқан. Сондықтан жыланға айналып, туылып отырмын» депті баласы. «Қандай қарғысқа қалып едің?»—

деп сұрапты Айсұлу. «Мен бұрын байлығым басымнан асқан адам едім. Сол дүниеден ешқашан да жан 

пендеге, тіпті ақ сүтін емізген анама да соқыр жармақ ұстатпадым. Байлығым басымнан асып, төгіліп 

жатса да шешем аштықтан өлді. Менің бұл күнәмді қара жер көтермейді ғой. Сондықтан менің аруағым 

жыланға айналып, бұл дүниеге қайта келіп, бармағымды тістеп отырмын. Ендігі жерде мен әр күн сайын 

сізге бір сүйем алтын, беріп күнәмді жумақпын» дейді жылан. «Бір сүйем алтын дейсің бе?» деп сұрапты 

Айсұлу. «Солай, әр күні бір сүйем алтын берем. Ертеңнен бастап мен әр күні үйге келіп, бір шыны сүт 

ішем. Сүтті ішіп болған кезде, сіз менің құйрығымнан бір сүйем кесіп алыңыз. Ол дереу алтынға 

айналады» депті жылан. «Балам-ау, бүйтсем сен бейнет көресің ғой» депті Айсұлу. «Жоқ, шеше, ол маған 

бит шаққан құрлы да болмайды» депті жылан. Түсінен оянған Айсұлу жылан үйдің бір бұрышында 

жатпасын деген оймен төңірегін байқастыра бастапты. Бірақ олай болмай шығыпты. Көрген түсі сол 

қалпы есінде қалған Айсұлуға жыланның сөздері растай сезініпті. Келесі күні ол шылпылдаған 

шіпілдеген бір шыны сүтті еденге қойыпты да жыланды тосып отырыпты. Көп өтпей жылан жер бауырлап 

келіпті де сүтті іше бастапты. Ішіп болған соң шешесіне қарапты «Құйрығымнан бір сүйем кесіп ал» деп 

тұрғанын біле қойған Айсұлу, пышағын алады. Бірақ қолы қалтырап кетіпті. Осы кезде түсіндегі ең соңғы 

бір ауыз сөз есіне түсіп, пышақты алып, сілтеп қалғанда жыланның кесілген бір сүйем құйрығы дереу 

алтынға айналыпты. Онан соң жылан шығып кетіпті де тоғайға еніп, ғайып болыпты. Содан бастап жылан 

баласы әр күні таңертең келіп бір шыны сүт ішкен соң Айсұлу оның құйрығынан бір сүйем кесіп алып 

тұрыпты. Сөйтіп, олардың көзі ашылып, ауыздары асқа, иіндері киімге жарыпты. Айсұлудың жеті ұлы 

жер-көкке сыймай, ақшаны суша сапырып, көл-көсір жұмсапты. Ақыры аяқтап келгенде әр күні бір сүйем 

алтын олардың жұмырына жұғым болмайтын болыпты. «Бізге тағы да ақша керек» депті олар шешелерін 

етектеп. «Күндігіміз бір сүйем алтын болып жатыр ғой, соған да шүкіршілік еткеніміз жөн болар»,—депті 

Айсұлу. «Егер жылан інімнің құйрығынан молырақ кесіп алсаңыз да, оған титімдей де 

ауырсынбайтынына, біздің жоқшылығымызды түсінетіндігіне көзіміз жетеді. Оның үстіне, ол бізге қуана 

қол ұшын беретіндей болып тұрады» депті үлкен ұлы. «Болмайды,—депті Айсұлу,—бүйтсе болмайды, 

одан артық кесе алмаймын!» Бірақ ұлдары етегінен алып, Құдайдың құтты күні жармасып, оның құлағына 

маза бермепті. Мазалап, жанын қоймаған соң күндердің бірінде Айсұлу оларға амалсыздан мақұл болады 

да «жыланның құйрығынан бір сүйемнен артығырақ кескенге ештеңе бола қоймас» деген ойға келеді. 

Келесі күні келген жыланның алдына ол тола бір шыны сүт құйып береді. Жылан сүтті ішіп болған соң 

Айсұлу пышақпен жыланның құйрығынан бір сүйемнен артық жерін кесіп алады. Кескен жерден қан бұрқ 

ете түсіпті де, әне-міне дегенше, жылан өліп қалады. Мең-зең боп қабырғасы қайысқан Айсұлудың зәре-

құты ұшады. Жеті ұлы үйге кіріп келсе, шешесінің ботадай боздап отырғанын көреді. Жердегі жыланның 

кесілген құйрығын алып қараса, алтын емес, нағыз жыланның құйрығы болып шығады. «Ойбай-ай, алтын 
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құйрықты інімізден айырылғанымыз, осы-ау» десіп шулап қоя беріпті олар. Сөйтіп, қанағатсыз жеті ағасы 

құйрықтарымен жер төпештеп, өгіздей өкіріп қалған екен. 

70. Алтын құс 

Ертеде бір екі ағайынды жігіт болыпты. Үлкені алтын айыратын кәсіпші екен. Бұл үлкені мыңды айдаған 

бай болыпты. Кішісі кедей болған екен. Бұл кішісінің үйелмелі-сүйелмелі екі ұлы болыпты. Үлкенінде 

бала жоқ екен. Жаңағы екі бала кішкентай, кісіге жалдану қолынан келмейді, жас екен, тек үлкен үйінің 

тезегін теріп беріп, қыс болса ағаш жинап беріп тамақтарын асырайды екен. 

Күндерде бір күні қалың ағаштың ішінде отын теріп жүрсе, жүні әп-әдемі, бір көк ала, қанатының, 

құйрығының үшінің аласы бар, әдемі гүлді, кісі қызығарлық құс көреді. Мұны көрген соң екі бала қуады. 

Құс та балалардан ұзап кетпей ұшып-қонып, ұшып-қонып жүреді. Бір мезгілде баланың бірі құстың 

құйрығынан ұстай алғанда құс ұшып кетіп, бір тал құстың құйрығы баланың қолында қалады. Отынын 

алып балалар үйге келіп: «Біз әдемі құс көрдік, ұстатпай кетті, бір тал құйрығы қолымызда қалды»,—деп 

айта келеді. Құйрықты көріп жұрт таң қалып: «Мынау тегін құс емес»,—десті. Көптің ішінде бір көпті 

көрген қария адам отырып: «Мынау алтын құстың құйрығы, бұл құсты ұстап алып сойып етін жесе, ол 

адамның басына ұйықтап таңертең тұрғанда ылғи алтын түсіп отырады»,—деді. 

Мұны естіген соң бәйбіше екі балаға май беріп, қаспақ беріп көңілдендіріп: «Сол құсты ұстап 

әкеліңдер»,—деді. Екі бала қуанып отын әкелуге, құсты ұстап әкелуге кетті. Күндегі ағаш теретін 

жерлерге келсе, өздері көрген ала құс тағы да жүр екен. Балалар ертеден кешке дейін соңына түсіп жүріп, 

әлден уақытта құсты ұстап алады. 

Балалар қуанып жеңешесіне әкеліп береді. Жеңешесі балаларға бір-бір тостаған айран мен бір-бір уыс 

құрт беріп еді, секіріп-секіріп қуанып балалар кетті. 

Бәйбіше құсты бауыздап, жүнін жұлып үйітіп, бақырашқа майға қуырды. Әлден уақытта балалар отын 

алып келсе, ас үйде оңаша бақырашта шыжылдап құстың еті пісіп тұр екен. Екі бала қызығып кетіп, 

кішісіне есіктен аңдытып қойып үлкені қасықпен құстың бір кішкене бөлегін алып ышқырына тығып 

алады. Сасып-пысып екі бала үйдің сыртына шығып қараса, құстың жүрегі екен. Екі бала жүректі 

ортасынан бөліп жеп алып, ауыздарын сүртіп үйге келді. Келсе, бай мен бәйбіше екеуі құстың етін жеп 

отыр екен. Балаларға бермейді. Балалардың онымен жұмысы болған да жоқ. 

Кешкісін үйлеріне келіп жатып қалды. Таңертең тұрып екі бала байдың үйінің бұзауы мен қозысына кетіп 

қалды. Шешесі үйді жиып жүрсе екі баланың жастығының астында бес жамбыдан он алтын жамбы жатыр. 

Үндемей-түндемей байы екеуі қуанып алтынды тықты да қойды. Енді ұйқылары әбден қашып бай мен 

бәйбіше тұрып жастықтарының астын сипалап қараса, алтын түгіл түк те жоқ. Бұл өтірік болды десті де 

қойды. Айлардан ай өтті, жылдардан жыл өтті, екі баланың астынан бестен он алтын жамбы күнде 

табылып тұратын болды. Бір күндері баланың әкесі алтынды шығарып сата бастады. Аз уақытқа жетпей 

байып кетті. Мұның байығанын ағасы көре алмады. Бір күні ағасы інісін шақырып алып: 

—Сен мына екі баланың көзін жоғалт, бездіріп жібер, әйтпесе сенің мына алтындарыңды көрсе, ұлық екі 

балаңды өлтіреді, әйтпесе өзіңді өлтіреді,—деді. Мұны естіген соң қорқыныш кіріп «не істеу керек» деген 

ойға қалады. Екі баласы тұрып ақыл берді. 

—Әке, сен саспа, оған ойлап жүрме, біз екеуміз кетейік. Сендер мына байлықпен өлмейсіңдер. Біз де 

өлмейміз, бір табармыз,—деді. 

Әкесі мұны «мақұл» деп, екі баласына азық әзірлеп бергізіп, екі баласын жөнелтеді. Екі бала келе-келе 

жатыр, айлардан ай өтті, күндерден күн өтті. Бір заманда бір қалың орман ағашқа келіп кірді. Біраз жер 

жүрген соң ағаштың ішінен он шақты тазы келіп, екі баланы талауға ұмтылады. Балалардың шырылдаған 

даусымен тазылардың иесі бір аңшы келді. Келіп, балаларды айырып алды. Балалардан: «Қайда 

барасыңдар, не қылған баласыңдар?»—деп сұрады. Балалар: «Баласы жоқ кісіге бала боламыз»,—дегенді 

айтты. Аңшы: «Ендеше, маған бала болыңдар! Менің балам жоқ, бала қылып алайын»,—деді. Балалар да: 

«Жарайды, болсақ болайық»,—десті. 

Аңшы балдарды алып үйіне келді. Балаларды өз баласындай қылып тәрбиелейді. Мылтық атуды үйретті. 

Балалардың бастарынан таңертең тұрғанда ылғи жастықтарының астынан алтын тауып тұрады. Аңшы 

әйелімен екеуі бірсыпыраға дейін «бұл не керемет» деп қорқып жүрді, артынан үйреніп кетті. Сөйтіп, 

аңшының үйі алтынға симай кетеді. Бұл алтынның артынан қорқып, бұл екеуі баладан енді құтылмақ 

болады. Аңшы екі балаға садақ, қару-жарағын сайлап беріп жөнелтеді. Қолдарына ақ алмас қанжар береді. 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1363 bet 

«Бұл қанжардан екеуің бөлінсеңдер бірінің амандықтарыңды екінші қанжарға қарап отырып білулеріңе 

болады, егер бірің өлсеңдер, қанжарды тот басады»,—дейді. Мұны естіп екі бала қанжарды алып жүріп 

кетті. Айлардан ай өтті, күндерден күн өтті. Келе жатса, бір қоян кетіп бара жатыр еді, екеуі садағын 

қолына алып атуға ұмтылды. 

Қоян жүгіріп келіп: «Сендер мені атпа, мен сендерге екі қоян алып келіп берейін»,—дейді. Екі жігіт 

қоянды атпады. Қоян екі қоянды ертіп беріп кете барды. Екі жігіт келе-келе жатса, бір түлкі кездесті. 

Түлкіні атуға екі жігіт садақты қолына алып еді, түлкі жүгіріп келіп: «Мені атпаңдар! Мен екі түлкі әкеп 

берейін»,—деп, екі түлкі ертіп кеп береді. Оны ертіп екі жігіт жүре береді. Келе-келе жатып алдынан бір 

қасқыр кездесті. Атуға екі жігіт садақтарын қолдарына алып еді, қасқыр жүгіріп келіп: «Мені атпаңдар, 

мен сендерге екі қасқыр ертіп әкеп берейін»,—деді де, екі қасқыр әкеп ертіп берді. Онан жүре-жүре келіп, 

бір жолбарысқа кездесті. Садақтарын алып атуға ұмтылғанда жолбарыс келіп: «Мен екі жолбарыс әкеп 

берейін, мені атпаңдар»,—деді де, екі жолбарыс ертіп әкеп берді. 

Аңдарын шұбыртып келе-келе жатып бір екі айыр жолға келді. Екеуі бұл екі жолға бөлінбек болды да, 

жолдың ортасында тұрған бір бәйтерекке қанжарды шаншып, жандарындағы аңдарды бір-бірден бөлісіп 

алып, екі жолға түсіп кетті. 

Үлкені келе-келе жатып бір үлкен қалаға келді. Қаланың шетіне келіп, аңдарын шұбыртып тамақтанатын, 

жататын үйге кіріп аңдары да, өзі де тамақтанды. Көшеге шыға келсе, қаланың іші қайғылы, өңкей қара 

киінген жұрт теңселуде. 

—Бұл не?—деп біреуден сұрайды. 

—Бұл біздің жерімізде жеті басты жылан бар, ол жыланға айында бір ту бие мен бір қыздан беріп тұратын 

едік. Бүгін басқа жұрттың қыздары таусылып, кезек ханың қызына келіп, соны бүгін жейтін күні еді. 

Соған жұрт қайғыланып жүр,—деді. Мұны естіген соң: «Ол қай жерде, қалай бару керек?»—деп сұрады. 

Баратын жерін біліп алып, аңдарын ертіп алып, жыланның бар деген жеріне қарай бет бұрды. Қаладан 

бес-алты шақырым жерде тігулі тұрған ақ үйге келді. Кіріп келіп еді, үйде ай десе аузы бар, күн десе көзі 

бар бір сұлу қыз отыр. Жігітті көріп қыз жылап қоя берді. «Ағажан, кетіңіз! Қазір жылан келеді де сізді 

де, мені де өлтіреді, кетіңіз»,—деді. Біраз әңгімелесіп отырды да аздан соң жыланның келетін уағын тосып 

жатты. 

Әлден уақытта дауылдатып, борандатып жеті басты жалмауыз айдаһар келіп, жігітті көріп, жылан: 

«Алыспақ керек пе, атыспақ керек пе?»—деді. Екеуі алыса кетті. Жеті күн, жеті түн алысты. Жігіт әлсіреп 

жығылуға таяу кезде жолбарыс жетіп келіп, жыланды жарды да тастады. Жеті басын кесіп, жеті басының 

тілінің үштерін кесіп, орамалға түйіп алып, аңдарын ертіп алып бір жерге барып ұйықтауға кірісті. Жігіт 

күзетуге жолбарысқа ұйықтама деп тапсырды, жолбарыс қасқырға, қасқыр түлкіге, түлкі қоянға тапсырды. 

Жігіт ұйықтап қалады, аңдардың да бәрі ұйықтап қалды. Бұлар ұйықтап қалғанда жыланға қыз бен биені 

алып келген күзетші жүгіріп келіп, жігіттің басын кесіп алып, қызды арбасына салып алып қалаға бетін 

бұрды. Қызға: «Енді сен маған ти, тимесең қазір өлтірем»,—деді. «Егер тисең уәдең болсын, мына құмды 

жұт,—деп бір уыс құмды еріксіз жұтқызды. Сөйтіп, ханға келіп сүйінші сұрайды. Ел-жұртын жиып, ат 

шаптырып хан той қылды. Банағы қызды әкелген адам көрінген әлі жеткен адамдардың тілін кесіп алды. 

Сөйтіп, олар әбігер болып жатқанда жігіттің аңдары ұйқысынан оянып тұрса, жігіттің басы бір бөлек, 

кейінгі жағы бір бөлек жатыр. Жолбарыс қасқырды қысты, қасқыр түлкіні қысты, қоян сасқаннан алай 

жүгірді, былай жүгірді, әлден уақытта бір жерге жүгіріп барып, бір жерден бір жапырақ алып келді. 

Жапырақты алып денесі мен басын қосып, жапырақпен үйкеп жібергенде «қатты ұйықтап кеткен 

екенмін» деп, жігіт басын көтере тұра келді. Басқа хабарларға әбден қанып алып, жиынға келді. Келсе қыз 

қайғылы, жанында бір адам отыр, жігіт келген соң қыз жүгіріп барып құшақтай алды. Хан: «Жыланды 

кім өлтірді?»—дегенде, жігіт қалтасында орамалға түйілген тілдерді тастай бергенде, хан жігітті жанына 

алып, қыздың жанындағы адамды дарияға тастауға бұйырды. Тойды таратып, хан қызын жігітке беріп қоя 

берді. Жігіт күнде аңдарын ертіп жүріп аңға шығып тұрды. Барлық аңдардың мойнына алтындап қарғы 

тақты, қоянның мойнына алтын сағат тақты. Күндерде бір күн аңда жүріп бір қалың тоғайға кездесті. 

Сөйткенше болған жоқ қара дауыл соғып түн болды. Аңдарын жинастырып тұрса, бір үлкен бәйтерек тұр 

екен. Бәйтерекке жақын келсе, бәйтеректің түбі аң қалпында, мал-жан қалпында қатып қалған қара тас, 

таң қалып жанына жақын келсе, бәйтеректің басында бір кемпір отыр. Жігітке қарап кемпір: «Қарағым, 
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мына бір ағашты ырғашы»,—деді. Жігіт нанып ағашты ырғап қалғанда жігіт те, аты да, аңдары да қара 

тас болып қатып қалады. Әйелі, ел-жұрты жиналып жоқтап жүрді. 

Мұнымен бұл тұра берсін. Інісі бір жерге барып қайта қайтты. Баяғы ағасымен айрылған жерге келіп, 

шаншып кеткен алмас қылышты қараса, тот басып қалыпты. «Ай!.. туысқаным не өлген екен, не шала 

жансар екен»,—деп ағасының түскен жолына түсіп тартып берді. Күндерден күн өткенде баяғы ағасының 

келген тамақханасына келіп аңдарын тамақтандырып отырса, тамақ беретін адамдар әлгінің жай-күйін 

сұрап, «әйеліңмен қалай тұрасың?» деп сұрап жатыр. 

Жігіт не екенін білмей, аң-таң болып отыра береді. Тамағын ішіп жайланып, қаланың ортасына қарай 

аңдарын ертіп келе жатыр еді, ханның күтушісі жетіп келіп: «Сен пәлен күннен бері қайдасың? Біз іздеп 

таба алмай жүрміз»,—деп атының басынан жетектеп ханның үйіне алып келіп атын байлап, аңдарын 

жайлап үйге енгізеді. Ханның қызы ұшып тұрып құшақтай алып сүйіп, мәз болды да қалды. Жігіттің 

ойында дәнеңе жоқ, таң қалып отыр. Кешкісін әйел төсекті түндегісіндей салды. Жігіт те қыздың 

ыңғайына қарап тұр еді. «Жатыңыз, неге отырсыз?»—деген қыздың сыңсыған жіңішке даусы саңқ етті. 

Жігіт біраз ойланып отырып төсекке жатты. Жұмсақ еріндер шөпілдеп сүйісумен болды. Таң атты, жігіт 

«бұл қалың сырдың бетін қалай ашсам екен» деген оймен оларға сыр бермей, ертемен аңдарын ертіп аңға 

шықты. Барып келе-келе бұ да бір аңнан екінші аңды қуумен жүріп баяғы қалың тоғайға келді. Келсе, 

тоғай іші тып-тыныш, ешбір аңның дыбысы білінбейді. Жөтелген дауыс тоғайды жаңғырықтырды. Әлден 

уақытта: «Балам, бері кел!»—деген бір жаман дауыс құлағына саңқ ете қалды. Жан-жағына қараса, 

артында бір аспанмен тілдескен бәйтеректің түбі толған таста аңның да, адамның да суреттері. Байқаса, 

мына жағында бір атты адамдар да тұр. Жанына жақын барса, соңынан тұрған жолбарыс, қасқыр, түлкі-

хайуанның суреттерін көріп, мұнда бір сыр барын білді де, кемпірден жөн сұрады. 

Кемпір: «Қарағым, мен жерге түсе алмай тұрмын, отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын. 

Мынау бір ағашты қозғашы, сонан соң мен жерге түсіп сенімен әңгімелесіп жөнімді айтайын»,—деді. 

Жігіт садағын қолына алып: «Айтпасаң қазір атамын»,—деді. Кемпір сасып банағы ағаштың бұтағын 

сындырып алып еді, банағы тас болып қалған аңдар, адамдар—бәрі қозғалып, бұл жігіттің аяғына 

жығылып жатты. Кемпірді атып өлтіріп, артына қараса, ағасы аңдарын жайлап жатыр. Көре салып екеуі 

құшақтасып көрісіп, амандасып елге қарай жүруге бет алды. Келе жатып ағасы інісінен жөн сұрады. Інісі 

ағасынан өткен уақиғаның бәрін уақтында қалдырмай айтып берді. Ағасы мұны естіген соң ойланып, 

ашуланды да: «Сен менің әйеліммен ойнадың»,—деп інісінің басын қылышпен бір-ақ шапты, екі бөлініп 

інісі қала берді. Жүре түсіп барып ағасы ойға түсті. «Қой, менің мұным жарамас, білмеген у ішеді ғой, 

жалғыз інімді өлтіріп»,—деп қайта барып, баяғы жапырақ шөппен інісін тірілтіп алып, аңдарын шулатып 

қайынына келді. Келсе, ханның қызы бұл екеуінің қайсысы байы екенін білмей, екеуінің киімі, мінген аты, 

түрлерінен бір-бірінің айрықсыз екені сондай, тек қана қоянының мойнындағы сағатынан танып, күйеуін 

айрып алды. Өткен жолғы істеген ісі есіне түсіп, санын бір-ақ соқты. Ханның қызынан басқа ер баласы 

жоқ еді. Өзі хандығынан түсіп, күйеу баласына хандығын берді. 

Бұл екі жігіттің кішісі біраз күн дайындалып, азық-түлігін алып жол жүреді. Күндерден күн, айлардан ай 

өткенде бір шаһарға келіп жетті. Шаһардың шетінде бір кемпірдің үйіне келіп түсті. 

Атын байлап жаман үйге кіріп келсе, бір кемпір жылап отыр. Жігіт кемпірге: «Шешеке неге 

жылайсыз?»—деді. «Ой, қарағым-ай, мен жыламай кім жыласын. Біздің ханымыз бар, оның бала дегенде 

жалғыз қызы бар еді, сол күндіз сау болады, түнде аспаннан көрінбей албасты түсіп қызды иектеп кетеді, 

күзетке күнде түнде бір-бір жігіттен тұрады. Ол жігіттің өзін шалып қалады, оны хан өлтіріп отырады. 

Міне, өткен түні менің баламды осылай күзетте тұрғанынан жын шалып, бүгін баламды өлтірген күн еді. 

Соған жылап отырмын»,—деді. Жігіт: «Ендеше, шеше, жылама, балаңның орнына бала боламын»,—деді. 

Ол күн сонымен тынығып, келесі күні кемпірден ханның үйіне сұрап келеді. Келсе ақ боз үйде ай мен 

күндей бір сұлу қыз отыр. Қызбен әңгімеге кіріп отырғанда кеш болды. Қыз мырс етіп күлді. «Неге 

күлдің?»—деді жігіт. «Мен адам баласы жынға кіріптар болады ғой деп күлдім»,—деді. «Неге?»—деді 

жігіт. Қыз: «Ойбай, бүгін осы үйдің төбесінен пері түседі. Сізді шалып кетеді ғой деп күлдім»,—деді. 

Сөйкенше болмады бір жігіт жетіп келді. «Е, неге отырсың? Шық! Күзетке тұрам»,—деді. Жігіт: «Жоқ, 

бүгін мен болайын күзетте, сен жүре бер»,—деді. «Жолаушы, қой, қалма!»—деп қыз үш қайырды. Жігіт 

те үш қайырды, болмаған соң қыз: «Қалсаң қал»,—деді. Екінші жігіт қуанып кетіп қалды. 
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Әлден уақытта ел ұйықтады деген кезде қыздың шырылдаған даусы шықты. Жігіт ояна келсе, бір түкті 

пері қыздың тізесін сорып жатыр екен. Енді пері дұға оқып, екі қолын жая бергенде, оң қолынан жігіт 

ұстай алады. Алысып, алысып әлден уақытта жігіт алып соғып өлтіріп, ұстаған қолын кесіп алып, 

қалтасына салып алып, тұра жөнелгенде, қыз етегінен ұстай алып, артқы етегін кесіп алып қалды. 

Ертеңгісін ертемен түндегі күзетке тұрған жігіт үйге жүгіріп келсе, бір нәрсе өліп жатыр. Қыз күндегіден 

дені сау, жүгіріп барып ханнан сүйінші сұрады. «Осылай жауды өлтіріп қызды аман алып қалдым»,—

дейді. Хан ат шаптырып той қылып жұртқа жаяды. Бағанағы жігіттің айтқанына нанбайды. «Кімде-кім 

періні өлтірсе, соның оң қолы мен өзінің артқы етегі кесілсе, соған қызымды берем және тағымды 

берем»,—дейді. Көрінген жұрт бір әлі келгеннің оң қолын кесіп алып, өзінің артқы өңірін кесіп «мен 

өлтірдім» деп келеді. Бәрі де ұқсаспайды. «Енді елде кім қалды?»—дегенде: «Пәленше кемпірдің үйіндегі 

қонақтан басқа адам қалған жоқ»,—дейді. «Шақыр!»—деді хан. 

—Ханның менде шаруасы жоқ еді ғой,—деп топқа келді. Келісімен қыз: «Мені жаудан құтқарған осы 

жігіт, мен осыған тиемін»,—деп құшақтай алды. Амал бар ма, хан: «Не белгің»,—дегенде қалтасынан 

қолды алып тастай берді. Хан той жасап, төмендегілерге төбел бие, жоғарғы елге жорға бие сойып, ат 

шаптырып, үлкен той қылып, қызын әлгі жігітке беріп, тағын беріп хан қып қойды. Осымен біраз уақыт 

өтті. Бір уақытта жігіттің есіне ағасы мен әкесі түсті. 

Атасынан ұлықсат сұрады. «Осылай менің ағам пәлен жерде хан еді. Ұлықсат етсеңіз орданы соның 

жанына көшірейін»,—деді. Атасы оған қарсы болмады. Ханның ордасы қалай барғанын жас хан өзі де 

білмей қалды. Ертеңгісін ағасы «інім келді» деп той қылып жатқанын көреді. Сөйтіп, әке-шешесін 

алдырып, ортаға үлкен үйін тігіп, екі жанына екі ханның ордасын тігіп әкесі де, балалары да барлық 

мұраты басына жетіп, сақалдары қайрылып артына жетіпті. 

71. Дүт тас 

Бұрынғы өткен заманда Қасен деген бір кісі болыпты. Оның екі ұлы болыпты. Үлкен ұлының аты Мәркес, 

кіші ұлының аты Қарабас. Үлкен ұлына ер жеткен соң әйел әперіпті. Қарабас ер жеткен соң әкесінен 

сұрапты: «Әке, қашан маған әйел әпересің?»—деп. Сонда Қасен сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді: «Қарабас, 

балам, сенің әйелің жер түбінде, өзің іздеп табасың»,—дейді. 

Біраз уақыт өткеннен кейін, Қарабас: «әйел алып бер» деп ағасы Мәркестің мазасын алады, сөзге келеді, 

тіпті жанжалдасады да. Тілегі орындалмаған соң, Қарабас жолға екі бөлек нан алып, ағасына өкпелеп, 

басы ауған жаққа қарай жүріп кетеді. Тау-тасты аралап келе жатса, құмды жермен өзіне қарсы келе жатқан 

алтын мысыққа кездеседі. Мысық адамша сөйлеп, Қарабастан жөн сұрайды: «Қайда барасың, не іздеп 

келесің?». Сонда Қарабас сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді: «Әкем маған сенің әйелің жер астында деп еді, 

соны іздеп келе жатқан бетім еді». «Ендеше мені қасыңа ертіп ал, мүмкін, жәрдемім тиер»,—дейді. 

Мысық екеуі жолдас болып жүре береді. Біраз жол жүргеннен кейін, екеуінің алдынан бір ит жолыға 

кетеді. Ит те сәлемдескеннен кейін, Қарабастың жөнін сұрайды: «Қайда барасың, не іздеп келесің?». 

Қарабас сонда сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді: «Менің әкем айтып еді, сенің әйелің жер астында деп, соны 

іздеп келе жатырмын». Сонда ит тұрып: «Менімен дос боласың ба? Мен саған болысамын». Қарабас: «Дос 

болайық»,—дейді. Қарабас, мысық, ит үшеуі жолдас болып, тағы да жол жүріп кетеді. 

Ыстық күнге күйіп, сусыз, құмды жермен келе жатып шаршап, шөлдейді. Сонан соң үшеуі үш айыр жолға 

түсіп, су іздейді. Қарабас орта жолмен кетіп, ит пен мысық екеуі екі шеткі жолға түседі. Қарабасқа жолда 

айдаһар кездеседі. Жатқан айдаһар басын көтеріп, Қарабасқа сәлем беріп, жөн сұрайды: «Қайдан келе 

жатырсың, не іздеп келесің?». Сонда Қарабас жауап береді: «Әкем айтып еді, сенің әйелің жер астында 

деп». Айдаһар Қарабасқа: «Менімен дос боласың ба?»—дейді. «Жарайды, боламын»,—дейді ол. Қарабас 

екеуі дос болады. Сонда айдаһар Қарабасқа: «Менің желкемнен үш кірпік жұлып ал, бет орамалыңа түйіп, 

жаңқалтаңа салып ал, осы менің келген жолыммен жүре бер, жүріп келе жатып, жолда бір іннің аузына 

тап боласың, жер-құм жұмсақ, қолыңмен қазып, кіріп кетесің, біраз жерге барған соң, түрегеп жүріп 

кетесің, бара-бара бір ақ үйге кездесесің, ол үйде кемпір мен шал бар. Амандасып болған соң, олар сенің 

жайыңды сұрайды: «Сен қайдан, қалай келдің, жолды кім көрсетті?»—деп. Қарабас айтар сөзін үйреніп 

алып, кемпір-шалдың үйіне кіреді. Сәлемдескен соң шал баладан: «Қайдан келесің, не іздеп келесің?»—

дейді. «Сіздің балаңызбен дос болдым». «Белгің қайсы?»—дегенде де үш кірпікті алып көрсетеді. «Біздің 

бала достыққа не берді және не берсін» деп еді. «Дүт деген бір тасы бар екен, соны берсін деп еді»,—деді 

Қарабас. 
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Сонан соң шал мен кемпір оң жағына қарап күліп, сол жағына қарап жылап, бір тасты Қарабастың қолына 

береді. Өзі қасиетті тас еді, аты дүт. Күші атында, Дүт десең күш кіреді. Атын ұмытсаң, күші қайтады. 

«Атын ұмытпа, есіңе сақта қарағым»,—дейді. Қарабас бір күн қонақ болып, іннен жер бетіне шығады. 

Неше күндер жүріп, бір елдің шетіне жетеді. Қаланың шетіндегі бір үйге кірсе, кемпір мен шал отыр екен. 

Сәлемдесіп болған соң, жөн сұрасады. «Қай жақтан келесің, не жұмыспен жүр едің?»—дейді шал мен 

кемпір. Қарабас: «Әке-шешем өлген, панасыз жүрген жетім едім, баласы жоққа бала болайын деп едім»,—

дейді. «Біздің де баламыз жоқ еді, бізге бала бол», – деп жабысады кемпір мен шал екеуі бірдей. 

Ел-жұртын шақырып, бір малын Құдайы ғып сойып, Қарабасты бала қылады. Қарабас кемпір мен шалға 

бала болып, жүре береді. Біраз күн өткеннен кейін бала әке-шешесінен «Бұл жердегі ханның қызы бар 

ма?»—деп сұрайды. Әке-шешесі: «Ханның қызы бар балам»,—дейді. «Ендеше, сол қызды маған 

айттырыңыздар»,—деп тілек етеді бала. «Бізге хан қызын бере ме? Біз болсақ кедейміз, бір шолақ өгіз, 

екі сиыр, оншақты ешкі, қойдан басқа не мал бар және қаһарлы ханға баруға бата алмаймыз ғой»—дейді 

ата-анасы. Сонда Қарабас сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді: «Хан сізді он рет өлтірсе де мен сізді тірілтуге 

бармын!». Қарабастың бұл сөзіне таңданған кемпір-шал аңырып тұрып қалады. «Әке, шолақ өгізді ерттеп 

мініп, ханға барыңыз, бармасаңыз бала болмаймын, кетемін». Әкесі баласының көңілін қимайды, 

лажсыздан ханға барып келуге көнеді. Шал шолақ өгізді ерттеп мініп, ханға кетті. Шал ханның сарайына, 

хан уәзіріне келген жағдайын айтты. Уәзірлер ханға барып, айтып еді, хан ашуланып: «Ұстаңдар қақпас 

шалды, далаға апарып, алты түйе отынның ортасына қойып өртеңдер!»—деп, бұйрық береді уәзірлеріне. 

Бұйрық орындалады. «Өлген шалдың күлін жейдесіне орап, шолақ өгіздің құйрығына байлап, жазған 

тақтайды да өгіздің екі мүйізінің арасына байлап жіберіңдер, өгіз үйіне барсын»,—дейді хан. Өгіз үйге 

келген соң бала әкесін дүт таспен қайта тірілтеді. Бір-екі күннен кейін Қарабас шалды ханға қайта 

жұмсайды. Шал қорықса да, амал жоқ, шолақ өгізін ерттеп мініп, ханға барады. Уәзірлерге жолығып, 

келген жұмысын айтады. Шалдың сөзін уәзірлер ханға жеткізеді. «Әнеугі өлтірілген шал қызыңызға құда 

түсуге келіп отыр, көресіз бе?»—дейді уәзірлер. Хан не дерін білмей отырып қалады. Сонда бір уәзір 

тұрып: «Ханеке, жауабын маған беріңіз, қалың малын мен айтамын»,—дейді. Шалды өгізден түсіріп 

ханның үйіне кіргізеді. Хан Құдайыға бір малын сойып, ел жұртты шақырып, қыздың қалың малын айтпақ 

болады. Тамақ жеп болған соң, шалға уәзір қыздың қалын малын айта бастайды: «Қыздың қалың малы 

толық болсын, құда, бірінші сұрайтын қалың малымыз мынау: осы ауылдың алдындағы дарияға бүгін 

түнде таң атқанша көпір салынсын. Екінші, ауылдың оң жағына алтын терек орнатылсын. Үшінші, алтын 

теректің қасынан майбұлақ ағызылсын. Төртінші, алтын терекке—дүниеде аң баласының түр-түрі 

байланып қойылсын. Бесінші, ауылдың сол жағына күміс терек орнатылсын. Күміс теректің жанынан сүт 

бұлақ ағызылсын және күміс теректің түбіне дүниеде не түрлі құс бар, соның бәрі тор көзде сайрап 

тұратын болсын». Сонда шал сөз таба алмай, аузына не түссе, соны айтып, «мақұл-мақұл» дей беріпті. 

Шалды өгізіне мінгізіп, үйіне қайтарады. Шал үйге келіп, Қарабасқа қарап жылайды: «Балам, ханның 

сұраған қалың малын біз тұрмақ хан да орындай алмас», – деп, балаға бастан-аяқ баяндайды. Қарабас 

тұрып: «Әке, қорықпаңыз, жатып ұйықтаңыз, осының бәрін мен өзім-ақ орындаймын»,—дейді. Қарабас 

ел жатып қалғаннан кейін, «дүт» тасын қолға алып, ауылдың жанына барады. Тасына қарап: «Сұраған 

қалыңмал жабдықтары бүгін түнде дайын болсын, дүт!»,—дегенде, айтқанының бәрі дайын болады. 

Көпір салынып, алтын, күміс теректердің жапырақтары жайқалып, бұлақтары сылдырап ағып жатыр. 

Аңдары жайылып, құстары сайрап тұр. Ауылдың маңы құлпырып жайнап кетеді. Мұны көрген хан ауылы 

ерте оянып, таң-тамаша қалады, Қарабасқа дереу кісі жіберіп, «қызын алсын», – дейді. Қарабас ханның 

үйіне барып, дүние жасауымен қызды үйіне әкеледі. Қарабас шалдың жанында үш ай отау тігіп отырады. 

Бір күні Қарабас кемпір-шалға келіп: «Анау көлдің жанына барып, отау тігіп отырамын, балық салып, аң 

аулаймын»,—дейді. Шал баласының тілегін орындап, айдын көлдің жағасына жеке отау тігіп береді. 

Қарабас дүт тасы мен мылтығын алып, серуенге шығады. Қолындағы тасына «дүт» деп еді, көл үстіне 

көпір салынды. Көпірмен көлдің арғы жағасына өтіп, балық ұстап, аң аулап жүреді. Қарабас көлдің арғы 

шетінде аң аулап жүргенде, өтірік мүсәпір болып, бір жалмауыз кемпір қыздың үйіне келіп зар жылайды: 

«Бұл айдалада жалғыз қайтіп тұрсың?», – деп, қызды азғырады. Бұл қыздың қайда екенін білуге басқа 

ханның баласы жалдап жіберген мыстан кемпір екен. Жалмауыз кемпір күнде қызбен әңгімелесіп жүреді. 

«Сені Қарабас қайтіп алды, әрине, күшімен жеңіп алған жоқ, оның бір сиқыры бар болу керек, бар болса, 

сен соны сұрап ал»,—дейді кемпір. Сонда қыз: «Қайтіп сұрап аламын?»—дейді. «Сен оған сырыңды айт 
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деп сұрай бер, сонда Қарабас сені қимай сырын айтар». Кемпір ақылын қызға айтады да кетіп қалады. Бір 

уақытта Қарабас үйіне келсе, әйелі жылап отыр, жалғыз отырып: «Жалығып, ішім пысты, тым болмаса 

бір мезгіл сырыңды айтып, көңілімді аулап кетпейсің, жалғыз өзің тамашалай бермей, отырып сырыңды 

айтсаңшы, мен тыңдайын»,—дейді. Қарабас бұл жолы ешқандай сырын айтқан жоқ. 

Қарабас түнімен ұйықтап, ертемен күндегі әдеті бойынша серуенге кетті. 

Қарабас кеткен соң, жалмауыз кемпір келіп, тағы да ақыл үйретіп: «Ол бірде болмаса бірде саған сырын 

айтады, тек сен өзің сыр білдірмей жылай бер, мазасын ала бер»,—дейді. Жалмауыз кемпір күн батар 

кезде ғана қайтады. Көзінің жасын көл қылып, жылап отырған әйелін көреді: «Маған сырыңды 

айтпайсың?»—деп налиды. Тамақ ішкеннен кейін әйелі жылап, сұрап қоймаған соң, Қарабас сырын 

айтады: «Менің «дүт» деген тасыммен не тілесем, соны орындайды». «Тасыңды маған көрсетпейсің бе, 

мен көрейін?»—деген соң Қарабас қалтасындағы тасын алып көрсетеді. Қараса бір кішкентай ғана шұбар 

тас екен. «Бұл кішкене тастың не қасиеті бар, енді маған тасыңның өнерін көрсетсеңші?»—дейді әйелі. 

Қарабас әйеліне тасының әртүрлі сырын көрсетеді. Ертеңіне жол жүргелі тұрған күйеуіне әйелі көз жасын 

төгіп: «Дүт тасыңды беріп кет, сен болсаң, серуен шығып тамаша көресің, мен болсам, екі көзім 

бақырайып, жалғыз үйде отырамын, тасыңды таста, көңіл көтерер ермегім болсын», – дейді. Қарабас әрі 

ойлап, бері ойлап, көз жасын төккен әйелінің көңілін қимай дүт тасын беріп кетеді. Өзі көпірмен көлдің 

ар жағына өтеді. Қарабас кете салысымен жалмауыз кемпір де келіп жетті. «Қыздан ешнәрсе білдің бе?»—

деп сұрайды. Қыз Қарабастың қасиетті тасын беріп кеткенін және оның жанын сақтап жүрген осы бір тас 

екенін айтады. Сонан соң кемпір мен қыз екеуі тастың не күш қасиеті барын сынап көреді: тас не бұйырса, 

соны орындайды екен. Күн түс болған кезде, «Көпірді бұзбаймыз ба, әйтпесе, Қарабас келіп қалады?»—

деп, кемпір ойбай салады. Сонда қыз тасына қарап: «Көпір жоқ болсын!»—деп тасқа «дүт» деп үрлеп еді, 

көпір жоқ болды. Қарабас көлдің ар жағында қаңғып қала береді. Өтейін десе көпір жоқ, көлдің бер 

жағында оқ дәрісімен қармақ қалды. Сонымен балық ұстап, ептеп-септеп күн көрудің қамына кірісті. 

Көлді жағалап келе жатып баяғы жолдас болған мысығына кездеседі. Мысыққа бастан кешкен оқиғасын 

айтады. Мысық екеуі өткен-кеткенді айтып, әңгімелесіп, көлді жағалап келе жатады. Алдарынан бұған 

жолдас болған иті жолығады. Сәлемдесіп болған соң, Қарабас итке болған оқиғаның жайын баяндайды. 

Үшеуі сол жерде бас қосып ақылдасады. Қарабас оларға тастың түсін, атын айтып береді. Сонда мысық 

тұрып:—«Мен оны ұрлар едім, бірақ көлден өте алмаймын ғой»,—дейді. «Тасты ұрлап ала алсаң, мен сені 

көлден өткізейін»,—дейді ит. Уәде бойынша мысықты арқасына мінгізіп, көлдің ар жағына жүзіп өтеді. 

Ит демін алып күтіп қалады да мысық суға малынған бетімен қыз отырған үйге жүгіріп барады. Үйге кіріп 

барса, жалмауыз кемпір, қыз, ханның баласы—үшеуі сөйлесіп отыр екен. Кемпір мысықты: «мышиім, 

мышиім» деп шақырып, төсек астына кіргізіп жібереді. Байқаса үшеуі де тасты әр өнерге салып ойнатып, 

қызығына қарап отыр екен. Мысық та не істерін білмей, анаған бір, мынаған бір қарап, аңдумен болады. 

Бір мезет қыз тасқа:—«Дүт» өз орныңа барып түс»,—деп еді, тас домаланған әдемі шұбар тас бола қалды. 

Сол-ақ екен, төсек астында бас бағып, аңдып жатқан мысық тасты іліп ала жөнелді. Ит те алдынан шығып, 

мысықты арқасына отырғызып алып, көлге түсті. Ана үшеуі қуып келеді. Жалмауыз кемпір де суға түсіп, 

иттің артынан біраз жерге дейін малтып қуды, жете алмаған соң, амалсыздан кейін қайтты. Көлдің 

ортасына барғанда, ит пен мысық өзара таласады. «Ұрлаған сен, апаратын да сен, Қарабасқа мен не 

демекшімін, тасты маған бер, ұрлаған сен, әкелген мен дейін»,—дейді ит. «Қой, тасты суға түсіріп 

аларсың»,—дейді мысық. Ит оған көнбейді. «Бермесең сені суға тастаймын»,—дейді ит мысыққа. Амал 

жоқ мысық көнеді, тасты иттің аузына саламын деп, көлге түсіріп алады. Екеуі Қарабастан ұялғаннан 

басқа жолға түсіп, өз беттерімен кетеді. Мысық пен ит кешігіп келмеген соң, Қарабас олардан күдер үзеді. 

Қарабас қармағын суға салып отырса, бір қармағына үлкен балық ілінеді. Балықты сойып, ішек-қарнын 

аршып отырса, ішінен дүт тасы шығады. Балықты пісіріп, жеп алып, қас қарайғанда: «Дүт тасым, көпір 

сал»,—деп еді, көпір салынды. Көпірмен өтіп, үйдің қасына келіп, қараса, ханның баласы мен әйелі екеуі 

сөйлесіп отыр екен, ханның баласы қызды алмақ болып, қыз оған тимек болып, уәде беріпті. Сол уақытта 

Қарабас тасына: «Дүт тасым, бұл үйдің төңірегі биік шарбақ болып бекіліп қалсын»,—деп еді, үйдің 

сырты шарбақпен бекілді. «Қыздың әкесі мен уәзірлерін келтір»,—деп еді, олар да көзді ашып-жұмғанша 

жетіп келді. Бәрінің басы қосылған соң, Қарабас сөйледі, сөйлегенде бүй деді: «Ата, қызыңыздың жайы 

осылай болды, бұған не билік айтасыз?»—дейді.—«Қарабас, балам, билік өзіңнен болсын». «Олай болса, 

баршаңыз он алты атан түйе тартқандай отын жинаңыздар, мынау үйді айландыра жағып өртеңдер»,—
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дейді. Өрт сөніп біткеннен кейін, Қарабас ханға қарап: «Ата, маған істер жақсылығыңыз бар ма?»,—дейді. 

Сонда хан тұрып:—«Жалғыз қызым бар еді, мінезіне қарай жазасын тартты. Сен маған бала бол»,—дейді. 

Хан уәзірлерімен бірге Қарабасты үйіне әкеледі. Ел-жұртын жинап, мал сойып, той жасап, Қарабасты 

бала қылып алады. Біраз уақыт өткеннен кейін, Қарабасқа басқа хан қызын әпереді, үлкен той жасайды. 

Сол тойда Қарабастың өгей әкесі хан аттан жығылып өледі. Содан кейін ел-жұрт болып, Қарабасты хан 

қылып сайлайды. Қарабас әрі атақ, үлгі болсын деп, ел-жұртына бостандық беріпті. Сөйтіп, Қарабас жер 

жүзіне атағы жайылған еліне, жайлы әділ хан болып өтіпті. 

72. Қасқырдың жасаған қамқорлығы 

Ерте заманда шағын шаруалы бір адам өмір сүріпті. Оның үш баласы, әйелі, өзі, одан басқа ешкімі 

болмапты. Балаларының есімі бір-біріне ұқсас болыпты. Ең үлкен баласының есімі Қапты, ортаншы 

баласының есімі Бапты, кіші баласының есімі Сақты болыпты. Осы адамның өзінің бағы болған, 

алмалары өте ірі болған. Сонан Қапты, Бапты, Сақты үшеуі күн сайын алма бақ ағашын күзетіп жүріпті. 

Күн сайын ағаштан біртіндеп алма жоғала береді. Сонан бір күні алма ағашын күзетуге Қапты, Бапты, 

Сақты үшеуі келсе, бір құс алманы шоқып жеп отыр екен. Үшеуі шап беріп құсты ұстап алады. Құс зорға 

талпынып, бір қанатын жұлдырып ұшып кетеді. Сонан үшеуі үйіне келіп, әкесіне көрген уақиғаларын 

баян етеді. Сонан алманы жеп жүрген мына құс деп, құстың жалғыз қанатын әкесіне әкеп береді. Ол Қанат 

жай қанат емес, алтын қанат болады. Сонан әкесі отырып мынаны айтады. 

—Егер менің балам болатын болсаңдар, мен сендерге осы құсты әкелуді тапсырамын. Қайдан тапсаңдар 

да, табыңдар. Егер таба алмасаңдар, үйге қайтып келмеңдер,—депті. 

Үш баласы әкесінің айтқанын екі етпей, ас-суларын алып, әке-шешесімен қоштасып, құсты іздеп табуға 

жолға шығады. Сонан үш ағайынды жігіт бір жолмен жүріп отырады. Бір қырдың саласына келіп кеңес 

қылады. Қапты тұрып үлкендігін көрсетіп, мынаны айтады: 

—Біз үшеуміз бір жүрсек, еш нәрсе де таба алмаймыз, одан да үшеуміз үш бағытқа кетейік. Біріміз 

батысқа, екіншіміз шығысқа, үшіншіміз құбылаға кетелік, сонда ғана біз ол құсты іздеп табамыз,—дейді. 

Ағаның сөзін ақыл деп, қалған екеуі қостап, үшеуі үш жаққа айрылып кетеді. Сонан үлкені батысқа, 

ортаншысы құбылаға, кішісі шығысқа бағыт алып жүріп кетеді. Бірнеше күндер өтеді. Қапты мен Бапты 

жолығысады. Сонан екеуі қалған күн жолдас болып, бір жүріп іздеуге ұйғарады. Сүйтіп, екеуі бірігіп бір 

бағытқа кетеді. 

Сақты күн жүріп, түн жүріп сәске түстің шағында бір үш айрық жолға кездеседі. Жолға көзін салып қараса, 

мына жазулар жазылған екен: «Оң қолдағы жолға түссе, өзі өлер; сол қолдағы жолға түссе, аты өлер; 

турасына түссе, барса келмес»,—депті. Сонан Сақты ойланып, өзіне-өзі кеңес береді. «Егер өзі өлерге 

түссем, өзім өліп, атым артымда қалады, онда не болады. Егер барса келмеске түссе, барсам келмеймін, 

елімді, ата-анамды көрмеймін, онда не болады. Ал, егер аты өлерге түссем көп болса, атым өліп жаяу 

қалармын!». Сол ақылмен аты өлерге түсіп, жүріп кетеді. Біраз жүргеннен кейін бір сайға келеді. Осы 

сайға келгенде бір қасқыр шығады. Қасқыр өзін аударып тастап, астындағы атын жарып өлтіріп, 

тойғанынша етінен жеп, өзі жайына кетеді. Сақты жаяу қалған соң жылап алға қарай жүре береді. Біраз 

жер жаяу жүрген соң одан әрі қайда барарын білмей тұрып қалады. Сөйтіп, тұрғанда манағы қасқыр 

Сақтыға қайтып келіп, адамша сөйлеп жөн сұрайды. Сақты алыс сапарға бара жатқанын айтып, «Енді 

қайда барарымды білмеймін, жаяу қалдым»—дейді. Сонда қасқыр тұрып: 

—Мен саған обал еттім. Алыс сапарға бара жатқаныңды білмедім. Кел арқама мін, адастырмай керегіңді 

тауып берейін,—дейді. 

Сақты иланбай тұрып қалады. Қасқыр: «Шын айтамын, саған зиян келтірмеймін арқама мін»,—дейді 

Қасқыр. Сонан Сақты қасқырдың арқасына ат қылып мініп алады. Күн жүріп, түн жүріп, бір ауылдың 

жанындағы терең сайға келеді. Қасқыр Сақтыға түс дейді. Сақты қасқырдың арқасынан түседі. Қасқыр 

тұрып мынаны айтады: «Анау тұрған биік ақ үйге бар, есігінен кір. Торы сондай безенген әдемі болар, 

сен қызығып сипап жүрме. Оң жағыңа қарасаң, бұрышта қонып отырған құсты көресің. Соны ал да, кейін 

мұнда кел. Ал, егер торды сипасаң сені күзетшілер ұстап алады», – деп қасқыр Сақтыны құсқа жіберді. – 

Мен сені осы сайда күтіп тұрамын,—дейді. Содан Сақты ақ үйге кіріп барады. Кірсе, оң жақ бұрышта құс 

қонып отыр екен. Құсты алайын деп бара жатып қызығып кетіп, торды сипап қояды. Сонан қоңырау даусы 

саңқ ете түседі де жан-жақтан күзетшілер келіп Сақтыны ұстап алады. Күзетшілер: «Сен бұнда не үшін 

келдің?»—дейді. 
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—Мені осы алтын құсты әкелуге іздетіп, әкем жіберді,—дейді Сақты. 

—Сен біздің айтқанымызды орындасаң, саған бұл құсты берейік,—дейді күзетшілер. 

—Орындайын, не іс тапсырасыңдар,—дейді Сақты. 

Күзетшілер тұрып: 

—Қарақан деген терең сайдың жағасында күмбездеп соққан бір сарай бар. Сол сарайдың ішінде жалы 

күміс, құйрығы алтын байлаулы тұрған бір айғыр бар. Сол айғырды бізге әкеліп берсең, біз саған құсты 

береміз,—дейді. Сонымен Сақты жүгіріп Қасқырға келеді, келіп, болған оқиғаны көрген-баққанын түгел 

айтады. 

Қасқыр Сақтыны үстіне мінгізіп алып, «айғыры бар үй қайдасың» деп, жортып жүріп кетеді. Сонан күн-

түн жүріп, бұлар адаспай Қарақан сайына жетеді. Келіп отырып дем алады. Қасқыр тағы да ақылын айтып, 

Сақтыны айғырды әкелуге жұмсайды: 

—Осыдан барасың, барып күмбезді сарайға кіресің, кіріп барғанда қарсы алдыңда байлаулы тұрған 

айғырды көресің, жан-жағыңа бұрылма, жарға, жанға ұрынба, айғырды шешіп ал да, кірген ізіңмен кейін 

шық,—депті. 

Сонан Сақты айғырды әкелуге сарайға бет алып, жүріп кетеді. Күмбезді сарайға жетіп, есігін ашып, ішіне 

кіріп келеді. Келсе, алдында байлаулы тұрған күміс жалды, алтын құйрықты айғырды көреді. Жанына 

қарап күмсандап сырлаған жарды көріп қызығып, сипап қояды. Сонан қоңырау шылдыр ете түсіп, 

күзетшілер келіп Сақтыны ұстап алады. «Сен не ғып жүрген жансың»,—деп, жан-жағынан сұрау қойып 

қыспақтай бастайды. Сақты: 

—Мені мұнда сақшылар жұмсады, осы атты әкелсең алтын құсты береміз деп айтты, сондықтан мына 

атты алуға келдім,—деп жауап береді. Күзетшілер: «Біз саған бұл атты береміз. Егер сен бізге Көк дария 

жағасында, Көкше таудың арасында таумен таласқан үлкен бір үй бар, сыртын алтын, күміспен жалатқан. 

Сол үйдің төбесінің үстінде биікте бір сұлу қыз бар, сол қызды әкеліп берсең, айғырды саған береміз»,—

депті. Сақты күзетшілердің айтқан сөзін ұғынып, күтіп тұрған жолдасы Қасқырға келеді. Келіп бар 

көргенін айтып түсіндіреді. Қасқыр ашуланып, «айтқан тілді алмайсың» деп, «кел арқама отыр, тағы 

жүрелік» деп, қызды іздеп жүріп кетеді. 

Күн-түн жүріп Көк дария жағасына, Көкше таудың арасына келіп жетеді. Қасқыр Сақтыға: «Сен осы 

дария қасындағы тау етегінде күтіп тұр, мен өзім барам, сені екі рет жұмсадым, ештеңе ұқсатпадың»,—

деп қызды әкелуге Қасқырдың өзі барады. Барса, айтқан үй алдында тұр екен. Келсе үй биік, үй басына 

сатымен шығады. Содан Қасқыр үйдің басына шықса, қыз ұйықтап жатыр екен. Еш нәрсе сездіртпестен 

қызды сандығымен көтеріп жерге түсіп, Сақтыға келеді. Келіп: «Жүр кетеміз, арқама отыр»,—дейді. 

Сонан қызды бар затымен, Сақтыны қосып, арқалап манағы ат беретін сайға келеді. Қасқыр Сақтыға: 

«Сен мені қыз етіп ертіп алып бар, мен қазір қыз болайын»,—дейді. Сақты мақұл деп, ертіп алып, ат берер 

жерге келеді. Қасқыр жолда келе жатып Сақтыға мынаны айтады: «Сен атты ал да, мені тастап жүре бер, 

мен сені қуып жетемін. Егер тойға отыр десе, отырма»,—деп ақыл айтыпты. Сонымен манағы 

күзетшілерге келіп, «қызды» беріп, атты алып, өзінің жолдас қызының қасына келеді. Келіп амандасып, 

жөн сұрасып, танысып, қызға ғашық болады. Сонан екеуі ілгеріге бет алып, біраз жол жүрген соң 

Қасқырды күтіп жатады. 

Бірнеше уақыт өткеннен кейін, Қасқыр той басталып, күзетшілер қызған шамада тұра қашады. Артынан 

қуғанды алып ұрып, бұрынғы Қасқыр бейнесіне келіп, белестен асады. Сөйтіп, салып отырып Сақтыға 

жетіп келеді. Келіп: «Жүр, ілгері»,—деп атқа сандықты артып, қызды мінгізеді. Сақтыны өз арқасына 

отырғызып, атты жетектеп ілгері асып, белді басып, адаспай құс алатын сайға келеді. Сонан Қасқыр тағы 

да: «Мен айғыр болайын, мініп бар да мені тапсырып, құсты ал да кейін қайт, бірақ мені күт»,—депті. 

Сонан Сақты ат болған Қасқырды апарып тапсырып, өзі құсты алып ғашығының жанына келеді. Келіп 

ойнап-күліп, сөйлесіп, Қасқырды күтіп отырады. Содан біраздан кейін Қасқыр жүгенін сыпырып, 

сездірместен сытылып, сарайдан шығып, қыз бен Сақтыға келеді. Келіп біраз жер ұзатып, мына сөзді 

айтады: 

—Мен енді қаламын, сен менің айтқан сөзімді тыңдасаң, қалған жолыңда үйіңе аман барасың,—депті. 

Сақты «тыңдаймын» деп, Қасқырдың сөзін мақұл алады. Қасқыр сөзін бастап, мынаны айтады. 

—Саған жолда екі қатер бар, содан өтсең аман барасың,—дейді. Оның біреуі мынау: күн сондай ыссы 

болады, шөлден келе жатқан кезіңде алдыңнан бір өзен су тап болады. Сонда су ішкің келер, бірақ төзіп 
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бақ, су ішпе,—дейді. Одан өтіп бірнеше күн жол жүрген соң, шөлің басылып енді ұйықтағың келеді, 

сөйтіп, келе жатқанда алдыңнан бір үлкен бәйтерек кездеседі. Түбі көк шөп, салқын, бірақ сол теректің 

түбіне ұйықтама, ұйықтасаң аман болмайсың, міне, осы екі қатерден кетсең менің айтқанымдай үйіңе 

аман барасың,—деп, Қасқыр сөзін аяқтапты. Сөйтіп, қош айтысып, жолға салып жөнелтіп, Қасқыр өз 

жайына кетеді. 

Сақты ғашығы мен затын атқа өңгеріп, жүріп кетеді. Күн жүреді, түн жүреді. Күн сондай ыссы болады, 

өтте қатты шөлдейді. Сөйтіп, суды қайдан табамын деп келе жатқанда, алдынан өзен суы тап болады. 

Сақты атты суарып, енді өзі де ішкісі келеді. Бірақ, қыз Сақтыға бұл судан ішкізбейді. Сонан өзеннен өтіп 

жүріп кетеді. 

Енді шөлдері басылып, шаршап ұйықтағылары келеді. Сөйтіп, болдырып келе жатқанда алдарынан бір 

үлкен бәйтерек ұшырайды. Сақты осы теректің түбіне демалып жатқысы келеді. Жолдас қызы бұған да 

ерік бермейді. Бірақ қыз сөзіне құлақ қоймай, теректің түбіне келіп, демалып атын тұсап, ұйқыға кетеді. 

Сонан біраз уақыт өтті дегенде Сақтының екі көзі шым ете қалады да құлағы дың ете қалады. Шошып 

оянса, екі көзі жоқ, үңірейген орны тұр, айналасын сипаса, қасындағы қызы жоқ, сөйтіп, Сақты бар 

затынан, атынан айрылып, су қараңғы соқыр болып қалады. Сонан барар жер, басар тау таба алмайды. 

Біраздан кейін баяғы Қасқыры келіп: «Менің айтқан тілімді ешқашан да алмадың, көзіңнен айрылдың»,—

деп алдына алып, бір уыс топырақпен көзінің орнын уқалап, жарқыратып екі көз салып жібереді. 

Сонан Сақты болған оқиғаны Қасқырға түгел айтып түсіндіреді. Қасқыр: «Ғашығыңды, құсыңды, атыңды, 

затыңды қазір табамыз, кел арқама мін»,—деп, мінгізіп алып, жалмауыз кемпірді іздеп, жортып жүріп 

кетеді. Қырқадан, белден, асудан, таулы орман, сулардан асып, талай жерді басып, бір қосқа кіріп келеді. 

Келсе, Сақтының көзін ойған жалмауыз кемпір алдарында, іс істеп отыр екен. Сонан Қасқыр тап беріп: 

—Қазір өлтіріп, жеймін, жаныңның барында айт: ат, қыз, зат қайда, тап!—деп, кемпірдің жағасынан ала 

түседі. Сонан жалмауыз қорқып, зәресі ұшып, буыны қалтырап, бойын билей алмай жаны мұрнының 

ұшына келеді. Кемпір тұрып: «Айтайын, тек жанымды қалдыр»,—деп, сөзін бастайды. «Заттарың түгел 

менің баламның қолында—құс та, ат та, қыз да, зат та. Оны Заңғар судың жағасынан, қалың қамыс 

арасынан табасың»,—деп жауап береді. 

Сонан жөнін біліп алып, кемпірді екі бүктеп отқа салып өртеп, жалмауыздың баласы қайдасың деп жүріп 

кетеді. 

Бірнеше күн жүріп Заңғар суының жағасына келіп жетеді. Алдарында аспанмен таласқан тамаша бір үй 

тұрады. Сол бетімен бұлар үйге кіріп келсе, қыз үйде отыр екен. Қасқыр мен Сақтыны көрген ол жүрегі 

аттай тулап көзі жайнап алдарынан қарсы шығып, құрмет көрсетеді. Сонан «жалмауыздың баласы 

қайда?» деп сұрайды. 

Қыз мынаны айтады: «Шешесін өлтіргендеріңді естіп, жұмыртқа болып алтын құстың астына, қамыс 

арасындағы ұясына кіріп сендерден қорқып жатып қалды»,—деді. Қасқыр мен Сақты келіп, қамыс 

арасынан ұяны тауып алып, алтын құстың астын ақтарып қараса, бір үлкен жұмыртқаны көреді. Сақты 

оны қолына алып, әрлі-берлі жайлап қыса бастайды. Бала: «Өлтіре көрме жаншып, құлың болайын»,—

деп жалынады. Қасқыр: «Босқа жалынба, жалмауыз тұқымына қайырым жоқ»,—деп, қатты қысып жарып, 

жалмауыздың баласының жанын алып, жай таптырады. Сонан соң қызды, құсты, атты, затты түгелдеп 

алып, Қасқыр Сақтыны адаспастай етіп бастап, жолға салып, енді осы жолмен тіке жүріп еліңе барасың, 

ата-анаңды табасың деп, қош айтысып, кетпек болады. Сақты Қасқырға мынаны айтады: 

—Сен маған қайырым жасадың, адасқанда жолға салдың, еліме аман-есен жетуіме үлкен көмек көрсеттің, 

жүр менімен, қонақ боласың, үйден не қаласаң соны аласың,—деп, Қасқырды жібермепті. Бірақ Қасқыр: 

«Қонақ болмаймын, саған да көп рақмет, сен маған ренжіме, әуел баста атыңнан аударып атыңды алып 

жаяу қалдырдым. Сондықтан бір істеген қателігімді, міне, бірнеше рет жақсылықпен жойып отырмын,—

деп сөзін аяқтады.—Басыңа қиындық іс түссе, қажетті болар,—деп, жүнінен жұлып қолына ұстатты.—

Керек уақытында осының бір қылын тұтатсаң, мен даяр боламын»,—деп, уәдесін берді. Сонымен қош 

айтысып, Сақты еліне жүреді. Қасқыр да өз жайына кетеді. 

Ата-анасы баласының келгеніне қуанып, әкелген қызына үйлендіріп, тойын жасап, жұртын жинап, ас 

беріп, ақсақалға бас беріп, отыз күн ойын, қырық күн тойын жасапты. Күндерде бір күні Сақты аңға 

шығады. Аң аулап, құс атып, далада жүріп, кештің болғанын да білмей қалады. Қараңғыда адасып, жол 

таба алмай жүрген шағында бір жалмауыз кемпір тап бола кетіп: «Іздегенім сен едің, сіңлімді баласымен 
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өлтіріп, маған қылған қорлығың аз емес, мен де қазір саған көрсетермін қорлықты»,—деп, тісін қайрап, 

шақылдатып, Сақтыға тұра ұмтылады. Атына қамшы басып, зырқырап, Сақты да тұра шабады. Сақты 

артына қараса, жетіп қалыпты. Не істерін білмей сасып, етек жеңін басып, ақылынан адасып, қайтадан 

есін жинады. Төс қалтасынан Қасқырдың қылын алып тұтатты. Түтінін бұрқыратып, қолына ұстап, алға 

қарай әрі асты, бірер қырды басты. Астындағы ат болдырып, не істерін білмей тұрғанда қасына таныс 

Қасқыры жетіп келеді. Сақты Қасқырға иіліп сәлемін береді. Қасқыр мен Сақты амандасып болған 

шамада тісін шақыр-шұқыр қайрап жалмауыз да келіп қалыпты. Сақты: «Жанымды жағама келтіріп, мені 

қысқан осы жалмауыз, қарасын өшір, достым»,—деп, Қасқырға баян етіпті. Қасқыр жалмауызға тап беріп 

жалмап, етін жұлып қармап, жалмауызды өлтіріп, істің сәтін келтіріп, Сақтыны таянған ажалдан аман 

алып қалыпты. Сонан Сақты Қасқырға көп алғыс айтып, үйіне қонаққа шақырыпты. Қасқыр қонаққа 

бармай қош айтысып, «басыңа қиындық іс түскенде әр уақытта әзірмін» деп, өз жайына кетеді. Сақты 

ажалдан құтылып, аман-сау еліне келіпті. Үйіне келсе, әйелі ұл тауыпты, Сақтының ұлына көңілі толып, 

бағыма тап болған бақытым деп, есімін Бақытты қойыпты. Сүйгенімен өмірінің қалған күнін ойын-сауық 

күлкімен өткізіп, ұлы қасында, бақ-дәулеті басында, сөйтіп, мұратына жетіпті. Күндер, жылдар өтіп, өлер 

кезі жетіп, Сақты сақтылығымен жауынан өлмей жай, тап келген аурумен дүниеден өтіпті. Ал екі 

ағасынан ешбір хабар болмапты. 

73. Күмесхан, Әзімхан, Аязхан 

Күлмесхан мен Әзімхан екеуі дос екен. Күлмесхан қырық әйел алса да, бірде-бір еркек бала көрмепті. 

Әйелі қыз тапса болды тастай беріпті. Күлмесхан сол кезде бір сартпен көршілес отырыпты. Ханның халін 

сарттың әйеліне айтады. 

—Егер мен қыз тапсам, сен ал да, сен ұл тапсаң, мен алайын. Құдайым жарылқап ұл тапсам, кем жоқ,—

деп уағдаласады. Тоғыз ай болды дегенде сарттың да әйелі босанады. Ханым да босанады. Ханым қыз 

тауып, сарттың әйелі ұл табады. Олар уағдасы бойынша балаларын дереу ауыстырады, ауыз 

басыртқысына алтын ділдә береді де, «Ханым ұл тапты»,—деп жария шашады. Күлмесхан көп кешікпей 

дүние салады. Күлмесханның ұлы ержеткен соң Әзімханның баласы Аязханмен бірге қалыңдық іздейді. 

Еш бірі көңіліне жақпай, ең соңында сарттың қызына көзі түседі. Аязхан Күлмесханның ұлын ертіп сартқа 

барып құдалық сөйлеседі. Сонда сарт: 

—Бір қозы екі енеге телі болса, еті көп бола ма, майы көп бола ма?—деп сұрайды да, бір шіркег тарыны 

жерге тастап жіберіп, аяғымен басып жүре береді. Аязхан бұл қылығының астарын байқап қалады да, 

«бойыңнан жаның шыққанша аузыңнан шығарма» деп [емеурін білдіріп] тарыны басып кеткенін жадына 

сақтап: 

—Ой, мынау бір жынды адам екен. Әкесі мынандай болғанда қанша сұлу болғанымен қызы баяғы осының 

аяғын құшады. Қара – ханға бармайды,—деп Күлмесханның ұлының ойын аударып жібереді. Сол кезде 

ханның төрт уәзірі отырып: 

—Сен ай астындағы Ақсұлу дейтінді ал,—дейді. Аязханның сұңғылалығына қызғанған төрт уәзір оны 

қиын сапарға жібергісі келеді. Ханның айтуы бойынша Аязхан Ақсұлуды тауып келуге аттың басын 

бұрады. Неше айшылық жол жүріп, арып шаршап келе жатқанда аты өледі. Онан әрмен Аязхан қолына 

бір таяқ ұстайды да жаяу кетіп бара жатып қайыршы шалға кез болады. Ол екеуі бірігіп жүріп отырып бір 

қаланың шетіне келгенде Аязхан: 

—Ат ауыстырып мінейік?—дейді. Оған шал ыза болып «қайдағы атты айтып отырсың»—деп шамданады, 

онысы таяқ ауыстырайық деген сөз тігуі. Тағы да аз жүрген соң: 

—Самауыр қайнатайық,—дейді. Шал тағы ыза болып, қайдағы «самауырды айтып отырсың?»—деп 

шамданып қызарақтасады. Мұнысын анандайтын жердегі үш қабат тамның үстіне шығып отырған бір 

қыз көреді де кісілер жіберіп, Аязханды алдырып, неге керілдескенін сұрайды да Аязханның оңай адам 

емес екенін біледі. Ол қыз сол елдің ханы екен. Аязхан ай астындағы Ақсұлуды іздеп жүргенін айтқан соң 

үйіне үш күн жатқызып қояды. Әбден дем алып болған соң: 

—Жә, сен Ақсұлуды алу үшін әуелі жолыңдағы екі айдаһарды өлтіру керек. Оны мына қылышпен шап та, 

жеті қабат темір үйдегі айдаһардың ұшатын тұлпарын мініп, ай астындағы Ақсұлуға барасың—деп 

қайтып алу жөнінде ұқтырып береді. Аязхан қыздың айтуымен барып, Ақсұлуды алып, қайта айналып 

қызға кеп, айдаһардың тұлпарын қызға сыйлыққа тартады. Қыз Ақсұлумен Аязханды еліне апарып салады. 
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Ақсұлуды алып берген соң уәзірлері Аязханға онан әрмен өшігіп, бұл бізден асып түсетін болды, мұны 

тағы бір қатерге жұмсайық,—деп ойлайды. Төрт уәзір ханға келіп: 

—Ханеке, сіздің Ақсұлуыңыздың жанында жарқылдап алтын көліңіз тұрса қандай әсем көрінер еді,—

дейді. 

—Алтын көлді кім табады?—деп сұрайды хан. 

—Тапса, тағы Аязхан табады,—деп уәзір әрбілейді. Аязхан тағы сапарға шығады. Ол алдыңғы жақсылық 

істеген қызға келіп алтын көлді іздеп жүргені туралы әңгімелейді. Қыз: 

—Ағайынды екі пері қызының қолында тұрады алтын көл. Сен әуелі жер жаһанының әсемі Жайнагүл 

сұлуға жетуің керек. Ол саған алты айшылық жерді алты күнде жүріп өтетін дүлдүлін береді. Ары қарай 

сені сол дүлдүл жеткізеді. Мына тұмарды ол қызға көрсетсең, саған бар жақсылығын аямай істейді,—деп 

тағы да жол сілтеп қоя береді. 

Аязхан қыздың айтуы бойынша жер жаһанының ең әсемі Жайнагүл сұлуға келеді. Ол тұмарды көрген соң 

Аязханға дүлдүлін беріп, алтын көлді қайтып алу жағын ұқтырады. Жайнагүлдің айтуынша, ол екі пері 

қыз әр жұма сайын жексенбі күні бау-бақшаны аралап серуен құрады. Онда олар алтын көлді қапшыққа 

салып, алма ағашының саясына қояды екен. Дәл сол күні дүлдүлмен алып қашуға бел байлайды. Сөйтіп, 

алтын көлді қапшығымен алып қашып кетеді. Жолда тағы әлгі жанашыр ақылшы қызға соғады да, 

ризашылық білдіріп, Жайнагүлдің дүлдүлін береді. «Егер саған мен керек болсам, шашымның бір талын 

алып түтет, дәл сол сағатта дайынмын,—деп шашының бір талын алып береді оған досы. 

Аязхан алтын көлді әкеп ханға береді. Бұны көріп қызғаныш оты қаулаған төрт уәзір Аязды тағы бір жаққа 

жұмсатады. 

—Ой, тақсыр, Ақсұлудың жанында алтын көліңіз жайнап тұр. Енді сол алтын көлдің үстінде алтын сарай 

тұрса, төрт түлігіңіз сай болар еді?—деп бөждіреді. 

—Аспанға алтын сарай салатын шеберді қайдан табамыз,—дейді оған. 

—Оны мына досың Аяз табады. Соны жұмса,—дейді. Аяз тағы кетеді. Аяздың әкесі Әзімхан өлерінде 

Күлмесханның ұлына ерінбей жиырма жыл еңбек ет деген еді. Сол әкесінің сөзін сыйлап тағы сапарға 

шығады. Ол өзінің дос қызының еліне келеді. Көкке сарай салатын шеберді іздетіп жібергенін айтады. 

—Ол шеберді осыдан шығысқа қарай жүре берсең, алдыңнан өгізге мінген шал кез болады. Сонан сұра. 

Ол саған қайда тұратынын ұқтырады,—дейді. Аязхан қыздың айтуымен кетіп бара жатса, алдынан әлгі 

айтқан шал шығады. Шалдан сұрағанда: 

—Әнеу көрінген Ақбасты таудың бөктерінде екі шынар бар. Сол екі шынардың шығысындағы шынарға 

шықсаң, екі балапан жатыр. Ол екеуінің шығысқа қарап жатқанын ал!—деп ұқтырады. Барса, 

айтқанындай, үйректің екі балапаны жатыр екен. Соның шығысқа карап жатқанын алады. Аяз балапанды 

алып, еліне келіп әкеп береді. Хан балапанға: 

—Сен дүниенің шебері дейді ғой. Кәне, маған арнап көкке [аспанға] алтын сарай сал!—деп бұйырады. 

Балапан қанатын бір сілкіп кісі боп тұрып: 

—Сен маған құрылыс салатын дүние мүлкіңді (ағаш, темір, сияқтыларын) көкке [аспанға] шығарып 

бер,—дейді. 

—Оны мен қайтып шығарамын?—дегенде. 

—Сен оны көкке шығара алмасаң, оны мен қайтып салады екенмін. Хан емес, ақымақ екенсің ғой,—деп 

ұшып кетеді. Бұған қапаланған хан төрт уәзірінің басын кесіп, ақымақ болғанына опық жеп күйінеді. 

Адал досы Аязханнан сұрайды: 

—Мен ақымақ болдым. Осы қылықтарыма қарағанда мен нағыз хан тұқымынан боламын ба, жоқ па әлде 

тегімде басқадай шатақ бар ма?—деп күмәнданады. Ол айтпайды. 

—Енді айтпасаң, басыңды аламын!—деген соң амалсыз бойынан жаны шығатын болғандықтан, ақиқатты 

айтуға тура келеді. 

Аязхан болған жағдайды түптұқиянымен айтып түсіндіреді. Хан әбден тыңдап отырып, әділдікке жүгініп, 

сарттың сұлу қызын Аязға алып беріп, хан тағына досы Аязды отырғызып, өзі бас уәзір болыпты-мыс. 

74. Хан мен жігіт 

Бір байдың жалғыз баласы бар екен. Ол қалыңдық іздеп, ел аралап келе жатып, сандық теңдеген екі кісіге 

кез болады. Жігіт: 

—Ой, туыстар, андағы сандығыңызды саптайсыздар ма?—дейді. 
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—Алам десең ал. Бізге астыңдағы қара жорғаңды бер де осыны ал,—дейді. Жігіт екі жолаушыға 

астындағы атын түсіп береді. Екі жолаушы жігітке ескертіп: 

—Егер біз далдаға түспей ашатын болсаң, алдағы сандық саған баянды болмайды. Ондай болса бізге 

өкпелеме!—деп тапсырады да екеуі жортып жүріп кетеді. Екі жолаушы далдаға түскеннен кейін 

сандықты ашса, ішінен бір айдаһар шығады. Жігіт сасқанынан сандықты лақтыра сап қашады. Айдаһар 

жігітті қуып жетіп: «Сен менен қашушы болма, он жыл бойы мен осы шорыннан (түрмеден) шыға алмап 

едім. Маған жарық дүние көрсеткен саған мың мәртебе рахмет! Ал сен менімен ілесіп біздің елге барасың, 

мен сені әке-шешеммен таныстырам. Мен біреудің жалғыз ұлы едім»,—деп жігітті ертіп еліне келеді. 

Айдаһардың елі ханының баласын тауып әкеп бергеніне қатты қуанып, отыз күн ойын, қырық күн тойын 

істеп аттандырмақшы болады. Дәл осы кезде айдаһардың ханы қатты науқастанады. Ашуланба деген 

бақсы көріп: 

—Сіз өз байынан басқа бірде-бір ер адаммен ойнап күлмеген әйелдің қалжасына сойылған көкқасқа 

тұсақтың оң жақ бүйрегін жеңіз, жазыласыз,—деп айтады. 

Енді бұны кім табады дегенде, «бұны айуанаттар дүниесі емес, адам баласы табады» деген соң жаңағы 

жігітті соған іздетуге жұмсайды. Жігіттің астына ақ тұлпар мінгізіп, қолына ақ айна береді. Осы айнаны 

әйелдерге салғанда, маңдайының нұры бар әйел болса, дәл өзі деп түсіндіреді. Әлгі жігіт көп іздеп ештеңе 

таппай, енді ертең қайтам деп ойлаған күні бір қараша үйдің әйеліне айнаны салса, маңдайының нұры бар 

екен. Әлгі әйел дәл сол күні үйде босанып, оның қалжасына көкқасқа тоқты сойылады. Сөйтіп, тоқтының 

оң жақ бүйрегін алып кеп, айдаһардың ханын өлім аузынан алып қалады. 

Жігіт қайтарында айдаһардың ханы қатты риза боп: «Өзімді бір, баламды бір рет өлім аузынан алып 

қалдың. Енді тілегеніңді ал»,—дейді. Жігіт ақ тұлпар мен айна алған соң оған қосып көк домалақ тасты 

тағы қосып береді. 

Жігіт ел жерді аралай жүріп отырып, қалыңдығын айна салып іздеп жүріп тауып алып, еліне келеді. Еліне 

келсе шешесі әбден қартайған, малы құрыған, үйінде жан дегенде бір ит, бір мысық қана қалыпты. 

Айдаһар елінен келген жігіт Құдайдың құдіретімен күн сайын байып, қорасына қой салып, үйірімен 

жылқы айдап, желісімен сиыр сауа бастайды. Оның алған әйелі де күн десе көзі, ай десе аузы бар асқан 

сұлу адам болады. Бұл жалғыз жігіттің келе сап мұншалықты байығанына ол елдің ханы, қатты таңқалады 

да, мұнда қандай бір сыйқырлық бар деп ойлайды. Ол өзінің уәзір көмекшілерін неше рет жібергенімен 

жігітте не сиқырлық бар екенін таппайды. Ақыры бір мыстан кемпірді жіберіп: 

—Сол жігітте не сыйқырлық бар, соны біліп кел!—дейді. Кемпір жігіт аңға кеткен кезде әйелімен келіп 

әңгімелесіп, өзінің бар өмірін айтып, зар илеп іші-бауырына кіріп кетеді. Ол сүйтіп күйеуінің «еш адамға 

көрсетпе» деген көк тасын алып көрсетеді. Міне, осы тасты жаңағы мыстан ұрдап ап, ханға әкеп береді. 

Сол күннен бастап жігіттің малы кеміп, өле бастайды да хан онан әрмен байи бастайды. Әбден құныққан 

қорқау хан жігіттің әйеліне ләпсісі түсіп, жігітті құртып жіберіп, әйелін өзі алмақшы болады да жігітті 

«Шәмшәріп деген бір перінің жалғыз қызы бар, соның айнасы мен тарағын ұрдап әкел»,—деп жұмсайды. 

Жігіт әйелі Күлмесханға кеп, болған оқиғаны білдіреді. Күлмесхан ханның қандай қулықпен жұмсап 

отырғанын білді де, Шәмшәріпке қағаз жазып жібереді. Күлмесханмен Шәмшәріп екеуі асқан дос екен де, 

екеуі де бір кісіге әйел болуды жастайынан армандайды екен. Жігіт Күлмесханның қағазын Шәмшәріпке 

әкеп береді. Шәмшәріп хатты алып, жігітті көріп ғашық болады. Жігіт пері қызды тарағы мен айнасымен 

қосып үйге алып кеп, ертеңіне ханға барып, тарақ пен айнаны береді. Хан енді жігіттің екі сұлу әйеліне 

бірдей көңілі кетіп, жігітті тағы бір жаққа жұмсайды. 

—Ойбай, мен ауырып қалдым, бақсы-балгерлерге көрсетсем, жеті жылғы ту маралдың сүті керек дейді, 

соны әкеп бер,—деп тағы жұмсайды. Бұл оқиғаны жігіт әйелдеріне кеп білдіреді. 

Шәмшәріп перінің патшасына қағаз жазып беріп: 

—Осыдан жүріп отырып, жүріп отырып Қап тауына бар. Қап тауының оңтүстік батысында Қазантолмас 

дейтін үлкен сайдың басында қалың орманның ортасы тазығыр (ағаш шықпаған) жерге барсаң, дәл 

ортасында бір қазық көрінеді. Дәл сол қазықты суырып алсаң, перінің патшасы шығар. Сол саған жеті 

жылғы ту маралдың сүтін тауып береді,—деп ұқтырады. 

Жігіт Шәмшәріптің айтқаны бойынша барып қағазын тапсырып, жеті жылғы ту маралдың сүтін әкеп 

ханға береді. Әбден қапаланған хан жүз түйе сексеуіл әкеп өртеткізеді де: «Мынаның ішіне әкемнің жүзігі 

түсіп кетті, соны алып шық»—деп жігітті отқа салып жібереді. Дәл осы кезде пері тұқымы Шәмшәріп 
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жігітті оттан лезде қағып алады да, үйіне апарып жатқызып қояды. Түн ішінде күл суып болды-ау деген 

кезде жігіттің қолына бір жүзік, бір қап алтын беріп, күлге апарып көміп тастайды. Таңертең ел қайта 

жиналып келген кезде от әбден сөніп біткеннен кейін жігіт ұшып түрегеледі де: 

—О, тақсыр, о дүниеден сіздің әкеңіздің жүзігін таба алмадым, өз әкемнің жүзігін ғана таптым. Барсаңыз 

әкеңізді де, жүзігін де табасыз, аруақтардан неше қап алтын-күміс те аласыз. Сіз кеп «дүние алып кетсін» 

деп әкеңіз дұғай сәлем жолдап, шақыртып жіберді,—дейді. 

Дүниеге құныққан хан жүз түйе сексеуіл арттырып алып кеп өртеттіріп, өзі отқа түседі. Өстіп ханекең о 

дүниеге кетеді де, жас жігіт мұратына жетіп, жақсы өмір сүріпті. 

75. Ағашшы мен темірші 

Бұрынғы өткен заманда Жәркент деген қалада өнері елден асқан бір ағашшы мен бір темірші ұста өмір 

сүріп тұрады екен. Ұста мен ағашшы бірінен-бірі асып түсіп шеберлік сайысында жүреді екен. Күндердің 

бір күнінде ұста мен ағашшы елінің ханына кеп жүгініседі. Сонда хан: 

—Мен сен екеуіңнің мынауың артық,—деп айта алмаймын. Сондықтан екеуің бір-бір нәрсе істеп алып 

кеп өнер сайысына түсіңдер,—дейді. Темірші үйіне барып төрт жүз көзді алтын жүзік соғады. Ал ағаш 

шебері ағаштан ат жасап алып келеді. 

Хан екеуін бірдей көріп, өнерлеріне таң қалады да: «Ал, мына, атыңның өнері не?»—дейді. Ол аттың оң 

құлағын бұраса ұшады да, сол құлағын бұраса, жерге түседі екен. Ханның он төрт жастағы баласы жылап 

жүріп ағаш атты әкесінен сұратып алады. Осылайша бір жыл өткен соң бала аттың өнерін бір көрейін деп 

ойлайды да, атты мініп ап, оң құлағын бұрағанда ұшып жүріп береді. Ұшып отырып, ұшып отырып ес 

кетіп, жан шықты дегенде бір қаланың шетіне келіп сол құлағын бұрап қалғанда әлгі қалаға кеп түседі. 

Бұл қала Рум деген қала екен. Ол сол қаладағы бір кемпірге кеп «мен сізге бала болайын» деп үйіне кіреді. 

Елі алыс қалғанын бала да біліп отыр. Түнде жатса, әлгі үйдің іші сүттен жарық болып тұр екен. Бала 

ұшып тұрып далаға шықса ай да, күн де жоқ. Бірақ қаласы жап-жарық екен. Ол үйге қайта кіріп кемпірден 

сұраса: 

—Е, балам, бұл жарыққа таңқаларлық еш нәрсе жоқ. Біздің патшамыздың қызының нұры. Ол сондай әсем 

сұлу қыз. Соның нұры бүкіл қаланы жарық қып тұрады. Қала халқы түн баласында шырақ жақпайды,—

деп түсіндіреді. Бала қыздың қайда тұратынын сұрағанда: 

—Ол қыздың орны көктеде емес, жерде де емес. Дәл осы қаланың үстінде атпен жүрсе үш айшылық жерде 

деп ел айтады ғой. Қыз патшамыздың бас уәзірінің қарамағында, оған сол кісіден басқа еш адам бара 

алмайды,—дейді. 

Бала атына мінеді де оң құлағын бұрап көкке ұшып, көзді ашып жұмғанша жетіп барады. Қыз баланы 

көреді де, бірден ғашық болады. Ол екеуі бал махаббат ләззатын алысады. Сөйтіп, бала түнде барып, таң 

қылаң бере түсіп кеп кемпірдің үйінде жатып тұрады. Үш ай болғаннан кейін қаланың бір жағына жарық 

түсіп, бір жағына жарық түспей қояды. Қала халқы ханға шағым айтып, қызың бізге нұрын төкпей 

қойды,—дейді. Хан қызды әкеп сөйлессе, қызы екі қабат боп қалған екен. Хан аң-таң болып «Бұған кім 

барып жүр. Қандай адам?» — деп таңырқайды. Олар кім барып жүргенін таба алмаған соң қыздың 

тұратын үйін бас уәзірі қызыл жосамен бояп қояды. Түнде кіріп барған жігіт жосаға боялып қалғанын 

әдбен таңертең жерге түсіп келе жатып байқайды. Ол киімін шешіп лақтырып жіберіп, үйіне ішкі 

киімдерімен барады. Мұны таңертең ерте мешіттің үстіне шығып отырған медресеннің бір молдасы көріп 

асыл киім ханзаданың киімі болған соң алып өзі киіп алады. Таңертең ханның уәзірлері елді тексергенде 

қызыл жоса болған молданы ұстап өлтірмекші болып, қалың елді жинап дарға аспақшы болады. Бала 

мұны көреді де ханға өзі барып: 

—Алдағы молданы не үшін өлтірмекші болдыңыздар? Қызға бұл барған жоқ, мен барып жүрмін, 

өлтірсеңіздер мені өлтіріңіздер!—деп ханның алдына өзі барады. Хан молданы қоя беріп «баланы ұстап 

дарға асыңдар» деп бұйрық береді. Сол кезде бала: 

—Тақсыр, мен өлімнен қашпаймын, сіз маған бөлек шатыр тіктіріп, үш сағат күтіңіз де өлтіріңіз,—деп 

жалғыз сөз өтінеді. Хан баланың тілегі бойынша үлкен шатыр тігіп беріп, бір тойғызып ап, дарға асайын 

деп отырғанда бала ағаш атын қалтасынан шығарып құрады да, оң құлағын бұрап жіберіп ұша жөнеледі. 

Ол ұшқан бойымен қызға кеп, қызды ертіп өз еліне қарай бет алады. Жолда келе жатқанда қыз кенет 

қайғырып, санын бірақ ұрады. 

—Не, болды саған?—дейді бала. 
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—Қайда кетсең, онда кет! Кетеріңде мына бір дорба алтынды ала кет, менің саған берген аналық жасауым 

осы болсын,—деп шешем айтып еді. Сол бір дорба алтынды ұмытып кетіппін,—дейді. Қайта барма 

дегеніне көнбей баланың ағаш атын сұрап кейін қайтады. Бала шексіз-шексіз құмда қалады. 

Бала қашып кеткеннен кейін хан қызына бас уәзірін жіберсе, қыз жоқ боп шығады. Бұған қайғырып 

қапаланған хан қолына қызы түссе бұрынғы айттырған Жемен дейтін ханның ұлына тез беріп қоя 

бермеген екенмін деп өкінеді. Қыз қайтадан үйіне барып түскен кезде хан қызын ұстап алып, Жемен ханға 

хабар береді. Жемен ханның ұлы қалың қол ертіп шеру тартып шықпаққа әзірленеді. Жемен ханның ұлы 

дайындық үстінде бола берсін. Біз баланың жағдайымен танысайық. 

Айтқан уақытында қыз келмеген соң бала иен даланы қаңғып жаяу жүріп кетеді. Әдбен шөлдеп-шаршап 

талықсып ұйықтап кеткен екен, түсінде ақ бурыл шал асамен түртіп оятып аян береді: 

—Ей, бала, ер жігіт бұлайша жатпайтын, тұр орныңнан. Осыдан шығысқа қарай он шақырым жер жүрсең 

алдыңнан алма бағы жайқалып өсіп, бұлбұл құсы сайрап тұрған баққа кез боласың, соған барып жан 

шақыр,—дейді. Бала ұйқысынан оянып алады да түсіндегі көрген шалдың айтуымен жүріп келе жатып, 

мәуе баққа кез болады. Суын ішіп, шырынын жеп отырып, ұйықтап қалады. Қайта оянса басына екі мүйіз 

шығып қалған екен. Бала сасқалақтап жылап отырғанда бір шал келіп баладан жөн сұрап, әбден танысады. 

Шал балаға жаны ашып: 

—Қарағым, ер адам көз жасын көрсетпес болар. Көз жасыңды тый. Менде өзің сияқты жетім шал болдым. 

Мынау дәудің бақшасы. Мен сол бақшаның күзетшісімін. Осы дәу мені алып кеп бақшасын бақтырып 

отыр. Егер дәу келіп қалса, сені жеп қоюуы мүмкін, сондықтан тез кет. Мына шырынның жерге түскен 

қабығын жесең, басыңдағы мүйіз түсіп қалады,—деп бір уыс шырынның қабығын береді. Балаға бір дорба 

шырын салып беріп, оған қоса бір уыс шырынның қабығын беріп, шал аттандырып қоя береді. Бір жерге 

келіп дем алып отырғанда солтүстік батыс жағынан қап-қара қою шаң қығады. Бала бұл шаңға таң болып 

тосып отырғанда әлгі қою шаң мешітке келеді. Бұл жаңағы Жәмен ханның баласының қолы екен. Бала 

жөн сұрап сәлем бергенде олар мұны мазақтап тәлкек қылады. Баланың дорбасындағы шырынды көріп 

ханның ұлы сат деп жабысады. 

—Егер ұйықтап қалатын болсаң, жеуші болма. Онда пәлеңнен аулақ!—деп басын ала қашады. «Бір уыс 

шырын жеп, бір күн ұйықтайтын боқ мұрын біреу ғой,—деп отырмысың,—сен, кәне, әкел»,—деп тартып 

жейді. Ханның ұлы шырынды ішеді де балбырап ұйықтап кеткенде мүйіз шығып қалады. Күйеуді ертіп 

келе жатқан бас уәзір бұған қатты қысылады. «Әйел алмақшы боп келе жатқан күйеуі мынандай күйге 

түскенде әлгі қыз қайтып бұны менсінсін» деп іштей күйзеледі. Ол қалың нөкерлерімен сөз келісіп: «Бұны 

осы қалпымен күйеу қып апарамыз десек, ел бетіне қарағысыз қылады. Осы еріп келе жатқан көптің бірін 

ханзадалыққа таңдайық та, соны күйеулерің деп көрсетіп қойып, әбден елге барғаннан кейін өз әйелін 

өзіне алып берейік»,—деп келіседі. 

Қалың қолдың ішінен жігіт таңдаса, ханзада кейіпті бірде-бір адам шықпайды. Қайта әлгі жолдағы ілескен 

бала ханзадалыққа әбден жарап тұрған бала екен. Ақыры баланы жалдап алуға келіседі. Бала бірден көне 

кетеді. Жұрт отырып құданың шаһарына келгенде құда-құдағилары алдынан шығып күтіп алады. Отыз 

күн ойын, қырық күн тойын істеп, қызын аттандырмақшы болады. Жігіттен айырылған қыз әбден жүдеп, 

сүзектен тұрған адамдай бетінде ешқандай қан сөлсіз қалған екен. Жеңгелері қызды күйеуге көрсетеміз 

деп алып кіргенде, қыз ханзаданың орынында отырған алдыңғы өз ғашығын көреді де сұлық тұрып 

қалады. Дәл осы кезде бетіне өртше лаулап қан жүгіреді. Қыз бен жігіт мауқын басып уағда жасайды. 

Әкесі құрап алған атты заң түрде алмасаң біздің бағымыз ашылмайды дегенді жігіт қызға түсіндіреді. 

«Атты алған соң, мына, біздің бас уәзірімізге өз бетіңмен келіп шарт қой. Шарт қойғанда: еліңе барған 

соң сарайдың сыртқы қақпасынан кіргенде бір елеген алтын, бір елеген күміс шашсын. Екінші 

қақпасынан кіргенде екі елеген алтын, екі елеген күміс шашсын. Үшінші қақпасынан кіргенде үш елеген 

алтын, үш елеген күміс шашсын. Ал халық осыған айланысқан кезде алғашқы шашу кезінде ағаш атты 

маған бер. Екінші шашуында атты мен құрып үлгеремін. Үшінші шашуында екеуміз ұшып үлгеретін 

боламыз»,—дейді бала. 

Ақыры Жәмен ханның адамдары еліне келіндерін алып келеді. Айтқандағыдай жаңағы үш қақпадан 

өткенде жігіт қызды алып қашып, аспанға ұшып тайып тұрады. Бала еліне келе салысымен әкесінен ағаш 

шеберін сұрайды. Хан оны түрмеге жауып тастаған екен, оны түрмеден шығартып, алтын-күміспен 

сыйлап, үйіне салтанатпен қайтарады. Отыз күн ойын, қырық күн тойын істеп, барша мұратына жетіпті. 
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76. Гүл мен Самырық 

Бұрынғы өткен заманда Бұлнай дейтін елдің бір патшасы болыпты. Патшаның үш ұлы бар екен. 

Кәртейген шағында балаларына жол көрсетіп жер танытпақшы болады екен. 

—Қарақтарым, менің өлер шағым болды, көзімнің тірісінде үш ұлым сендерді үш рет сапарға шығарып, 

жер танытайын деген ойым бар еді,—деп үлкен ұлының жанына қырық жігіт нөкер беріп, сыртқы 

хандықтардың ел жерін аралатуға қоя береді. Жол жүрер алдында хан үлкен ұлына: 

—Осыдан бір айшылық жерде Шөлқұдық дейтін жер бар, бұған жолда қонушы болмаңдар. Одан арғы 

жолда өздеріңнің қалауларың білсін,—дейді. 

Қырық жігіт нөкерін ертіп, қылаң атына, алтынмен аптаған, күміспен көмкерілген ер тоқымын салып 

үлкен ұлы Жүніс жолға шықты. Бір айшылық жол жүргеннен кейін тал түсте әкесі айтқан Шөлқұдыққа 

жетеді. Жүніс жолдастарына көнбей, әкесінің сөзін сыйламай, осы қалашыққа қонады. Қала халқы 

бұларды ыстық лебізмен қарсы алып, қаланың қазіргі жағдайымен таныстырады. Ол қаланың ханы Сана 

деген жас сұлу қыз екен. Ерге шығу үшін жер бетіндегі адамдардың бәріне жария шашады екен. Кімде-

кім сауалына жауап берсе, соған тимекші болады, жауап бере алмаса оны өлтіреді екен. Жүніс бұл 

жағдайды естіп қызға келеді. Бұдан бұрын талай жігіттер, талай боздақтар сұрағына жауап бере алмай, 

бұл пәниден қайтыпты. 

Орданың қызметшісі келген Жүністі қызға хабарлайды. Қыз Жүністі ордаға енгізуге ұрықсатын береді. 

Қыздың алдында жеті пәренжесі бар екен, соның төртеуін ашып, үш пәренжесінің аржағынан келген 

адамдармен кездесіп, сауалын қояды екен. Ордаға кіріп келген Жүніс үш пәренженің аржағында отырған 

қызды көріп талып түседі. Бір уақытта әрең деп есін жиып, қыздың сауалын тыңдайды: 

—Гүл Самырыққа не қылды, Самырық Гүлге не қылды? Осының шешімін айт, айтпасаң басың 

алынады?—дейді. 

Жігіт үш күн, үш түн ойланып, шешімін таба алмай басы алынады. Жігіттің қырық нөкері атын жетелеп, 

азалы күймен еліне қайтады. Хан екінші ұлы Жүкейді тағы да қырық жігіт нөкер беріп, Шөлқұдыққа 

қонба деп өсиетін айтып, ұзақ сапарға аттандырады. Жүкей де әкесінің сөзін сыйламай, ағасының 

жолымен қыз қолынан қаза табады. 

Хан үшінші рет үшінші ұлын тағы ұзақ сапарға шығарып, Шөлқұдыққа қонба деп өсиетін айтып 

аттандырады. Үшінші ұлы Жамағат Шөлқұдыққа келіп қонып, қыздың сауалын сұрап кездеседі. Қыз: 

—Гүл Самырыққа не қылды, Самырық Гүлге не қылды?—дейді. 

Жамағат қыздан он бес күн уақыт ұлықсат сұрайды. Қыз қарсы болмайды. Жамағат қыздың шаһарынан 

шығып, оңтүстік шығысындағы жалғыз бәйтеректің түбіне келіп ұйықтап жатқанда, ақ тонды, ақ бурыл 

шал асамен түртіп оятып: 

—Көзіңнің оты, көңіліңнің нұры күшті екен, іздеген жолыңды тауып, жүрегіңнің сыздаған жарасын 

жазайын. Осы шыққан бетіңмен оң қол жағыңды ала жүре берсең ақ басты, құзар шыңға тап боларсың. 

Осы шыңда жалғыз жалмауыз кемпір өмір сүреді. Кемпір үңгірдің түбін ала отырады, сол кезде есігінен 

кіріп барып, «Армысың, аяулы ана»,—деп өзінен бұрын сәлем бер. Сол кезде ол кемпір саған бір садақ, 

бір қоржын береді. Садағын ата берсең, көздеу-көздемеуіне қарамай оқ біткенге тие береді. Ал 

қоржынына қандай дүние салса да сыя береді. Ол толу деген жоқ. Одан арғы жолыңды кемпір өзі 

көрсетеді,—дейді. 

Жамағат орнынан тұрады да, кемпірге келіп сәлем береді. Кемпір: 

—Сен маған сәлем бере келгенің үшін мен сені жемейін, егер сәлем бермесең, бүгінгі асым сен болып 

едің. Енді менен не тілесең де орындауға дайынмын,—дейді. Жамағат: 

—Гүл Самырыққа не қылды, Самырық Гүлге не қылды? Осының шешімін айтып беріңіз?—дейді. 

—Қарағым, бұны мен білмеймін, саған бір Самұрық құс көмек етер, мына қоржынмен, садақты ал! Осы 

таудан асып өрге қарай жүргенде жеті басты айдаһар кез болады. Оны мына қылышпен жарып түс,—деп 

бала Жамағатты аттандырады. Кемпір берген қылыштың жүзін умен суарған екен. Жамағат кемпір айтқан 

жолмен жүріп келе жатып тағы бір шыңға тіреледі. Шыңның басында екі балапанның шырылдаған даусы 

шығады. Қараса шыңды өрлеп жеті басты айдаһар өрмелеп барады екен. Жамағат дереу айдаһардың 

алдын кес-кестеп тұра қалады. Сол кезде айдаһар Жамағатты жұтып жібермекші болғанда, қылышын тік 

ұстап айдаһарды жарып түсіреді. Сөйтіп, Самұрықтың балапанын өлім аузынан алып қалады. 
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Самұрықтың екі балапаны Жамағатты қанатының астына жасырып қояды да, «біздің анамыз келгенше 

ешқайда кетпеңіз, не тілесеңіз де анамыз орындауға дайын»,—дейді. 

Бір уақытта қатты дауыл соғып, шың солқ еткендей болады. Дәл осы кезде Самұрық та келіп шыңға 

қонған екен. Анасы келген кезде балапандары: 

—Сіз осы шыңға мекендеп жұмыртқа шығарғалы қырық жыл болса да бірде-бір перзентіңіз еріп көрмепті. 

Себебі оны әнеу жатқан айдаһар бәрін құртқан екен,—дегенде Самұрық таң қалып: «Бұны кім өлтірді, 

сендерді кім өлімнен құтқарды?»—деп сұрайды. 

—Анажан-ай, жақсылық қылғанға жақсылық етесіз бе, жоқ, әлде опа қылғанға жақсылық етесіз бе, ол 

сіздің еркіңізде. Мына бір адамзат баласы бізді өлімнен құтқарды,—деп баланы балапандары анасына 

көрсетеді. Самұрық қатты қуанып, өмірде имеген өр кеудесін адам баласының алдында иіпті. Баланы үш 

күн дем алғызып жатқызып қойып, одан кейін үш күн аң аттырып, қоржынының бір басына салғыза береді. 

Сол тауда мекендеген аңдардан үш күн атқанда ешбірі қалмаса керек. Сөйтіп, қыз шаһарына шыққаннан 

бері он күн өтеді. Самұрық қоржынның екінші басына бір көлдің суын бірақ құйғызып, қоржынмен 

Жамағатты иығына отырғызып алып: 

—Біз осыдан ұшып отырып екі күн жүргеннен кейін ең алдымен тұман теңізінен, одан кейін от теңізінен, 

одан кейін қан мен ірің теңізінен өтеміз. От теңізінен өткен кезде мен оң жағыма қарағанда ет лақтыр. 

Сол жағыма қарағанда су лақтыр. Біз үстіп үш теңізден өткен соң диюлар шаһарына барып түсеміз. 

Диюлар елінің ханы Самырық деген кісіден, Гүлдің Самырыққа не істегені, Самырықтың Гүлге не 

істегенін сұра. Сұрағанда, хан үлкен мазардың үстінде отырады. Сен ханның жанына бармайсың. Мазарға 

шығатын алпыс баспалдақ бар, жерден мазарға қарай санағандағы бесінші баспалдақта тұрып сәлем беріп 

сұра. Одан әрі жүруші болма. Самырық хан болған уақиғаны айтып біткеннен кейін сені жемекші болады. 

Сол кезде өзің кейін қарай ыршы. Мен сені қанатыма қондырып алып, қашып келетін боламын,—дейді 

Самұрық құс. 

Самұрықтың айтуы бойынша тұман теңізінен өтіп, от теңізіне барғанда, оң жағына қарағанда ет, сол 

жағына қарағанда су лақтыра отырып, қан мен ірің теңізіне барғанда еті де, суы да таусылады. Ірің 

теңізінің үстінде ұшып бара жатқан кезде Самұрық оңға қарағанда Жамағат өзінің оң жақ қоң етін кесіп 

лақтырады. Солға қарағанда өзінің сол жақ көзін ойып лақтырады. Сөйтіп, диюлар шаһарына жетеді. 

Самұрық Жамағатты жұтып ап құсып қалғанда аяғына қоң ет, маңдайына қайтадан көз бітеді, жарасы 

жазылып кетеді. 

Жамағат мазар алдындағы бесінші баспалдаққа барып сәлем береді де, онан әрмен жүрмей тұрып алады. 

Самырық хан қанша шақырғанымен алға қарай адымдап аяқ баспайды. Егер бір баспалдақ өрлесе, өлім 

қазанына түсіп кеткелі тұр. Жамағат үндемеген соң Самырық хан: Маған не үшін келген бұйымтайыңды 

айт,—дейді. 

—О, ұлы пірім! Гүл Самырыққа не қылды, Самырық Гүлге не қылды? Осыны айтып беріңіз?—дейді. 

—Жә, бала тыңда! Менің атым Самырық, әкем бұл жер жаһанның ұлы әміршісі еді. Мен ержеткен соң, 

жер бетіндегі сұлулардан таңдап Гүл деген қызға құдаластырды. Бұл ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, 

ешбір адам ауызбен айтып сұлулығын айтып жеткізе алмастай қыз еді. Мен бұны алдым. Екеуміз алғаш 

қосылған күні ант-су ішісіп, бір-бірімізден басқа еш адамның бетіне күле қарамауға ант етістік. Осылайша, 

он жыл өтті. Ол да, мен де бір адамның бетіне күле қарамадық. Он бірінші жылы Гүл менің сол қол 

уәзіріммен байланыс жасады. Екінші рет сол уәзірдің өзінен кейінгі бауырымен байланыс жасады. Бұл 

жолы да кеңшілік етіп, Гүлге кешірім етіп, ағалы-інілі уәзірді өлтірдім. Үшінші ретінде сол уәзірдің кенже 

інісімен байланыс жасады. Бұл жолы оны да өлтіріп, Гүлді жеті қабат темірдің ішіне салып қойдым. Әнеу, 

бүкшиіп жатқан, сол. Мен алдымен тамақты адал итіме берем, содан қалған жуынды-шайындыны опасыз 

Гүлге берем. Осылай болғанына үш жыл өтті. Енді төртінші жылында мен оның тірідей етін жеймін,—

деді. 

Самырық хан осыны айтып болған соң Жамағатты өлтірмек боп «Жендет!»—деп айғай салады. Бәріне 

алдын ала дайындалған Жамағат көзді ашып жұмғанша кейін секіреді. Сол кезде Самұрық құс Жамағатты 

іліп алып тайып тұрады. Жолда жалмауыз кемпірдің қоржынын, садағын, қылышын өзіне қайтарып беріп, 

қызға келгенде, дәл он бес күн болады. Жамағат қызға келіп, Гүлдің Самырыққа не істегінін, Самырықтың 

Гүлге не істегенін айтып береді. Шарт қойған Сана қыз: «Мен енді саған тиемін»,—дейді. 

—Жоқ, менің екі ағамды тірілтпесең, сені алмаймын,—деп Жамағат ұйғармайды. Қыз: 
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—Саған үш түрлі шарт қоямын: Бірінші, екі ағаңды тірілтемін. Екінші, біз кеткен соң мына шаһар 

бұзылып топырақ болады, бұны еш жанға айтушы болма. Үшінші, мені қайтіп алғаның туралы еш адамға 

ешқашан айтпайсың,—дейді де, бір уәзірін шақырып алып: 

—Орданың шығыс жағындағы бақшадан бір уыс гүл алып, отқа жағып, күлін маған әкеп бер,—дейді. Қыз 

оны езіп, ем ғып алып, Жамағаттың екі ағасының кеудесіне басын қойып, қылыш шапқан жеріне 

айландырып жаққан соң, екі ағасы тіріліп шығады. Қыз жер қайысқан қалың қолын ертіп қаладан ұзап 

шыға бере әскері көккептер болады да, қаласы топыраққа айналады. 

Бұл Сана бағанағы Гүл қыздың сіңілісі екен. Жамағат екі ағасын тірілтіп елге барған соң әкесі қырық күн 

ойын, қырық күн тойын істеп, қағанағы қарық, сағанағы сарық болады. Келін келген соң, күн өткен сайын 

Жамағат байып, бағы өрлеп, дәулеті артады. 

Күндердің бір күнінде Жамағат өзінің тел қозыдай бірге өскен досына Сананы қалай алғандығын айтып 

қояды. Сана Жамағатқа бір темір шақай, бір темір таяқ істеп береді де: 

—Жә, достым, біз бірігіп өмір сүре алмайтын болдық, өз обалың өзіңе, мына темір таяқ пен темір шақай 

құм елек болған кезде мені іздеп табасың, одан бері таппайсың!—дейді де көк кептер болып ұшып кетті. 

Жігіт Сананы артынан тағы да іздеп кетті. Әлі хабар жоқ. Менде осы арада әлі тосып отырмын. 

77. Жақанша 

Бар екен де, жоқ екен, аш екен де, тоқ екен. Ертегім ертек екен, ешкілері бөрте екен, қырғауылы қызыл 

екен, құйрығының жүні ұзын екен, мұзға мінген екен, бұты тоңған екен. 

Өткен заманда бip патша болыпты. Оның бір де баласы болмаған екен. Бip күні уайымдап отырғанда yәзipi 

келіп: «Ей, патшам, неге қапа боласыз?»—депті. 

Сонда патша айтыпты: 

—Менің бір де балам жоқ, оны өзің де білесің. Мен өліп кетсем, менің орнымды кімдер билейді?—дегенде 

yәзipi бip кітапқа карап айтыпты: 

—Сіздің қатыныңыз жүкті, тоғыз ай, тоғыз күн дегенде бip ұл туады. Ол ұлыңыздың атын Жақанша 

қоясыз,—депті. Айтқанындай, тоғыз ай, тоғыз күн дегенде бала тауыпты. Баласы Жақанша бip күнде бipгe, 

eкi күнде eкiгe, үш күнде үшке, ceгiз күнде сегізге кіріпті. Жақаншаны молдаға бepiптi. Бip айда 

«Әптиекті» таусыпты. Он төртке келгенде құранды жаттапты. Одан соң аңшылыққа үйретіптi. Он тоғызға 

келгенде жұртты жинап, той қылып, өзінің орнына патша қылыпты. Бip күні Жақанша қырық уәзірімен 

аңға шығыпты. Ешнәрсе ата алмастан қайтып келе жатса, үсті-басы қоңыраулы бip алтын киік жолығыпты. 

Оны қырық уәзірімен қамалап тұрып, Жақанша айтыпты: 

—Егерде осы киік кімнің үcтінен қарғып кетсе, оны сол адам өзi барып ұстап келеді,—депті. 

Киік Жақаншаның айтқан cөзiнe түciнiп, Жақаншаның үстінен қарғып кетіпті. Сонда Жақанша айтқан 

сертімнен таймаймын деп, артынан куалап кетіпті. Ол киік бip дарияға қарсы ұшырап, дариядан жүзiп 

кетіпті. Жақанша не қыларын білмей, алаңдап тұрса, бip балықшының қайығы жолығыпты. Қайықты 

алып мінейін деп жатқанда алты yәзipi артынан келіпті. Жақанша қайыққа отыра бергенде алты уәзipi 

бipгe мініп жүре береді. Дарияның арғы жағына өтiп, жан-жағына қараса, киік шаршап, тілі салақтап 

ентігіп жатқанда, Жақанша барып қылышпен салып қалып, ортасынан қақ бөліп, киікті алып, қайыққа 

салып, дарияның ортасына келгенде жаңбыр жауып, дария тасып, қайығымен ағып кете барыпты. 

Алыстан бip тау көріпті. Қасына жақындап, сол жерге түсіптідағы, eкі уәзірін жіберіпті, «барып қара, не 

бар» деп. Уәзipi барып қараса, әртүрлі жемістер көп екен. Жемістен біреуін алып жатқанда жарты басты 

адам көріпті. Ол адам өзінің тілінше бақырып сөйлепті. Біраздың арасында жарты басты адам көбейіп 

кетіпті де, бұларға тас ата бастапты. Бұлар қайығына мініп қаша бepiптi. Қашып бара жатқанда тағы бip 

тау көріпті. Ол таудың төбесінде бip алтын қорған көріпті. Сол жерге түсе сала, бұлар қорғанға кіріптi. 

Kipiп қараса, бip патшаның тағы көрінеді. Бұлар шаршап келіп, сол жерге ұйықтап қалыпты. 

Бip мезгілде оянса, жан-жағының бәpi қоянға толып қалыпты. Бұлар таң қалыпты. Бip қоян келіп айтыпты: 

—Біздің бір де патшамыз жоқ. Сендерді жібермейміз. Бiзгe патша боласыңдар!—депті. Бұлар 

«болайық»,—депті. 

Қояндарға патша болып жүре бepeдi. Бip күні аңға шықпақшы болыпты. Аңға шығып, бip тоғайға келіпті, 

ол тоғайдағы зиянды үлкен аңдар ұмтыла бергенде мылтығымен басып салыпты. Аңдардың өлгені өліп, 

қалғаны қашып кетіпті. Бip жерде жазуы бар үлкен тас көріпті. Оқып қараса: «Күншығысқа барсаң, үлкен 

аңдар көп, солтүстікке барсаң, диюлар көп, күнбатысқа барсаң, үлкендігі қояндай құмырсқалар көп. 
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Оңтүстікке барсаң, жезтырнақ сияқтылар көп»,—депті. Бұлар аң-таң болып ойланыпты. Уәзірлері 

айтыпты: 

—Төрт жағымыздың төртеуі де зиянды нәрсе екен. Енді тездіктен қашпасақ болмайды,—депті. Жақанша 

айтыпты: Күнбатысқа қашсақ құтылармыз,—дeптi. Сол күні Жақаншалар арақты көбейтіп, қояндарды 

әбден мас қылыптыдағы, жетеуі жақсы жеті атқа мініп қашыпты. Күндік жерге барғанда қояндар артынан 

біліп қалып, қуыпты. Жақаншалар бip төбеге шығып қараса, қояндар мен құмырсқалар ұрысып жатыр 

екен. Бұлар «пәледен» құтылдық па» деп, кете бepiптi. Сөйтіп, келе жатқанда алты уәзірдің аты болдырып, 

арам өліп, өздері аштан өліпті. Жақаншаның жалғыз өзi қалыпты. Ақырында Жақаншаның аты да өліп, 

қара басы қалыпты. Бipaз жүрген соң алдынан дария шығыпты. Дарияның арғы жарынан бip тау көpiптi. 

Жақанша дариядан жүзіп өтпекші болып шешініп жатқанда бip адам тұрып айқайлап сөйлепті. «Бұл 

дариядан жүзіп өте алмайсың. Ертең суы құриды, ертең өт»,—депті. Оның айтқан тілін алып сол жерде 

жатыпты. Ертеңіне оянып қараса, суы құрып қалыпты. Дариядан өтiп қалаға барады. Барса, адамдардың 

жартысы қатып қалыпты. Жақанша бip адамнан сұрапты: 

—Адамдарының жартысы неге қатып қалған? Дария бip күн ағып, бip күн ақпайтыны нeci?—депті. Сонда 

әлгі адам айтыпты: 

—Кәпірлер күнде балық аулай береді. Жұма күнi балық аулама десе де, тыңдамай аулай берді. Содан 

кейін суы бip күн құрып, бip күн ағып, адамы бip күн қатып, бір күн тіріліп жүретін болған,—дейді. 

Жақанша сұрапты: 

—Мен бұл жерде күн көре аламын ба?—депті. 

—Күн көре аласың. 

—Базар қашан болады?—депті. 

—Базар ертең болады,—депті. 

Жақанша ертеңіне базарға барып отырса, бipey жар шақырып жүр: «Бip сағат жұмысымды icтеген адамды 

қырық күн бағамын, қырық күн алтын беремін»,—деп. Жұрттар ceнбeптi, сенсе де, бармапты. 

Жақанша: 

—Мен істеймін!—депті. «Жүре ғой балам»,—деп алып кетіптi. Kipiп барса, бip патша отыр, бip жағында 

қызы, бip жағында келіні. 

—Келе ғой, балам, мүсәпір екенсің,—деп қасына отырғызып Жақаншаға ауқат бepiп, қарнын тоқтап, үcтін 

тазалап, киіндіріп, қырық күн бағыпты. Kүнi біткен соң: 

«Балам енді бip сағаттық жұмысыңды icтe»,—депті. 
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Жақанша: 

—Болады істейін,—депті. 

Жақаншаға бip ат мінгізіп, патшаның өзi бip ат мініп, yәзipi бip ат мініп, жылқыны сойып алып, бip таудың 

етегіне келіпті. Жаңағы жылқының сойған тepiciн көpceтiп, Жақаншаға айтыпты: 

—Сен осының iшіне кipiп жат, не білсең, не түс көрсең маған айтасың,—депті. 

—Болады!—деп ішіне кіріп жатыпты. Бip нәрсе көтеріп тастағандай болыпты. Жақанша басын шығарып 

қараса, таудың төбесіне құстар шығарып тастапты. Жақанша патшаға айтыпты: 

—Енді мен қайтып түсемін!—депті. 

Сонда патша айтыпты: 

—Сен таудағы тасты бepi тастай бер,—депті. Жақанша әбден тастап болған соң, «болды»—деп, түйеге 

артып алыпты. 

—Енді ceнi бiз түсірмейміз, сол жерде қаласың,—депті. Патша таудың басынан алтын түcipeтін мысты 

алып кетеді екен. Жақанша жылап, тауды кезіп қараса, жан-жағында өлiп жатқан адамдардан басқа еш 

нәрсе көрмепті. Жақанша жылап, бip жерде ұйықтап қалса, түсінде бipey келіп айтыпты: 

—Оң жағыңа қарай домаласаң, құтылып кетеciң!—депті. Жақанша оянып, оң жағына қарай домалапты, 

домалап жерге түскен соң, қол-аяғы шыққан, жарылған Жақанша жылап, әрең келе жатса, бip құдық кез 
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келіпті. Ол құдыққа шомылыпты. Ycтi-басының бәpi—шыққан, жарылған жер жазылып, баяғыдай 

болыпты. Жақанша жүpiп кете бepiптi. Алыстан бip алтын қорған көреді. Жақанша жүріп барып, 

қорғанның iшінe кipiп қараса, құстың патшасы отыр дейді. Бас жағы адамның басына ұқсапты. Құстың 

патшасы айтыпты: 

—Балам, сені жел ұшырып келді ме, су ағызып кeлдi ме?—депті. Жақанша басынан өткеннің бәрін айтып 

бepiптi. 

Құстың патшасы айтыпты: 

—Әйтпесе, мен сені ертең бip құсқа мінгізіп, еліңе жіберейін,—депті Жақанша қуанып: «Жарайды»,—

депті. 

Бip құс—патшасына қағаз алып кеп бepiптi. Қағазды оқып қарап патша: 

—Менің ағам той қылмақшы екен. Мені соған шақырыпты. Саған қырық сарайдың кілтін бepiп кетемін. 

Қайсысын қаласаң, сонысын ашып, тамаша қылып жүрерсің,—депті.—Мен үш күнде келемін, отыз 

тоғызын аш, артындағы бipeyiн ашпа. Ашсаң, басың пәлеге қалады,—депті. 

«Сарайдың бәpiн ашып тамаша қылып жүр деп, ал мына сарайды неге ашпа деді екен!—деп ойлапты 

Жақанша. 

«Соны бip ашып көрейін»,—деп ашса, бip үлкен су, бip жағында тақ, бip жағында алтын шылапшын, бip 

алтын шөміш тұр. Жақанша жасырынып жатыпты. Бip кезде үш құс келіпті. 

Үлкені айтыпты: 

—Адам иci шығады,—депті. 

Ортаншысы айтыпты: 

—Рас, апа, шығады,—депті. 

Кішкенесі айтыпты: 

—Шықса, не қылады дейсің,—депті. 

Yшeyi үш сілкініп, үш қыз болыпты. Суға түсіптi. Жақанша қыздарды көріп, талып қалыпты. Үш күн 

өткен соң құстың патшасы келіпті. Келіп, сарайдың бәрін қарапты, таба алмапты. Сол сарайда шығар деп 

ашып қараса, аузынан ақ көбік ағып жатыр дейді. Тезден оның аузына су тамызып, тiрілтіп алыпты. 

Жақанша айтыпты: 

—Маған сол қыздардың кішкенесін алып береciз,—депті. 

Патша айтыпты: 

—Ол қыздар жылына бip рет келіп, шомылып кетеді. Олар пepi болады. Сен оны аламын десең, аңдып 

жатасың, ендігі келгенде кiшкeнесінің киімін алып, жалынса да бермейсің,—депті. 

Жақанша: «Болады»,—деп аңдыпты. Екінші жылы үшeyi және келіпті. Және үлкені айтыпты: 

—Адам иci келеді,—депті. Ортаншысы айтыпты: «Рас айтасыз»,—депті. Кішкенесі: «Не қылады 

дейсің?»—депті. Yшеуі үш сілкініп, суға түсіптi. Кішкенесінің киімін киіп алып, бермепті. Eкеуi таласып 

тұрғанда перінің екi апасы ұшып кетіпті. Патша келіпті. Патшаға қыз жалыныпты. Патша: 

—Болмайды, екеуіңді қосып қоямыз,—депті. 

—Болады,—деп көніпті. 

Патша Жақаншаның өзін шақырып алып, айтыпты. 

—Сен мына киімді қашан бip бала тумағанша бермегін,—деп. Патша бip үлкен құсты шақырып алып 

айтады: 

—Мына екеуін еліне алып барып, тастайсың—депті. Ycтіне мінгізіп алып, еліне алып барып тастап, құс 

қайтып кетеді. Eкeyi атасының тағына барады. Атасы қуанып: «Балам келді,—деп елін жиып, той 

қылыпты. Бip күндері Жақанша өз киімін киіп, қыздың киімдерін бip теміp сандыққа салып қойыпты. Бip 

күнi қыз үйді сыпырып жүргенде киімнің исін біліпті. Сандықта екенін біліп, сандықты аяғымен бip тeyiп 

бұзып, киімін киіп, бip сілкініп, құс болып, үйдің төбесіне шығып, Жақаншаны күтіп отырыпты. Бip 

мезгілде Жақанша келіпті 

—Жақанша, мен кеттім,—деп ұшып кетіптi. Жақанша сол жерде талып қалыпты. Атасы жұртты жиып: 

—Осы баламды кім жазып берсе, бастан аяғына дейін алтын шашамын,—депті. Сонда бip адам айтыпты: 

—Қырық патшаның, қырық байдың қызы келіп, өлең, айтса, сонда түзеледі, түрегеледі,—депті. Сонда да 

Жақанша түзелмепті, түрегелмепті. Соның арасында еліне жау келіп қалыпты. Патша екі мың әскерімен 
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ұрысқа шығып кетіпті. Жақаншаға бip мезгілде жан кipiп, eciн жиып, түрегелейін депті. Түрегеліп, бip 

yәзipiн ертіп ұрысқа кетеді. Бip жерге келіп, yәзipмeн eкeyi дем алып, ұйықтап қалыпты. Жақанша оянып: 

—Мен ұрысқа барғанда не бітіремін,—деп ойланыпты да, «мен қызға барайын» деп, қызға қарай 

жөнeлiптi. Жақанша бipнеше күннен соң, баяғы құстың патшасына барыпты. Басынан өткенін айтыпты. 

Сонда құстың патшасы айтыпты: 

—Мен білмеймін, менің ағам бар, сол біледі. Мен ағама қағаз жазып беремін,—деп. Қағаз жазып бepiп, 

бip құсын шақырып алып мінгізіп жібеpiптi. Бipнeшe күннен соң патшаның ағасына барыпты. Патшаның 

ағасы қағазды оқып керіп: «Мен білмеймін, құстарымнан сұрап қарайын»,—деп құстарынан сұрапты. 

Құстарының iшінен бip ақ, кәpi құс айтыпты: 

—Мен кішкене күнімде менің әкем тамақ іздеп кеткенде перілер ұстап қалып еді,—депті. 

Сонда құстың патшасының ағасы айтыпты: 

—Әйтпесе, сол әкеңді ұстап қалған жеріне алып барып таста,—депті. 

—Болады!—деп, үстіне мінгізіп алып барып тастапты. 

Жақанша ай далада жалғыз өзi қаңғырып қалыпты. Сол кезде қашып кеткен пepi қыз үйіне келіп жетіпті. 

Сонда пepi қыздың әке-шешелері ұрысыпты: 

—Сен сондай бip патшаның баласын тастап келгенің бола ма?—деп. Перінің әке-шeшeci екі жүз пepi 

жинап, «сол баланы тауып келіңдер»,—депті. 

—Бipeyi барып баяғы қаңғырып жүрген Жақаншаны көpiп, атын сұрап біліп, «шақырған адам сен 

екенсің»,—деп, перінің үйіне алып келіп, той қылыпты. Содан перілерді жинап, қыз бен eкeyi eкi жүз 

перімен Жақаншаның еліне келсе, атасы баяғы жаумен ұрысып жатқан екен. Жақанша eкi жүз пepiгe 

айтыпты: 

—Анаусы менің атамның әcкepi, анау келген жау,—депті. Eкi жүз пepi жауға ұрысқа шығыпты. Жаудың 

бәрін қиратып жіберіптi. Сонымен той қылып, Жақанша перінің қызын алып, eлiнe келіп, жауын қырып, 

әкесі мен өзi мұрат-мақсатына жетіпті. 

78. Аққоян 

Ерте заманда бір шалдың үш баласы болады. Мал дегенде бір ала биесі болған. Осы ала биесі күнге қарап 

буаз болып, айға қарап құлындайды екен. Бірақ күн сайын құлындаса да, күнде жоғала беретін болған. 

Балалары кезек күзетсе де, құлыны күнде жоғала беретін болған. Құлын ұрланудан тыйылмайды. Бір күні 

Аққоян атты кіші баласы биенің құлындайтын уақытында ұйықтамай күзетеді. Әкесі ұлықсат берген соң 

Аққоян биені күзетіп, түнде биені қолынан аман-есен құлындатады. Құлынның түсі ала. Алтын жал, күміс 

құйрық құлын екен. 

Құлынды көріп ауыздандырып анадай жерге барып отырғанда аспаннан бір қара бұлт түйіліп келіп, 

құлынды сыпырып ала жөнеледі. Ол уақытта күзетіп отырған Аққоян жақ мылтығымен басып қалады. 

Атқан уағында шылдыр етіп бір нәрсе жерге түседі. Барып қараса, құлынды іліп алып кеткен екен, 

сылдырап жерге түскен мылтықтың оғы түбінен қиып түсірген құлынның құйрығы екен. Құлыннан 

айрылып қалғасын таңертең Аққоян әкесіне көргенін бастан-аяқ айтып, құлынды іздеймін деп, рұқсат 

сұрайды. Әкесі: 

—Балам, іздесең, ізде!—деген соң, Аққоян темір етік киіп, темірден таяқ соқтырып алып, жаяу құлынды 

іздеп жүріп кетті. Сонан кейін Аққоян жүре-жүре келе жатса, арада бірнеше уақыт өтіп, темір етіктен 

теңгедей, темір таяқтан тебендей қалады. Содан жүріп келе жатса, айдалада үш ақ отауға кез болады. Бұл 

отауға кіріп келсе, үш әйел отыр екен. Амандасып, жөн сұрайды. Әйелдер айтады: 

—Үшеуіміз де адамзаттың, кедейдің қызы едік. Осы үйдей алып қара құс деген үш ағайынды дәу екен. 

Бізді еріксіз әкеліп, қатын қылып отыр,—дейді. Аққоянға әйелдер: 

—Қайдан әкелетінін білмейміз, әйтеуір күн сайын ұшып барып, ылғи алтын жал, күміс құйрық құлынды 

ұрлап әкеліп күн көреді. Жылқысының көптігі екі мыңдай болды,—дейді. Аққоян: 

—Бұларды қалай аламын?—дейді. Әйелдер: Екеуін өлтірсең, ең кішісі болмайды,—дейді. Сонан соң 

Аққоян бұлардың келетін жолын тосып жатып екеуін өлтіріп, үшіншісін қалай өлтірудің айласын үйге 

келіп, әйелінен сұрайды. 

—Менің күйеуім бәрінен де мықты. Мұны өлтіру қиын. Мұның табанының астындағы ұлтарағында 

қырық кез ақ семсері бар. Осы ұзын семсерін түсіріп алып шауып өлтірмесең, басқа сайман мұның 

денесіне өтпейді,—дейді. Сонан соң Аққоян әйелмен ақылдасып байын өтлірмекші болып отырғанда, 
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ұрлыққа кеткен дәу келіп, бір түйені ұрлап әкеліп, сойып, тай қазанға астырып табақпен алдына әкелдіріп 

жейді. Етті жеп отырып, түйенің тоқпақ жілігін сол қалпында жұтады. Жілік тамағына барып не әрі, не 

бері кетпей қақалып, әйеліне «қанжарымды әпер» деп, айғай салады. Әйелі қанжарын ұлтарағынан алып 

берген соң, жілікті ішіне қарай қанжармен итермекші болып, бер жағынан семсерін итереді. Бұл 

қанжармен итеріп жатқанда Аққоян қолының үстінен жұдырықпен қойып кеп жібереді. Сонда семсердің 

ұшы желкесінен шығады. Сонан дәу шалқасынан түсіп, жан тәсілім қылады. Аққоян дәудің үшеуін де 

өлтіріп болып, бағанағы ұрланған құлынын түгендесе, ылғи алтын жал, күміс құйрық ала жылқы мың 

жарым болған екен. Аққоян үш келіншекті үйлерімен көшіріп, мың жарым жылқыны айдап еліне қайтады. 

Келген соң Аққоян екі әйелді ағасына беріп, кіші әйелді өзі алып, біраз заман тынығып жатып, өзінің екі 

ағасына жылқы бақтырып, оларды үйлендіріп, байытады. Сөйтіп, жәйін айтып, өзі демін алады. 

Екі ағасы жылқы бағып, мал қарап шаруа істейді. Сүйтіп жүріп екі ағасы байыған соң, інісін көре алмай 

күндейді. Сүйтіп жүріп біріне-бірі: «Аққоян бізге неге кісілік істейді? Неге кісі жалдамайды. Өзі 

шалқасынан түсіп жатып алады. Өлтірейік»,—деп ақыл қосады. Ортаншы ағасы үлкен ағасына: «Мен 

Аққоянның алты кез ақ семсерін ұрлап алып кешке таман киіз үйдің есігіне жүзін ішіне қаратып байлап 

кетейін. Түн ортасына жылқыны үйге қарай тасырлатып қуайық. «Ұры тиді жылқыға, Аққоян не ғып 

жатырсың» деп айғай салайық. Сонда Аққоян далаға жүгіріп шығарда есіктегі ақ семсерге ортан белінен 

кесіліп мұрттай ұшар,—дейді. Айтқанындай, қанжарды есікке көлденең байлай келіп, түнде жылқыны 

айғай салып қуады. Бұлардың дауысымен, жылқыға ұры тиіп жатыр деп, Аққоян үйден жүгіре шыққанда 

көлденең тұрған ақ семсерге екі тізесінен қырқылып, домалап мұрттай ұшады. Мұның ертеңінде екі ағасы 

үйлерін жығып, барлық малын айдап, Аққоянға бір қос қылып беріп, тамағына жылқы сойып беріп, 

жалғыз тастап, өздері көз көрмес, құлақ естімес бір жаққа көшіп кете барады. Содан соң Аққоян жалғыз 

ешқайда бара алмай, қостың ішінде садақ істеп, тамағын ішіп отырады. Күндердің күні болғанда бір екі 

қолы жоқ шолақ кісі бір киікті қуып келе жатыр екен. Жетеді, бірақ, ұстайын десе, қолдары жоқ. Сонда 

қостың ішінде отырып, Аққоян айғай салады: 

—О, кісім, киікті маған қарай қайыра бер!—дейді. Кісі қайыра бергенде Аққоян садақпен атып жығады. 

Сүйтіп, шолақ қол Аққоянды қара тұтып, екеуі бірлесіп барып, киікті әкеліп сойып, етін асып жеп 

отырады. Сол кезде екі көзі жоқ бір соқыр адам бір түлкіні дүбірімен қуып келе жатады. Аққоян: «Бері 

қайыр!»—деп, айғай салады. Соқыр қайырғанда мылтықпен атып жығады. Сонан соң соқырды шақырып 

алып, шолақ қол соқырды жетектеп, соқыр Аққоянды арқалап, үшеуі бірлесіп барып түлкіні алып келеді. 

Осымен біраз заман бірлесіп күн көріп жүріп, бір күні үшеуі ақылдасады: «Біз бүйтіп жүріп күн көре 

алмаймыз. Бізге бір әйел керек. Кір-қоңды жуып, ас істеп беріп отыратын». «Олай болса, әйел тауып алу 

оңай»,—дейді шолақ. «Ал, қалай?»—дейді екеуі. Сонда шолақ қол айтады: 

—Менде мынадай өнер бар,—дейді.—Мен шылбырын сүйреткен тайпалған қара жорға боламын,—дейді. 

Соқырға: 

—Сенің қандай өнерің бар?—дегенде, ол айтады: 

—Қатты айғайлап, аузымнан леп шығарсам, айналамды қап-қараңғы тұман қылып жіберемін,—дейді. 

—Жарайды, ал, Аққоян, сенің қандай өнерің бар?—дейді. Аққоян айтады: 

—Мен ірі мергенмін. Көз ұшым жерден шымшық торғайды атқанда көзінен өткізем,—дейді. «Олай болса, 

үшеуіміз елден барып әйел әкелейік» деп, үшеуі елге жөнеледі. Бір елдің жанына барып, ауылдан алты 

шақырымдай жерге Аққоянды жатқызып, үш шақырымдай жерге соқырды жатқызып, шолақ қол өзі 

үстінде күміс ер-тоқым, күміс жүген тайпалған қара жорға болып, ауылға барады. Жаздың шілде ыстық 

күні екен. Шылбырын сүйретіп, қотанда жүреді. Ұстаймын деп, анау да, мұнау да ұмтылса, ұстатпайды. 

Бір құрт жайып отырған он бестің шамасындағы бір байдың қызы келіп, ұстағалы келгенде тұра қалады. 

Қыз шылбырдан ұстап алады да, мініп кеп қалғанда, қызды ала кеп жөнеледі. Даяр отырған ел кермедегі 

атты мініп алып, үш жүздей кісі қыздың соңынан жабыла қуады. Ауылдан үш шақырымдай шығып, әне 

жетемін, міне жетемін деп келе жатқанда, соқырдың тұсына келген кезде соқыр қатты айғайлап, аузынан 

леп шығарады. Төңіректің бәрі түк көрінбейтін тұман болып кетеді. Сонда қуып келе жатқтан кісілер 

адасып, бірінен-бірі ұстап, үйлерін әрең табады. Бұлар қызды алып келіп, орталарында қарындас қылып, 

ас қылдырып, кірі жудырып, бірнеше уақыт күн көріп жүреді. Бір күні ағалары аңға кетіп, келер кезде қыз 

ас қылайын десе, оты сөніп қалыпты. Қыз сасып, далаға шығып қарап тұрса, күннің батысында бір 

жылтыраған от көрінеді. Қыз етек-жеңін түріп алып, үкідей ұшып келсе, тары көже қылып отырған қу аяқ 
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кемпір екен. Кемпірден от сұрап ала қайтайын десе, кемпір: «Кішкентай басымның битін қарап бере 

кет»,—дейді. 

Қыз бір тізерлеп отырып, басының битің қарағанда қыздың етегін шұрқ-шұрқ тесе береді. Сүйтіп, қыз 

кетерінде етегіне бір аяқ тары салып беріп: «Ағаларыңа ас қылып бер»,—дейді. Қыз ұшып қосқа келсе, 

тарыдан дым жоқ. Бәрі жол бойы түсіп қалған. Мұның мәнісі, тарының шашылған ізімен қыздың үйін 

тауып алу үшін жасаған кемпірдің айласы екен. Содан соң қыз ағаларына ас істеп беріп, ертеңінде қу аяқ 

кемпір келіп, қызға басын қаратып кетіп отырады. Кемпір басын қаратқан сайын қыздың санынан қан 

сора береді. Қыз аппақ шөлмектей болып, қаны азайып жүдейді. Ағалары: «неге қаның қашып, жүдеп 

жүрсің» десе, айтпайды. Ағалары сұрап қоймаған соң, бір күні кемпірді айтады. Содан соң сол күні 

ағалары аңға шықпай үйде тығылып жатып, қу аяқ кемпірді ұстайтын болады. Қу аяқ кемпір келіп 

кіргенде шолақ есікте тұра қалады. Кемпір шыға жөнелгенде ұстайтын қолы жоқ аяғымен теуіп қалып 

қоя береді. Шолақ қол соқырды жетектеп, соқыр Аққоянды арқалап, үшеуі бірлесіп қуып, қу аяқ кемпірді 

ұстап алып, өлтірмекші болады. Кемпір бұларға жалынып: «Аяғы жоққа аяқ, қолы жоққа қол, көз жоққа 

көз саламын,—дейді.—Мені өлтірме»,—дейді. 

Содан соң бұлар кемпірді үйіне алып келіп, Аққоян алдымен кемпірге: 

«Соқырды жұтып, қазір көз бітір»,—деп бұйырады. Кемпір соқырды жұтып, көз, қолсызды жұтып, қол 

бітіреді. Ең ақырында Аққоянды жұтпақшы болғанда, Аққоян жолдастарына тапсырады: «Мынау мені 

жұтып, тастамауы мүмкін. Қолдарыңа қылыштарыңды алып тұрыңдар. Мені шығармаса, дереу басын 

алыңдар!»—дейді. Айтқанындай, Аққоянды тастамайды. Қыз үшеуі жабылып, кемпірдің басын алып, бір 

бақайшағының ішінен аяғы жазылған Аққоянды тауып алады. 

Мұның артынан Аққоян елін іздеп келсе, екі ағасы Аққояннан айырылғанына қуанып, елін көшіріп әкетіп, 

той қылып жатыр екен. Әке-шешесін құл қылып, қатынын күң қылған екен. Сол жерде Аққоян барған соң, 

ағалары қорқып қашады. Оларды ұстап алып, халықты жинап, өміріндегі көргенін көпшілікке айтқан соң, 

көпшілік екі ағасын қолымен ұстап өлтіріп беріпті. Бүкіл ел Аққоянның аман-есен келгендігінге отыз күн 

ойын, қырық күн тойын істепті. Аққоян осымен мұратына жеткен екен. 

79. Жаңа Мизандаран 

Өткен заманда Әдбілхамит деген патшаның уақытында бір адам екінші бір адамнан жер сатып алыпты. 

Әлгі жер сатып алған адам жерін айдап жатса, айдаған жерінен бір құмыра алтын тауып алыпты. Жер 

сатып алған адам жер сатқан адамға барып: «Сенің сатқан жеріңнен бір құмыра қызыл алтын шықты, ол 

алтын сенің есіңнен шығып кеткен екен, соны барып, алып кетерсің»,—дейді. Сонда жер сатқан адам 

айтады: «Мен саған жердің бәрін сатқанмын. Ол менің алтыным болса, неше рет айдап жүргенде шықпас 

па еді? Ол алтын—сенің несібең, өзің ала бер»,—дейді. Жер алған кісі айтады: «Мен сенің жеріңді 

алғанмын, алтыныңды алмаймын» деп. Екеуі таласып, Әбділхамит деген патшаның алдына келіпті. Сонда 

патша екеуін де сұрап: «Бұл екеуі де ділләні алмаса, жерден шыққан алтында кім алады?»—деп, 

уәзірлерінен сұрады. Сонда бір уәзір тұрып айтты: «Бұл жерден шыққан алтын патшаның несібесі болса 

керек»,—дейді. Сонда патша айтады: «Құдайдан қорықпаған адам екенсің, жер сатқан алмайды, жер алған 

алмайды, мен алып, менің қай ата-бабам көшіп қонып еді!»—деп әлгі уәзірді қуып жібереді. Сонда екінші 

бір уәзірі айтқан: «Жер сатқан мен жер алғаннан сұраңыз, ұлы-қызы болса, бірін-біріне некелеп қосып, 

алтынды ұл мен қызға берсін»,—дейді. Сонда патша сұрады: «Қайсыңда ұл бар, қайсыңда қыз бар?»,—

деп. Жер сатқан «ұлым бар», жер алған «қызым бар» деді. Екеуінің де баласын шақыртып алып, қызды 

ұлға неке қылады. Ұлдың аты Харон, қыздың аты Сәлима екен. Әлгі алтынды ұл мен қызға береді. Сонда 

тұрып Сәлима айтады: «Әй, Харон, менің саған айтатын сөзім бар!» Харон: «Айт!»—деді. «Мен айтсам, 

екеуміздің аталарымыз алмаған дүниені біз де қалай аламыз, кімнен қалған дүние, біз алсақ, мұны ішіп-

жеп, ақырында қандай жауап береміз? Біздер патшаға барып, арыз қылайық, бізден алып, басқа біреуге 

берсеңіз екен, біз бұл бәледен құтылсақ, Тәңірі тағалам, біздің несібемізді әзелде маңдайымызға жазып 

қойған болар, сол несібеміз таусылғанда өлерміз»,—деді. Харон мен Сәлима патшаға арыз қылды: «Бұл 

пәлені бізден алып, басқа біреуге берсең екен, біздің аталарымыз алмаған алтынды біз қайтіп аламыз? 

Бізде Құдайдың берген тамағы бар, соны жесек те болады» деп. 

Патша бұларға таң қалып, «Осылардың тамғысыз ынсаптарына бәрекелді!» деп Харон менен Сәлимадан 

алтынды алып, өзінің қазынасынан көп дүние беріп, қайтарады. Патша уәзірлеріне: «Бұл алтынды не 

қыласыңдар?»—деді. Бір уәзір: «Бұл алтынды бұрынғы шыққан жеріне шұқыр қазып көму керек»,—деді. 
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Тағы бір Әбділәлім деген уәзірі: «Құдайдың берген дүниесін жерге көму керек емес. Бұл дүниені қайырлы 

іске жұмсау керек. Кімде-кім бір жеміс ағашын тамырымен алып келсе, сол ағашты осы алтынға сатып 

алып, жақсы жерге егіп, сол ағашты бау қылып, бағушыларға беріп, жеміс салған уақытта бейшараға ішіп-

жеуге ықтияр беріп қойса, көп жақсы болар еді»,—деді. Бұл сөз патша мен уәзірлеріне мақұл көрінді. 

Әбділхамит патша әлгі Әбділәлім уәзіріне айтты: «Өзің бір жақсы, тиісті жеріне жұмсарсың»,—деді. 

Сонда Әбділәлім уәзірі халыққа хабар беріп, таудың бағынан жемісті тоқсан мың алтынға сатып алды. 

Бұл ағаштарды жақсы жерге егіп, қалған алтындарды, отыз адамға бөліп беріп, осы бақшаға бақшашы 

боларсыздар»,—дейді. 

Бұлар үш жылға уәде қылып, үш жылға дейін отыз адам әлгі ағаштарды бақты. Бұл ағаштар өсіп, жеміс 

салыпты. Бұл ағаштардың бәрі қалың болып, қараңғы болып кеткен соң Құдайдың құдіретімен он мың 

түп гауһар шам пайда болыпты. Бұл гауһар шамның жарығы күндіз-түні бірдей жарық болып, 

жапырақтарының арасындағы жемістері көрінеді. Сол уақытта Әбділәлім уәзір Әбділхамит патшаға хабар 

береді. «Баяғы егілген ағаштарды келіп көріңіз» деп. Әбділхамит патша бірнеше адамдармен әлгі ағаш 

егілген бауға бармақшы болады, уәзір әуелі неше түрлі тамақ әзірлеп қойды. Патша бауға келіп, баудың 

ішінде тамаша қылып отырды. Онан соң бақшалардан біреуі бір бастырған жеміс әкеліп, патшаның 

алдына қойды. Патша айтты: «Бұл жемістерден біздерге жеуге жарамайды, бұл—жетім-жесірлердің 

ақысы болса керек»,—деп. Жемісті қайтарды. Онан соң бір адам гауһарды үзіп патшаның алдына әкеле 

жатқанда, әлгі бейшараның екі қолы құрып, жансыз болып қалды. Бұл бейшара Әбділхамит патшаға 

айтып, мәлім қылды. Бағанағы гауһар үзіп алған адам таң қалып отырады. Әбділхамит патша екі рет намаз 

оқып, Алла тағалаға зират етіп, «Ысмағұл пайғамбардың құрметі үшін осы бишараның күнәсін кешіп, 

азат қылғайсың» деп дұға қылды. Бұл патшаның дабысын Алла тағала қабыл қылып, әлгі қолы 

құрығанның қолы жазылды. Онан соң патша айтты: «Сен мұнан кейін ықтият бол, ағаштардың жемісінен 

жесең де, гауһар жеміске қол тигізбеңдер, егер қол тигізсеңдер қолдарың майып болады». 

Патшаның бұл айтқанын барлық адамдар мақұл көрді. Әлгі бақшаның жемістері қиямет хайымға шейін 

таусылмайды, сол бақша «Жаңа Мизандаран» атаныпты. Осы күнге шейін бар екен. Әлбетте, анық бұл 

күнде бақшада адам және маймыл, неше түрлі жануарлар ауқат қылып жүреді екен. Бұл дүние осындай 

әзіз дүние екен. «Расқа дау жоқ, жалғанға амал жоқ» деген. 

 

394 - Бөлім: Қазақ ертегілері (27) 
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Еркіменен қоймаған 

Жетім бота көрдің бе? 

«Қандай бота?» – дедің бе. 

[Шарықтаған күшеген,] 

Аспанды кезген жорысын, 

Тамам құстың зорысың. 

Бес тырнақтың зарпынан, 

Тамам құстың қорысың. 

Жөндеп ұшып келдің бе? 

Ел ішінде боздаған, 

Ішкі дертін қозғаған 

Жетім бота көрдің бе? 

Қандай бота дедің бе? 

Аспандап ұшқан ақсарсың, 

Бір күндерде мыңды іліп, 

Алақан қысып тастарсың. 

Сен де сорлы құс төрем, 

Балаң үшін қақсарсың, 

Аспандап ұшып келдің бе? 
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Ел ішінде қайғырған, 

Енесінен айрылған 

Жетім бота көрдің бе? 

Күндіз ұшпай, түнде ұшқан, 

Көбелекпенен бірге ұшқан 

Көзі қызыл үкісің. 

Түндерде ұшып келдің бе? 

Енесінен айырылған, 

[Аққудай мойны қайырылған. 

Күндіз-түні зарлап боздаған, 

Көзінен жасы парлаған] 

Жетім бота көрдің бе? 

Қандай бота дедің бе? 

[Омырауы жасқа малынып, 

Көрінген құсқа жалынып. 

Ботасына зар күйін, 

Қайнаған күште бар күйін 

Жеткіз деп жылап тапсырды 

Кемпір мен шалдың үйіне. 

Ұшқан құс таяды, 

Мойындары иіле. 

Тау мен тас та күңіренді 

Бозінгеннің күйіне.] 

Сөйтіп зарлап көрінген құстан сұрай беріпті. Ешбіреуінен жауап ала алмапты. Содан кейін бозінген 

қайғыланып, ботам өлген екен, Алладан хүкім келген екен, аманат басын берген екен деп айтқаны: 

– Мен – ботамнан айрылған, 

[Қарайлап мойыны қайырылған. 

Сағынып, зарлап егілген, 

Көзінен жасы төгілген,] 

Күнә қылмас айуан, 

Не жазығым бар еді, 

Жаратқан Жаппар Құдайым?! 

[Екі көзді сел алып, 

Жылай-жылай шел алып, 

Тәңірден тілеп зарласам, 

Тілегімді берер ме, 

Ботақаным келер ме?! 

Зарланғаным тәңірдің, 

Құлағына жетер ме? 

Не жазығым бар еді, 

Жаратқан тәңір иеме.] 

Керуеннің қолынан 

Бозінген қайтып келе ме? 

Тілегімді бере ме? 

Не жазығым бар еді? 

Жаратқан жаппар иеме?! 

Ботақаным келер ме? – деп, боздап кете береді. 

Керуеншілер бір жерге малдарын тынықтырып, тойындырмаққа тоқтап, бес-алты күн еру болып жатады. 

Сол кезде Бағланбайдың екі ұлы бар еді. Ойсын, Ойсыл деген. Қалаға мал айдап апарып сатып, жолда 

қайтып келе жатып, боздаған Бозінгеннің дауысын естіп, таниды. Сонда бұлар: «Бұл қайдан жүр? Әлде 

керуенге еріп кетті ме? Әлде боталап, бошалап жүрме іздеп табайық» – деп, екеуі жорғаларына мініп алып 
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іздеп кетті. Қоржын нәрселерін жолдастарына тапсырып, жолмен жүре беріңдер дейді. Бұлар іздеп жүріп 

отырып, жолда неше қалың малдарды аралап таба алмай, ертеңінде келіп керуендерден табады. «Түйені 

ұстап алып, жүре берейік», – деп ойлайды да: «Қой, мұнымыз ұят болар! Жайын сұрайық», – деп 

керуендерге келіп сұрайды. 

– Ассалаумағалайкүм, 

Қонып жатқан керуендер! 

Алтын, күміс артынып, 

Жалғаншы адам құнекер, 

Ай түбіне бардыңыз, 

Айға сұрау салдыңыз. 

Бағланбайдың Бозінгенін 

Қайдан сатып алдыңыз? 

Алтын, күміс артты екен, 

Ай қызарып батты екен, 

Бағланбайдың інгенін 

Қандай адам сатты екен? 

Ай, жарықтық, Бозінген, 

Қандай бота тапты екен? 

Шешесінен айрылып, 

[Адасқан қудай қайырылып, 

Ботақаны ыңырсып,] 

Қайтып тірі жатты екен? 

Бағланбай деген бай еді, 

Төрт түлікке сай еді. 

Байдың жақсы көретін 

Бозінгені бар еді, 

Бір ботаға зар еді. 

Оймалы, шайы кілемді, 

Оңдап, солдап жапсырған, 

Жібектен бұйда тақтырған, 

Жітірме қазық қақтырған, 

Бозінген бота табар деп, 

Ырым қылып бақтырған. 

Бағланбайдың інгенін 

Қандай адам саттырған? 

Аттың басын бұрам ба, 

Кешке дейін тұрам ба? 

Мінген атым қарагер, 

Ертерек бізге жауап бер! 

Сөзімді қабыл алыңыз, 

Бұл сөзіме наныңыз. 

Артынан хабар алайын, 

Жеті күн тоқтап беріңіз! 

Атқа мініп шабайын, 

Сатқынды іздеп табайын, 

Пұлыңды алып берейік, 

Інгенді алып қалайық, – дейді. 

– Онда керуен басы айтады «Біз талай үлкен қалаларға бардық. Қайтуға жақындағанда бір қалада біреу 

әкеп сатты. Алпыс ділда беріп сатып алдық. Ондай ботасы болатын болса, обалына қалмайық, он күн 

тоқтап тұрамыз. Пұлын әкеп беріп, алып қалыңыз. Он күннен кешіксеңіз, кетіп қаламыз. Онда қалғаныңыз, 

– дейді. 
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Екі мырза жүріп отырып, бес күнде кемпір-шалдың үйіне келеді. Мырзалардың келе жатқанын көріп, 

кемпір-шал жасырынып қалады. 

Мырзалардың ауылға келіп айтқаны: 

– Мінген атым қарагер, 

Келген жерім талай жер. 

Бозінгенді сұраймыз, 

Кемпір-шал, шығып жауап бер! 

Әуеден ұшқан сары екен, 

Анаға бала зар ма екен. 

Кемпір-шал, шығып жауап бер! 

Бағыланбайдың боз інген, 

Аман-есен бар ма екен! 

Кемпір-шал шықпайды. Екі кішкене қыз бала шығып, мырзаларға берген жауабы: 

– Адыра шыққан бадал ма? 

Мал-жаныңыз аман ба? 

Сіздер сұрап тұрғанда, 

Айтып тұрған заман ба? 

Айналайын мырзалар, 

Тәңірі қылса хал қанша. 

Байға Қыдыр дарып тұр, 

Бозінгені қайып тұр. 

Ай төбеден толыпты, 

Жыл мүшелі болыпты, 

Боталар уағы жетіпті, 

Бозінгені құрысын, 

Боталап қашып кетіпті! 

Екі қыз қалды амалды, 

Кемпір-шалдан хабар жоқ, 

Әлі күнге таба алмай, 

Кемпір-шалды барма екен, 

Тірі көрер заман ай?! 

Екі мырза ойлайды: «Ешкім сатқан емес екен, өзі боталап қашып кеткен екен, керуендер бізді алдаған 

екен. Енді біз барғанша керуендер көшіп кетеді. Біз бара алмайтын болдық!» – деп қапаланып тұрады. 

Сол уақытта Бозінгеннің ботасы емізік еметін уақыты болып, боздайды. Ботаның дауысын есітіп, екі 

қызға мырзалардың айтқаны: 

– Жалмаңдаған сары қар, 

Жалынға күйген қара қар. 

Енесінен айырып, 

Жас ботаны қылдың зар! 

Екі жерде зарлатып, 

Кемпір мен шалдың пейілі тар. 

Ыңырсыған үйінде 

Жас ботаның үні бар. 

Тау менен тас күңіренді, 

Боз інгеннің күйіне, 

Жаратқан Жаппар құдая, 

Енесінен айрылған, 

Жетім бота тірі ме?! 

Мұны естіп, кемпір-шал өздері шығып, мырзаларға жалынып: «Күнәмді кешкін!» – дейді. Мырзалар 

кемпір-шалдың күнәсін кешеді. 
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Алпыс ділдәні алып, күн-түн қатып, сыдыртып барса, керуендер түстен кейін көшуге қамданып жатыр 

екен. Ділдәсін беріп, түйені алып, келе жатқанда: «Ботам өлі ме? Тірі ме?» – деп, Бозінгеннің зарлағаны: 

– Құдайым берді тілегім, 

Қуанып келеді жүрегім! 

Мен ботамнан айрылып, 

Еңіреп, боздап келемін. 

Аман-есен бар ма екен?! 

Ботамды көріп, құдая, 

Жарылар ма екен жүрегім? 

Жолға түсіп желемін. 

Керуеннің қолынан 

Аман қайтып келемін. 

Өлерде көрген ботамды 

Қайткенде тірі көремін?! 

Керуені құрысын, 

Ауыр жүкті көп артып, 

Жауыр қылды арқамды-ай, 

Қуанғаннан құдай-ай, 

Келемін зарлап шыдамай. 

Тірі көрер күн бар ма, 

Боташымды, қалқамды-ай?! 

Түзелді құдай жүрісім, 

Ойымнан кетті керісім, 

Шындап құдай жаратсаң, 

Көрсетпе ботам терісін! 

Қоқтыға біткен шайыр-ды, 

Қойшылар қойын қайырды. 

Өлерде көрген ботамнан, 

[Аямас қулар айырды. 

Боташымнан айырылып, 

Артыма жылап қайырылып, 

Жат қолында қаңғырдым, 

Еңіреген зар күйіме 

Жер менен көк жаңғырды. 

Сүймеген тәңір залымды, 

Есітті мұңлы зарымды.] 

Қу кедейлер айырды! 

Кедейлер білген байырды, 

Мен ботамнан айрылып, 

Бір құдай білді зарымды. 

деп түйе бұрқырап-боздап күндік жерге келеді. Ботаның қарасын көргенде, тұла бойы еріп, түйенің 

бақылдап боздап арман қылып айтқаны: 

[Аман көріп ботамды, 

Емізер күнім бар ма екен?] 

Жар жағалай жүгіріп, 

Тал бүршігін сыдырып, 

Жегізер күнім бар ма екен? 

Аман көріп ботамды, 

Емізер күнім бар ма екен? 

Айналайын жан ботам, 

Немене болып қалды екен! 
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Кекіре біткен көк ойға, 

Көлбетер күнім болар ма? 

Сарымсақты сары ойға, 

Ойнатар күнім болар ма? 

Айналайын жан ботам, 

Немене болып қалды екен. 

Сайға шыққан сарымсақ 

Жегізер күнім барма екен?! 

Бауырымдағы қара емшек 

Емізер күнім болар ма? 

Айналайын жан ботам, 

Немене болып қалды екен. 

Көнге біткен көк шалғын 

Жегізер күнім барма екен?! 

Көнектей толған қара емшек 

Емізер күнім бар ма екен? 

Айналайын жан ботам 

Немене болып қалды екен?! 

Жібектен бұйда мұрнымда 

Шұбылтар күнім болар ма? 

Бағланбайдың Бозінгені 

Алтын бота тапты деп, 

Қуантар күнім бар ма екен? 

Жібектен бұйда мұрнымда 

Түйілтер күнім бар ма екен? 

Бағланбайдың інгені 

Күміс бота тапты деп, 

Сүйінтер күнім бар ма екен? 

[Серке беріп көкпарға] 

Көкбарыға нар беріп, 

Елі-жұртын аулына, 

Жылытар күнің бар ма екен?! 

Ей құдая жан ботам, 

Немене болып қалды екен?! 

Мен ботамды ерітіп, 

Тел қозыдай телшітіп, 

Бағланбайдың аулына 

Барар күнім бар ма екен! 

Айналайын боташым, 

Немене болып қалды екен, 

Түйе аунаған шаңдаққа 

Аунатар күнім бар ма екен! 

Түйе ішінде секіріп, 

Ойнатар күнім бар ма екен! 

Ұйықтап жатқан жерінде, 

Қабырғадан тістелеп, 

Қақ төсінен иіскелеп, 

Оятар күнім бар ма екен!? – 

деп боздаған Бозінген ботасына келіп қосылып, мауқын басады. Бай түйесі менен ботасын алып қуанады. 

Елі-жұртын жинап той қылып мұратына жетеді. 

182. Ботаның кешірмесі 
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Бір байдың қызы бір төренің ұлына ұзатылып, оның жасауына бай жүз ақ 

түйе беретін болыпты. Енесін еміп жүрген бір жас ботаны да енесінен мезгілсіз айырып сан толтыру үшін, 

сол түйелердің қатарында беріпті. 

Ботасынан айырылған інген ботақанын сағынып зарықса, бота енесін 

онан бетер сағынып зарығыпты. 

Сонан жол-жөнекей, әлгі жас бота түйелерден бөлініп, қашып шығыпты. 

Оның есі-дерті иесін бір көру болыпты. 

Ол қалың шилеуітті аралап, құлағын тіге жортып келе жатады. 

Ол қоғалы қамысқа жетеді. Оның ішін аралап бір мезет екпіндей желеді де, құлағын тігіп тұра қалады. 

Өркешіңе бас қойып, аяулы анам, 

Ұйықтар күнім бар ма екен? 

Қарақат көзіңе қадалып, анам, 

Ұйықтар күнім бар ма екен? 

Көнектей болған емшегіңді, анам, 

Емер күнім бар ма екен? 

Қақ төсіңді искелеп, анам, 

Еркелер күнім бар ма екен?! – деп іштей зарлайды. 

Сонан ол шеті мен бұл шетіне көз жетпейтін, шалқар көлге келіп бөгеледі. 

Бота онан өтудің амалын таба алмай дағдарып тұрғанда, көл ішінен үлкен бір балық шоршып шыға келеді. 

Ол балық ботаға жаны ашып, оны көлден өткізіп қояды. Бірақ ботаның қуанышы ұзаққа бармайды. Ол 

тағы бір пәлеге тап болады, бір түйеші оны ұстап алып, өзінің бурасына қосақтайды. Енесін қатты 

сағынған бота зарлаумен болады. 

Бура оның мән-жайын сұрайды, бота оған басынан кешкенін түгел айтады. 

Бура да ботаны қатты аяп кетеді. Сонан ол бұйданы тісімен қиып, түйешіге білдірмей, ботаны босатып 

қоя береді. Жүрісін жеделдеткен бота, көп өтпей өзінің байырғы мекеніне келіп, енесін табады. 

Інген ботақанын ойлай-ойлай оттаудан қалып, өлуге жеткен еді, ол орнынан тұра алмай, ботасына телміре 

қарап, көз жасын көлдетеді: 

– Мен енді өлемін, мен өлгеннен кейін сен солтүстікті бетке алып ағаң – 

ды ізде, ағаңның бойы тапалдау, шудалы, өзің сықылды ақ. Онымен бірге болсаң, алаңсыз өмір өткізесің. 

Есіңде болсын: ағаңды іздеп шыққан жолыңда жал басына түнеме, ескі жұртқа әсте түнеуші болма, 

төбешік кезіксе, оның оңтүстік жағына түсіп түнегейсің, ал ағаң бар керуенді тапсаң, ағаңның артында, 

түйелердің ортасын ала жүр, – деп ақыл айтады. 

Сөзін бітірген інген жасты көзбен дүние салады. 

Сонан бота солтүстікті бетке алып, ағасын іздеп жол жүріп кетеді. Жол-жөнекей енесінің сөзін есіне алған 

бота «Не болар екен, жал басына түнеп, бір байқап көрейін» деп жал басына түнейді. Жал басы желді, 

суық еді. Енесінің өсиетін ойлаған бота: 

– Анамның жал басына қонба дегені жал басы жалтаң, суық, тоңасың 

дегені екен ғой, – деп ойлайды. Бота енді «Ескі жұртқа түнеп байқайын» деп мұны да білгісі келеді. 

Сөйтіп, ол ертеңінде бір ескі жұртқа түнейді, жыртқыш хайуандар ескі жұрттан тіміскілеп, жем іздеп көп 

келіп, ол сол түні көз ілмей шығады. Енесінің өсиетін есіне алған бота: 

– Анамның ескі жұртқа қонба деуінің себебі осы екен ғой, – деп ойлайды. 

Бота үшінші күні бір төбешікті тауып соның оңтүстік жағына түсіп 

түнейді. Ол сол күні тоңбайды, түн бойы жем іздеп, мазалап, тіміскілеп жүретін жабайы хайуандардан да 

аман болады. Төртінші күні ол ағасы бар керуенді табады, ағасымен кездеседі. Сонан ол шешем мені 

«Ағаңның артында, түйелердің ортасында жүр» деп неге айтты екен, осы сөздің сырын білейінші деген 

ойға келеді. 

Сонан ол әтейге түйелердің алдына шығып алады, оны басқа түйелер 

санынан тістеп, маза бермейді. Бұл болмаған соң, бота әтейге ығысып, түйелердің ең артында қалады. Бұл 

жолы бір бақташы қыз қамшының астынан алады. Сонан бота түйелердің қатарынан шығып жанасалай 

жүреді, бұл да болмайды. Құм, топырақ кіріп көзін аштырмайды. 
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Сөйтіп, бота түйелер қатарындағы ағасының артына келіп, түйелердің ортасын ала жүреді, бұл жолы 

бәрінен тыныш болады. 

Ағасы қарайлас шөптің жақсысын жеп, судың тұнығын ішіп, жаманшылықтан құтылады. Ағасы оған 

үнемі күлдіргі әңгімелер айтып беріп, көңілін аулайды. Шат-шадыман тұрмыс кешіреді. 

Сонымен, бота «Анамның айтқан сөздерінде титтей де ағаттық жоқ екен-ау!» деген ойға келеді. 

183. Ешкі мен қасқыр 

Тасты таудың басында ешкі оттап жүр еді, таудың төменгі жағында тамақ іздеп, аш қасқыр жүр екен. Тау 

басындағы ешкіні көріп, қасқыр айтты: «Тау басында сен оттағандай шөп жоқ қой, онан да төмен түсіп, 

жердегі тәтті, шырынды шөпті жесейші». 

Ешкі қасқырға айтты: «Әй, шырағым, тау етегіндегі тәтті шөпті өзің үшін сақтарсың, ал маған тау басында 

да жақсы», – деді. 

184. Ешкі мен қасқыр 

Ертеде бір ақылды ешкі болыпты. Ол әр күні тауға шығып, соны шөп жеп, етекке түсіп өзен суын ішеді 

екен, күндердің бірінде ол бір аш қасқырға кез болыпты. Қасқыр ешкіні жемекші болып, оның қасына 

жетіп келеді. Ешкі жалтара алмай қалады. 

– Ешкі, басыңдағы арбиған нәрсенің не керегі бар? – деп сұрайды, 

қасқыр мүләйімсіп. 

– Бұл тәңірдің берген қос мүйізі, мұнымен кезіккен аңды жарып 

тастаймын, – деп жауап беріпті ешкі сыздана. 

– Қос мүйізіңнің қаншалық күші бар? Мені сүзіп көрші. 

– Жарайды, сен ана жерде қозғалмай тұр, саған мүйзімнің құдіретін бір 

көрсетейін, – депті ешкі. Сонан ол екпіндеп келіп анадай жерде көлденеңдеп тұрған қасқырдың астынан 

өте шығыпты. Сонан ол: 

– Әттеген-ай! Төменірек кетіпті, тағы бір рет сүзейін, – депті. 

Қасқыр тағы да тұрыпты. Бұл жолы ешкі екпіндеп келіп қасқырдың 

үстінен қарғып өте шығыпты. Сонан ол тағы да: 

– Қап! Бұл жолы өте жоғары кетті. Тағы бір рет тұр. Осы жолы сені 

жарып өлтірмесем әкемнен тумай кетейін! – депті. 

Мына ешкі шынында мені мерт қылатын ұқсайды деп ойлаған қасқыр 

зыта жөнеліпті. Ол көк жалтыр мұздан ызғып өте шығып, артына бұрылып, қарапты. Осы кезде әлгі ешкі 

мұздан тайып жығылып, орнынан тұра алмай жатыр екен. Мұны көрген қасқыр мұздан қайта өтіп, ешкіні 

жемекші болады. Сонда ақылды ешкі: 

– Қасқыр, қашпа, етігімді шешіп болғаннан кейін, сені бәрібір құтқармай 

сүзіп өлтіремін, – деп айқайлайды. Зәресі ұшқан қасқыр сол қашқаннан қас қағым аралығында көзден 

ғайып болады, сөйтіп, ешкі амалын тауып аман қалады. 

185. Екі лақ 

Ақ лақ пен қара лақ әрі жүгірді, бері жүгірді. Жан-жағына алақ-жұлақ қарады. Мына жағы – қалың шілік, 

ана жағы – қалың бау. Маңайында ешбір қой-ешкі көрінбейді. 

– Сен ақ лақсың, түк білмейтін ақымақсың. Мені әрлі-берлі сүйреп жүріп, ақыры адастырдың. Жаның 

барында қойды тауып бер! – деп, қара лақ ақ лақты бүйірден бір түйіп кеп қалды. 

Қара лақ бір күн бұрын туған еді. Ол ақ лақтың ағасы болатын. Денесі шымыр, жұп-жұмыр, маңдайында 

екі мүйізі бар-тұғын. Өзі барып тұрған сотқар, желбас болатұғын. Ақ лақты «бауырым екен» деп аямайтын. 

Қит етсе «ақ лақсың – ақымақсың» деп мазақтайтын. Ашуланса болды, мүйізімен бүйірден түйіп қалатын. 

Өзі және жалақор болатын. Бағана: «Бә-ә, бә-ә! Мына жердің шөбін қар-а!» – деп, қалың шіліктің ішіне 

бастап келген де өзі болатын. Енді адасқан соң, ақ лақты жазғырып тұр. 

– Ақ лақ – ақымақ! Жаның барда түс деймін алға! – деп, зекірді қара лақ тағы да! 

Ақ лақ әрі ойланды, бері ойланды. Жүрген-тұрған жерлерін еске алды. 

– Ұзап кеткен қойды қалай табамыз. Кім біледі, ендігі тау асып, жайлауға жетіп те қалған шығар. Ал 

жайлауға барар жолды табу да оңай емес. Сонда да жол кесіп көрейін. Бірақ саған айтатын сөзім бар: 

ешкіммен егеспейсің, айтқанымды істейсің. Осыны орындамасаң, адасып өлеміз, – дейді ақ лақ. 
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«Өлеміз» деген сөзді естігенде, қара лақ үрейі ұшып қорқып кетті. Қанша тентек болғанмен, ақ лақтың 

тілін алуға уәде берді. 

Ақ лақ жол бастап, алға түсті. Қалың шөпті олай-бұлай жапырып жүріп отырды. Алдынан жыра кездессе 

– секіріп өтті, тас кездессе – қарғып өтті. Сөйтіп екеуі бір кезде таудың етегіне келіп ілінді. Маңайда бір 

қара көрінбейді. Айнала жым-жырт. Ойда жоқта алдарынан бір түлкі шыға келді. 

– Туу, өзің бір аппақ қардай, әдемі лақ екенсің. Ағаң да әдемі. Шаршап қалған шығарсыңдар. Біздің үйге 

соғып, дәм татып кетіңдер. Менің де өздеріңдей екі балам бар, бірге ойнарсыңдар, – деді түлкі. Ал өзі 

ішінен: «Ақ лақ кішкентай екен. Қапысын тауып осыны жәукемдейін. Бірақ мұны көрген ағасы қорқып 

қашып кетеді-ау!» – деп ойлайды. 

Не айтатынын күні бұрын ойлап қойған ақ лақ былай деп, тіл қатты: 

– Түке, әнеки, ана төбенің басында, қара тастың қасында, бізді қасқыр күтіп отыр. Ол қара лақ екеумізді 

қонаққа шақырып еді. Сізге еріп кеткенімізді көрсе, ашуланады ғой. Қасекеңнің кәрі қатты. Мүмкін, өзіңіз 

де бізбен бірге жүрерсіз. 

– Жарайды, ендеше. Жүре беріңдер, мен арттарыңнан барармын, – деді де, түлкі бір қулық ойлады. 

Бір кезде алдарынан тайыншадай көкжал қасқыр кез бола кетті. Ол аузын арандай ашып, бірден екі лаққа 

тап берді. Қасқырды көрген түлкі сайға қарай зытты. 

– Қарным ашып келе жатыр еді, мұндай жақсы болар ма! Мен қазір сендерді жеймін! – деді қасқыр. 

– Қасеке, әнеки, ана төбенің басында, қара тастың қасында, бізді Арыстан күтіп отыр. Ол таудағы жортқан 

аң, ұшқан құс атаулыға патша болу үшін кеше осында келіпті. Ертеңгі асына екі бұзау, түскі асына екі 

лақ, кешкі асына екі қозы жейді екен. Сіздің мына қылығыңызды көрсе, ол бұлқан-талқан боп ашуланып 

жүрер. Тіпті, өзіңізді жазым етер, – деді ақ лақ. 

– Бә-ә! Әй, қасқыр! Мына арыстанды қара-а! Шақырып тұр, – деп бақырып қоя берді қара лақ тыныш 

тұрмай. 

Қасқыр қатты састы, әрі-бері алақтап тұрды да: 

– Бәлесінен аулақ. Бар, жандарың барында кетіңдер, түге! – деп жөніне жүре берді. 

Жүгірген бойымен екі лақ бір таудың басына шықты, тауға шығып қараса, тауды бөктерлей бір қора қой 

қаптап жайылып келеді, қойдың артында астында аты бар, қасында иті бар қойшы келеді. Қойды көргенде 

есі шығып қуанғаннан екі лақ «Бә...Бә..» деп маңырап қоя береді. 

Шопан ата жол бастап, бұрын келген ақ лақты жерден көтеріп алды. – Мен сендерді ойдан-қырдан іздеп, 

таба алмай қойып едім. Өздерінің тауып келгенін қарашы. Жарайсың, ақ лағым, жарайсың! Сені «Ақ лақ 

– ақымақ» деп мазақтайтындардың өздері ақымақ! – деп, ақ лақты құшақтап бауырына қысты. 

186. Ақылды лақ 

Бір бұзау, бір тоқты, лақ ел көшкенде жұртта қалыпты. Үшеуі адам болып қос тұрғызып алыпты. Қосы 

бір бұлақтың бойында екен, қасында бәйтерегі бар екен. Бұлардың хабарын естіп бір аю жеймін деп 

қостың қасына келген екен. Лақ аюды көріп алдынан жүгіріп шығып, қосына әкеліп, есік ашып енгізеді. 

Үйге кірген соң: «Аюға не береміз?» – дейді тоқты. Сонда лақ айтады: 

– Басқы аюдың басын ас, соңғы аюдың төсін ас, болмаса осы аюдың өзін сойып ас! – дейді. Бұлар аю 

жейді екен деп, аю орнынан тұра қашады. Қашып келе жатса оған қасқыр жолыға кетіп: «Қайдан 

қаштың?» – деп сұрайды. Аю: «Міне жерде тоқты, лақ, бұзауға барып едім, өзімді жеймін деген соң, 

қашып әрең құтылдым», – дейді. «Ендеше екеуміз де баралық, бірігіп желік», – дейді қасқыр. Аю: «Мен 

бармаймын», – дейді. Қасқыр бір жіп тауып бір жағын аюдың мойнынан байлап, бір жағын өзінің 

мойнына байлап алып жүреді. Қосқа жақындағанда лақ шығып: «Ол аюға тоймаймыз», – дейді. Бұл сөзден 

бұрынғыдан жаман қорқып қайта қаша жөнеледі. Қасқыр буынып, жығылып қалады. Бұл жығылып 

жатқан қасқырға екінші қасқыр келіп: «Сен неғып жатырсың?» – дейді. «Мен неғып жатайын, аю сүйреп 

кетті», – деп бастан аяқ жөнін айтады. Сонымен үшеуі қайтадан барады. Мұны көріп, үшеуі бәйтерекке 

шығыпты. Лақ басына, тоқты ортасына, бұзау артына тұрыпты. Түбіне келіп қасқыр бал ашып: «Жейміз 

бе, жоқ па?» – деп тұрғанда бұтақ сынып, бұзау жерге құлап түседі. Құлаған бұзаудан қорқып қасқырлар 

бет-бетіне қашып кетеді. Бұзау, лақтың иесі күз айналып келіп, қосты тауып алады. «Бір лақтың ақылы 

сондай болыпты» деп қазақтың айтатыны осы. 

187. Бес ешкі 
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Ертеде бір кедей болыпты. Оның бес ешкі, бір қара тоқтысы және бір құла аты болыпты. Кедей ешкілері 

мен тоқтысын байдың қойына, атын байдың жылқысына қосады екен. 

Бір күні азынап тұрған боранда бай бес ешкі мен қара тоқтыны, құла атты өз малынан бөліп, елсіз-күнсіз 

айдалаға айдап жібереді. 

Ұлып соққан боран, үскірік аяздан бүрсең қаққан бес ешкі бір тасқа келіп ықтайды да, тасжарғанның 

бүртігін кірт-кірт шайнап, тұра береді. 

Қара тоқты бишара оларға ере алмайды, «енді өлдім-ау» деп, маңырап тұрғанда, тап қасында бір түп 

көкпек көрініпті. Көкпектің түбіне келіп, теуіп-теуіп кеңейтіп, бүрлерін жалмап, жем етіп, бырт-бырт 

шайнап, ол жата беріпті. 

Жал-құйрығына қар қатқан, 

Қабағын қалың мұз жапқан, 

Арлы-берлі көп шапқан – 

Құла ат қамыстың арасындағы, бетін көбік қар жауып қалған бір құдыққа күмп етіп, түсіп кетіпті. 

Оқыранып, осқырынып, қайшылап тігіп құлағын, жұлып кеп ернеу құрағын, қүрт-күрт шайнап о да тұра 

беріпті. 

Сөйтіп кедейдің бар малы ақ боранның астында, қараңғы түнде айдалада қалыпты. 

Боранмен бірге құтырып, араны ашылған аш қасқыр жем іздеп келе жатып, қара тоқтының дәл үстінен 

түсіпті. 

– Қара тоқты, қара тоқты, сені жеймін! – депті қасқыр. 

– Ағатай, ағатай, мені жеме, ана жерде бес ешкі тұр, соны же, – депті тоқты. 

– Жарайды, – депті де қасқыр аузын ақсита түсіп, бес ешкіге жетіп келіпті. 

– Бес ешкі, бес ешкі, сендерді жеймін! 

– Қасеке, қасеке, жеме, ана жерде жалы құлағынан асқан құла ат құдыққа түсіп жатыр, соны же, – депті 

бес ешкі. 

– Жарайды, – депті де, қасқыр құлағын тікірейтіп, арқа жүнін сыртқа теуіп, құла атқа келіпті. 

– Құла ат, құла ат, мен сені жеймін! – депті қасқыр. 

– Сен қасқыр едің, мен ат едім. Ең болмаса, мені мына құдықтан шығарып ал, батпағымды тазарт, артыма 

шығып отыр да, бір аят оқы, сонан соң же. Онсыз да өлгелі жатырмын ғой, – депті құла ат. 

– Жарайды, – деп, қасқыр құла атқа құйрығын мықтап тістетеді де, құдықтан шығарып алады. Аяғымен 

тырналап, батпағын тазалайды. 

– Енді әрі қарап тұр да, иманыңды айта бер. Мен құранды келістіріп оқимын да, келістіріп тұрып сені 

жеймін, – депті қасқыр. 

Құла ат құлағын жымырып, артқы аяғын бауырына алыңқырап, тұра беріпті. 

Иен дала. Айсыз түн, азынаған боранда өзімнен басқа батыр жоқ деп, дандайсыған бөрі құла аттың артына 

шығып, шоңқайып отырады да, молдаларға ұқсап, екі көзін шарт жұмып, өзінше әндете, ұли бастайды. 

Аңдып тұрған құла ат қырындай түсіп, көз тастап, артқы аяғымен дәлдеп тұрып қасқырдың шықшытынан 

періп кеп қалады. Шықшыты сынып, екі көзі алдына ағып түскен қасқыр қылжиып жатып ұлиды: 

– Қара тоқтыны жемеген, 

Қабылан басым-ау, у...у... 

Бес ешкіні жемеген, 

Бегпен басым-ау, у...у... 

Құла атты құдықтан суырып алған, 

Балуан басым-ау, у...у... 

Артына шығып, құран оқып, 

Көз жұмар молда ма едім? 

Ау...у!...– депті де, қылжиып жатып өліпті. 

Ертеңіне таң атып, боран басылған соң кедей бір төбенің басына келіп, былай деп малдарын шақырыпты: 

– Қой баласы – қоңырым, 

Ұя бұзбас момыным, 

Шопан ата түлігі – 

Қошқаным қайдасың? – 
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Пұшайт, пұшайт! 

Жүнін жұлса, бақырған, 

Ешкі атасын шақырған, 

Өрісте өскен жануар – 

Шөкетайым қайдасың? – 

Шөре! Шөре! 

Жолға шықсам – көлігім, 

Жапанда жүрсем – серігім, 

Қамбар ата өсірген, 

Құла атым менің, қайдасың, 

Құрау! Құрау! 

Бұл дауысты естіген соң, құла ат қар бұзып, бес ешкі шұбап жол салып, қара тоқтыны соңдарынан ертіп, 

аман-есен иелерін тауыпты. Кедей малдарын әкеліп жылы қораға кіргізіп, астарына жайлап көң төсеп, 

пішен мен жемге тойғызып, олардың көрген-білгендерін сұрапты да, әңгімеге әдбен қанып алған соң: 

– Сен неге басыңды сауғалап, бес ешкіні саудаға салдың? – деп, қара тоқтыға кінә қойыпты. 

– Мүйізім болса өскен жоқ, буыным болса қатқан жоқ, өзім жалғыз, әрі әлім келмейтін болған соң, 

солардан бір зауал болар деп, бес ешкіге жіберіп едім, – деп жауап беріпті қара тоқты. 

– Сендер неге өз бастарыңды сауғалап, құла аттың басын саудаладыңдар? – депті бес ешкіге. 

– Сіздің құла атпен талай рет қасқыр соққаныңызды білеміз. Сондықтан ер қанаты ат еді ғой, бір зауал 

содан болар деп едік. Онымыз дәп келді, әйтпегенде аш қасқыр бәрімізді де жеп қоятын еді, – депті 

ешкілер. 

188. Домбырашы теке 

Күндер де бір күн қошқар, теке, бұзау үшеуі жолдас болып, алыс сапарға шығыпты. Үшеуі жолда келе 

жатып, екі қос уыстай сұлы тауып алыпты. Енді мұны үшеуіміз қалай тең бөлісіп жесек екен деген кеңеске 

кіріседі. Сонда теке тұрып: 

– Мен таптым, – дейді. Оның өзі лақ теке болса керек. 

– Үшеуіміздің ең кішіміз сен екенсің, олай болса, айта ғой, не істеу керек, –депті қошқар мен бұзау. 

– Меніңше, бұзау ағайдың аузы үлкен ғой, алдымен бір асасын, одан аузы кішірек қошқар ағай екі асасын, 

сонан соң ең аузы кіші мен үш асайын, сонда үшеуміз де бірдей асаған боламыз, – депті теке. Оны ана 

екеуі де теріс көрмепті. 

Сөйтіп, үшеуі сұлыны бөліп жеп алып, тағы жүреді. Бір жерге келгенде үшеуінің алдыларынан бір өлген 

түлкі кез болыпты. 

– Мұны қайтеміз? – дейді қошқар. 

– Бұл да жолымыздан табылған олжа ғой, керек болар, ала жүрелік,-дейді бұзау. 

– Бұны кім алып жүреді?- дейді қошқар. Сонда теке тұрып: 

– Бұзау ағай бізден үлкендеу ғой, мұны сол арқалап жүрсін, – депті. Мұны бәрі де мақұл десіп, өлген 

түлкіні бұзау алып жүреді. Үшеуі сол бетімен келе жатып, бір иесіз ескі тамға кез болады. 

– Үй ішінде не бар екен,- деп өлген түлкіні далаға қоя салып, үшеуі бірдей кіріп барса, домбыра шертіп 

отырған түлкіні, оны тыңдап отырған аю мен қасқырды көріпті. 

– Е, жақсы келдіңдер ғой, отыра қалыңдар, домбыра шертісейік, – деп түлкі домбырасын текеге ұсынады. 

– Жоқ, алдымен сіз шертіп өнер көрсетіңіз! – деп теке домбыраны алмапты. Сонда түлкі домбыраны безеп 

жіберіп: 

– Міңгір-міңгір, міңгірлік, 

Лақ біздің бір түстік. 

Міңгір-міңгір, міңгірлік, 

Қошқар біздің бір күндік. 

Міңгір-міңгір, міңгірлік, 

Бұзау біздің бір түндік, – дейді де, 

домбыраны текеге ұсынады. Теке домбыраны ала салып: 

– Міңгір-міңгір міңгірлек, 

Түлкі бізге тұмақтық. 
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Міңгір-міңгір міңгірлек, 

Аю бізге төсектік. 

Міңгір-міңгір міңгірлек, 

Қасқыр бізге ішіктік. 

Міңгір-міңгір міңгірлек, 

Ал тамды қират дүңгірлет,- 

депті де домбыраны шертіп-шертіп жіберіпті. Сонда түлкі: 

– Бұлардың соңында әскерлері бар шығар,-деп далаға жүгіріп шықса, өліп жатқан түлкіге көзі түседі. 

«Таптым, бұлар аң аулап жүрген аңшылар екен, енді бұл жерден тез қашпасақ, бұлар бізді де мына түлкі 

сияқты соғып алады!» деп ойлайды да, дереу аю мен қасқырға хабар беріп, өзі қаша жөнеледі. Оның 

артынан екеуі де қашады. Бірақ қарыны ашқан қасқыр алақтап қала береді. 

«Бұлар не істер екен» деп тамның сыртынан тыңдап тұрады. Бір кезде текенің «Әлгілердің өзін қорқытып 

қашырдық-ау!» деп күлгенін естіген қасқыр: 

– Әй, не айтып тұрсыңдар? Теке, алдымен сені жайратпасам ба! Деп тұра ұмтылады, ана үшеуі қаша 

жөнеледі. Ызаланған қасқыр бұлардың соңынан қуа береді. Бір жерге барғанда, алдыларынан үлкен бір 

ін кездесіп, әлгі үшеуі соған кіріп кетеді. Іннің екінші жағы тесік екен. Бір кезде қасқыр да жетіп, інге 

басын сұға бергенде теке аңдып тұрып, қасқырдың басын мүйізімен қыса қойыпты да: 

– Ал қошқар аға, шамаң болса, ұмтыл! – депті. Сол кезде қошқар іннің ана жағынан шыға сала жетіп 

барып, қасқырды соғыпты-ау келіп...қасқыр ойбай салып, зорға құтылыпты да, тұмсығының қанын 

сорғалатып қаша жөнеліпті... 

Сол қашқанымен биік бір таудың басына шығып ұлып, қасқырларды шақырыпты. Жиналған қасқырлар 

одан: 

– Не болды, – деп сұрапты. 

– Ойбай, ана жақта бір... сондай, үш ұста бар екен, солар кездесіп қалып, жалғыз өзімді ұстап алды да, 

біреуі қышқашымен мойнымнан қысып тұрып, екіншісі балғамен ұрып-ұрып қоя берді, – сонда басқа 

қасқырлар тұрып: 

– Жүр ендеше, ол ұсталарды бізге көрсет, бәріміз жабыла барып, балғасын өздерінің тұмсығына соғайық! 

– деседі де ұсталарды іздеуге жүреді. Бұлардың алыста қаптап келе жатқанын қошқар көріп: 

– Ойбай, қасқырлар келе жатыр қашайық, – дейді. Үшеуі қашады. Бір жерге келгенде алдыларынан бір 

бәйтерек кез болыпты. Теке алдымен бұзау мен қошқарды теректің басына шығарып, онан соң өзі шығып 

биігірек жеріне орнығып отырып алады. Бір заманда қалың қасқыр келіп, теректің басынан үшеуін көреді. 

– Енді бұлар құтыла алмайды! – деп қасқырлар бірінің үстіне бірі шығып, теректің басына жақындайды. 

Сол кезде теке тұрып: 

– Жақсы болды. Мына қасқырлар келген екен. Ал қошқар аға, мен қышқашыммен тұмсықтарын қыса 

берейін, сіз балғаңызбен соғып құлата беріңіз,-депті. Сол-ақ екен алғашқы таяқ жеген қасқыр ең астында 

тұр екен. Қорқып қалған сорлы, текенің сөзін естігенде тұра қашады. Оның үстіндегі қасқырлардың бәрі 

құлап, өлгені өліп, мертіккені мертігіп, қалған саулары әлгі қасқырлармен еріп зыта жөнеліпті. Сөйтіп, 

теке лақтың айласымен үшеуі аман құтылыпты. 

189. Ақымақ теке 

Бір теке шөлдеп, терең бұлаққа түсіп, су ішті дағы қайтадан шыға алмай бақыра бастады. Оның дауысын 

естіп, түлкі келіп айтты: 

– Әгәрда, сенің иегіңдегі сақалыңның хисабы сайын, басыңда ғақыл болса, сенің бұл ұраға түсерден 

бұрын, қалай шығуды ойлар едің. 

190. Жетім қозыны қасқыр жегені 

Ертеде көктем күнінде көшершілік заманында бір қозы қойдан адасып жатып қалады. Ел жөңкіліп ұзап 

кетіпті. Қозы жалғыз өзі жайылып жүреді де, бір күні бір көлшікке кез келіп, су ішіп жатқанда бір қасқыр 

келіп су ішті де, қозының ізін көріп, қозының артынан іздеп жүріп тауып алады. Қозы қасқырды көріп 

қорқып тұрды. 

Қасқыр қозыға: «Мен сені жеймін», – дейді. Қозы: 

– Не жазығым бар, тақсыр? – дейді. Қасқыр: 

– Үш жылдан бері ішіп жүрген суымды лайлап жүрсің, қояды десем қоймайсың, – дейді. Қозы: 
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– Менің туғаныма үш ай болған жоқ, үш жылдан бері суыңды қалай лайлаймын, – деді. Сонда қасқыр: 

– Сен болмасаң сенің енең, болмаса сенің аталарың, – деді де қозыны кеңірдегінен алып, жерге бір соғып 

жеп қойды. 

191. Қошқар мен теке 

Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Өздері кедей екен. Күн көрерлік бар малы – бес қой мен бес ешкі 

екен. Олардың сүтін ішіп, құрт-майын және жыл сайынғы өсімді төлін сойып жейді. Терісін, жүн-

жұрқасын үстеріне киім қып киеді. Бес қой мен бес ешкі не көбеймейді, не азаймайды. 

Бес қой мен бес ешкі өріске өздері жайылып, бұлаққа өздері барып су ішіп қайтады. Олар не ит-құсқа, не 

ұры-қарыға жем болған емес. Шал мен кемпір оларды кешке өрістен қайтқанда түгендеп қораға кіргізіп 

алады да, ертемен түгендеп шығарып салады. Бес қой мен бес ешкіні аман-есен сақтап, бағып-қағып 

өсіретін бақташы да, күзетші де қошқар мен теке еді. 

Қошқар мен теке шал мен кемпірдің жанындай ең жақсы көретін малы еді. Мал емес-ау, өздерінің туған 

баласы сияқты еді. Қошқар мен теке шал мен кемпірдің не айтқанын түгел ұғатын, түгел орындайтын. 

Шал мен кемпір де текенің естілігіне сенетін. Теке қой мен ешкіні өрістен ертіп мезгілінен ерте қайтатын 

болса күн ырайы бұзылып жауын-шашын, боран боларын сезіп, алдын ала сақтық жасайды. 

Қошқар мен текенің бастауымен ешкі мен қойлар шу көтеріп маңырап, үркіп-үрпиісетін болса – жақын 

жерде бұлардың ізін аңдып қасқыр мен ұры жүргенін сезіп, алдын ала сақтық жасайтын-ды. 

Қошқар мен теке екеуі жандай дос еді, біріне-бірі қамқор ақылшы серік болатын. Сонымен бірге олардың 

бірінде жоқ мінез қасиет екіншісінде бар еді. Қошқар аңқау, аңғал мінезді қорқақтау еді. Бірақ қайратқа 

мықты, текеге сенетін, ал теке айлалы, ақылды, көп жайды күні бұрын болжап білгіш көреген еді. 

Осындай мінез қасиеттерін жақсы білетін шал мен кемпір қошқар мен текені аз ғана малымның құты – 

иесі, күн көрерлік ауқатымның таянышы-сүйеніші деп білуші еді. 

Күндерде бір күні шал қатты ауырып, төсек тартып, жатып алды. Кемпір шалының аузына су тамызып 

күні-түні қасынан шықпады. Қошқар мен теке бұл жайды әбден түсініп, шал мен кемпірді жоқтаған жоқ, 

өздері қорадан шығып жайылып, өздері қайтып келіп жүрді. Үй қасынан алыстап кетпей, сақтанып 

жайылатын болды. Шал науқасынан жазылмады, халы күннен-күнге ауырлай берді. Кемпір көлдей жасын 

төгіп, жылаудан басқа түк бітірмеді. Шал осындай әл үстінде жатқан кезде ел аралаған қара бақсы келді. 

Қобызын ойнап, тамырын ұстап шалды қарады да, емін айтты: «Ең жақсы көретін, қасиет тұтатын бір 

малыңды сойып, қан-жыныңмен ұшықтап, емдеу керек», – деді. 

Мына сөзден шал мен кемпір шошып кетті, ең жақсы көретін малы қошқар мен текені қалай өлімге қимақ! 

Қасиет тұтатын қошқар мен текені бұл құрбандыққа қимаймыз, басқа бір қоймен емдеңіз, – деді, шал мен 

кемпір қара бақсыға жалынып. Бақсы айтқанынан қарысып қайтпады. 

– Нағыз жаныңа бататын, қимасыңды құрбандыққа шалып емдеген ем қонады. Басқа малмен мен 

емдемеймін, – деді. 

Шал мен кемпірдің амал-айласы құрыды. Екеуі бірдей егіліп жылады. Қошқар мен текенің бірін сойып 

емдесе, шал жазылмайтын сияқты болып көрінді. 

Ал соятын болса бар күн көріп, қорек қылып отырған аз ғана малы бірге құритындай көрінді. 

Бәрінен де жан тәтті, адам өмірі ардақты ғой. Шал мен кемпір әрі жылап, басқа қылар ақыл-айласы 

таусылып, ақыры қошқар мен текенің бірін соймақшы болды. 

Теке бұл жайдың бәрін сезіп білді. Түн ішінде қошқарды оятып алып, оған сұмдық хабарды естіртті. Әрі 

жылап, әрі ыза болған екеуі уәде байласты да, түн ішінде ешкімге сездірмей туып-өскен мекенін тастап 

жүріп кетті. Ойласқандары шал мен кемпірді емдейтін дәрі шөп іздеп таппақ. 

Қошқар мен текені іздеп артынан қуған ешкім болған жоқ. Кім қуады? Шал ауру, кемпір өз бетімен мал 

іздей алмайды. Сонымен қошқар мен теке сол кеткеннен кете барды. Ессіз даланы, сай-саланы, таулы 

орман араларын, өзен-бұлақ бойларын аралап, мекендеп от оттап, суын ішіп бірнеше күн жол жүрді. Аяқ 

аттаған сайын қауып-қатер кездесті бұларға. Бірде қасқыр сияқты жыртқыш аңдардың кезіп-жортқан 

іздеріне душар болады, кейде түн ішінде айналада ұлыған қасқырдың үнін, ақырған аюдың, қорсылдаған 

қабанның дауыстарын естіп, жаны алқымына тығылғандай үрейленді. Бәрінен де жасырынып, ептеп 

сыбдырын сездірмей жүріп қаша өтеді... 

Қайда барарын, қайда мекендеп өмір сүрерін қошқар мен теке әлі анықтаған жоқ. Елсіз дала, тау, орман 

арасында дәрі шөптің қайда екенін де білмейді. Елсіз дала, тау, орман арасында жыртқыш аңдарға 
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кездессе, бас салып талап жеп қояды. Ал ел қарасына жақындап, адамның көзіне түссе бас салып екеуінің 

бірін және сойып жеп қоюы мүмкін. Бірақ, елсіз, адамсыз жерде тіршілік етіп өмір сүру тағы мүмкін 

еместігін екеуі де жақсы түсінеді. Құтылатын жалғыз жол – шалды жазатын дәрі шөп. Ол табылса, 

қорықпай үйге қайтып бармақ. 

Осылайша, қошқар мен теке жазық бір далада келе жатыр еді. Теке жел жақтан көтерілген бұлтқа қарап 

тұрды да: 

– Бүгін сұрапыл жауын болады екен, кел, қошеке, күрке жасап алайық, – деді. 

– Өзің сиятын шағын күрке жаса, менің жүнім қалың, етім майлы, жауын астында жатсам да түк етпеймін 

ғой, – деді. Теке «маһм-маһм!» деп жүріп, жұлып шөп жинайды, бір шоқ тобылғының түбіне шөпті үйіп, 

өзі сыйғандай етіп жылы күрке жасап шықты. Кешке қарай күн райы бұзылды, кілегей қара бұлттар 

аспанды түгел жауып сапырылып ағылып, сатыр-күтір, жарқ-жұрқ етіп нажағай ойнады. Шелектеп 

құйғандай нөсер жауын үдеп жауа берді. 

Асты-үсті, жан-жағы шөппен жабылып қымталған жылы күркенің ішінде теке мынадай сұрапыл жауынға 

ұрынбастан үсті-басы құрғақ, жайбарақат тынығып жатты. Ал төңкерген қазандай семіз құйрығын жел 

ұрған жауынның бетіне тосып, күркенің қасына ықтай қошқар жатты. Бірақ қошқар көпке шыдай алмады, 

асты-үстінен бірдей сорғалаған мұздай суық су, азынап ұйтқып соққан жел қошқардың қалың жабағы 

жапқан семіз терісінен өтіп етіне, етінен өтіп сүйегіне жетті. Қошқар дірілдеп, қалшылдап тоңа бастады. 

Ақыры шыдамы таусылып: «Теке, ә, теке! Мен жаурадым, менде бір білместік болды. Мені жылытпасаң, 

халым нашарлап барады», – деп жалынды қошқар. Теке: 

– Ендігәрі ондай ақылсыздық істеме, – деп, тар болса да күркесіне қошқарды кіргізіп алды. 

Ертеңіне жауын басылды. Күн ашылды. Қошқар мен теке жолға шығып жүріп келе жатты. Түске таман 

аспанда ыдырап бітпеген бұлттардың қозғалысына қадала қарап тұрып теке: 

– Бүгін қар жауып, боран болуы ықтимал. Күрке жасап алайық, қошеке! – деді. Бұған қошқар абыржи 

қоймады. 

– Қар қалың, жүннен өтіп кететін жаңбырдың суық суы емес қой. Құйрығымды желге төсеп жата берем. 

Қылшығың селдір, терің жұқа саған күрке жасап алу әбден дұрыс, – деді қошқар. 

Теке жолдасына қайырып тіл қатпады. «Маһм-маһм!» деп жүріп, жұлып шөп жинады. Бір шоқ ақ шидің 

ығына қалқалай шөпті үйіп-үйіп, өзі сыйғандай етіп жылы күрке жасап шықты. 

Кешке қарай, күн райы бұзылды. Бурыл ала бұлттар аспанда жөңкіліп ағылып, жапалақтап қар жауа 

бастады. Құйындатқан суық жел соғып, аспан мен жер бетін ұйтқыған ақ түтек боран жауып кетті. 

Мынадай сұрапыл боранда теке жылы күрке ішінде жайланып, тынығып жататын болса, төңкерген 

қазандай семіз құйрығын боранға тосып, күркенің қасында жатқан қошқардың халі мүшкіл еді. 

Ұйытқыған боран, азынаған суық аяз қошқарды титығына жете жауратты. Қошқар ақыры шыдамы 

таусылып: «Теке! А, Теке! Менің халім бітуге айналды, күркеңе кіргізбесең, енді құрып кететін түрім бар. 

Ендігәрі айтқаныңды екі етпеймін», – деп жалынды. Теке: 

– Ендігәрі ондай ақылсыздық істеме, – деп, тар болса да жаураған досын күркеге кіргізіп алды. 

Ертеңіне боран басылды, күн ашылып жылынды. Қошқар мен теке жолға шығып жүріп келе жатты. Келе 

жатып теке жер шолып отырды, құс ойнаған, қасқыр, қоян жүрген жымдарды, аю қабан жортқан 

соқпақтарды қадағалап, барлап, біліп, сақтық жасап отырды. Күн кешкіріп, ымырт жабылар кезде теке 

келіп тоқтай қалды. 

– Қошеке! Қасқыр апанының үстінен шығыппыз, жан-жағына тарап кеткен іздер сайрап жатыр ғой, міне! 

– деді. 

– Ойбай! Теке! Енді біржола құрыдық қой, – деп, қошқар қорқып дірілдей бастады. Бірақ теке саспады, 

абыржымады, қорықпады да. 

– Бұдан қашып құтыла алмаймыз, ізімізді сезеді де, қайда кетсек те қуып жетіп құртады. Құтылатын 

жалғыз амал сол – қасқыр апанының өзіне тығылу, – деді. Бұдан тіпті шошынған қошқар: «Не дейді мынау! 

Не дейді!..» дей берді қалшылдап. Алайда теке досының ақылына енді қарсы болуға шамасы да қалмады. 

Текенің артынан ере берді. 

Теке бастап жүріп отырып, көп ұзамай қасқыр апанына келді. Кең апанның бір жағы қуалап қазылған 

үңгір ін екен. Екеуі де ішіне кіріп, дәл кіре беріс тар ауызда теке өзі тұрды да, бір жақ бүйірін ала 
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қалтарысқа қошқарды қойып: «Мен соқ дегенде әйтеуір қасқырды аямай мүйіздеп соға бер, қорықпа», – 

деп ақылын айтты, түні бойы қасқырдың түнгі жорықтан қайтуын ұзақ күтті. 

Таңға жақын ешнәрседен хабарсыз түнгі жорықтан қалжыраған қасқыр жалқау басып келіп апанға секіріп 

түсті де, інге кіре берді. Теке найзағайдай шаншылған екі тік мүйізін қасқырдың қыл тамағынан орап 

қылғындырып, іннің төбесіне тіреп тұра қалып: – Тоқтым, тоқтым, соқ, – деп айғай салды. Қошқар 

бөгелген жоқ. Доғадай иілген зор, тастай ауыр мүйізін қадай пәрменімен қасқырды бүйірлеп қойып-

қойып жіберді. Бір жақ қабырғасы мен алдыңғы аяғынның бір жіліншігі жазым болғандай қыңсылап, 

өкіріп бір құлап түсті де, жан беріп өлу оңай ма, бұрылып алып шойнаңдай кейін қаша жөнелді. Артынан 

қошқар мен теке недәуір жерге қуып тастады. Қуып бара жатып: «Тоқтым, тоқтым, соқ», – деп қояды теке, 

осы дауысты естіген қасқыр одан сайын үрейленіп зыта берді. 

Таң атып, күн шықты. Қошқар мен теке отын оттап, суын ішіп жүріп келе жатты. Жолшыбай дәрі шөпті 

іздейді. Сәске мезгілінде теке жер, із, шымдарда шолып келе жатып: 

– Апырай, бізді он екі қасқыр іздеп келе жатқан екен, енді тезірек жүріп, анау көрінген бәйтерекке жетіп 

алайық, – деп аяғын жүгірте басты. Қошқар мен теке терең жайқын дарияның жағасында биік жарға біткен 

бәйтерекке жақындап келгенде, алыстан шаңдатып, шапқыласып келе жатқан бір топ қасқырлар да 

көрінді. Бәйтерекке жетісімен теке бұтағына оңай секіріп басына өрмелеп шықты, ал қошқар ауыр денесін, 

майлы құйрығын көтеріп секіре алмады, бәйтерекке шыға алмады. Теке жерге қайта жылжып түсті де, 

қошқарды құйрығынан сүйемелдеп көмектесіп, бәйтеректің ең төменгі бұтағына шығарды. Өзі одан 

жоғары бір бұтаққа өрмелеп шығып, келіп жеткен он екі қасқырға қарап отырды. Он екі қасқырдың бірі 

түндегі бір аяғы мертіккен ақсақ қасқыр екен, бәрі де бәйтерекке шығып отырған қошқар мен текені көріп 

тілдерін салақтатып, сілекейін шұбыртып, қуанысып іске кірісті. 

Әуелі бәйтеректі құлатпақ болып, жан-жағынан тырнап қаза бастады. Бірақ жуан бәйтеректің жер астын 

алыстап қуалаған тамырлары да жуан берік еді, топырағын қазып жуан тамырға жеткенде қасқырлар 

басын шайқап тұрып қалды. 

Бәйтерекке секіріп, өрмелеп шықпақ болып еді, одан ешнәрсе өнбеді. Жығылып түсе берді. Ақыры бірін-

бірі сатылап көтеріліп, бәйтерек бұтағындағы қошқар мен текені алмақ болды. Ең астыңғы саты болып 

ақсақ қасқыр тұрды, онан кейін басқалары бірінің үстіне бірі сатылап шығып, он екінші қасқыр төменгі 

бұтаққа отырған қошқарға жетіп майлы құйрығына арс етіп ауыз сала бастағанда, барлық амалы құрыған 

теке тек қана: 

– Тоқтым, тоқтым, соқ! – деген айқайды ғана айтып салды. Осыны естіген баяғы ақсақ қасқыр тағы да 

қабырғама тепкілейді екен деп, зәресі ұшып саты болып тұрған орнынан қаша жөнелді. Басқа он бір 

қасқыр биік жардан аунап дарияға топылдап құлап түсіп, малтып шыға алмай терең суға бір батып, бір 

шығып кете барды. Бәйтерекке өрмелеген қасқырлардан қорқып, есі ауып талып қалған қошқар сірескен 

жабағы жүннен бәйтерек бұтағына ілініп, аман қалды. Ақсақ қасқыр артына жалтақ-жалтақ қарай зытып 

отырды. 

Қошқар мен теке отын оттап, суын ішіп тағы да жүріп келе жатты. Олар таулы-тасты, қалың шытырманы 

мол тоғайдың ішіне келіп кірді. Күн кешкірді, қас қарайып ымырт жабылды. Жазықтан гөрі тоғай 

арасының қорқынышы көбірек. Жан-жағына алақтап, қорқып келе жатқанда әр шоқша қарағай шоқшиып 

отырған аюға ұқсайды. Сытыр еткен ағаш бұтақтарының сыбдыры – аңдып бас салғалы тұрған аш 

қасқырды елестетеді. Осылай қорқып келе жатқанда теке кенет жуан қарағайдың түбіне тоқтай қалды. 

– Қошеке, көрдің бе мынаны, аңшы өлтіріп, терісін сыпырып әкеткен қасқырдың басы мен сүйектерін, – 

деді. Қошқар өлген қасқырдың денесінен шошып, досына ешнәрсе айта алмады. Теке «мұның бір керегі 

болады» деп, қасқырдың басын қошқардың жалпақ құйрығының үстіне таңып берді. Екеуі тағы да жүріп 

кетті. 

Қап-қараңғы түн болды. Айналаның бәрі тау-тас, қалың тоғай түгел мүлгігендей. Тек ақырын аттаған 

қошқар мен текенің өз аяқтарының тықыры, өз жүректерінің дүрсілі ғана естілетіндей. Осылай қорқа, 

жан-жақтарына алаңдай жүріп келе жатқан екеуі алаңға шыға келіп еді. Жанған отты айнала қақтанып 

отырған бір топ қасқырдың үстінен шықты. Енді қашып кетуге болмайды, қасқырлар сезіп қалды. Теке 

қошқар досына: «Қорықпа, мынау басты осы жерге қойып кет те, менің артымнан ере бер», – деп, ілгері 

батыл аттап басып, от айнала шоқиып-шоқиып отырған қасқырлардың ортасына жетіп келді. 
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– Салаумаликум, – деді теке оттың дәл жанына жайланып отыра беріп, қорыққан қошқар текенің артын 

ала тұрып қалды. Қасқырлар таң-тамаша қалып, мейлінше қуанысып, бір-біріне қарап, жымыңдап, мәз 

болып күлісіп: 

– Құдай сендерді біздің ортамызға қалай айдап әкелді десейші? – деді, қасқырдың бір арланы. Теке 

бұлардың енді бас салғалы отырған ыңғайын байқаса да сыр білдірместен: 

– Я, дәм айдап сендерге қонаққа келдік. Сендер әрдайым қой етіне құштар болсаңдар, құдай әмірі 

бойынша енді біз қасқыр етіне құштар болдық, – деді. Қасқырлар тағы да бір-біріне аң-таң болып қарасып 

алды. Арлан тәкаппарлықпен: «Ім, ім! Қонақасыларың дайын ғой!» – деп кекете бастап еді, теке қорқып 

қалтырап тұрған қошқар досына қарап: 

– Бұлар бізге оңайлықпен қонақ асы берер түрі жоқ көрінеді. Анау байлаудағы он бір қасқырдың біреуінің 

басын жұлып алып келші, мынау отқа үйтіп жейік, – деді. Қошқар аяғын жайлап басып, тастап кеткен 

басқа қарай жүре берді. Мына сөзді естіген қасқырларда үрей қалмады. Барлығы да қошқар кеткен жаққа 

қарай алаңдап қарай берді. «Мен байқайыншы», – деп, бір-екеуі тайып тұрды. Біраздан соң: 

– Әлгілер неге кешікті, – деп тағы бір-екеуі жөнелді. Бір кезде қанын ағызған қасқырдың басын оттың 

жарығына көрсетіп жақындай берген қошқарды көргенде арлан бастаған қалған қасқырлар дүркіреп қаша 

жөнелді. Басты жарық оттың жиегіне қақтап қойып, түні бойы қошқар мен теке жайбарақат дем алып, 

ұйықтап шықты. 

Ертеңінде қошқар мен теке тағы да жолға шықты. Қалың тоғай арасын кезіп жүріп келе жатты. Бір 

мезгілде теке тоғай арасын кезіп, өткен соқпақ іздерді байқап, әрі алыстан даурығып сөйлеген 

қасқырлардың дауысын естіді. 

– Түндегі қасқырлар аюға хабар берген екен, ізімізге түсіп, бәрі іздеп келеді бізді. Енді тезірек ыңғайлы 

бір қарағайдың басына шығып жасырынайық, – деді теке. 

Бұталы қалың, жуан бір қарағайға сүйемелдеп көмектесіп әуелі қошқарды шығарды да, артынан бір 

секіріп теке өзі шықты. Осы кезде балпаң басқан дәу қара қоңыр аю бастаған он шақты қасқырлар 

дыбырлап сөйлесіп, дәл қошқар мен теке орналасқан қарағайдың жанына жақын келді. 

– Ақымақсыңдар, құдайдың өзі айдап әкелген майлы тамақтан айрылып қалған сендердей ақымақты 

көргенім жоқ. Қорқақ қойдан батыр қасқыр қорқып қашып кетіпті деген атақтың өзі масқарашылық қой! 

– деді аю. 

– Я, ақымақ болдық, масқара болдық, әйеке! – деп, шуласты қасқырлар. 

– Ай! Менің қолыма бір тисе. Ім...ім... мына найзалы саусақпен мытыр едім келіп... Осы жерде бір бал 

ашып алайықшы, бүгін бір майлы құйрыққа ауыз толар ма екен деп аю арбаңдай басып, қошқар мен теке 

отырған қарағайдың түбіне шалқая келіп отырды. Он шақты қасқыр да көздерін қызартып, тілдерін 

салақтатып аюды айнала шоқайып отыра бастады. Осыларды көргенде зәресі ұшып, есі ауып кетті. 

Қошқар аяқтарымен тіреп, салмағын тең ұстамағандықтан отырған бұтағы сатыр-гүтір майысып, сынып 

төмен құлап бара жатты. Мұны көріп отырған теке: 

– Ең мықтысын қарма! Ең семізін қарма! – деп айғайлады. Сөйткенше болмады, қошқар пәрменімен келіп 

аюдың дәл төбесінен шаншыла құлап түсті, қасқырлар тым-тырақай қаша жөнелді. Мойны үзіліп өкірген 

аю біраз жатып жан тапсырды. Теке денесі ауырлап домалап жатқан досы қошқарды сүйемелдеп 

тұрғызып алып, тағы жүріп кетті. 

Қошқар мен теке отын оттап, суын ішіп, қалың тоғай арасында бірнеше күн жол жүрді. Әлі дәрі шөп 

табылар емес. Қашып кеткен қасқырлар тоғай ішін шулатып ұлып, ұрандасқанын, аю мен жолбарысқа 

дейін барып арыз етіп, тоғай ішінде емін-еркін сайраңдап жүрген қошқар мен текеден кек алудың 

керектігін айтып жар салғанын, өздерінің ізіне түсіп, іздеп жүргенін қошқар мен теке біліп келе жатты. 

Бір күні кешке таман теке соқпақ іздері, алыстан талып жеткен шаң-шұң дауыстарды байқап: 

– Көптеген жаулар ізімізге түсіп қуып келеді. Тез жүрейік, салқын лебі келеді. Алдымызда үлкен дария 

болуы керек, соған жетейік, – деді. Тездетіп жүгіре басып жүріп отырып көлденең керіліп жатқан үлкен 

дарияның жағасынан келіп шықты. Дарияның ортасы кең арал, аралдың арғы жағы тағы жайқын су, судың 

арғы жағы тағы құрғақ жер еді. Бәрін де қошқар мен теке шамалап байқап көріп тұр. Ұлып шулап, 

гүрілдеп ақырып аю, жолбарыс, қасқырлар арттан жақындап келіп қалды. 

Теке досы қошқарға: 
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– Бастап жол салып ажалдан алып қалар кезек енді саған келді. Мен жүзуге жоқпын, сен жүзуге мықтысың, 

бастап түс мына дарияға, мен сенің құйрығыңа асылып отырып малтиын. Тура аралға тарт! – деді. Бұл 

жерде қошқар бөгелген жоқ. Майлы құйрығының үстінен текенің екі аяғын асылтып, терең дарияға 

қайықтай қалқып жүзе жөнелді. Түнімен ұлып, шулап жетіп келген қасқырлар жағада аңтарылып тұрып 

қалды. Ыза болған жалбыр жүнді қара аю ақырып: 

– Құтылмайсыңдар, бәлемдер! Ал түсіңдер артынан суға жүзіп, алып келіңдер алдыма мыналарды 

сүйретіп! – деп қасқырларға әмір беріп тұрды. Баяғы түнгі от басында қорқып қашқан арлан бастаған бір 

топ қасқыр күмп беріп дарияға түсіп, жылжып жүзе жөнелді. Оның артынан іркес-тіркес қасқырлар тобы 

да дарияға түсіп қошқар мен текеге қарай бет алды. Бірақ қасқырлардың жүзуінде айла-тәсіл еркіндік жоқ 

сияқты еді, бір батып, бір шығып, суды шалпылдатып жылжумен болды. Кейбірі біріне-бірі қақтығып, 

судың тереңіне батып кетіп жатыр. Аздан кейін олардың көбі жүзудің бағытынан айырылып, әрқайсысы 

әр жаққа қарай малтып, енді жан қармаудың амалына кірісіп кетті. 

Ал қошқар мен теке болса бөгелместен тез жүзіп отырып, дарияның ортасындағы аралдан келіп шықты. 

Су бетінде бір батып, бір шығып жанталасып малтып жүрген қасқырларға қошқар қуанышты да, үрейлі 

де кескінмен қадалып қарап тұрды. Қасқырлар жүзіп аралға өтер ме екен? Жоқ, кейін қайтып кетер ме 

екен? Қаншасы суға батып кетер екен?.. Теке ешнәрседен қуыстанбай, дереу жүгіріп аралда шөптерді 

тінтіп, дәрі шөп іздеді. Аралда жайылып оттайтын жануарлар сирек еді. Қалың өскен әр тектес шөптер 

жабағыдай боп кеткен екен. Кішкене төмпешіктің жақпар тастар арасына өскен гүл шашып жайқалып тұр. 

Теке міне, осы жақпар тастың шетінен бір топ дәрі шөпті табады, оны жапырақпен орап, қошқардың 

мүйізінің түбіне мықтап бекітіп байлайды. Қошқар мен текені қуған қасқырлар көп, елу-алпыс шамалы 

еді, жүзе алмауына, суға батып кетіп жатқандарына қарамастан, жағадағы аю ақырып, бұйрық беріп, 

қасқырдың жаңа топтарын суға түсіріп жатыр. Кейбір жүзгіш топтары тобын жазбай, қиындықпен малтып 

аралға тура тартып жылжуда. Мұны да қошқар мен теке байқап тұр. Енді белгілі болды. Қасқырлардың 

бәрі болмаса да, бірталайы аралға жүзіп жетуі мүмкін, сондықтан екеуі аралдың қарсы жағындағы жағаға 

қарай жүзуге дайындалып тұрды. Қасқырлардың алды аралға келіп аяғын сала бергенде қошқар мен теке 

тағы да дарияға түсіп, алдыңғы жағаға қарай тартты. Қапы қалған қасқырлар тілдерін тістеп жалақтатып, 

қатты ызаланып аралдың жағасында тағы аңтарлып қалды. 

Қошқар мен теке енді қайтып артына бұрылған жоқ. Арғы жағаға жүзіп өтіп шықты да, бөгелместен ілгері 

жүріп кетті. Таң атпаған әлі қараңғы түн еді. Түн болса да текенің ақылымен тоқтамай жүре берді. 

– Қасқырлардың бір тобы бергі жағаға өтуі мүмкін, әйтеуір, аралда қалмайды. Бері өткендері дереу 

ізімізге түсіп қуатыны белгілі. Қалай да таң атпай бір бекініске жетуіміз кажет, – деп, ақыл айтады теке 

дос қошқарға. Қошқар текенің ақылдылығына әбден сенген. Енді ешбір күдік келтірмейді. Теке досы не 

айтса қошқар көбіне үндемей мақұлдап бас изейді. Бұлар кең жазық алаңға жетті. Бірақ жазық алаңқы 

жалаңаш емес, шабылған шөптен үйілген жапырлаған шөмелелер еді. 

Теке қошқарды ертіп шөмелелерді түгел аралап, жан-жағын түгел айналып шықты. Қошқар текенің бұл 

қылығына қайран қалғандай. 

– Біреуіне тоқтамай айнала шарлауымыздың не жөні бар еді? – деп сұрады. 

– Із тастап жүрміз. Енді бір шөмеленің астына кіріп жасырынамыз. Қасқырлар келсе, біздің ізімізбен осы 

жапырылған шөмелелердің барлығын ақтарыстырып қарайды. Бірден оңай таба қоймайды бізді. Оның 

үстіне шөмелелерді ақтарып жүргенде шөп иелері де келіп қалмас па екен! – деді. Досының мұншалық 

терең, алдын ала болжағыштық ақылына жаны сүйсініп: «Теке, жаным-ай! Ақылыңнан айналайын-ай!» – 

деп қатты қысып құшақтап жіберді. Теке де досын құшақтап жылады. Екеуі де шөмеленің астына 

тығылып ұйықтап жатып қалды. 

Таңға жақын бұл жерге ұлып, шулап, қасқырлар да жетті. Шарлаған ізді қуалап шөмелелерді асты-үстіне 

шығарып тінтіп қошқар мен текені қарай бастады. Ала көбең таң атқан кезде ұлыған шулаған 

қасқырлардың айғайын естіп оянған шөпшілер шөмелелерді талқандап жүрген қасқырларды көріп, айыр, 

тырнауыш, шалғыларын қолына ұстап, айқай салып қасқырларға ұмтылды. Дәл шөпшілер оянып шу 

көтерген кезде бір топ қасқыр теке мен қошқар жатқан шөмелені бұзып, шаша бастап еді. Енді бірер 

құшақ шөпті лақтырса дірілдеп жатқан қошқардың майлы құйрығына қасқырдың тістері тиетін еді. 

Шөпшілердің айғайын естісімен қасқырлар дүркіреп қаша жөнелді. 
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Шөпшілер жақындап келгенде теке мен қошқар да шөмеле астынан шыға келіп, шөпшілерге қарай қарсы 

жүріп келіп алдарына ботадай боздап жылап жата-жата қалысты. Шөпшілердің бәрі қасқырлардың 

шөмелелерді неге талқандап жүрген себебін енді түсінді. Егіліп еңіреген қошқар мен текені аяп кетті. 

– Бұл екеуіне тимейік. Малдың құты болар, ауылға апарып қой мен ешкіге қосайық, – деді бір шал тұрып, 

осыны естігенде қошқар мен теке дереу жасын тыйып, ойнақ салып, шалдың алдына келіп бас изеп тағзым 

етісті. 

– Апырым-ай, мына жануарлар есті екен ғой, айтқанға түсініп тұр ғой. Тимейік сорлыларға, – деді тағы 

бір шөпші. Қошқар мен теке тағы да ойнақ салып, қуанышты сезіммен бұған да келіп бас изеді. 

Шөпшілердің қошқар мен текені басынан сипап арқаларынан қағып еркелетіп, жатқан қостарына ертіп 

әкелгенде ондағы қалған шөпшілердің бірі: 

– Ойбай-ау, мыналарың Ақшоқыдағы шал мен кемпірдің текесі мен қошқары ғой. Сорлылар шарқ ұрып 

сұрау салып іздеп жүр, – деді. Қошқар мен теке сол күні туып-өскен мекенінен қашып шыққалы бірінші 

рет қауып-қатерсіз, алаңсыз рақаттанып ұйықтап еді. 

Ертеңінде шөпшілер ауылға әкеліп екеуін де қойға қосып жіберді, артынан шал мен кемпірге жеткізіп 

берді. Шал теке тауып әкелген дәрі шөптен жазылып, бұлар бұрынғыша тыныш өмір сүре берді. 

192. Екі қой 

Екі қой бірігіп жолдас болысыпты, далаға барып даладан бір қасқырдың басын тауып алысыпты. Сонан 

соң үйлеріне қайтысып келе жатып жолда бір үйге кез келіп қалысыпты. Ішіне кіріп келсе, үйдің іші 

толған қасқыр екен. Сол қасқырлар өздері аш болған соң келген қойға мейлінше қуанып қай жерге 

отырғызарын біліспейді. Бұларды көріп қойлар істің жаман болғанын байқасып, әлгі қойдың біреуі тұрып, 

біреуіне айтады: «Менің қарыным ашты кешегі сойған қасқырдың басын алып келші», – дейді. Сонда 

біреуі басты алып келіп тұрып айтады: «Сен бұл басты жеп қоясың, мен нені жеймін? – дегенде айтады, 

– аз ба саған мұндағы толып тұрған қасқырлар? Таңдап семізірегін соямыз да екеуіміз жерміз, маған 

жалғыз бұл бастың өзі де аз болады, – дейді. 

Қасқырлар сонда мұны ести сала мейлінше қорқысып кетіп, сасқандарынан үйден бірінің артынан бірі 

шығып қашып кетіп қалған соң, айтылмыш үйге екі қой ие болып қалған екен дейді. 

 

395 - Бөлім: Қазақ ертегілері (28) 

http:www.elarna.comoku_kk.php?tur=11&id=2092 

 

 

Сөйтіп амалы таусылған самұрық, сайтан торғайға келеді. 

Сайтан торғай: 

– Уа, самұрық! Мен әлдеқашан айтып қарызымнан құтылғанмын, сіз 

елең қылмадыңыз, мені менсінбедіңіз, денем кішкене, қауырсыным қысқа болғандықтан «қауқарсызда, 

сиықсыз бірдеңенің қолынан не келеді» деп сөзіме құлақ аспадыңыз. Тіпті мардымсыз іске бола мені 

әуреледің, өз балаңды өзің жақсы қарасаң болмай ма, мені несіне іздейсің деп өзімді жазғырдыңыз. Ал 

бүгін сіздің бұл ісіңіз мардымсыз іс болмай әркімді бір қыжыртып жүргеніңіз не? Айдаһардың ұяңызды 

құлатып, жұмыртқаңызды шағып кеткені келелі іс болып, тастышқанның менің екі бірдей жұмыртқамды 

жеп кеткені келесіз іс болғаны ма? Біз сайтан торғайлар шөп арасына ұя салып, сол жерде 

жұмыртқалаймыз. Мен үш жұмыртқа тауыппын, оның үстіне жер дүниені кезіп, даладан жем іздеймін. 

Сіздің жұмыртқаңыз бәйтеректің басында тұрса, оның үстіне біреу ғана тұрса, жақсы қараймын десеңіз 

біз сықылды нашарлардан көрі сізге көп оңайға түспей ме? Өзіңіз неге жақсы қарамағансыз? Мен өз 

кезінде кішкене іс деп отырғаныңыз насырға шауып кетсе, оны менен көрмейсіз ғой деп әлдеқашан 

кесетіп айтып едім ғой, – дейді. 

Мұны естіп ұялғанынан жерге кіріп кете жаздаған самұрық сүмірейіп, өз жөніне кетіпті. 

123. Екі иттің достығы 

Бұрынғы уақытта дәулеті асқан, судай тасқан, көңілі жай, төрт түлігі сай бір бай болыпты. 

Ол байдың өз иттерін Төрткөз, Мойнақ қойғандықтарын түсіндіріп өтпекшімін. Төрткөз қойғанының 

себебі – басқа денесі қап-қара болып, жалғыз-ақ екі көзінің үстінде көзінің көлеміндей екі сарғышы болған. 
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Шақырған уақытта құйрығын бұлғаңдатып, басын төмен салып, еркелеп келгенде, көзінің үстіңгі 

жағындағы екі қалы қабатталып, қосарланып көрінетін де жайты болса керек. 

Бір итін Мойнақ қоюының себебі – оның да басқа денесі қара, мойнының айналасы ақ болғансын Мойнақ 

қойыпты. 

Ал енде бұл екі иттің тектілігі, күндіз кісіге жарбақтап, арсылдап әсте үрмесе керек. Түнде болса қораны 

шыр айналып, қасқыр, ұры дегенге мал бермеген. Бұлардың мұндай текті, мұндай сақ болғандығына иесі 

разы болып, тамақтарын тояу қылып, қатындарына айқайшы болып: 

– Ой, ана Мойнаққа тамақ құйдыңдар ма? Төрткөзге тамақ құйдыңдар ма? – деп, жақсы көргендіктен жағы 

да сенбеуші еді. 

Бір күні түс мезгілі – малдардың бәрі де қораға келіп, жусап, қойшылар да күпісін күнге қақтап, қойдың 

шетінде «шайт» деп, анда-санда дауысы бір шығып, байлар да той-томалақ, ойын-жиыннан атпен келіп, 

олар да түсіп аттарын байлаттырып, қыз-келіншек, бозбалалар да үй-үйдің арасында өздерінің әдемі 

жүрісімен, көз қағысып қылмыңдасып, әрқайсына өздерінің тұрмыстары, жүрген жүрістері бір түрлі 

қызықты, бір түрлі көңілді болып жүрмекте еді. 

Сол уақытта екі төбеттің де өз қызығы өзіне, өз тұрмысы өзіне, олар да көңілді, тамағы тоқ, күншуақта, 

ас үйдің есігінің алдында бір-біріне қарама қарсы жатып, өзара әңгімеге кіреді. 

Жақсылық пен жамандық жағынан сөйлесіп, өздерінше олардың қандай болатындықтарын тексеріп, оны 

бітірместен жомарттық жағынан сөйлесіп, оны бітірместен сараңдық жағынан өздерінің таусылмайтын 

құрғақ сөздерімен бірдеңенің басын, бірдің аяғын шатып, ақырында сандырақтап келіп, араздық пен 

татулыққа түседі. Сол уақытта ділмарсып Мойнақ айтады: 

– Төрткөз, осы мен ойлап тұрсам, дүниеде татулықтан жақсы нәрсе бар ма? Және осы екеуміз төбелеспей 

жүретін күніміз болар ма? Жоқ нәрсеге тартысамыз, жоқ нәрсеге ұрысамыз, бір-бірімізге жылы 

шырайымызды бір көрсетпейміз. Бір ойнап-күліп жүрмейміз. Күнде ұрыс, күнде төбелес, осыменен 

шашымыз ағаратын болды. Болымсызға таласа кетеміз де, екі ортада екеумізге де жоқ, оны Құтпан келіп, 

алып қашып әкетеді. Қарап тұрсам, осы бізден басқа Жолдыаяқ, Бөрібасар бәрі де ынтымақшыл, бірінің 

аузынан бірі жырып жейді. Екеуміз де солар сияқты ынтымақшыл болып, аз нәрсеге таласпай, бөліп жеп 

және алты күн ашаршылық көрсек те біріміз жоқта біріміз тамақ ішпей, шын досшылыққа көңілімізді 

берсек, біріміздің қабырғамызға біріміз қарап, күннің қалай өткендігін білмей қалмаймыз ба? Осы сөзіме 

не айтасың? Жолдасым! – деп сөзін тоқтатады. 

Сол уақытта Төрткөз аяқты көсілтіп, құйрықты бұлғаңдатып, қабақты ашып, Мойнақтың сөзі шын ішіне 

кіріп кеткендей болып, мына сөзді бастайды. 

– Мойнеке, мұның әбден айтарлық сөз. Бірінші қаралатын мәселе, мен де осы өзіміздің ұрысқақ болып 

кеткенімізге бұл қалайша деп өзімнен-өзім әрқашан да ойлаушы едім. Осы екеуімізге не жетпейді, 

тамағымыз тоқ, өркенің өскір иеміз тіпті қабағымызға қарап, сөкпей, соқпай, құрметтейді! Расын рас 

демей, тануға бола ма? Кінәнің бәрі өзімізден, ренішке тұрмайтын аз нәрсеге таласып, қып-қызыл шеке 

болып-ақ жүргеніміз. Ойлап қарасам, бұрынғы өткен ата-бабамызда да мұндай арасында ұрыс-жанжал 

тіпті болған емес. Атаның жолын қумай, алағаймыз ба? Түбі қарастырып келгенде, сол кеше бабамыздың 

жолынан тура жол таба аламыз ба, ей? – деп сөзін бітірді. 

Ал, енді мұның сөзіне Мойнақ та маңызданып, көзін тігіп, құйрықты қысып, «ал енді дос болайық» деген 

сөзді айту көмейіне бір келіп, бір қайтып, кетейін десе, оның ебін таба алмай, Төрткөзден қорқып тұрғанда, 

«дос болғанның белгісі, міне» деп, Төрткөз Мойнақтың мойнынан құшақтап алады. Екеуі бір-бірін 

құшақтап, аймалап, беттеріне беттерін тигізіп: «Екеуміздің достығымызды енді ешкім айыра алмас, тау 

күйіп, тас жанса да айрылмаспыз. Аштан өлсек те тамақ жағына таласпаспыз», – деп, серттесіп, уәделесіп, 

достықтың күштілігінен айырыла алмай тұрғанда, ас үйден лақтырылған бір майлы омыртқа екеуінің 

қасына келіп, топ ете қалады. Майлы сүйек көргенсін тұруға болмай, екеуі де құшақты жазып ала-ақ 

ұмтылады. Тура қатар сүйекті келіп тістесіп, бір-біріне қимай арылдаса барып, жұлқыласа бастайды. 

Достықтың күштілігі сонша – бірін-бірі тістеп тартқан зардабынан жүндері дода-дода болып, аспанға 

ұшады. 

Дауыстарын естіп, Жолдыаяқ, Құтпан, Сырттан жүгіріп келе әрбіреуін бір жұлқып, бұрқыраған жүнін 

одан әрі бұрқыратып, таласқан омыртқасын Құтпан алып қашып, жеп, тамам етті. Шуылдаған дауыстан 
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қой үркіп, қойдың шетінде жатқан қойшылар жүгіріп иттерді сойылдап, үстеріне су құйып жүріп, зорға 

айырысады. 

Осы заманда шын көңілімен болатын достық тұрмыста аз ұшырайды. Бүгін дос болып, ертеңіне 

төбелесетіндер жоқ емес, сондықтан осындай тұрмыс (қалың ел) арасында ұшырамайды деп айта 

алмаймын. 

124. Иттің сыншысы 

Бір Шайқожа деген адамның Майтабан атты бір үлкен қара төбеті өзі сақ болса керек. Сол Шайқожаның 

үйіне біреу жақындаса, оны келіп абалайды. Жақын келген ешкім жоқ болса, қара жолға барып, тап 

жолдың қасына жатады. Бір күні сол Майтабан сол жолда жатса, Ерқожа деген адамның Майлыаяқ атты 

бір көк төбет иті сол Майтабанның күнде жолға барып жатқанын көріп: «Иә, мен одан барып сұрап 

келейін. Не турада жолға барып жатады екен?» – деген ойға келеді. Сонда Майтабан жолда жатқанда, 

оған Майлыаяқ барды. Қасына кеп сұрады: «Сен болсаң, Майтабан, осы не турадан жолға келіп 

жатасың?» – деп. Сонда Майтабан Майлыаяққа айтты: «Мен болсам адам баласын сынап тұрамын». 

Сонда Майлыаяқ Майтабаннан сұрады: «Сен болсаң қалайша адам баласын сынап тұрасың?». Сонда 

Майтабан Майлыаяққа айтты: «Жақсы адам маған жақын келгенде, аулақ тартып айналып, үндемей өтіп 

кете береді. Жаман адам маған жақын келмей, анадай жерден айқайлап, қолда таяғы бар болса, сол таяқты 

ала маған қарай жүгіреді. Сол уақытта мен тұрып, жолдан кейін барып анаумен де ұрысып қоямын, мен 

болсам сенің неңді алдым? – деп. Сөйтіп, бір күнде осы жолменен неше жақсы адам өтеді, неше жаман 

адам өтеді, соны мен біліп тұрамын». Сөйтіп, Майтабан Майлыаяққа осы сөзді айтты. Сөйтіп, иттің де 

сыншысы болады екен. 

125. Тазы мен елік 

Тазы елікті қуып келеді. Елік тазыға: «Әуре болма, сен маған ешқашан жете алмайсың», – дейді. 

– Неге? 

− Мен өз өмірімді сақтау үшін қашып келем. Сен мені өз иеңе жағыну үшін қуып келесің, – дейді елік. 

126. Арыстан күшігін асыраған мысық 

Бір мысық қаңғырып жүріп, анасы өліп қалған арыстанның күшігіне кез болады. Мысық күшікті 

бауырына басып, емізіп асырайды. Арыстан өсіп, азулы жыртқыш аң болып, өз азығын өзі табатын халге 

жетеді. Бір күні ашыққан арыстан өзін асыраған мысықты жемек болады. Мысық оның бұл ойын сезіп, 

өрмелеп ағаш басына шығып кетеді. 

– О, менің ақ сүтін емізіп асыраушым! Маған сен туған анамдай ыстықсың. Бар қылықтарды үйреткенде, 

ағашқа өрмелеуді неге үйретпегенсің? – дейді. 

– Қысылғанда керек болар дегенім еді, – депті сонда мысық. 

127. Мысық пен қоян 

Жаз күнінде мысық пен қоян кез келіп екеуі сөйлеседі. Қоян айтады: «Екеуміз ажыраспайтын дос 

болалық», – депті. Сонда мысық айтады: «Олай болса жақсы болды. Менің балаларымды сенің 

балаларыңның үстіне алып барайық», – дейді. Екеуі балаларын жөнелтіп бірге жатып жүреді. Мысық 

балаларына күнде кекілік, қырғауыл тістеп әкеліп береді. Қоян шөп-шар беріп күн көріп жүріпті. Бір күні 

мысық бір құсты аңдаусыздан қармап алып тірідей ұясына алып келеді. Құсты ұшып кетпесі үшін қанат, 

құйрығын қырқып балаларына береді. Балалары ары-бері жорғалатып ойнап, жемейді. Оны қоян көріп 

айтады: «Мысықжан, мынау жуас айуан екен, балалардың ішіне қосып қоя тұрып, менің балаларымның 

көзі ашылғанда осындай қылып ойнатайық», – депті. Мысық досының тілін қимай «мақұл» деп қосып 

қойыпты. Ертесіне екеуі далаға кетіпті. Құс екеуінің балаларын бәрін тойғанша жеп, қалғанын өлтіріп, 

кете беріпті. Мақал: «Бөрі баласы – ит болмас». 

128. Күшік пен мысық 

Қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүргенде, қасқыр жүгіріп келіп: 

– Күшік, мен сені жеймін! – дейді. 

– Қой, көкешім, қой! Әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің, – дейді. 

– Жарайды, жарайды, менің соңымнан қалмай ере бер, – депті. Екеуі бірге келе жатып, бір топ сиырды 

көріпті. Қасқыр өзінің жолдасына қарап айтты: 

– Маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым һәм құйрығым қандай екен? – дейді. Сонда күшік 

айтты: 
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– Сенің екі көзің шоқтай қызарып жайнаған, екі құлағың жымиған, аузың арандай ашылған, құйрығың 

артқы аяқтарыңның арасында қыстырылып, жас шыбықтай болып майысқан – дейді. 

– Енді мен не қылар екенмін, соны қара, – дейді қасқыр. 

Шапшып барып бір бұзаудың тамағына барып жабысып, тұншықтырып өлтіріп, күшікті де тойғызып һәм 

өзі де тойды. 

– Мен тойдым, сенің етіңді жемеймін, қош бол! – деп, қасқыр желе жортып, кетіп қалыпты. Күшік 

бұзаудың жемтігінің қасында қалып, үш күндей тегін етке тойып жатыпты. Ақырында іші пысқан соң, 

қаңғып жүрмекке шыққан еді, бір аш мысыққа кез болыпты. Ол мысыққа айтты: 

– Мысық, мен сені жеймін! – дейді. 

– Қой, күшігім, қой, әуелі тойғыз, сонан соң жерсің, – дейді. 

– Жарайды, менімен бірге жүр, – депті. Біраздан соң бұлар бір топ түйеге келіпті. Күшік айтты: 

– Мысық, маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым һәм құйрығым қандай екен? – дейді. 

– Несін айтасың, сенің көзің бозарып тұр, құлақтарың салпайып тұр, аузың аңқиып, тілің салақтап һәм 

құйрығың салбырап тұр, – дейді. Сонда бұған күшік айтты: 

– Енді мен не қылар екенмін, көр! – депті. Күшік жүгіріп барып, бір түйенің аяғынан тістейін дегенде, 

түйе мұны дәлдеп тұрып басқа тепкенде, күшік сол арада сеспей қатыпты. Сонда мысық айтыпты: 

– Әй, мақтаншақ, мақтаншақ! Сен неге әліңе қарамай қиын іске қолыңды созасың! Сен ешқашан қасқыр 

бола алмайсың. Енді сенің етіңді мен жеймін, – депті. 

129. Мысықтың түлкіге қонақ болуы 

Бұрынғы заманда айуандардың өзінің арасында патшасы болған. Патша келген уақытта айуандардың бәрі 

оған құрмет қылып тұратын болған. Бір күні мысық түлкіге қонаққа барады дағы: «Мен жер жүзіндегі 

айуанның патшасымын, маған сойыс әпкел», – деп түлкіге жарлық қылады. Түлкі бұған сойыс іздеп аю 

мен қасқырға барады. Оларға айтады: «Менің үйіме бүтін жер жүзіндегі айуандардың патшасы келіп, 

«маған сойыс тап» деп, жарлық қылды, сойыс беріңдер», – деп аю мен қасқырға айтады. Аю мен қасқыр 

бір қойды ұстап алып келіп: «Мә, осы қойды сойысқа бер», – деп бір қой берген. Енді түлкі айтады: 

– Сендер біреуің барып сойып беріңдер, мен баруға қорқам. Түсі тегі жаман, көзі қып-қызыл. 

Аю мен қасқыр: «Сен өзің барып сойып бер, бізден гөрі аз да болса танысып қалдың», – деп түлкінің өзін 

жібереді. Түлкі барып қойды сойып, пісіреді. Дайын болған уақытта «патша қалай жейді екен, патшаның 

жегенін көреміз» деп, аю ағаш басына шығып отырады. Қасқыр ағаштың жанындағы шөпке жасырынады. 

Түлкі етті пісіріп, патшаны шақырады. Мысық етті жұлып-жұлып жеп жатса, жанындағы шөп астында 

бір нәрсе қимылдай бастайды. Мысық тышқан алуға үйреніп қалған емес пе, шөп үстіне секіріп мінгенде, 

қасқыр тұра кеп қашады. «Патша бізді көрген екен», – деп алды-артына қарамастан жоғалады. Сонан соң 

мысық ағаш басындағы қимылдаған нәрсені көріп, ағаш басына жүгіріп шыққанда, аю мені өлтіргелі келе 

жатыр екен деп, ол да ағаш басынан түсіп қашады. Солай қылып, мысық алдап сойысын жеп, үйіне 

қайтады. 

130. Ертегі: Мақта қыз бен мысық 

Екеуі дос болып жүреді. Бір күні Мақта қыз үйін жинап жүрсе, бір мейіз тауып алады. Мысықты 

шақырады. Шақырады – келмейді, шақырады – келмейді, сосын «келмесең, келме», – деп, мейізді өзі жеп 

қояды. Жеп болған соң мысық келіп: – Неге шақырдың? – деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сосын 

мысық айтады: «Ендеше қатығыңды төгем», – дейді. Мақта қыз: «Мен құйрығыңды кесіп аламын», – 

дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. «Апа, апа, құйрығымды 

берші», – дейді. Сосын Мақта қыз: «Менің қатығымды төлеп бер», – дейді. Мысық сиырға барады. «Сиыр-

сиыр, маған қатық берші», – дейді, сиыр айтады: «Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп бер», 

– дейді. Мысық ағашқа барып: «Ағаш, ағаш, жапырағыңды берші!» – дейді. Ағаш айтады: «Мен шөлдеп 

тұрмын, су әкелсең, жапырақ беремін», – дейді. Суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көріп: 

«Қыздар, қыздар, маған су берші», – дейді. Қыздар: «Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз», – 

дейді. Мысық дүкенге барады. «Ай, дүкенші, маған сағыз берші», – дейді. Дүкенші: «Маған тұқым бер», 

– дейді. Мысық тауыққа барады: «Тауық, тауық, маған тұқым берші», – дейді. Тауықтар айтады: «Бізге 

дән әкеліп берсең, біз саған тұқым береміз», – дейді. Мысық: «Енді не қыламын», – деп бара жатса, бір ін 

қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды қорқытып: «Жаның барында айт, үйіңде не бар?», – 

дейді. Тышқан қорыққанынан: «Үйімде бір батпан тарым бар», – дейді. Мысық айтады: «Маған бір уыс 
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тары бер», – дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары береді. Тарыны апарып тауыққа береді, тауық 

тұқым береді, тұқымды апарып дүкеншіге береді, дүкенші сағыз береді, сағызды апарып қыздарға береді, 

қыздар су береді, суды апарып ағашқа береді, ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді, 

сиыр қатық береді, қатықты апарып Мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. 

131. Қызыл мысық 

Араларындағы айтыстарды бітіріп, араздықтарына ағалық ету үшін арыстан аң атаулыны аралдағы алаңға 

жияды. Тағылардың тартып алғаны мен азулылардың айдап алғанын айта келген аңдар адам айтқысыз 

көп еді. 

Үлкен құлағы үдірейген, қорқақ жүрегі лүп-лүп еткен қояндар тобы да талай арыздарын ала келіседі. 

Қоянқұлақтау келген қайқы құйрық тиіндер тобының жанында отырған қосаяқ пен ақкіс те, құндыз да 

құр алақан келіп отырмаса керек. Жазықсыз жаза көретін бөкен, жирен жорға жұпар, құлан тобы арқалап 

келгенін аялсыз айтуға асығып отырады. 

Итпен әрі-сәрілігі айтылып жүретін аласа ғана саркістер тобы олардан әнтек әрірек орынға отырады. 

Айналасындағыларды алымсынбағандай әдейі айбарлана келген аюлардың ойында да күдік жатады. Олар 

икемсіз денелерімен топас қозғалып, басқалардың өр жағынан орын алады. 

Айналаның апшысын қуырып, азулылардың арасында «айға шапқан ажарлыңмын» дейтін арыстан 

«тағдыр мені таққа жаратқан, тағымнан таярым жоқ» деп тәкаппарлана қарап, жиын мінбесіне арналған 

жартастан түспей отырады. Аңдарға ақырын айтатын сөзді ақырып айтатын оның түсінен «төр төренікі, 

төбе төрдегінікі, төбе басы төбелеріңді шайнайды» деген үрей шығып, аңдардың арасын аралап жүрген 

секілденеді. 

Арыстанның қасында жамбастай жатқан жолбарыс «атаның баласы алдыға, басқаның баласы барына» 

деп топты отырғызып жүрген түлкіге анда-санда гүр етіп қояды. 

Сирек мұрты едірейіп, сақ құлағы құйқылжи естіген түлкі жолбарыстың жарлығын бұлжытпай атқарады. 

Алдындағы арқарлар мен таутекеден, еліктен айрылғысы келмей, топтан шыға беруін жығып, тебінгідей 

көкала төстігін қылғымай жұтқысы келіп отырған қасқырды шұқшиған көзінен аңғарған түлкі: 

«Көкжалдың тұқымы көптің көркі емес пе? Атаның баласы алдыға», – деп, аюлардың аяқ жағына 

ауыстырып қояды. 

«Қасқыр елді танымағанымен қасқырды елдің бәрі таниды», – деп тік құлағы едірейген шұбалаң 

құйрықтың көкшіл өңіне қалғандардың бәрі бұрыла қарасады. 

«Өмірі бірдің өрісі бір», – деп, қасқырдың орнына қара құйрықтың келгеніне арқарлар ашу шақырмайды. 

Аңдардың алды-арты әбден жиылып болғаннан кейін мәжіліс басталды. 

– Біріңді қопадан, біріңді орманнан, біріңді айдаладағы қиырдан немесе жан басып, құс аспаған қарлы 

таудың қай-қайдағы қапталынан, түлкі секілді сілімтіктеріңді елдің ескі жұртынан әдейі шақыртып 

отырмын, – деп сөзін бастайды орнынан еріне қозғалған арыстан аңдарды көзімен бір шолып шығып. 

«Ханың қайырымсыз болса, қауымыңды қайғы басады» деп, «Мен қайырымсыз хан болғым келмейді. 

Араларыңда айтылмай жүрген арман болса ақтарыңдар! Елімде озбырдың, жерімде жексұрынның болуы 

менің абыройыма кір келтіреді... Жуандық қылғанның жұлынын үзем, озбырлық қылғанның омыртқасын 

опырам, мұнан кейін аю арқар алмайтын, қасқыр қарақұйрыққа қарамайтын, қоян қорланбайтын өмір 

орнатам... Бұл өзгелерге өнеге болып, басқа хандардың қауымдары маған келетін болады. Көңілдер 

көтеріліп, күдіктер күл болады. Мен текенің лағын тентек жеп, тентектің лағын «текті» жегенге көне 

алмаймын, берсе қолынан, бермесе жолынан жейтіндердің, аңқаулардан алдап алса, асаулардан алысып 

алатындардың, алдағыны арбап алса, айналаны жайпап алатындардың тұқымын құртам». 

– Армандарыңды ақтарыңдар! 

– Әділет үшін!.. 

– Бақтарыңа мен тірі болайын! – деп сөзінің аяғын ұранмен тоқтатады. 

Жуан мойыны әзер бұрылып, ащы даусы алқымына шыққан арыстанның сөзіне қошамет білдіргісі келген 

қайсы бір аңдар: 

– Сізсіз селеу де селк етпейді. 

– Әлемге әйгілі атыңыз айтқаныңызға да лайық... 

– Сіз патша болғаннан бері «әділетсіз» дегенді ұмытып та кеттік, – десіп мәймөңкеледі. 
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– Онда бүгінгі жиынға төбе басы сайлаңдар, істі сол меңгерсін. Төбе басылыққа сүйген аңдарыңды 

атаудан тартынбаңдар... Мен қисық-бұрысты бақылап, жотада ғана отырайын, – дейді жиынының күн 

тәртібіне көшкісі келген арыстан адалсып. 

– Хан тұрғанда қараны сайларымыз жоқ, арыстанның өзі болсын, – дейді түлкі, арыстанның өзіне естірте 

дауыстап. 

– Көрген көркіне де риза, өзі аңдардың сәтіне жаралған серке әрі серісі, меніңше бұғы болсын, – дейді, 

өзімнен төменде атасам өзіме келеді деген ойда отырған қасқыр, сілеусін мен қабланның біреуін айтсам, 

сілкілесе береді деп ойлап, олардан өресі биік, өктемі көп аюды айтпайды. Есі-дерті өзін атау болса да, 

аузы бармайды. Басқалардың аузынан өз атым шыға ма екен деп те дәмеленеді... 

Бірсыпыра аңдар «арыстанмен терезесі тең, қақпайына көнбейді, өз алдына жүрген, басқалардай зәбірлі 

де емес, жас ағаштың жапырағы мен тәтті жемістерді ғана жейді» деп үлкен тұмсығын әлсін-әлсін ерінбей 

көтеріп тұрған пілді ұсынады... Бірақ оған жолбарыс қарсы шығады. 

Жылдан-жылға жиылып, аңнан-аңға келе жатқан ұшы-қиыры жоқ даудың төрелігін меңгеретін түйе 

өзінің әділ төресін күтеді. Болашақ ұлық әлі ұйғарыла қоймайды. 

Қабылан қасқырды айтса, қарақұйрық қарсы болады. Аю жолбарысты айтайын десе, ертеңгі күні 

итжығыс түседі. Бәрі жиылып қоянды айтайын десе, ол бәрінің айтқанына көнеді. Қоянның өзін 

көрсететін ешкім жоқ. Қалғандары бірігіп суырды ұсынайық десе, аю оны алты қабат алыстан алады деген 

пәтуа табады. 

Сонымен, төбе басылыққа аңдар ешкімді атай алмай тұрғанда, күтпеген жерден ғажайып бір аң араларына 

келе қалды. 

Өңі қып-қызыл, аласа бойына әнтек артығырақ біткен тік мұрттарын дамылсыз қозғаған әлгі аң 

отырғандардың бәріне де маңғаздана қарайды. Оны ешкім тани алмайды. Шегір көзін шекшите қараған 

қонақ сұлу мұртын ширатып та қояды. Ол келе сала-ақ арыстан отырған жартастың басындағы ұшқатқа 

шығып алады да, астында отырған арыстан мен жолбарысқа алымсынбағандай анда-санда еңкейе қарап 

қояды... Бауыр жүнінен тамшылаған қызылға жабыла қарап отырған аңдар оның арыстаннан жоғары 

шығып алғанына қайран қалысады. Бір-бірлеріне «бұнысы кім?» деп ымдасып та қояды. 

«Бойы биттей болғанда қорықпайтын үлкен жүрегі қай жеріне сиып тұр екен?» деседі кейбірі, үстіндегі 

қызылы сілкінген сайын төгілген кішкене қонақ отырған ұшқатынан түспейді. 

Төбе басылықты біреулері қызғанып, біреулері қолға түсере алмай отырған аңдар аяғында әлгі араларына 

келген аңға мақұл болысады. 

Аузы алты қарыс арыстан мен жарлығы жанды алатын жолбарыстан әлде қайда әлсіз келген, түсі жылы 

қонақтан ешкімі зәбір шекпеспіз деп ойлайды. Біреулері: «Қаны сорғалап жүрсе, қалпы қурамайтын 

неткен керемет, әлде бағымызға келген әулие ме...», – деседі. 

Өмірінде көрмеген аңның өзінен жоғары отыруға қалай батылы барғанына қайран қалған арыстан да оны 

тарпа бассалудан жасқанады. Сонымен төбе басы болып сайланған кішкене қонақ дау-шарға тұтас төрелік 

етіп шығады. Бірақ күңкіл аз болмайды. 

Күндер өтіп тағы бір жиын болғанда, аңдар оның алдына және жиылады. Ол жартасқа шығып ұйғарылған 

үкімдерді оқып тұрғанда алдынан кіп-кішкене бір сымпыс құйрық суыр тұра жөнеледі. Төбе басы өзін 

төбесіне көтеріп отырған аңдар мен алдындағы жұмысты, төрелікті ұмытып, мінбеден ытып түсіп соны 

қуа жөнеледі. Алғашында аңғармаған азулылар оның кім екенін сонда ғана біліседі. Сыршының шелегіне 

түсіп, иттен қорыққанынан ұшқаттың басына қашып шыққан мысық екен. 

Отарлап қуып, кейде қанды сорпа болып жүріп алатын азықтары алдына келгенде тісі қышып, іші 

шуылдап отырған азулыларға бұл аспаннан түскен сәт еді. Бәрі табанда-ақ тап беріседі. Мұның да 

алғашқы хабары түлкіден болады. Ол төбе басы ытқи бергенде-ақ қасқырға арқарды көрсетіп, ым қағып 

қалды. Төңірек лезде шыңғырған дауысқа, ақырған айғайға, күрілдеген үнге толады. Қою шаң шығып, 

қатты дүбір апаш-қопаш арпалыс басталды. 

– Теріс азу тегіне тартады. Құрғырдың өңі оңа бастағаннан шошып едім. Тегі қабылан емес пе, онан да 

«қорқақты қуа берсе батыр болады» деп қоянды сайламаған екенбіз. Тағылар тағылығын қойса, қоян 

қорқақтығын қояр еді, – деп өкініп бара жатқан дауыстар естіледі. 

Бәрінен басымырақ шыққаны:– Патшамыз арыстан болғанда, төбе басымыз қайдан оңсын, – деп өндіре 

алмаған арыздарын арыстан мен төбе бассыз-ақ өз қолымен бітіріп алуға ант еткен соңғы сөздері болады. 
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132. Жалқау мысық 

Бір үйдің мысығы бейқам өмір сүріпті. Қарны тоқ болған соң, қимылдауға ерініпті. Жалқауланғаны сонша, 

тіпті тұмсығының астынан жорғалап өтіп бара жатқан тышқанды ұстауға да құлқы соқпапты. 

Ақыр тышқан: 

– Біздің маубас, – деп, мазақтайтын болыпты. 

Бір күні қожасы екі-үш қап бидайды үйіне кіргізіп қойып, өзі сыртқа шығып кетеді. Сол кезде қап толы 

астыққа тышқандар тұс-тұстан лап қойыпты. Көзді ашып-жұмғанша қаптың тасталқанын шығарыпты. 

Жылы жерде пырылдап ұйықтап жатқан мысық тынымсыз сытырлаған мазасыз тықырдан оянып кетеді. 

Сонда қаптың жібін бытырлата қырқып, дәнді күтірлете күйсеп жүрген тышқандарды көреді де, ожырая 

қарап қойып, жата береді. 

– Ә, тамақ жеп жүрсіңдер ме? – дейді де, қозғалмайды. Орнынан тұрып, тышқандарды қуып жіберуге 

ерінеді. – Әй, қойшы, жей берсін!.. 

Бір кезде үйге кіріп келген қожасы тесілген қапты, шашылып жатқан дәнді көреді де, манаурап жатқан 

мысыққа жетіп барады. 

– Мен үйде сен бар ғой деп сеніп жүрсем, тіпті үйге кірген ұры тышқандарды да ұстай алмайды екенсің 

ғой. Сені несіне бағамын. Одан да тоғайға апарып тастап құтылайын, – деп, сақылдаған сары аязда тоғайға 

апарып тастапты. 

Ақ қарға оранған тоғай ішінде бүрісіп тұрған мысықты көрген сауысқан: 

– Жылы үйде жатып, дайын асқа семірдің. Тышқан аулауға да еріндің. Енді қайтер екенсің? Қане, мынау 

қар басқан тоғайдан тамақ тауып жей қойшы! – деп, сықылықтай күліпті. 

133. Мысық пен тышқандар 

Мысық бір күні тышқандарды қонаққа шақырып хабарландырыпты. Тышқандар хабарландыруды 

тапсырып алған соң: 

– Мысық бізбен қылыштасқан жау еді. Бүгін неғып қонаққа 

шақыратын дос бола қалды, бір сұмдық бар ма, қалай? – деп қауіптеніп, ақыры қонаққа барысады. Мысық 

басына сәлдесін орап, «қонақты» қарсы алып, алдарынан шығып, үлкен қошамет көрсетіп: 

– Қонақтар үйге кіріңдер, төрге шығыңдар, – деп құрмет білдіріпті. 

дастарқан жайып, тамақтарын алдарына қойған соң, мысық тамағын қырынып: 

– Қонақтар, тамақ алыңдар, өткенде ел де болдық, жау да болдық. 

Өткен өтті, енді қайталамайық, – дейді. Тышқандар қол қусырып, бастарын изесіп, раздықтарын білдіріп, 

рақымет айтады. Тамақтарын ішіп-жеп дастарқан жиылған соң, мысық: Тышқан жеген, кемірген, тескен 

заттарды жинап әкеліп, тышқандардың алдына қойып, мұны кім істегендігін, кім жауапкер екендігін 

сұрағанда, тышқандар: «Бүлінген затқа бір, мысыққа бір қарап, дауысын шығара алмай, «біз» дегендей, 

тұмсықтары жыбырласыпты. Сонда мысық орнынан атып тұрып, есікті тарс жауып алып, сәлдесін жұлып 

тастап: 

– Тышқандар, сендердің қылмыстарың ауыр, кешіруге болмайды. Мен ақ сәлдемді тастадым, баяғымды 

бастадым, – деп тышқандарды шетінен қырыпты. Содан бері ел аузында «мысықтың тышқанды қонаққа 

шақырғанындай» болып жүрмесін дейтін аңыз тарапты. 

134. Мысық пен тышқандар 

Бір күні, мысық тышқандарға: 

– Мен үлкен сопы болдым. Бүгіннен бастап құдайға құлшылық ету 

жөнінде шариғат сөйлеймін, барлығың келіп тыңдаңдар! – деп уағыз айтыпты. 

Тышқандар кеңесіп: 

– Бұл жыртқыш сопы болдым депті, ет жемесе, енді нені қорек етеді 

екен, сұрап ұғайық, алданып қалмайық, – деген байламға келісіпті. 

Олар мысыққа келіп осы жайлы сұрапты. Мысық: 

– Мен әлдеқашан ет жеуді қойғамын, тау бөктерінен балауса жеп, шөп 

басындағы шық суын ішіп, күнелтетін болғам, – деп жауап береді. 

Мысықты тәңір жолын ұстап, жақсы сопы болыпты деп ұққан 

тышқандар түгел онан шариғат естуге келеді. 

Мысық сопылық киімін киіп, үлкен салауатпен мінбеге шығады да, қан 
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төкпеу, ет жемеу жайлы бірталай дәлел айтып, жөн-жосық сөйлейді. 

Мысық шариғат сөйлеп болған соң, тышқандар жапа-тармағай есікке 

ұмтылады. Осы орайда мысық мінбеден қарғып түсіп, ең арттағы тышқанды тарпа бас салып жеп қояды. 

Мысық әр күні шариғат айтып, әр күні бір тышқан жеп жайбырақат жата береді. Ал, тышқандар өзінің 

күннен-күнге азайып бара жатқанын көріп сезіктене бастайды. Сонан олар бір жерге жиылып кеңес құрып: 

– Біздің түбімізге жетіп жүрген сол, әйтпесе қатарымыз неге күннен- 

күнге селдіреп барады, ең жақсысы оның дәретін тексеріп көрейік, –деген байламға келеді. 

Тышқандар келіп аңдиды. Ол әмсе дәретін көрсетпей күлмен жауып 

тастап отырады екен. Ол кеткеннен кейін тышқандар күлді ашып оның дәретін қарайды да, ішінен 

бірсыпыра боғына араласқан тышқан жүндерін байқайды. Тышқандар бұл істің сырын біледі. 

Келесі күні тышқандар бәз-баяғысынша мысықтың шариғатын естуге 

келеді. Бірақ шариғат айтудан бұрын бір тышқанды уәкіл етіп мысыққа салады. Ол: «Сопы, тақсыр, 

шариғат айтып көп әурелендіңіз, біз сізге мойынға асатын бір қоңырау тарту етейік, өйткені сіз әулие, 

ұлы сопысыз, сіз бұл қоңырауды асып алсаңыз, қайда барсаңыз да біз хабарланып, өз құрметімізді білдіріп, 

әдеп-иба сақтап жүретін боламыз», – дейді. 

Мұны естіп қуанған мысық қоңырауды мойнына асып алады. 

Шариғатты айтып болғаннан кейін ол оқшауланып ең артта қалған тышқанға тап береді. Бірақ ол мінбеден 

атылған кезде оның мойнындағы қоңырау даңылдап кетеді. Мұны естіген тышқандар арт жағына жалт 

қарайды. Сөйтіп, мысықтың шын кеспірі пәш болады. Тышқандар оған: 

– Сенің шариғатың өтірік екен! Доғар енді оныңды, сенің шариғатыңды кім тыңдасын?! – дейді. Содан 

бастап тышқандар оның шариғатын тыңдамайтын болады. 

135. Құмырсқа 

Бір құмырсқа өз илеуінде тобынан бөлініп, сол маңдағы ара, қоңыз секілді жәндіктермен дос болыпты. 

Жем іздеп шыққан құмырсқа жол үстінен бір дән тауып алыпты. Жалғыз өзі әрі-бері әуреленіп, дәнді 

орнынан қозғалта алмапты. Сонан соң көмек сұрау үшін әлгі қанатты достарын іздейді. 

Бір уақытта гүлден-гүлге қонып, шырын жинап жүрген араға жолығады 

– Досым, бір дән тауып алып едім, жалғыз өзім көтере алмағаным. Маған көмектесіп жіберші, – деп 

өтінеді. 

– Көрмей тұрсың ба, мен де жұмыс істеп жатырмын ғой, – деп ара көнбей қойыпты. Солайы солай ғой, 

мейлі деп, құмырсқа әрі жүріп кетіпті. Ол енді қоңызды тауып алады. 

Ол мән жайды айтып, көмек сұрапты. 

– Сен үшін өз еңбегімді еш қыла алмаймын, – деп, қоңыз ызыңдап ұшып кете барады. 

Достарынан күдер үзген құмырсқа мұңайып қайтып келе жатады. Жолда өзінің илеулестерімен ұшырасып 

қалады. Олар мұның түрін көріп: 

– Не істеп жүрсің? – деп, жөнін сұрайды. 

Жалғыз құмырсқа өзінің басынан кешкенін айтып береді: 

– Жалғыздық деген сол, – деп, илеулестері жұбатады да, құмырсқаның дәнін көтерісіп, әрі алып кетеді. 

Құмырсқа үйіріне қайта қосылады. 

«Жаңа достың қадірі ескі досқа жетпейді» деген екен сонда бір кәрі құмырсқа. 

136. Құмырсқаның қанағаты 

Ертеде бір данышпан кісі болыпты. Ол кісі жан-жануарлардың, құрт-құмырсқаның тілін біледі екен. 

Бір күні әлгі данышпан жолаушылап келе жатыпты. Жарты жолға келгенде ат шалдырып, дем алып 

отырса, кішкентай бір құмырсқаның дән тасып жүргенін көреді. Оны жерден көтеріп алады да, алақанына 

салып тұрып: 

– Қане, құмырсқа, айтшы, дәнді қайда алып барасың? – деп сұрайды. 

– Илеуіме апарамын, – дейді құмырсқа. Адам сұрайды: 

– Оны қайтесің? 

– Кейінге сақтаймын, – дейді құмырсқа. Адам: 

– Көп жинайсың ба? – деп сұрайды. 

Құмырсқа өз шаруасының жайын былайша баяндайды: 

– Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын да, қыстыгүні қаннен қаперсіз тынығып жатамын. 
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Данышпан құмырсқаны шыр айналдыра қарай бастады: 

– Басың неге үлкен? 

– Аз сөйлеп, көп ойлаймын. 

– Белің неге қылдырықтай? 

– Қомағай емеспін. 

– Жылына қанша дән жейсің? 

– Бір дән жеймін... 

– Соған қанағат етесің бе? 

– Одан көп жей берсем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма? Қанағат керек қой! 

Құмырсқаның ақылына, қанағатына, көрегендігіне сүйсінген данышпан оны сынап көрмек болады. 

Қорапқа бір дән салады да, құмырсқаны соған қоса қамайды. Сонан соң су тимейтін бір жайлы жерге 

орналастырады. 

– Бір жылдан кейін келемін. Дәнің бар жейтін, қамсыз жата бер, – дейді данышпан құмырсқаға ескертіп. 

Осылайша құмырсқаның азықты қалай үнемдейтінін білгісі келеді. 

Бір жыл өткен соң данышпан әлгі құмырсқаға қайта оралады. Өзі қойып кеткен жерден қорапты тауып 

алады. Құмырсқаның өлі-тірісін білмек болып, қорапты ашады. Қараса, құмырсқа тірі екен. Қасына 

қалдырған жалғыз дәннің жартысын ғана жепті. Бұған таңданған данышпан: 

– Ей, құмырсқа, – депті мұның себебін білмек ниетпен. – Сен жылына бір дән жеймін деп едің ғой. Мына 

дәнді неге түгел жемей, жартысын қалдырғансың? Не себептен сонша үнемдедің? 

Сонда құмырсқа былай депті: 

– Айтқаның дұрыс, мен жылына бір дән жеймін, ол рас. Ал сен болсаң мені қорапқа салып, қамап кеттің. 

Сыртқа шыға алмаймын. Егер сен мені бұл қамаудан босатуды ұмытып кетсең, тағы да бір жыл қамауда 

жататын едім. Бір дәнді түгел жеп қойсам, аштан өлетін едім. Соны ойлап, қанағат еттім. 

Данышпан құмырсқаның шыдамдылығы мен тастай берік қанағатына қайран қалыпты. Оны қамап 

кеткенінің қиянат болғанын, азапқа салғанын енді түсініп: 

– Менің істегенім дұрыс болмапты, кешір! – депті де, құмырсқаны қамаудан босатып жіберген екен. 

Содан кейін данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйретіпті. 

137. Хан мен құмырсқалар 

Баяғы заманда бір хан өтіпті. Өзін-өзі әлемдегі асқан ақыл-парасатты, ділмәр адам санайды екен. 

Бір күні хан қалың нөкерін шұбыртып, саятқа шығуға әзірленіпті. Жан-жаққа жаршы, хабаршылар 

шаптырыпты. «Құрт-құмырсқаға, кішкене жәндіктерге айтыңдар, он күнге дейін індерінен шықпасын. 

Әйтпесе біздің аттарымыз таптап өлтіреді!» – деген хабар таратыпты. 

Бұл хабарды естіген соң ұсақ жәндіктер індеріне тығылыпты. Ал құмырсқалар болса, әлгі ханды өз 

ауылдарына бір қондырып, сый-сыяпат көрсетпек болады. 

Хан қалың қолмен аңға шығады. Келе жатып, құмырсқалардың жол тосып, топтасып тұрғанын көреді. 

– Құмырсқалардың бәрі ініне тығылсын деп хабар берілмеп пе еді? Бұл не қылған шоғыр? – дейді хан. 

Нөкерлері де таңданып қалады. Таяп келген соң құмырсқа патшасын шақыртып алып, жөн сұрайды: 

– Топталып жолда тұрғандарың қалай? 

– Тақсыр, – депті сонда құмырсқалар патшасы. – Сізді жолай біздің ауылға бір күн түнеп, сый-

сыяпатымызды көрер ме екен деп, алдыңыздан шығып, тосып тұр едік. 

Хан бұған таңырқай тұрып, мысқылдай күледі: 

– Әй, ақымақтарым-ай, ойласаңдар етті, біз түнеп-ақ шығайық. Сонда осыншама адам мен ат-көліктердің 

ішіп-жемін қайдан тауып бересіңдер? Соны ойладыңдар ма?.. 

Ол жағынан қам жемеңіз, тақсыр, – депті құмырсқалар патшасы. Көп біріксе, көл емес пе! Еңбегімізбен 

ерді сыйлаймыз! 

Мұны естіген хан: 

– Ырыздығың құдайдан десең, сөзіңе тоқтар едім, – депті шалқақтап. – Бірақ сөз таппадың. Осыншама 

адам мен ат-көлікті еңбегіңмен қалай тойдырар екенсің? 

– Тақсыр, аттан түсіңіздер, – депті құмырсқалар патшасы, – егер сіздерге ас-тағам қамдай алмасақ, мен 

айыпты болайын. 

Мұны қызық көрген хан күле тұрып: 
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– Мейлі онда, қарық қылғаныңды көрелік, – деп, бір қонып аттануға көніпті. 

Сөйтіп, құмырсқалар патшасы хан мен оның нөкерлерін арнайы әзірлеп қойған шатырларға бастап алып 

келіпті. Ат-көліктерін қора-қораға орналастырыпты. 

Содан кейін құмырсқалар патшасы барлық құмырсқа атаулығы әрқайсысы бір-бір түйірден нан үгіндісін, 

бір-бір бас сұлы, бір-бір сабақтан жабайы жоңышқа алып келуге әмір беріпті. 

Құмырсқалар өз патшасының жарлығын орындау үшін жан-жаққа тарап кетеді де, бірінің соңынан бірі 

кері орала бастайды. Біраздан кейін нан, сұлы, жоңышқа төбе-төбе болып үйіліп қалады. Оған 

қонақтардың ат-көлігі сылқия тояды. 

Мұны көрген хан қайран қалады. Өзінің ақылы жетпей, ұтылғанын іштей сезеді де, құмырсқалар 

патшасын қалай да бір сүріндірудің амалын ойлайды. 

– Ей, құмырсқалар патшасы, сенің басың неге сонша үлкен? – деп сұрайды. 

– Ақылымыздың молдығы шығар, тақсыр,– деп жауап беріпті құмырсқалар патшасы. 

– Ал белің неге қылдырықтай? – дейді хан кекесінмен. Бұған да құмырсқалар патшасы байсалды жауап 

қайырады: 

– Аса ауыр жұмыстарды атқарар кезде белімізді тас қылып буып аламыз. Бүгін сізге аса зор сый-сыяпат 

көрсетуіміз керек. Сондықтан белімізді мықтап буып алғанбыз. Беліміздің тым қылдырықтай көрінуі 

содан шығар. 

Хан құмырсқаның тапқырлығына таң-тамаша қалады. Одан әрі не сұрарын білмей, ойға шомады. Сонда 

уәзірі: 

– Тақсыр, ақылыңыз дариядай еді, қисынды сөзді қардай боратушы едіңіз. Құмырсқалар патшасына басқа 

айтарыңыздың болмағаны ма?– депті ханның көңілін аулап. 

– Жүйелі сөзге жетесіз таласады, – депті хан басын иіп. – Мен тоқтадым. 

Хан үн-түнсіз түрегеліп, аңға да шықпастан үйіне қайтып кетіпті. 

138. Құмырсқа мен елік 

Құмырсқа мен елік дос болыпты. Мұны білген басқа хайуандар: 

– Елік ақымақ қой, құмырсқа дос болып несімен жырғатады, – дейді 

екен. Бір күні су ішіп тұрса, құмырсқаны су ағызып келе жатқанын көреді. Елік жалма-жан шөпті аузына 

тістеп құмырсқаны құтқарып алыпты. Құмырсқа елік досының бұл жақсылығын қайтып ақтасам болар 

деп жүріпті. 

Бір күні құмырсқа, бір аңшының қолына мылтық алып, жусап жатқан елікке баспалап таяп қалғанын 

көреді. Содан құмырсқа жүгіріп отырып барып әлгі аңшы елікті нысанаға ала бергенде, аңшының 

балтырын шағып алады. Балтыры шым етіп ауырған аңшы еңкейіп балтырын сипап қалғанда, қолынан 

мылтығы түсіп, ағаш сылдыр ете түскенде, елік біліп зытып берген екен. Сөйтіп, құмырсқа досының 

жақсылығын ақтаған екен. 

139. Қарға баласын «аппағым» дер, кірпі 

баласын «жұмсағым» дер 

Жер-дүниенің патшасы Сүлеймен пайғамбар кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық қылды. 

– Сен, қарға бар! Бір түнде жер-дүниені аралап, бір жақсы сайрайтын құс тап. Бұл құсты үйдің бас 

жағындағы тұрған қапасқа отырғыз. Таң атқанда бұл құс мені сайраған даусымен оятсын! 

– Сен, кірпі, барып жердің жүзін тінтіп, маған бір жұмсақ нәрсе тап, бұл нәрсені әкеліп, дәл менің 

жастығымның үстіне, бетіме таяу қой! Құс сайрағанымен оянып, қапасқа қарай бергенде, бетім бұл 

нәрсеге тисін, – деді. 

Қарға дамыл таппай, көп жерлер аралап, құстардың сайрағанын естиді. Бұған бір де құстың сайрағаны 

жақпайды. Мұның ойлауынша, бұлбұл, сандуғаш һәм басқа құстар жаман сайрайтын көрінеді. Даусы 

жақсы құсты таба алмай, қарға сорлы қайғырды: «Енді маған өлім келеді ғой», – деп. Таң мезгілде талып, 

шаршап қарға ұясына қайтты, «балаларын бір көріп, амандасып кетейін» деп. Пақыр анасын көріп аш 

балапандар шиқылдап, қарқылдай бастады. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай жақсы, нәзік көрінді. 

Бұлардың қасында бұлбұл, сандуғаш әлдеқайда жаман сайрайтын көрінеді. Қарға сорлы қуанып, 

балаларын Сүлейменге әкеліп, мұның қапасына отырғызады. 

Кірпі түні бойы дамыл таппай, жердің жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді, іздесе де таба алмайды. Бұл да 

шалдығып, шаршап, үңгіріне қайтып келеді. Пақыр анасын көріп, мұның балалары алдынан шығып 
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құшақтайды, кірпі де құшақтайды. Кірпіге балаларының денесі сондай жұмсақ көрінеді. Бұл ойлайды: 

«Жердің үстінде өзімнің балаларымнан жұмсақ нәрсе болмас», – деп. Көп ойламай, кірпі балаларын 

Сүлейменнің жастығының үстіне әкеліп қояды. 

Таң атты. Қарғаның балалары қарқылдап, шиқылдай бастайды. Сүлеймен «бұл не?» деп, қапасқа қарай 

бергенде мұның бетіне тікенектер кіріп кетті. Қараса, қапаста қарғаның балалары отыр, жастығының 

үстінде кірпінің балалары жатыр. 

Сүлеймен ашуланып, қарға мен кірпіні шақырып алып, бұлардың басын кесуге бұйрық қылады. Жазалы 

болған кірпі мен қарға «дат, тақсыр» деді. Сүлеймен «дат» берді. Екеуі бастан-аяқ қылғандарын баян етіп 

еді, ойға түсті. Бұл ойлайды: «Әркімдікі өзінікі-өзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық һәм 

мамықтан жұмсақ», – деп, қарға мен кірпіні босатып жібереді. 

140. Құзғын қарға 

Бұрынғы өткен заманда бір қарға көшкен жұртқа ұшып келеді. Сол жұртта көлеңкеде жатып қалған 

тоқтыны көреді. Тоқтыға айтады: 

– Сенің көзіңді жеймін, – дейді. 

Тоқты: 

– Жарайды, менің көзімді жеу үшін алдымен аузыңды суға жуып кел. Өйткені сенің адалдығың шамалы, 

былғаныш едің. Сонан соң мен саған көзімді беремін, – депті. 

Қарға ұшып суға барады, суға барып мынаны айтады: 

– Су, сен менің аузыма ілін, мен аузымды жуып, тоқты жеймін қаңқ-қаңқ, – дейді. 

Су: 

– Мен сенің аузыңа қалай ілінейін, онан да ыдыс тауып әкеліп, су алып, аузыңды жу, – деді. 

Қарға сынық аяқ тауып алып, оны ұстаға апарады. 

Ұстаға шегеле деп айтқаны: 

– Ұста, ұста, шегелеші аяқ, апарамын су, ілейін су, жуамын ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ... 

Ұста: 

– Бұл аяқты шегелеу үшін бұғының мүйізі керек, онсыз жарылып іске жарақсыз болып қалады, – дейді. 

Қарға ұшып бұғыға барып: 

– Бұғы, бұғы, берші мүйіз, апарайын ұста, шегелесін аяқ, ілейін су, жуайын ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ, 

– дейді. 

Бұғы: 

– Ой, ақымақ, өз мүйізімді қалай түсіріп бермекпін, онан да мынау жерде ит бар, соған қуғызып түсіріп 

ал, – депті. 

Қарға итке барып: 

– Ит, ит, қушы бұғы, түссін мүйіз, апарамын ұста, ілейін су, шаям ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ... – деді. 

Ит: 

– Мен өзім ашпын, оны қуып түсіріп беруге шамам жоқ, сен бұғыны қусын десең, мына жерде сиыр жүр 

соның сүтін әкел, – дейді. 

Қарға ұшып сиырға барып: 

– Сиыр, сиыр, берші сүтіңді, ішсін ит, қусын бұғы, түссін мүйіз, апарайын ұста, шегелесін аяқ, ілейін су, 

жуайын ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ... – деді. 

Сиыр: 

– Мен бұзауымды жарытпай тұрмын, сүт алам десең мына жерде құрақ бар, соны орып әкел, бұзау да 

тойсын, ит те ішсін, – депті. 

Қарға ұшып отырып құраққа барып айтқаны: 

– Құрақ! Құрақ! Орылшы құрақ, жесін сиыр, шықсын сүт, ішсін ит, қусын бұғы, түссін мүйіз, апарамын 

ұста, шегелесін аяқ, ілейін су, жуайын ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ...– дейді. 

Құрақ: 

– Мен құр босқа орылам ба, болмаса өзімнен-өзім жұлынайын ба, сен орақ тауып алып, орып ал, – дейді. 

Қарға бір сынық орақты тауып алып, тағы ұстаға апарады. Ұстаға барып мынаны айтады: 

– Ұста, ұста соқшы орақ, орылсын құрақ, жесін сиыр, шықсын сүт, ішсін ит, қусын бұғы, түссін мүйіз, 

апарамын ұста, шегелесін аяқ, ілемін су, жуамын ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ...– деді. 
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– Жарайды, олай болса, ана көмірді әкел, – деп жұмсапты. Қарға көмірге басын сұғып, аузымен тістеп 

алып жатқанда, ұста басын кесіп алған екен. 

141. Қарға мен баласы 

Қарға баласына: «Адам баласы біздің дұшпанымыз, сақ болыңдар, екі шоқып бір қараңдар», – деген. 

Сонда баласы: «Екі шоқып бір қарамай, бір шоқып екі қарағанда аштан өлеміз бе», – деген. 

Қарға: «Адам баласы ұратын тасын қойнына тығып жүреді», – деген, сонда баласы айтқан: 

– Тасты қойны мен қонышына салғанша, қолына ұстап жүрсе болмай ма? – деген. 

142. Қарғаның бөспелігі 

Лашынның балапаны топшысы қатып, ұядан ұшқан соң-ақ жемін тауып жеуге шығыпты. Жолшыбай бір 

қарға оған қызылшы болып ерсе керек. Алғаш бауын үйректің балапанымен ашқан лашын олжасын 

қарғаға байлапты. 

Көктен тілегенін жерден тапқан қарға барлығын жапырып тастағандай екі иінінен дем алып, әлгі үйректің 

балапанын ұясына алып келіпті. 

– Не деген тәтті, мұны қайтып алдың, төс еті неткен жұмсақ еді, – деп, балапандары таласа-тармаса жей 

бастапты. Сонда қарға: 

Бұл шешең аюды алған белеңдегі, 

Судағы балықты да тереңдегі. 

Көл шетінде көк ала үйрек тұр ғой, 

Өгіз сасық немені де алад өлеңдегі, – 

деп бөсіпті. 

143. Қарға мен лашын 

Бір қарға көп жемтік өлексені жиып таусылғысыз етіп, таудай қылып үйіпті. Бір қыран лашын-бидайық 

соны көріп: «Мынауменен жақын болсам, өмірімде қарным ашып, өзегім тала ма», – деп, сол қарғаға 

тимей, үйді-үй қонып жақындасып жүріпті. Манағы бидайық көрінгеннің желкесін қиып тастай береді 

екен. Сүйтіп жүре-жүре қарға манағы бидайықтың қиып тастап жүргенін ұмытып кетіп ойлапты: «Осы 

жеген нәрселерімнің бәрін өзім алып жеп жүрмін ғой», – деп. Екінші ойлайды: «Осынша үйілген 

боқтығым тұрғанда маған жолдас болып лашынға не керек, өзім лашыннан артық емеспін бе», – деп, 

шалқаң-шалқаң басып «қарқ-қарқ» деп тауды жаңғырықтырыпты. Мұндай шалқаң басып тау 

жаңғырықтырғанын көрген соң әртүрлі құстар маңайына жиыла беріпті. 

– Пәлі, қарғам, пәлі даусыңа, бір сенен артық құс жоқ, – деп, манағы үйіліп жатқан жемтіктің шетінен 

шеттеп жеп жүрісіпті. 

Сонан соң баяғы бидайық мұның бұл ызасына шыдай алмай қанатын қомдап алып, аспаннан бір келіп 

қарғаға түйілген екен. Манағы қасындағы үйіліп-төгіліп жүрген құстан жалғызы қалмай быт-шыт болып 

кетіпті. Сонда қарға жаныменен қайғы болып, кірерге жер таппай жиған боқтығы басына пәле болып 

тигенін білген соң айтты дейді: «Әкем жеген боқ еді, шешем жеген боқ еді, құстың етін жегенім жоқ еді. 

Енді осы қылық өзіме айып еді», – дейді. Мен ойладым: «бұл бишара қарғаның жиған боқтығы басына 

пәле болды ғой», – деп. «Неге десең, оның жиылған боқтығы болмағанда лашын да оған айналмас еді 

және басқа құстар да қасына жиылып желіктірмес еді» және ойладым «өз көзіне көрінгенді қиып тастап 

жүрген лашын қарғаға не себептен жолдас болды?» – деп. Ақыры ойлап тұрсам, бәрі нәпсіге ерген дүниеге 

келеді екен. 

144. Қарғаның достығы 

Бұрынғы заманда бір кедей адам болыпты. Бұл адам тұзақ құрып, құс ұстап саят қылып жан бағады екен. 

Бір күні бір жіпке жем шашып, тұзақ құрып қойған екен. Мұны кептер көріп патшасына айтады. Соны 

барып жеп келсек қайтеді деп. 

Сонда патшасы: «Адам баласы амал-қайласы бар қу болады. Тұзақ деген нәрсе құрып қойып, алдап ұстап 

алып жүрмесін», – дейді. Сонда да бүтін ел жиылып барамыз деп оған бәрі барып тұзаққа түсіп қалады. 

Сонда патшасы тұрып келмелік деп едім, тілді алмадыңдар. Міне, ұсталдық. Ал, бәріміз бірдей құбыла 

жаққа көтеріле ұшалық деп, бір күн ұшып адамы жоқ иен қалаға келіп қонады. Бұл шаһарда ешбір жан 

жоқ тышқанның астанасы екен. Сонда Кептер патшасы тышқан патшасына келіп, басына киілген пәлесін 

айтып жылайды. «Мені осы пәледен құтқарсаң, жақсылығыңды өмір бойы ұмтпаспын. Өзім өзіңізбен өмір 

бойы дос болар едім», – дейді. Сонда тышқанның патшасы еліне бұйрық қылып, «мыналардың 
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мойнындағы тұзақты қиып, босатыңдар», – дейді. Сонда тышқанның бүтін қолы жиылып келіп, 

кептерлердің мойнындағы тұзақты қиып босатады. Сол арада бір қарға мекен етіп жүреді екен. Сол 

тышқан патшасына келіп, «сен кептерлерді босаттың, мен сенімен дос болайын деп келдім», – дейді. 

Сонда тышқанның патшасы, «құдай сені көрсетпесін, сыртыңнан ішің қара», – депті. Сонда қарға күнде 

тышқан патшасына келіп-кетіп жүріп аяғында тышқанға айтты, мен сенімен дос болайын. 

– «Менің үш жылдан бері көрмеген досым бақа бар, соған амандасайын, жеткіз», – депті тышқан патшасы. 

«Қарға мақұл» депті. Тышқан мен бақаның арасында бір дария бар екен, қарға тышқанды қанатына 

мінгізіп алып бір күн, бір түн ұшып, дарияның ар жағындағы бір аралға түсті. Сонда тышқанның досы 

бақа да амандасып көрісіп, жыласып-сықтасып құшақтасып қалды. 

Сонда бақа: « қайтіп бұл жаққа ұшып шықтың», – дейді. 

Тышқан: «Мына қарға менімен дос болып, сол қанатына мінгізіп, әкелді», – дейді. 

Сонда бақа: «Сенің бұл досың қарға екен, бір күні өзіңе қас қылып қояр мен саған бұрынғы заманда төрт 

жануардың дос болып бір-біріне жанын қиып, бірін-бірі өлімнен құтқарған екен. Мен соның әңгімесін 

айтып берейін. Сен тыңла», – дейді. Тышқан мақұл дейді. 

Сонда бақа: 

«Ол төрт нәрсе – тышқан мен бақа, үйрек пен киік еді. Бір күні патшаның баласы аудан қайтып келе жатыр 

еді. Бұған төртеуінің бірі бақа жолығып еді. Жол болуға жақсы деп қоржынға салып алады. Мұны киік 

досы көріп, үйрек пен тышқанға хабар берді де, «Мен аушының алдынан ақсаған болып қашайын, үйрек 

сен тышқанды қанатыңа салып мінгізіп ұш. Аушы мені қуып кетіп, қоржынын тастар. Тышқан қоржынды 

тесіп, бақаны шығарсын», – деп, өзі аушының алдынан ақсаңдап қашады. Аушылар қоржынды тастап, 

киікті қуып кетеді. Үйрек ұшып келіп, тышқан қоржынды тесіп құтқарады. Сөйтіп, төртеуі аман-есен 

қашып құтылады, міне, шын дос деп осыны айт. «Сенің досың осылардай болса жарар еді», – деп тұрғанда 

қарға батыр қарқылдап келіп, досы тышқанды басып қалды. Бақа байқұс суға секіріп, әрең құтылды. 

145. Қарға мен бүркіт 

Бір күні ақымақ қарға жар басында қонып отырса, бір бүркіт келіп, сайда жайылып жатқан қойдың ішінен 

бір қозыны іліп алып тасқа шығып жеп отырыпты. Мұны көрген қарға «Мен де бүркіт сияқты біреуін іліп 

алып, жемеймін бе? – деп ойлапты да мен алсам қозыны алып не қылам, үлкен қошқарды алмаймын ба,» 

деп бар күшін жинап, қанатын қомдап, жартастан еңкейіп түйіліп барып бір қошқарға түсіпті. Қарғаның 

шілбиген жіңішке саусақ тырнақтары қошқардың қалың жүніне ілініп қалып, қошқарды алғанды қойып, 

өз тырнағын шығара алмай, қошқардың үстінде далпылдап жатқанда, анадайдан қарап отырған қойшы 

келіп,қарғаны ұстап алып, баласына ойыншық қып беріпті. Осыдан бастап «Қарғаның қошқарға түсуі 

сияқты», – деген тәмсіл ел аузына тарапты. 

146. Кезқұйрық пен бақа 

Нөсер құйып, өзен тасиды. Бір бақа өзеннен малтап жағаға шығып, шөп басындағы су моншақтарын 

шашырата шоршып, ән салып жырғап жүреді. 

Әуе кеңістігінде жер бетін шарлай ұшып бір аш кезқұйрық шүйілген бойы оны іліп алып, әуе кеңістігіне 

шарықтай жөнеледі. 

Бақа төмен жаққа көз салады, жер бетіндегі үйлер мен ағаштар көз ұшында қара ноқаттай болып бұлдырап 

арт жақта қалып жатады. Есеңгіреген бақаның көзі шұбартып кетеді. Ол қайта қарауға батылы бармай, 

көзін тарс жұмып алады. Ол «ажалымның жеткені осы, кезқұйрықтың тегеуірінен енді маған құтылу жоқ 

қой» деп ойлайды. Сөйтсе ол, тәуекелге бел байлап, жүрегін тоқтатып, өжеттене: 

– Кезқұйрық, мені қайда апарасың? – деп сұрайды. 

– Таудың ұшар басына апарып, келісіп бір тоямын. 

Бұны естіп жүрегі зырқ ете түскен бақа енді құрыдым, мекеннен 

шалғай тау басына барғанда мені кім арашалап алады деп шошып кетеді. Сонда да бақа қапияда ақыл 

тауып, бейне қуанған жанша: 

– Кезқұйрық, саған мың бір рақымет, менің өзім тау бақасы едім, ата- 

ана, ұрық –туғандарым сол жерде еді, енді солармен бет көрісетін болдым. Өлер алдында жақын, 

жұрағаттарыммен бет көрісудің өзі бір ғанибет қой, – дейді. 

Мұны естіп әрі-сәрі болған кезқұйрық «тауда мұның көп туысқандары бар болса, апарғаным келіспес» 

деп ойлап артына бұрылады да, өзен жаққа қарай ұшады. 
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Іштей қуанышқа батқан бақа: 

– Мені тағы қайда апарасыз, – дейді. 

– Өзендегі көпірге апарамын. 

Мұны естіп бақа өп-өтірік зар қақты: 

– Айналайын аға-екеш, көпірде менің туыс-туғандарым болмағаны 

былай тұрсын, танысым да жоқ. Өлер кезімде туыстарыммен дидарласа алмау үлкен қорлық қой! – дейді. 

Ол жалынған сайын мәз болып масайраған кезқұйрық сол араға келіп бақаны көпірге тастап, өзі көпірдің 

басына қонды да қарқылдап: 

– Бақа, өлер алдыңда тағы қандай өтінішің бар? – деп сұрайды. 

Көпір астындағы сырылдап ағып жатқан өзенге көз қиығын тастаған 

бақа кезқұйрыққа: 

– Сіз бір нағыз сайыпқырансыз, мен болсам бір қораш бақамын, сен 

мені жегенде ызбарлылақ болыңыз, алдымен тұмсығыңыз бен тырнағыңызды тасқа қайрап, қылпылдатып 

алсаңыз, – дейді. 

Бақаның айтқан сөзін жөн көрген кезқұйрық, бір тасты тауып 

тұмсығын қайрай бастайды. Осы орайдан пайдаланып өзенге секіріп түскен бақа судан жарым денесін 

шығарып тұрып, кезқұйрыққа: 

– Сау тұрыңыз нәдүрісім, өзен – менің мекенім, менің ата-бабам мен 

туыс-туғандарымның бәрі осы жерде, – деп суға сүңгіп ғайып болады. 

Кезқұйрық ызадан жарылардай болып меңірейіп отырып қалады. 

147. Батыл есек 

Есек жүк тасудан қашып, әбден жалығады. Бір күні ол өзімен жолдас болып жүрген түйеге келіп: 

– Әй, түйе, мен жүк тасудан әбден жалықтым, жон терімнің тамтығы қалмады! Жүр, екеуміз бірлесіп 

қожамыздан қашайық та, ойымызға келгенін істеп, өз еркімізбен өмір сүрейік, – депті. Түйе үндеңкіремей, 

ойланыңқырап барып жауап қайырыпты: 

– Шынында да, қожамыздың жаман екені рас, көп жұмсайды, күтіміміз жаман-ақ. Мен қашуға қуанар 

едім, ал қалай қашасың? Есектің жауабы дайын еді. Ол: «Мен ойлап қойғанмын, қам жеме. Ертең қожамыз 

бізге тұз артып қалаға барады. Бастапқыда біз айдағанына көніп тыныш жүреміз, ал тауға шыққан соң 

титықтап болдырған болып, жығыламыз да тұрмаймыз. Қожамыз бізді қарғап-сілеп, таяқтың астына 

алады. Біз сонда да тұрмаймыз. Ол әбден шаршап, басқа көлік әкелгелі үйіне қайтады. Біздер емін-еркін 

оңаша қаламыз, тек қана аяғың шыдаса болғаны, қайда қашсаң да, еркің өзіңде», – дейді. 

Түйе көңілденіп қоя беріпті: 

– Сенің мұның табылған ақыл, данышпандық деп осыны айт! Тап солай істейміз, – дейді ол. Олар ертеңгі 

таңды күтеді. Қожайыны ерте тұрып, есек пен түйеге қаптаулы тұз артып, қалаға жөнеледі. 

Көліктер жарым жолға дейін бұрынғысынша жүріп барады. Түйе ең алды, оның артында есек, ең соңында 

қолында таяғы бар қожайын келе жатады. Түйе мен есек тауға шығысымен әбден болдырған болып 

жығылады да, тұрмастан жатып алады. 

Қожайын оларды: 

– Өй, оңбаған жалқаулар, жатып ішер, арам тамақтар! Таяқ жеп сілейместен бұрын тез тұрыңдар! – деп, 

сөгіп балағаттайды. 

Олар қожайынның сөзін құлағына да ілмей, түк естімеген болып жата береді. Қожайыны ызаға булығып, 

көліктерді таяқтың астына алады. Түйені ол отыз тоғыз рет таяқтайды, бірақ ол былқ етер емес, 

қырқыншы таяқты сілтегенде түйе ойбайын салып ұшып тұра келеді. 

– Солай ма! Саған әлдеқашан осы керек еді, – дейді де, қожайыны есекті таяқтауға кіріседі. Ол есекке 

қырық таяқ соқты, ол қыңқ етпестен жата береді, тағы оған елу таяқ соқты, есек былқ етер емес, алпыс 

таяқ соқты, есек қозғалар емес, жатқан күйінше жата берді. 

Қожасы жағдайдың нашарға айналғанын байқады. Есектің көп ұзамай-ақ өлетін түрі бар. Бұл бір тап бола 

кеткен қаза ғой, амал қанша?! Ол есектің жүгін түйеге артады да, жолға шығады. Өз жүгіне есектің жүгі 

қосыла артылған түйе, аяғын әрең басып есекті қарғап келе жатыр: «Қарғыс атқыр есек, сенің тіліңді 

аламын деп, қаншама таяқ жедім, оның үстіне екі есе жүк көтеріп келемін!». Есек сол жатқанынан, 

қожайыны түйені жетектеп қырдан асқанша жатты да, олардың қарасы үзілген соң, ол тұра салып, бет 
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алды қаша жөнелді. Есек сол қашқаннан үш күн қашады, үш таудан және үш алқаптан асады, ақырында 

Тентек өзенінің жағасындағы кең алқапқа жетеді. Есекке тоғай алаңы ұнайды да, сол жерге мекендеп 

қалады. Ол тоғай көптен бері бір күшті жолбарыстың меншігінде екен. Бір күні жолбарыс өзінің меншікті 

жерін аралап көруге шығады. Ол ертемен шығып, түс кезінде есектің үстінен шығады. Есек құйрығын 

шыпшаңдата түсіп, тоғайда емін-еркін жайылып жүр екен. «Бұл мен көрмеген, неткен аң болды екен?» – 

деп, ойлайды жолбарыс. Есек жолбарысты көріп, есінен тана қорқады. «Менің ажалым жеткен екен!» – 

деп ойлайды ол. Қарсыласпай босқа өлгенше, бұл қорқынышты жыртқышқа өзімнің ерлігімді көрсетіп, 

өлгенім артық», – деген ұйғарындыға келеді. 

Ол құйрығын шаншылта көтеріп алады да, құлағын қағып қойып, бар даусымен ақырып қоя береді. 

Жолбарыс қорыққанынан көзінің оты бұлдырап, кейін қарай бар дәрменімен жортып, артына бұрылып 

қарауға да мұршасы келмейді. Жолда оған қасқыр кездесіп: «Мұнша кімнен қорықтыңыз, әміршім?» – 

депті. 

– Мен бір аңнан қорқып келемін, ондай қорқынышты аң дүниеде жоқ шығар, оған құлақ орнына қанат 

біткен, бас дегенің бақырқазандай, ақырған үнінен жер сілкініп, көк жарылғандай,– дейді. 

– Сабыр етіңіз, сабыр етіңіз, – дейді қасқыр. «Сіздің кездескеніңіз есек болмасын? Ұсқыны соның өзі ғой. 

Жарайды, ертең оны екеулеп арқан құрып ұстармыз». Қасқыр келесі күні арқан тауып алады да, оның бір 

ұшын жолбарыстың мойнына, екінші ұшын өзінің мойнына байлап, екеуі алаңға қарай жөнеледі. Қасқыр 

алда жүріп келеді, ал жолбарыс оған тығыла түсіп, артта келеді. Есек бұларды алыстан көріп, аузын кере 

ашып, бұрынғысынан да қатты ақыра бастайды. 

Жолбарыс қасқырға айқайлап: 

– Е, жарқыным, сен мені мына сұмырайға жем қылғалы әкеле жатқаның белгілі болды! – деп, ол бір жаққа 

қарай пәрменімен жұлқына жөнелгенде, қасқырдың басы жұлынып кетіпті. Жолбарыс демі құрып үйіне 

жеткенше жүгіреді. Сол кезде оған сауысқан ұшып келіпті. Ол шықылықтап, секелектеп алыпты да, 

жолбарыстан болған уақиғаны жай-күйін түгел сұрап біліпті. Содан соң: 

– Сәл сабыр ете тұрыңыз, мен ұшып алаңға барайын, қандай жыртқыш екен, не істеп жүр екен, біліп 

алайын. Барлап алып, бәрін сізге баяндайын, – дейді. Сауысқан тоғай алаңына ұшып кетеді. 

Есек ұшып келе жатқан сауысқанды алыстан көреді де, аяқтарын серейтіп өлген болып жата қалады. 

Сауысқан сол жерде өз көзіне өзі сенбейді. Сұлап жатқан қорқынышты жыртқыштың тап өзі. 

Ол тіп-тіке есектің үстіне шүйіліп түседі де, алды-артына жорғалап жүріп, жолбарысқа керемет 

жыртқышты өзім өлтірдім деп, айтудың сылтауын іздей бастайды. Осы жерде жатқан бидайдың бір түйір 

дәнін көріп, оны шұқығалы тұмсығын соза бергенде, өз сорына қарай, сүрініп кетіп басы есектің тірсегіне 

ілініп қалады. Өліп жатқан есек тіріле кетіп, сауысқанды тірсегімен қысып тұрып, құйрығымен сабалай 

береді. Сабай береді кеп, сабай береді. Сабап-сабап түте-түтесін шығарады, жүні бұрқырап алаңды басып 

кетеді. Дәрмені кеткен сауысқанды теуіп жібергенде анадай жерге барып, ұшып түседі. Сауысқан 

жоғарыдан төмен қарап, өз ісіне өзі өкіне, шықылықтаған бойымен аһлап-уһлеп, бір жанбастай ұшып, 

кері қайтыпты. Ол ұшқан бойымен жолбарысқа алыстан айқайлап: – Жаның барда бұл тоғайдан жоғал! 

Қарғыс атқан аң, мені өмірлік жарымжан етіп жіберді. Абайла, менің күнім саған да туып жүрмесін! – 

деді. 

Мұны естіп жолбарыстың зәресі қалмады. Ол көр-жерін жинап, арқалап, алды-артына қарамастан алыс 

бір елге қарай тартып отырыпты. Ал батыл есек кең алаңда әлі өмір сүріп жатыр. 

148. Есек пен өгіз сырлары 

Ілгері заманда бір адамның бір өгіз, бір есегі болыпты. Есек әман рақатта, сарайда шөп жеп, суын ішіп 

тұра береді. Өгіз әман ауыр жұмыстарда болып михнатпен күн кешіреді екен. Яғни – жер жырту, егін 

суару, тағы басқалар. Бір күндері өгіз есекке мұң-мұқтажын айтып шағады «Арыдым, шаршадым, бар 

ауыр жұмыс менің мойнымда» деп. «Ал, достым, сенің маған беретін қандай жәрдемің бар?» – дейді. 

Мына ауырлықтан рахаттанатын есек: «Олай сен шаршап, жүдеген болсаң, менің айтатын мынадай бір 

ақылым бар, сен ауырған болып, шөп жеп, су ішпе, бүгіннен бастап, таңертең қожамыз сенің 

ауырғаныңды көрсе, мүмкін жұмысқа мінбей қалдырар», – деп үйретеді. Бұлардың қожасы хайуан тілін 

білетін оқымысты адам екен, есектің өгізге үйретіп жатқан айласын естіп тұрады екен. Таңертең өгіздің 

оттамай тұрғанын көріп үндеместен, есекті жұмысқа жегіп алып кете барады. Жұмыс басына барған соң, 

есекті күндегі өгіздің істейтін жұмысының бәріне салады, есек әбден шаршап қалжырайды. Жұмыстан 
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қайтып үйге келген соң, есекті ағытып өгіздің жанына қоя береді. Өгіз есектен: «Хал-жайың, қалай болды, 

шаршаған жоқсың ба?» – деп сұрайды. 

Есек: «Халім жақсы, шаршап онша ренжігем жоқ, жалғыз-ақ сен жағынан бір қорқыныш сөз естіп, 

күйзеліп келдім соған», – дейді. Өгіз абдырап, құлағын қалқитып: «Ол қандай қорқыныш мен жағымнан», 

– дейді. Есек: «Ол мынадай, қожамыз жұмысқа барғанда адамдарға айтып келді, өгізім ауырып қалды, 

көп ұзатпай сойып сатып ақша шығарып алмасам, арыған соң құнды бұл шығармайды ғой», – деді. Мұны 

естіп өгіз сасқалақтап: «Достым, ендігі ақыл не болды», – деді. Есек айтты: «Менің саған айтар ақылым, 

сен бұрынғыдай шөп жеп, су ішіп тәуір болғаныңды әдет бойынша көрсетпесең, мен түбінен қорқып 

отырмын, ұнамсыз іс бола ма деп саған», – деген соң, өгіз тұра сала жалмаңдап, тілін орап шөп жеп, су 

іше, сауыға бастайды. Бұлардың бұл кеңестерін қожайыны естіп тұрады екен, сыртынан келіп күліп 

жіберіп, үйіне қарай жүре беріпті. 

149 . Есек пен саршұнақ 

Бір күні саршұнақ бақшаға кіреді де, өсіп тұрған көкөністің әптер-тәптерін шығарып бүлдіреді. Бақшашы 

ұстап алыпты да, сілейте сабапты. Сарышұнақ есінен танып қалыпты. Бақшашы оны өлдіге санап, 

қоршаудың сыртына лақтырып тастапты. Есеңгіреп жатқан сарышұнақ аздан кейін есін жинайды да, 

сүйретіліп барып, шалғынның арасына еніп кетіпті. Сол арада біраз тыныққаннан кейін орнына тұрып, 

арғы жақтағы тоғайға барыпты. Сол жерде оның қиыспас досы қасқыр тұрады екен. 

Сүйретіліп барып, қасқырдың апанына кірген соң, саршұнақ өзінің көрген қорлығын айтып, таяқ 

зардабынан оңалғанша қасқырдың апанына паналай тұруды өтініпті. 

Қасқыр досының бұл тілегін қабылдап, бір бұрышқа жатқызып қояды да, өзі қонағын тамақтандыру үшін 

жем іздеп кетеді. Айналаны түгіл шолып шығады, ештеңе таба алмайды. Апанына бос сопиып, бос 

қайтады қамығып. Досының бұл кейпін көрген соң саршұнақ 

– Досым, бері қара, – дейді көңілін аулап. – Осы маңдағы бір ауылда саяқ жүретін маған таныс бір есек 

бар. Мен жорғалап болса да соған барайын да, осы араға ертіп келейін. Сен осында тоса тұр. Екеуімізге 

сол есектің еті бір аптаға жетер. 

– Ой, досым-ай, мұның қандай жақсы ақыл, – дейді қасқыр қуанып. – Қысылтаяңда сүйеніш болар нағыз 

досым екенсің ғой. Тезірек барып келерсің. 

Саршұнақ сүйретіліп апаннан шығады да, әлгі өзі көріп жүрген есекті іздеп кетеді. Ауылға таяп келсе, 

есек ауылдың сырт жағындағы тақырдың шөбін түртінектеп, жайылып жүр екен. 

– О, досым, – дейді саршұнақ қасына жетіп барып, – бұның не? Байқаймын, бұл арадан сен аузың толып 

шөп жей алмайтын түрің ғой. Шөпшек теріп жүргенің қалай? Білмеуші ме ең? Анау тоғайдың арасында 

балауса шалғын жайқалып тұрған жоқ па? Жүр, мен сол араға ертіп барайын. Шалғынға малтығып 

жүресің. Аз күннен кейін қарның қампиып, балықтай болып семіріп шыға келесің. Мына жерден не жеп 

жүрсің? Түріңді көріп, жаным ашиды, тарамысыңа ілініп, тыртиып тұрсың. Сүйегің сорайған ап- арықсың. 

Молшылықты естіген соң, есектің аузынан сілекейі ағып, саршұнақтың айтқанына көнеді де, шалғынды 

жерге бармақ болады. Сөйтіп, саршұнаққа ілесіп жүре береді. 

Біраз жерге барған соң, таяқтың зардабынан әлі кетіп, қалжыраған саршұнақ өзінің шаршағанын айтып, 

есектің жотасына мінгізіп алуды өтінді. Жұдырықтай тышқанға жаны ашыған есек сол арада саршұнақты 

арқасына мінгізеді де, әрі қарай жорғалап жүре береді. Тоғайға жақындау бір төбенің басына шыққан 

кезде қарсы алдындағы шалғынның арасында көкжал қасқырдың жүргенін байқап қалады. Сол жерде 

жүрісін тоқтатып: 

– Қап, әттеген-ай! – деп өкінеді есек қамығып. – Ауылға барып қайтпасам, болмады. 

– Неге, не бітіресің? – деп сұрайды саршұнақ таңданып. 

– Әке-шешемнің мұраға қалдырған мүлкін үйге тастап кетіппін, – дейді есек. – Алыс жолға шыққанда 

қауіптен қорғайтын қасиетті зат еді. Соны алып жүруім керек. 

Осыны айтады да, жалт бұрылып, ауылға қарай шапқылай жөнеледі. Жолда келе жатып, әкесі өлерінің 

алдында қайда жүрсең де әрқашан тастамай алып жүр, қауіп-қатерден сақтайды деп, беріп кеткен мүлікті 

алмай, шалғынға бармайтынын айтады. 

Сол бетімен ауылға келген соң есек ышқына ақырып қоя береді. Оның ащы даусынан шошып оянған ауыл 

иттері өре тұрып, шулай үріседі. Осы айқай-сүреңнен есі шыққан саршұнақ есектің жотасынан секіріп 
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түсіп, жан сақтайтын тесік іздей бастайды. Бірақ жасырынып үлгере алмайды, иттер тарпа бас салып, 

түте-түтесін шығарады. 

«Біреуге ор қазба, өзің түсесің» деген сөз содан қалыпты. 

150. Тышқан мен жылан 

Бір тышқан тамақ аулай кетіп ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман 

қорқып, қуып шығаруға батпай, ақыл сұрай, өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады. Ақылды 

тышқандар жиылысып отырып, кеңесіп айтыпты: 

– Сен ол інді тастап өзге ін қазып ал, жылан сенің ініңді тартып алғаны әділдік емес. Оған еш айла жоқ. 

Не қыласың? Оған тиіп мазасын ала берсең, сені жеп қояды. Оған ештеме қыла алмайсың, – дейді. 

Тышқан бейшара қайғыра-қайғыра қойыпты. Бірақ қалай кегін алуды ойлайды. 

Бір күні сейілде келе жатып інінің аузында жыланның күншуаққа жылынып жатқанын көріпті. Жанында 

бір кісі ұйықтап жатыр екен. Тышқан барып оның мұрнын тістеп алып жыланға қарай тұра қашқан. Кісі 

оянып тұра қуған. Қараса алдында жатқан жыланды көріп, тышқаннан мұның зияны көбірек болған соң, 

жыланды өлтіруге алданып қалыпты да, тышқанды қоя беріпті. Жыланды өлтіріп ол кісі кетіп қалған соң, 

тышқан қайта келіп өз ініне тұрыпты. 

Еш уақытта нашарға зорлық қылмау керек. Оған болысуға күшті адам табылады. 

151. Тышқандар 

Қамбаға бас сұқса-ақ мысық бас салып, ажалға тап бола берген соң, тышқандар оңаша бір қуысқа 

жиналыпты да, кеңес құрыпты. 

– Жауыз мысықтан қалай құтыламыз? – депті мәжілісті басқарып отырған тышқан. Бәрі үнсіз ойласып, 

амал іздей бастапты. Әрі ойлап, бері ойлап, ешқандай шара ойларына түспепті. 

Сөйтіп дал болып отырғанда: 

– Мысықтың мойнына қоңырау тағып қоялық, – депті бір тышқан білгішсініп. – Сонда оның келе жатқаны 

алыстан естіледі. Біз дыбысын ести сала тығылып үлгереміз. 

Бұл кеңеске бір кәрі тышқан мысқылдай күліп, былай депті: 

– Жарайды, солай-ақ істейік... 

Дал болған тышқандар амал табылғанына қуанып: 

– Солай істейік! – деп дауыстап жіберіпті. Бұлардан кәрі тышқан: 

– Сонда мысықтың мойнына қайсың барып қоңырау тағасың? – деп сұрапты. 

Тышқандар не айтарын білмей, үрпиісіп қалыпты. 

Сөйтіп, тышқандар күні бүгінге дейін мысықтан құтылудың амалын таба алмай келеді екен. 

152. Тышқан мен мысық 

Мысық пен тышқан дос болыпты. Бір күні екі дос келе жатып, бір құмыра май тауып алыпты. Мысық 

білгірсініп: «Құмырадағы майды қыста жейік», – деп, шұңқыр қазып, көміп тастапты. Күндер өте береді. 

Қыс келеді. Аяз қысып, қарны ашып жатқан мысықтың есіне өзі көміп қойған құмырадағы май түсіпті. 

Енді мысық сылтауратып: 

– Тышқан, менің апам ұл тауыпты, соған той жасайды екен, мені шақырып кетті, – дейді де, кетіп қалады. 

Сонан соң құмырадағы майдың төбесін ғана ойып жеп қайтады. Алдынан тышқан шығады. «Бөбектің 

атын кім қойдыңдар?» – деп сұрайды. «Төбелше қойдық», – дейді мысық. 

Келесі күні мысықтың тағы да қарны ашады. Құмырадағы май есіне түседі. Тышқанға келіп: 

– Менің тағы бір апам ұл тауыпты, тойға шақыртыпты, барайық, – 

деп, кетіп қалған мысық майды орталай жеп алады. Тышқан тағы да алдынан шығады. «Е, бөбектің атын 

кім қойдыңдар?» – деп сұрайды. «Белдемше қойдық», – дей салады мысық. Бірнеше күннен кейін 

мысықтың тағы да қарны ашып, құмырадағы майға бармақ болып, тышқанға келеді: 

– Менің тағы бір апам бар еді, сол ұл тапқан екен, шақыртыпты, – деп, кетіп қалады. Мысық құмырадағы 

майдың қалғанын жеп келе жатады. Алдынан тышқан шығады: 

– Е, бөбектің атын кім қойдыңдар? – деп сұрайды. 

– Қалдықша қойдық, – дейді мысық. 

Бір күні қысқы аяз қысады. Далаға шығуға дәттері шыдамайды. Тышқан мен мысықтың қарны ашады, 

ашыға бастайды. Сол кезде тышқанның есіне өздері тығып қойған құмырадағы май түсіп, мысыққа 
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айтады. Мысық пен тышқан көмген майларына келсе, құмырадағы майдың жұғыны да қалмапты. Сонда 

тышқан: 

– Ім-м... білдім, білдім, – дейді ренжіп, – сен үш рет үйден шығып кетіп едің. Бірінші келгенде төбесін 

жеп, Төбелше, екіншісінде ортасын жеп, Белдемше, үшіншісінде қалғанын жеп, Қалдықша дедің ғой, ә? 

– дейді. 

Өз қулығын тышқан біліп қойған соң, дойыр мысық ашуға булығып, тышқанды бас салып талайды. 

Тышқан бір тесікке кіріп кетіп әрең құтылады. Мысық пен тышқанның достығы сонымен біткен екен. 

153. Кептер мен қарға 

Бір кептер үлкен қайыңның салалы бұтағындағы қалың көк жапырақтардың арасында бейқам отыр екен, 

ентіге жылпылдап, жоғары жағындағы бұтаққа монтық қара қарға келіп қоныпты. Содан кейін мойнын 

бір жоғары, бір төмен созғылап, өңешін қырнай қарқылдай бастайды. 

Қарғаның барқылдақ даусынан кептердің құлағы бітіп, басы зеңіп, мазасы кетеді. Сонда да өзі білер деп, 

үндемей шыдап бағады. Бірақ қара қарға қарқылдауын тоқтатпайды. Денесі түршігіп, берекесі қашқан 

кептер: 

– Оу, қарға, таң атқалы балапандарыма жем тасып, әбден шаршап, мына қайыңның саясына аздап 

демалайын деп отыр едім. Мүмкін болса, біраз қоя тұршы, мазаны алмай, – деп өтінеді. 

Өзінің әніне түсінбегеніне қарғаның қабағы түсіп кетеді. Тұмсығы сорайып, кілмие қарайды: 

– Ей, осылай шаршап отырғанда көңіліңді көтерейін деп, әдейі сайрап отырған жоқпын ба?! – дейді. 

Кептер өз өтінішін ұқпаған қарғаға таңдана қарайды да, әрі ұшып кетеді. 

154. Көк кептер балапаны 

Бір көк кептер ұяға екі балапан салыпты, бұл екі балапан қанат, құйрығы жетіліп, ұшар мезгілі келгенде 

біреуі-біреуіне айтыпты: 

– Әй, шырақ, енді біздің қанат, құйрығымыз жетілді, ұшып дүниені кезіп, сауық қылып келелік, – дейді. 

Сонда біреуі (інісі): 

– Қой аға, тамашаны, сауықты қоялық, әркімнің үйренген жері жақсы, ешқайда кетпей-ақ қоялық, – депті. 

Ағасы: 

– Жоқ, сен бармайтын болсаң, маған рұқсат қыл, мен жүріп қайтам, – деп, ұшып сахараға кетеді. Сөйтіп, 

ұшып бір жерлерге қонғанда, бір бүркіт сол жерде кез болып, балапан ол бүркіттен өліп-талып шөп астына 

кіріп, аман қалады. Содан соң: «Құдай, осыдан құтқар!» – деп, құдайға мінәжат қылып сұрайды. Бұдан 

шығып, енді «мұным жарамайды екен, есім барда елім табайын», – деп, қайта ұшып келе жатып бір 

қырманға қонса, қырман иесі тұзақ құрып, ұстап алады. Одан аман-есен құтылып шыққан екен, енді 

ұясына қарай ұшып келе жатып, бір қырманға қонса, қырман иесі таспен жіберіп қап, бір аяғын үзіпті. 

Сонан соң әрең аяқтан ақсап, ұясына келіп кіріпті. Інісіне жылап келіп, мұнан соң інісінің ақылына еретін 

болыпты. 

155. Қаз бен түлкі 

Бір түлкі жайылып жүрген қаздардың қасына жермен жер болып ұрланып келіп, шеткі біреуін бас салып 

ұстап алады. Басқа қаздар қаңқылдап ұша жөнеледі. Ұсталған қазды түлкі алып соғып, алдыңғы екі 

аяғымен екі қанатынан басып тұрып, ыржыңдап күледі. Күледі де былай дейді: 

– Әй, Қазеке, егер сенің қолыңа мен түсіп қалсам, қайтер едің? 

– Қайтушы едім, – дейді қаз, жүніңнен тістеп тұрып, екі аяғымды кеудеме қойып, көзімді жұмып: «Уа, 

құдай, бергеніңе шүкір», – деп, тәуба қылар едім. 

– Ендеше мен солай етейін, – деп, шоқиып отырады да, екі аяғын кеудесіне қусырып, көзін жұмады. «А, 

тәңірім, бергеніңе шүкір», – деп, аузын аша бергенде, қаз қанатын қағып қалып, қаңқылдап ұша жөнеледі. 

Түлкі аузын ашқан күйінде қала беріпті. 

156. Қаз 

Бір қаз үйінде жүзіп жүріп, өзіне-өзі айтты. Қалай мен ғажап құспын. «Жерге жүремін, суға жүземін, 

ауамен ұшамын» мендей құс барма екен? 

Бұл күңкілді әтеш естіп, оған айтты: 

– Бекер сен мақтанасың, сен аттай жүгіре алмайсың, балықтай жүзе 

алмайсың, бүркіттей ұша алмайсың, әр істің басын шалып білгенше, бір істі терең білген жақсы емес пе? 

157. Үйрек 
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Қыстақ сыртындағы суға жүзуге барған үйрек соның қызығында күннің кешкіргенін білмей қалыпты. 

Сонан соң ол жалма-жан жағаға шығыпты. Енді қайтайын деп қыстаққа беттепті, соның арасынша 

ымыртта жабылып, қас қарайып кетіпті. Үйрек жол ортаға келе бір түлкіге тап болыпты. Тосыннан тап 

берген түлкі үйректі табанда басып алыпты да, аузын арандай ашып жемекші болыпты. Үйрек, міне, 

түлкіге жем болмақ! Осындай шұғыл сағатта, үйрек не саспапты, не қорықпапты. Ол қыстақ жаққа шола 

көз тастаған екен, есіне бір ой сап ете түсіпті. Сонан түлкіге шұғыл тіл қатып: 

– Мені шыныңмен жейсің бе? – депті. 

– Әрине, – депті түлкі. 

– Сен сияқты жүйрік еместігім өзіңе аян шығар? 

– Иә? 

– Менің әлім саған жетпейді ғой? 

– Дұрыс-дұрыс! 

– Мені көрген жерден тарпа бас салып тапжылтпадың ғой! 

– Иә! 

– Мен енді бәрібір қашып құтыла алмаймын, қашан болмасын, мені 

бәрібір жейсің, сондай бола тұра менен несін алаңдайсың? 

– Таңдайымның тасқа тимесіне сенімім кәміл! 

– Сенімің кәміл болса, мені босат, бітпей қалған шаруамды бітірейін, 

онан кейін жесең де кеш болмас. 

– Нендей шаруа айт, қане! 

– Менің түлкі сияқты шәуілдейтін өнерім бар, тамағымды кенеп 

шындап үретін болсам, сендер жол қаласыңдар! 

– Қой, ары, үйрек қайтып түлкіше шәуілдейді 

– Айтқаныма сенбесең босат, құлақ құрышыңды қандыра шәуілдеп 

берейін. 

«Бәрібір қашып кете алмайтын болған соң, мұның бұл кереметін бір көрейін», – деп түлкі үйректі 

босатыпты. 

Түлкінің шеңгелінен азат болған үйрек қанатын қағып, барқ-барқ етіп 

барқылдапты, үйрек қайтып түлкіше шәуілдей алсын. 

Мұны естіген түлкі басын шайқап: 

– Бұныңды шәуілдеу деуге қайтып болады, біздің дауысымыз былай 

деп шәуілдей бастапты. 

Мұны естіген үйрек басын шайқап: 

– Түлкінің шәуілдеуіне ұқсамайды, титтей де ұқсамайды! – депті. 

Бұны естіп ашуланған түлкі: 

– Түлкі әсілінде осындай шәуілдейді ғой! Мұның қай жері ұқсамайды, 

сенбесең, мен тағы үрейін, жақсылап тыңда, – деп тағы үріпті. 

Түлкі үрген кезде, қыстақтан бір ит осы жаққа қарай тұра ұмтылыпты. 

Үйрек әсілінде қыстақ шетіндегі үйлердің иті бар екенін, иттің дыбысшыл болатынын, түлкінің шәуілін 

естіген иттің дереу жетіп келетіндігін біледі екен. Өзіне төніп келе жатқан итті көргенде, түлкінің үні 

өшіпті, сасқалақтағанда ол үйрекке де қарай алмай, зытып беріпті. 

158. Бақа мен кірпі 

Көлшік маңындағы көгалда бақа мен кірпі бір-бірінің түрін көріп, қайран қалысыпты. Көзі бадырайып, 

жүрегі лүпілдеген бақа: 

– Тұла бойың түгел тікенек, не деген тұрпайысың! – депті кірпіге. Бақаға батпай бұйығып тұрған кірпі: 

– Өзгелердің көзінше тұла бойың тыртиып жалаңаш жүрген сенің түрің де келісіп тұр екен! Түріңді 

көргенде денемнің түршіккенінші! – деп, тікенектерін тікірейтіп, тұмсығын тыжырайтып, күліп жіберіпті. 

Екі аяғымен жер тіреп, еңсесін көтеріп, көлбақа іштей сескенсе де, есесін жібергісі келмей: 

– Осы көк майсаға бір аунамай өмір бойы тікенек арқалаған тіршілігің құрсын! – депті көмейі бүлкілдеп. 

– Бұт-борбайыңды шөпке жырғызып, жалаңаш жүрген сенің тіршілігің құрсын! – депті, кірпі тікенек 

арқасын шөгірге үйкеп-үйкеп қойып. 
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Бақа сол тікенек өзіне қадалғандай қаймығып, былай деп бақылдай жөнеліпті: 

Жан сая деп білгенім, 

Жалғыз ғана көл менің. 

Жап-жалаңаш жүргенім, 

Жай-мәнісі сол менің! 

Жалынайын мен кімге, 

Жан қысылса әрдайым. 

Суға дереу сүңгуге 

Жалаңашпын дап-дайын... 

Бақа жайын түсінген кірпі де қыртысы жазылып, тіл қатыпты: 

Бар шыныңды бүкпеген, 

Мен де сенің өзіңдей. 

Біреу көрсе, бүктелем, 

Өлі-тірі сезілмей. 

Домаланған тікенге, 

Кінә барлар жолар ма! 

Көне қоймас икемге 

Мен бір жатқан шоғайна! 

Жыланды да жабысып, 

Жылжытпаудың ебі осы. 

Қамшыласа алысып, 

Қан болады денесі! 

Кірпі соны айтып, жылан ұстағандай жиырыла қойыпты, бақа шоп етіп суға сүңги жөнеліпті. 

159. Бақаның көшуі 

Екі қаз және бір бақа бір көл жағасын мекендеп, ұзақ уақыт көрші отырыпты. Олар бір семья 

адамдарындай өте тату-тәтті өткен екен. Кейінгі кездерде, қатты қуаңшылық болып көл тартылып, суы 

құрып қалыпты. Қаздар суы бар жерге ұшып кетейік десе, бақаны тастап кетуге қимайды екен. 

– Енді қайтеміз? – деп қаздар мен бақа бас қосып, кеңес құрыпты. 

– Бір таяқ табайық, екеуің оның екі ұшынан тістеңдер, мен ортасынан 

тістейін, Сөйтіп суы бар жерге кетейік, – депті ары-бері айналған бақа. 

Қаздар бұған мақұл болады әрі дереу іске кіріседі. Сөйтіп, бұлар аспан кеңістігіне шарықтай көтеріледі. 

Алғаш бірнеше киіз үйдің төбесінен өткенде, бұларды кейбіреулердің көзі шалады. 

Олар: 

– Қаздар бақаны алып ұшып барады, әдісқойларын-ай, –деп дабырласады. «Менің тапқырлығым екенін 

білмеді-ау», – деп ойлайды бақа. 

Ұша-ұша бұлар тағы да көп киіз үйдің төбесінен өтеді, қалың адамдар сыртқа шығып бұларды 

тамашалайды. Олар да: 

– Қаздар бақаны алып ұшып барады, әдісін тапқан – ақ екен, – деп дуылдасады. Бақа: 

– «Бұл – менің тапқан әдісім», – деп айғайлап жібере жаздайды. Бұлар алға қарай ұшып отырады, сонан 

бағанағыдан да көп киіз үйлердің үстіне келеді, бағанағыдан да қалың адам бұларды тамашалайды. 

– Қаздар бақаны алып ұшып барады, неткен әдісқой, – деп шулайды олар. Бақа шыдай алмай кетіп: 

– Бұл менің ойлап тапқан әдісім! – деп айғайлап жібереді. Осы тұста таяқ аузынан шығып кетіп, бақа 

жерге «былш» ете түсіп мылжа-мылжасы шығады. 

160. Тасбақаның айласы 

Қу түлкі тасбақаның берік қабыршағы болғандықтан, оны ешбір мұқата 

алмай, оған тісін басып жүреді екен. Сонан ол өз дос-жарандарын: кезқұйрықты, қасқырды, таутесерді, 

сасық күзенді шақырып, тасбақаны мықтап жазаламақ болыпты. 

Бір күні аспан кеңістігін шарлай ұшып жүрген кезқұйрық асқар таудан 

асып бара жатқан тасбақаны көріп, екі қанатын қомдай құдиып келіп, оны шоқыпты. Бұл хабарды естіп, 

түлкі, қасқыр, таутесер және сасық күзен сол араға жетіпті. Барлығы тасбақаға жабылыпты. Өзінің оларға 

тең келе алмайтындығын білген тасбақа қасақана күйініп: 
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– Ата-бабамнан мирасқа қалған құрыш қабыршағым тұрғанда кім 

маған жәбір жасай алмақ, – деп күліпті. 

– Тым дағдармайық, көп болып кеңессек, бұған төтеп берудің амалы 

табылып қалар? – деп өз қауымына жұбату айтқан түлкі тасбақаға қарап: 

– Мықты болсаң, неге қашып кетпейсің? – депті әжуалай. 

Тасбақа: 

– Денемді қорғайтын құрыш сауытым тұрғанда, не деп қашпақпын, – 

депті. Сонда түлкі: 

– Таутесер, сен құз жартастарды ұңғып тесуші едің ғой! Жедел 

қимылдап, тасбақаның қабыршығын тес, алғашқы жүлде сенікі болсын, – депті. 

Таутесердің кереметін білетін тасбақа бұны естіп қатты сасыпты. «Ол 

шындап іске кірісетін болса, қабыршығын тесіп мұның өміріне қауып төндіреді». Тасбақа сонда да мүлде 

саспағансып: 

– Таутесер, шіркінім, егер маған ұрынар болсаң, мойныңды бұрап 

жұлып аламын, құрыш сауытымның кереметін сонда білерсің, – деп қарқылдай күліпті. 

Мұны естіген таутесер қатты именіп, мұның қасына жақын келе 

алмапты. Әккі түлкі: 

– Бұл сұмпайы сауытына жиырылып кіріп алды, енді бәріміз аңдып 

қарап тұрайық, бұл қашан болмасын тыныстауға басын бір шығарады, сол кезде батыр қасқыр бас салып, 

желкесін үзсін, – деген әдісті көрсетіпті. 

«Егер олар осылай табан аудармай аңдитын болса, тұншығып өлмеген 

күнде де, аштық пен шөлден өлермін, ұзақ жиырылып жатсам, аяқ-қолым да ұйып қалар» деп ойлап, зәресі 

зәр түбіне кеткен тасбақа өзінің бұл қорқынышын сездірмей: 

– Үш ай су ішпей, үш жыл нәр татпай шыдаймын. Сарыла күтем 

десеңдер өз еріктерің! Сауытымның үстіңгі жағында бір тыныс саңлауы, астында ауа алмасатын төрт 

тесігі болғандықтан, мың жылда басымды бір рет шығаруға зәру емеспін, әрі тұншықпаймын! Қасқыр сен 

немере-шөберелеріңе шейін қаққан қазықша қадалып қара да тұр! – деп сақ-сақ күліпті. 

Түлкі бір ауық аңырып қалса да, тағы бір амал тауыпты. Ол: 

– Бұл сұмырайды шоқпар тастың үстіне қойып, темір балғамен соғып, 

күл-паршасын шығарайық, – депті. 

«Бұлар түлкінің осы айтқаны бойынша темір балғамен шындап соқса, 

қабыршығым сынып, мылжа-мылжам шығатын болады» деп ойлаған тасбақа: 

– Сендер барып тұрған есуас екенсіңдер, ата-бабам сыйлаған сауытым тас пен балғадан берік, өздерің 

мерт болмасаңдар екен, – деп кеңкілдепті. 

Бұны естіп тақаты таусылған қасқыр быжалақ қағып: 

– Мылжыңдасып тұрудың қажеті жоқ. Енді мұны таудың құзар 

басынан домалатайық, сонда бұл сауыты шағылмай қалған күнде де, миы шайқалып болса да құриды 

депті. 

Тасбақа қатты сасса да қарқылдай күліп: 

– Тәңір тауының ұшар басынан қарғығанда мыңқ етпеген едім, мені 

енді жатаған төбешіктерден құлатып, жаманнан қатты мұқатарсың, – деп мысқылдапты. 

Ашуға булыққан түлкі: 

– Лағынет атқыр сұмырай! Жүрек жұтқан неме болсаң да бұл жолы 

айнырсың, келіңдер, төбе қылып отын үйіп, оған май шашып, отты маздата жағып, мынаны отқа күйдіріп 

өлтірейік. Сөйтіп, тайталасқан тасбақа етіне сылқия бір тояйық, – деп айқұлақтаныпты. 

– Қаумажалай қоршап тұрғандардың бұны бір ауыздан құптап мәре- 

сәре болғанын көргенде, тасбақадан суық тер бұрқ ете түсіпті. Бірақ ол сонда да сыр білдірмей: 

– Бәрекелді, неткен сауатсыз жан едіңдер, тасбақа жуынғанда сумен 

жуынбай, отпен жуынады дегенді естімеп пе едіңдер? Маздап тұрған отқа түсіп жуыну қандай рахат, 

шіркін! – депті. 

От алып қопаға түскен түлкі: 
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– Өлем қапқыр, оттан қорықпасаң, судан қорқарсың? Кезқұйрық мұны 

іліп ал да, шарықтай көтеріліп, толқын атып тулап жатқан өзенге апарып таста, мұның мықтылығын сонан 

соң көрейік, – деп ақырыпты. 

– Сұмдығы елден асқан әккі түлкі, ақылыңның жеткен жері осы ма 

еді, маған керегі осы емес пе, – деп іштей шаттанған тасбақа мүлде шошып, үрейі ұшқан жанша қалш-

қалш етіп көз жасын төгіп: 

– Ағатайлар-ай, осы ғұрлы өлімге қиятындай мен неден жазып едім 

сіздерге, егер мені шындап суға тастасаңыздар, онда менің ауыр қабыршығым су түбіне шым батырып 

әкетеді де, аузы-мұрнымнан су кіріп, өлмеген күннің өзінде де тұншығып болса да өлемін ғой, бір қасық 

қанымды қия көріңдер, – деп еңіреп қоя беріпті. 

– Сенің де қорқатын кезің болады екен ғой! Қарқылдай бермей неге 

мөлтеңдей қалдың, «Ім» сұмырай! Біліп қой, бүгін саған кешірім жасасақ, ертең бізге әлек тауып бересің! 

– деп қоқиланыпты масайраған түлкі. 

Кезқұйрық түлкінің бұйрығымен тап бергенде, тасбақа жылауын тіпті 

де үдетіпті. Түлкі бұған ішек-сілесі қатқанша күліп, жерде домаланып қалыпты. 

Тасбақаны шеңгеліне алған кезқұйрық шарықтай көтеріліп, ұшқан 

бойы өзенге келіпті. Сонан өзеннің ағысы ең қатты жеріне әкеп оны тастапты. 

Тасбақаның өзенге жеткені – үйіне жеткені. Сондықтан ол басын судан 

шығарып: 

– Кезқұйрық ағай! Үйіме әкеліп тастағаныңызға мың мәрте 

рақымет!Айлалы түлкі мырза, ендігәрі сұңғылалығыңызды базарға салмау жөнінде нәсихат айтамын, – 

депті. 

161. Кірпішешен 

Бір уақытта кірпішешен қара жыланға келіп айтыпты: 

– Мені, қара жылан, аз уақытқа үйіңе кіргіз,– депті. Қара жылан кіргізіпті. Кірпішешен үйге кірген соң 

қара жыланның балаларына қиын бола бастапты. Сонда жылан айтыпты: 

– Сені мен әншейін біразға ғана жібергенмін, енді кет, сенің инелерің балаларымның үстіне қадалып, 

ауыртып тынышын кетірді, – депті. Сонда кірпішешен жауап беріпті: 

– Үйден кімнің тынышы кетіп, қиын болса сол кетер, маған қиын 

емес, осында тұруға болады, – дейді. 

162. Кірпі мен қоян 

Кірпі балалайтын уақыты жақындап, қолайлы орын таба алмай жүргенде ұясында жатқан қоянға келіп: 

– Менің де күнім жақындап қалып еді, қолайлы орын таба алмай сізге 

келдім. Мүмкін болса мына орын қолайлы екен, жеңілдеп, балаларымды аяқтандырып алғанша ұяңыздың 

бір шетін қарызға беріп тұрсаңыз, – депті. ақкөңіл қоян: 

– Бақан жаққан баста бар, ол не дегеніңіз, берейін! Келіп орналасып, 

беліңді бекітіп, балаларыңды қара құлақтандырып ал да, орын тапқан соң бірақ көшіңіз, – депті де, 

ұясының бір жағын босатып беріпті. 

– Кірпі көшіп кеп орналасып, баласын туып, ержеткізіп алса да 

көшпепті. Тұратын орын да тауып алмапты. Қоянның балалары мен кірпік шешеннің балалары да 

аяқтанып, марқайып, бір ұяға сиыса алмай, әсіресе кірпі балаларының инедей тікен жүндері, қоянның 

балаларына жұғысып кетсе қадалып, көжектерді қан-қақсатып, зарлата берген соң, ана қоян шыдай алмай, 

кірпіге: 

– Көрші, сіздің шаруаларыңыз да бітті, кететін де уақытыңыз болды. 

Енді осы жақсы кезіңізде ініңізді тауып алсаңыз, көп отыра берсеңіз, балалар арасынан жаңжал шығып 

қалса, үлкендер ренжісіп, берекемізге ықпал жетіп қалар ма екен, – деп сөздің жөнін айтыпты. Сонда кірпі 

рақымет айтып, ұясын босатып берудің орнына: 

– Е, мен енді қайда барады деп отырсың! Балалар сиыса алмаса, 

қайтушы едім, мен бұл орыннан ешқайда кете алмаймын. Жерің тар келіп, шыдамасаң, кең жеріңді тауып 

ал, – депті. 

Кірпі шешеннің зорлығына төтеп бере алмаған, әрі шыдамаған қоян 
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байырғы мекенін де құрылысын да кірпіге босатып беріп, ақыры өзі көшуге мәжбүр болыпты да, содан 

соң соңғыларға: 

– Қояншылап жүрмейік! – деген аңыз қалыпты. 

163. Көбелек пен маса 

Бір күні елпелектей ұшып жүрген көбелек қораның төбесіне келіп қонады. Мұны жақтаудың қуысында 

жатқан масаның көзі шалып қалыпты. Масаның бұған ызасы келеді. 

Сонан соң шыдай алмай, көбелектің қасына жетіп барады да, сес көрсетеді: 

– Сен бұл араға неге келдің? Бұл жер менің мекенім! – деп әкіреңдейді. Бұған көбелек саспайды. 

– Бұл қораның үсті ғой, қоға емес! 

– Тақылдама, мойныңды үзіп аламын! – дейді маса ызыңдап. Бұған көбелек сақылдай кеп күледі: 

– Күшің жете ме... 

– Мен саған көресіңді көрсетемін, – дейді маса тызалақтап. – Мына ұзын тұмсықты қалың теріңе сұғып 

жіберіп, қаныңды сорып аламын! 

– Мұныңа сенбеймін! – дейді көбелек әдейі қарсыласып. Маса ыза боп, қоқаңдайды: 

– Сенбесең, көзіңмен көр! 

– Қане, көрсетші... 

– Қара да тұр! 

Осыны айтады да, маса ұшып барып байлаулы тұрған өгіздің құлағына қонады. Сонан соң тұмсығын сұға 

бастайды. 

Сол кезде өгіз артқы аяғымен құлағын қасиды. Маса теріге сұққан тұмсығын қайта шығарып үлгергенше, 

тұяқ тиіп, мылжаланып қалады. 

164. Сауысқан 

Тыным таппай сүйреңдеп, көп сөйлей бергендіктен сауысқанның тілі аузына сыймай, ісіп кетіпті. Ақыры, 

ас-су ішуден қалыпты. Енді қайту керек? Сауысқан ешбір амал таба алмапты. Сонан соң тырнаға 

жалыныпты. 

–Тырна тілімді емдеп бере гөр! Сені қандай дерт болса да емдейді дейді ғой, шөптен дәрі жасайды екенсің. 

– Саған шипа боларлықтай шөбім жоқ! Көмектесе алмаймын, – дейді тырна. 

– Ә, солай ма! Міндетсінесің бе? – деп сауысқан ашуға мінеді. 

– Ендеше, маған өкпелеме, жаман атыңды бүкіл орманға жайып гулетейін, бәлем! 

Осыны айтуға тілі зорға келеді де, ем сұрап қабанға барады. Оған арыз айтады. 

– Менің көмегім керек болған екен ғой саған, ә? Ендеше келе ғой, әкел бері, сүйреңдеген тіліңді суырып 

алайын. Өзіңе де жақсы, біздің де құлағымыз тынышталады, – дейді. Қабан шабынып. 

Сауысқанның үні өшіпті, сауысқанның тіліне түйнеме шығыпты деген сөз бүкіл орманға тарап кетіпті. 

Ақыр-аяғында сауысқан тіпті сөйлей алмай қалады. 

165. Тау мен қаңбақ және бүркіт 

Бір қаңбақты жел айдап, үлкен таудың етегіне әкеп тастап кетті. Мұны биіктен көріп тұрған тау: 

– Е, қаңбағым, қайдан жүрсің, неғып келдің мұнда? – деді. Қаңбақ тұрып: 

– Алты батпан ауырды көтерген алып едім. Жеті қабат жер астынан шығып, алып деген атағыңды естіп, 

алысу үшін әдейі сені іздеп келдім, — дейді. 

Тау бұған жымиып күлді. Сол кезде құйын соғып, қаңбақты дедектеткен бойы аспанға алып шықты. 

Аспаннан қайта жерге әкеліп, ары-бері аунатты. Ойға-қырға домалатты. Ақыр аяғы өлдім-талдым дегенде, 

таудың бетіне өскен бір шоқ тобылғының басына іліп тастап, жайына жүріп кетті. Қаны қашып, қабағы 

түскен қаңбақтың қасына бір бүркіт келді. Ол: 

– Е, қаңбағым, неғып жатырсың? – деді. Қаңбақ: 

– Алты батпан ауырды арқалаған едім. Жеті кабат жер астынан шығып, алып деген атағын естіп, астымда 

жатқан таумен әдейілеп келіп алысып едім, алты күн алысып, жеті күн дегенде әрең деп жығып, 

желкесінен басып жатырмын, – дейді. 

– Болса болар! – деді бүркіт оған. – Тобылғыға зорға ілініп қалған екенсің! 

– Әлбетте, – деді қаңбақ, – одан басқа қолайлы жер болмаған соң тобылғысынан ұстап жатқаным ғой. 

Сол кезде құйын соғып, қаңбақты тағы да дедектете жөнелді. Бүркіт тұрып: 

– Е, батыр, қайда барасың, тауды тастап? Тұрып кетпей ме ол енді орнынан? – деді. 
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– Уақа емес, бүркітім. Алдымда алысатын әлі де көп алыптар бар еді. Соларға жетуге асығып барамын! – 

деуге ғана шамасы келді қаңбақтың. Құйынмен бірге құлдырап, ұшып кете барды. Ақырында күліп, 

бүркіт пен тау қалды. 

166. Екі әтеш 

Ертеде бір кемпір-шалдың құс дегенде асырап отырған екі әтеші бар екен. Қолдарына түскен жемдерін 

соларға беріп бағып-қағыпты. 

Күндердің бір күнінде кемпір құсына жем шашады. Қарындары ашқан әтештер дүрсе қоя береді. Әрқашан 

бірге жүрген досынан шұбар әтеш жемді қызғанып, шекесінен одырая қарайды. 

– Шіркін, мынаның бәрін жалғыз өзім жеп, тыңқия бір тойсам-ау, – дейді. 

Сөйтеді де, шұбар әтеш қасындағы сұр әтешті қайта-қайта шоқып, жем жегізбейді, мазасын алады. Сұр 

әтеш бір рет елемегенсиді, екінші рет абайламаған болады. Тіпті қоймаған соң, ақырында ызаланып, ол 

да шұбар әтешті шоқып алады. 

Осыдан соң екі әтеш жүндері үрпиісіп, бірі мен бірі төбелесе кетеді. Екеуінің де үсті-басы жұлым-жұлым 

болады. 

Бұлар өстіп қызыл шеке болып жатқанда, көршінің шібилері келіп, жемді түгін қалдырмай жеп кетеді. 

167. Не дәмді? 

Бір күні қорада тұрған жануарлар қандай тағам дәмді дегенге таласып қалыпты. Әрқайсысы өздері жақсы 

көретін тағамдарын дәріптесіпті. Байлаудағы ала сиыр өкірештей жөнеліпті: «Шіркін, пішен мен таза 

жемге не жетсін! Солардан дәмді бұл дүниеде бірде-бір тамақ болуы мүмкін емес!» Бұған келіспейтінін 

танытқан қой мекірене маңырайды: «Иә, жем мен пішен жақсы-ақ. Бірақ желіндеген көк майса болса, одан 

да жақсы ғой!». 

Бұларға жылқы өз дауын айтады: «Арпа мен сұлы дәмді емес пе? Күтір-күтір шайнасаң, оның балдай дәмі 

таңдайыңнан кетпейді». 

– Жоқ, сендер таба алмадыңдар. Сүт пен еттен дәмді ештеңе жоқ. Босқа таласпаңдар, – дейді мысық. 

Мұны естігенде иттің ызасы қозып, орнынан атып тұрады. «Сен босқа көкіме, – дейді мысыққа жекіріп. 

– Ненің дәмді екенін мен айтайын: сүйек дегенді естіп пе едіңдер? Кемігі көп сүйектен дәмді ештеңе жоқ!». 

Сонда әңгімеге түйе қосылды: 

– Сендер босқа дауласып тұрсыңдар. Даланы менен көп шарлайтын ешқайсың жоқсың. Шөл далада бір 

түп темір тікен ұшыраса кетсе бар ғой, соны күтірлете шайнасаң, содан дәмді ештеңе жоқ! Бірақ олар бір-

бірінің айтқанына иланбай, әлі күнге дейін қалаған шөбін дәріптеп келе жатқан көрінеді. 

168. Аттың басы 

Далада аттың бас сүйегі жатыр. Келді жүгіріп ін қазғыш сұр тышқан. О, о! Міне! Қандай ақбоз үй, бұл 

үйде кім тұрады? – дейді. Ешкім дыбыс бермеді. Енді мұнда ін қазғыш сұр тышқан тұрады деп жүгіріп 

үйге кірді. Тарбақтап секіріп бақылдауық бақа келді. 

Міне!...қандай ақбоз үй, бұл үйде кім тұрады? – дейді. 

– Мен, иесі – сұр тышқан. 

– Сен кім? 

Мен бақылдауық бақамын. 

– Кел мұнда менімен бірге тұруға дейді. Екеуі бірге тұрады. 

Шоңқаңдап келеді қыли қоян. 

– Мынау неткен ақбоз үй, бұл үйде кім тұрады? – дейді. 

– Мұнда мен, ін иесі – сұр тышқан, бақылдауық тарбақ бақа тұрады. Сен кімсің дейді. 

– Мен тауларда шоңқаңдағыш сұр қоян. 

– Кел мұнда бәріміз бірге тұрайық – дейді. Келді кірді қоян. Үшеуі бірге тұрады. Бір уақытта жүгіріп 

қызыл түлкі. 

– Мынау неткен ақбоз үй? Бұл үйде кім тұрады? – дейді. 

– Мен ін иесі сұр тышқан, бақылдауық тарбақ бақа, шоңқаңдағыш сұр қоян тұрады. 

– Сен өзі кімсің? 

– Мен өзім әрбір жерді кезгіш. 

– Кел, мұнда бәріміз бірге тұрайық. Келді, кірді. Төртеуі бірге тұрады. Бір уақытта келді аяңдап аю. Бар 

дауысымен ақырды. Бұл неткен ақбоз үй, бұл үйде кім тұрады? 
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– Мұнда ін иесі – сұр тышқан, бақылдауық тарбақ бақа, тауларда шоңқаңдағыш және әр жерде кезгіш 

тұрады. 

– Сен кімсің? 

– Мен үйіңнің төбесіне шығып, қабырғаңды езгіш. Аю басқа шығып құйрығын қойып отырды. Бәрі ойбай 

салып бақырды. 

169. Тырна мен Көкқұтан 

Бір шалшықта бір көкқұтан мен тырна мекендеп тұрыпты. Тырна жалғыз тұруға қапаланып, көкқұтанға 

барып айтыпты: 

– Мен сені өзіме айттыра келдім, маған ти, екеуіміз бірге тұралық деп. 

– Жоқ, саған тимеймін, сенің жүнің қысқа, жаман ұшасың және де сен мені 

немен асырайсың? – деп, көкқұтан жауап қайтарады. Тырна үйіне қайтты. Тырна кеткесін көкқұтан ойға 

қалады. Жалғыз тұру қапа ғой, тырнаға тиейін екеу болсақ уақыт та тез өтер, – дейді де, тырнаға барып: 

– Мен саған тиейін деп келдім, – дейді. Тырна ашуланып: 

– Жоқ, енді мен сені алмаймын, айттыра барғанда тисең еді, – деп қайтарды. 

Ұялып һәм ызар болып көкқұтан үйіне қайтып келді. Бұдан кейін тырна ойға қалды: 

– Неге мен көкқұтанды қайтардым, екеу болсақ, қызығырақ болар еді деп, қайтадан көкқұтанға барады 

да: «Мен сені аламын, жүр енді біздің үйге», – дейді. Көкқұтан ашуланып: 

– Кет, енді итше шұбатылмай, өзім барғанда алсаң болмас па еді? – дейді. 

Бұдан соң көкқұтан ойға қалып тырнаға барғанда, тырна алмай, оның артынан тырна барғанда көкқұтан 

тимей, екеуі осы уақытқа дейін әуре болып жүр. 

170. Бұланның өкініші 

Күнде келіп су ішетін көлшігінен бір күні өзінің судағы сағымын көрген бұлан, Мүйізім келісті-ақ, бірақ 

аяғым неткен жаман. «Мүйізіммен сай аяғым да әлді, әдемі болсашы!» деп өз аяғын өзі қорашсыныпты. 

Бұлан суға телміріп осыны ойлап тұрғанда аяқ астынан пайда бола кеткен қасқыр тақымынан ала кеп 

түсіпті. Жұла қашқан бұлан шалдырмай кеткен екен, тірсегінен жараланғандықтан құтыла алмайтынға 

айналыпты. Сонсоң: «тоғайға қашайын татырың да құтқармайтын көрінеді» деп ойлап, алдындағы 

тоғайға кіре бергенде бір ағашқа мүйізінен ілініпті де қалыпты. Сонда бұлан: «Жамандаған аяғыммен 

құтылған да, мақтаған мүйізімнің ұстап бергені-ай!» деп өкініпті. 

171. Піл мен түлкі 

Баяғы заманда, бір таудың бөктерінде тұңғиық гүлмен көмкерілген бір 

көл болыпты. Көлдің бір жағында піл, енді бір жағында түлкі жасапты. 

Бір жолы піл тұңғиық көлінен су ішіп қайтып бара жатқан жолында түлкіге жолығып қалыпты. Сонда 

түлкі: 

– Менімен сайысуға шыдайсың ба? Сайысуға шыдамасаң, дөдеңе жол бер, – депті. 

Піл «бұл арам пасық немені тісіммен, тұмсығыммен, не аяғыммен 

өлтірсем пәк денем былғанар, онан да тиіспей-ақ қояйын» деп түлкіге жол беріп өткізіп жіберіпті. 

«Дерендей ақымақ бір ауыз сөзімнен шошып кетті, енді мұны ары-бері 

тырқыратайын» деп ойлаған түлкі пілдің артынан кіжіңдеп айдапты. Таяп келген түлкіні сезген піл: 

– Арам нәрсеге арам нәрсемен төтеп беру керек, мен сенің көзіңді лас 

нәрсемен жояйын, – деп қатты күшеніп қалыпты. Сонымен түлкі пілдің жас тезегінің астында қалып 

өліпті. 

172. Асқақ аққу 

Ертеде бір өзеннің жағасын бір құндыз бен бір аққу мекендепті. Олар 

көрші отырса да, асқақ аққу әспенсіп, өзінің көріктілігін, көргіштігін мақтан етіп, көзім елбең еткен елесті 

алыстан шалады деп күпінеді екен. Ол «құндыз сияқты қысық көз, алысқа көз аясы жетпейтін неме менің 

теңім емес» деп қарайды екен. 

Күндердің бірінде еңбекшіл құндыз өзен жағасында еңбек істеп, жаңа үй 

салу үшін ағаш материалдарын әзірлеп жатқанда, өзенде арлы-берлі жүзіп жүрген аққу құндыздың қасына 

келіпті. Аққудың келгенін көрген құндызжалма-жан көтерген ағашын жерге қойып, істеп жатқан әрекетін 

тоқтатып, оған таяна барып: 

– Сәлеметсіз бе аққу аға! – деп амандық сұрапты. 
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– Е, есен бе едің! Мені енді ғана көрдің бе? Расында соқыр екенсің ғой! – депті тәкәппар аққу басын 

болымсыз ғана шұлғып, – сенің көзің күндердің бірінде түбіңе жетеді ғой, аңшы құрғыр келіп-ақ сені 

тірідей дорбасына салар әлі. 

– Сіздің көру қуатыңыз менікінен көрі әлдеқайда жақсы, алыстан 

көресіз, бұған дау жоқ, – дейді құндыз. Бірақ құлағыңызды түріңіз, өзеннің қарсы жағасынан судың 

шалпылы естілер ме екен? 

– Жоқ, ешқандай қыбыр байқалған жоқ, судың шалпылын естімек түгіл, 

көрініп тұрған ағаштардың арасынан ештеңе байқалмайды, – депті бадырая қараған аққу құлағын түре. 

– Тыңдаңызшы ана жақтан судың шалпылы естілеме, жоқ па? 

– Қай жақтан? 

– Өзеннің алдыңғы иіні жақтан. 

– Жоқ, титтей де сыбыс жоқ, қайдағы судың шалпылы,ол тұрмақ көрініп 

тұрған ар жақтағы ағаштардың арасынан да қылт еткен нәрсе байқалмайды. 

– Жақсырақ тыңдаңыз, – депті құндыз тағы да – Таяу арадан шыққан 

осы шалпылды да естімедіңіз бе? 

– Қай жақты айтып тұрсың? 

– Өзеннің алдыңғы иінінен бері өтті ғой. 

– Қой ары, ештеңе жоқ. Сен өтірік айтып мені әтейге қылжақ еткің келіп 

тұр ғой. 

– Көзіңіз сізге қандай болса, менің құлағым да өзіме төтенше маңызды, – 

депті құндыз су түбіне сүңгіп бара жатып, – Сау тұрыңыз аққу аға! 

– Сен...сені ме соқыр! – депті аққу оның сөзіне мойынсал бола қоймай 

іштей күпініп, – Шылғи өтірік бәлсінесің, сенің жаман құлағың менің алда болатын істі қалт жібермей 

көретін көзімнен садаға кетсін! Асқан-ақ екенсің! 

Аққу осыларды ойлап көңілі лекіпті. Сонан қораздана ол осылай масайрап, төңірегіне шола қарап, 

мардамсып тұрған тұста салға мініп шыға келге аңшы, оқтаулы мылтығын аққуға кезеп үлгірген еді. 

Қанатын қағып көтеріліп болғанша «тарс» еткен мылтық даусы шығып, паң аққу сол жердің өзінде жалп 

ете түсіпті. 

173. Шолп 

Баяғы заманда жидек орманмен көмкерілген бір көл болыпты. Онда алты қоян мекендейді екен. Бір күні 

әбден пысқан бір жидек биік ағаш басынан көлге «шолп» етіп түсіпті. Оның не екенін білмеген қояндар 

шыбын-шіркей қаша жөнеліпті. 

Ытқып келе жатқан қояндарды көрген түлкі олардан: 

– Неге қашып келесіңдер? – деп сұрапты. 

– Шолп келіп қалды, – деп жамырай жауап берген екен қояндар. Бұны 

естіген түлкі де оларға ілесіп қашыпты. Зытып келе жатқан түлкіні көрген маймылдар үдірейіп: 

– Неменеден үркіп келесіңдер? – деп сұрапты. 

– Шолп келіп қалды! – депті түлкі. 

Мұны естіген маймылдар да жалма-жан олардың соңынан ілесе қашыпты. 

Сөйтіп бұғы, шошқа, су сиыр, мүйіз тұмсық, піл, ит, аю, сары аю, қабылан, жолбарыс, арыстан,...бір –

бірінен естіп, бірінен-бірі үркіп қашыпты. 

Қалың аң түгел жосылыпты. Қашқан сайын жандарын қоярға жер 

таппапты. Тау етегінде бір ата арыстан құйынперен болып келе жатқан арыстандарды көріп, олардан: 

– Өткір қанжардай тұяқтарың, пышақтай тістерің, адуын күштерің бола 

тұрып, неден қашып келесіңдер? – деп сұрапты. 

– Шолп келіп қалды! –деп жауап беріпті арыстандар алқынып. 

– Шолп деген не нәрсе? Ол қай жерде? – деп сұрапты ата арыстан. 

– Білмейміз! – десіпті қашып келе жатқан арыстандар. 

– Босқа дүрлікпеңдер! Не нәрсе екенін әуелі сұрастырып білу керек! Бұны кімнен естідіңдер? – депті 

арыстан. 

– Жолбарыс айтты, – деп жауап беріпті олар. Ата арыстан жолбарыстан 
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сұрапты. Жолбарыс қабыланнан естідім депті. Қабыланнан сұраса, ол сары аюдан естідім депті. Сары 

аюдан сұраса ит аюдан естідім депті. Сөйтіп ит аюдан, пілден, мүйіз тұмсықтан, су сиырдан, шошқадан, 

бұғыдан жағалата сұрап ең соңында түлкіден сұрапты. Түлкі: 

– Маған қояндар айтты, – депті. 

Ата арыстан қояндардан сұрапты. Сонда қоянның бірі: 

– Сол қорқынышты шолпты мына тұрған алтауымыз да ет 

құлағымызбен естідік, бізбен бірге жүріңіз, біз сізге сол жерді көрсетейік, – депті. 

Сөйтіп, қояндар арыстанды жидек орманның қасына ертіп келіп: 

– Шолп анау жерде, – деп нұсқап көрсетіпті. 

Дәл осы кезде пісіп тұрған жидектің бірі көлге тағы «шолп» етіп түсіп 

кетіпті. Мұны көрген ата арыстан: 

– Малқамсоқ немелер! Ол көлге түскен жидектің дыбысы емес пе, көріп 

тұрсыңдар ма, сонан да қорыққан бар ма? Көп жұлым болып сонша жінігіп едіңдер! – депті. 

Аңдар ауыр күрсініп, өздерінің қарадай әлек болғанын сонда барып 

біліпті. 

174. Жануарлардың арманы 

Бір күні ат, түйе, ит, мысық төртеуі кездесіп, армандарын айтысады, сонда мысық: 

– Сүт көп болса, тойып алып, мештің түбінде тырайып ұйықтар ма еді, 

ә,– депті. Ат: 

– Сүті құрсын, көк шөп пен сұлы болып, күрс-күрс шайнап тұрар ма еді 

десеңші! – депті. Ит: 

– Шөп пен сұлы тамақ па? Шіркін, майлы сүйек пен жуындыны 

айтсаңдаршы! – депті. Сонда түйе де кимелей келіп: 

– Сүйегі де, сүті де құрысын, алабота мен ашты жапыраққа тойып алып, 

күлге аунап жатарма еді десеңізші! – депті. 

175. Көк өгіздің тарихы жайында 

Ерте заманда бір сиырдан туған көк бұзау ержетіп, ешкім мінбей, ешкім ұстамай, ешкім саумай, бұғы 

маралдай болып тел өсті. Өзі семіз болды. Сол дене, дәулетіне мастанып, сиыр жынысын өзі шабан, өзі 

көріксіз, денесі келісімсіз, тұяғы сыртылдақ деп менсінбей төңірекке қарап түйені, есекті көріп оларды да 

менсінбей жүргенде, бір үйір жайылып жатқан арғымақ құлағы тік, жалқұйрықтары төгілген, тұяғы құйма 

бақай, тік денелі сұлу, асыр салса құйындай ойнағанын көріп «осы мал менің теңім екен, өзі сұлу, өзі 

жүйрік екен» деп, сиырды тастап жылқыға еріп жайылып кете береді. 

Бір күндерде жылқыға қасқыр шапты. Көк өгіз жылқыны қорғап қасқырды жолатпады. Бірнеше рет 

жылқыны қорғаған соң, қасқырлар ұлып-ұлып жиналысып, кеңес қылып былайша деп ақылдасты: «Осы 

малдың жылқыдан түрі бөлек, жылқымен туыс емес сияқтанады, қой, осының өзіне жабылып, өзін жесек, 

жылқы осыған қалай болысар екен», – деп ойласып, ақылдасып болды дағы тағы жылқыға шауып еді, көк 

өгіз әдеті бойынша қоқырайып, топырақ шашып, өкіріп айбат қылып, қасқырлардың алдынан шықты. 

Қасқырлар уағда бойынша тұс-тұстан өгізге жабылды. Қабырғадан, бүйірден, шабынан, тамағынан, 

санынан тістеп шайнай берді. Көк өгізекең жылқыны қорғау есінен шығып өзі жанымен қайғы болды. 

Тулап сүзгеніне қасқырлар болмай талап-шайнап жабыла бастаған соң, өгіз бар даусымен өкіріп барып 

құлағанда, жылқылар өгіздің өкірген даусынан үркіп ойын салып жосып, топтанып кетіп қалды. Көк 

өгіздің жан даусымен өкіргенін тоғайда жатқан бір топ сиырлар естіп, құйрықтарын қоқырайтып, 

мүйіздерін аран-аран қылып шуылдап бар даусымен күжілдеп көк өгіздің үстіне барлығы шуылдап ат 

қойысып жетіп келгенде қасқырлар бұғып шыға берді. Өгізді қасқырдан ажыратып алды да, қоршалап 

мөңіреп, шуылдасып қарап тұрды. Көк өгіз талып әлсіреп, тұла бойы жара, қан болып жатыр екен, 

біраздан соң есін жиып, көзін ашып қараса жылқы жоқ, ажыратып тұрған өзінің менсінбей шығып кеткен 

сиырлары екенін танып, ұялғанынан көзін қайта жұмып алды. Біраздан соң есін жиып орнынан тұрып, 

көп сиырға қарап басын иіп, «бізден өткен қатені кешіріңіз» деп, үзір тіледі. Көп сиырлар шуылдап: «Бізді 

менсінбей тудырған ата-ана, өз жынысыңды көзге ілмей тәкаппарлық етіп едің, сиырды тастап жылқыға 

кетіп едің, жылқың қайда? Бүгін жаныңды жаудан кім ажыратты?» – деп, бірнеше айыптарын өгіздің 

бетіне басты. 
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Өгіз жылқыны талай-талай қасқыр жаулардан ажыратқан қайратын айта келіп, басына күн туғанда 

жылқының тастап кеткенін айтып, өзінің басынан асқан тәкаппарлығын айтыпты, ойлап тәуба қылды. 

«Енді қастарыңыздан шықпаймын», – деп, көп сиырлармен уағда байлап, бірге жүре берді. 

«Әркімнің өз жынысы өзіне» деген сөз тарихта сондайлардан қалған екен. 

176. Сиыр мен теке 

Бір кемпірдің бір сиыры мен бір текесі болыпты. Сол сиыр менен теке малда бірге жайылады екен. Сиыр 

сауған мезгілде де айналып тұрмайды екен. Сонда кемпір сиырына нан, тұз алып келіп, беріп айтады: 

«Тыныш тұр шырағым, мә,мә, тағы алып келіп беремін, бірақ түзу тұр», – депті. 

Екінші күні кешке теке сиырдан бұрын өрістен келіп, кемпірдің алдына керіліп тұра қалыпты. Кемпір 

орамалменен текеге сермеген екен, теке қозғалмай тұрып алыпты, жуас болып, кемпірдің сиырға «жуас 

тұрсаң, нан беремін» дегені есіне түсіп. Кемпір текенің жүрмегенін көріп таяқпенен ұрып жіберіпті. Сонда 

теке кеткен соң кемпір сиырына тағы да нан бере бастапты, тыныш тұр деп. 

Сонда теке ойлайды: «Адамда әділдік жоқ, мен сиырдан да жуас тұрып едім, сонда да ұрып жіберді», – 

деп, бір жаққа қашып барып, кемпірді сүзіп, сүтін төгіп, өзін жаралы қылыпты. 

177. Өгіз, есек ертегісі 

Бір күндерде өгіз бен есек жолдас болған екен. Екеуі бір сахара жерде жүріп, бір қалың баққа кірген екен. 

Бақтың өлеңдеріне тойған соң, есек қатты бақырмақшы болғанда, сонда өгіз айтады: «Бұл жерге біз 

ұрлыққа келгенбіз, сен ақырма», – дейді. Есек айтады: «Қарын тойған соң ақырмақтан абзал нәрсе 

болмайды», – дейді дағы ақырып жібереді. Есекеңнің даусын бағбандар естіп келіп, өгіз, есекті ұстап алып, 

көп машақатқа салып, диірменге есекті салып, жолдасы өгіздің етін қауап қылып жеп алады. Сөйтіп, 

есектің даусынан осындай көп машақаттар шығады. 

178. Жақсылыққа жамандық 

Кез келгендерді сүзе беретұғын, сүзеген бұқа байқаусызда құдыққа түсіп кетіпті. Құдықтың ішінен бар 

пәрменімен сүзгілеп топырағын түсірсе де, басқа түскен пәледен құтыла алмайды. Бар хәлі кеткен соң, 

істің жаманға айналғанын, өзінің бекерден-бекер өлетінін бұқа біліпті. Біреу болмаса, біреу мені құдықтан 

шығарып алар деп, бұқа бар пәрменінше өкірді. Мұның бақытына қарай жақын арада қойшы бір топ қой 

жайып жүр екен. Мұның даусын естіп, қойларымен қойшы жүгіріп келді. 

– Шырақтарым, қарақтарым, суырып алсаңдаршы, – деп бұларға әдеппенен, ибалықпенен күлімсіреп бұқа 

сөйлей бастады: 

– Мені жазасыз, күнәсіз өлтірмеңдерші. Ғұмырымда жанға жамандық ойлап, қас қылмаушы едім. Менің 

момындығым, мінезімнің жақсылығы Зеңгі бабаға мағлұм. Достарым, қарақтарым, мені шығарып 

алсаңдаршы! Қойшы, саған бір саба сүт, қойлар, сіздерге бір шоқ жақсы шөп берем. 

– Қойлар, бұқаны құдықтан шығарып алып, берем деген сыйларын алайық, – деп қойшы айтты. 

– Жазықсыз бейшараны шығарсақ, шығарып алайық, – деп қойлар жауап қайтарды. Мүйізді мырзаны 

шығарып алды. 

– Демімді алып, халқымды жиып алған соң, сізге тәңір жарылқасын айтушымын, сый көрсетем, – деді 

бұқа ентігіп. Бірақ ажалдан құтылып, есін жиып алған соң, айдайын деп келген қойшыға: «Сені өлтірейін», 

– деп өкіріп тап беріпті. 

179. Өгіз, айғыр, жолбарыс 

Ертеде бір аңшының ақтоқал өгізі, бір ақбоз айғыры болыпты. Оның бұл екі көлігі орман 

жыртқыштарының тілін біледі екен. Бір күні аңшы ақтоқал өгізге бастыра отын артып, жолына түсіріп 

айдап жібереді де, өзі айғырын іздеп артта қалады. Ақтоқал өгіз үйреншікті жолмен жүріп, бір қайқаңға 

келгенде омырау жібі кеңірдегін қысқандықтан кеңірдегі қырылдап, мұрыны шуылдап зорға жүре береді. 

Тастың басында жатып өгізді көрген жолбарыс: «Сорлы неме, адамдар үшін тер төгемін деп жүрген 

жүрісін қарашы, тіпті, тыныс аларға дәрмені келмей қырылдап қалса да, өрге қарай отынын көтеріп кетіп 

барады. Бұл неткен бейшаралық» деп ойланады да, тастың басынан секіріп түсіп, өгіздің жолын тосады. 

Ол өгізге: 

«Сен неткен сорлы хайуансың, адамдардың сөзіне сонша бағынамын деп көрген күнің осы ма? Бүйткенше, 

ол иеңді табаныңа салып мыжып тастасаң немесе тоқал басыңмен ағашқа жаншып сүзіп өлтіре салсаң, 

мұндай күйден құтылар едің ғой?», – дейді мүсіркегенсіп. Ақтоқал өгіз екі бүйірін солқылдатып, аузынан 

сілекейін шұбыртып тұрып жолбарысқа: 
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– Сен өзің немене білем деп тұрсың? Сен адамдарды түсінбейсің, адам деген өте қиын болады. Егер мен 

оның сөзін тыңдамайтын, оған бағынбайтын болсам, онда ол біріншіден, қиын күндерде маған жейтін 

жем- шөп бермейтін болады; екіншіден, мұрынымды тесіп арқан өткізіп, тұмсығымнан сүйреп қинайтын 

болады; үшіншіден, ақбоз айғырға мініп алып қуып жүріп сабап, арқамнан тіліп арқан алатын болады. 

Бұл қорлықтарды көргенше, ол үшін істеп, сөзін тыңдап, оны да қуантып, өзімді де асыратып жүргеннің 

не жамандығы бар екен? Егер сен де айтқанына көнсең, саған да жаманшылық істемейді. Сенбесең, өзің 

келіп, менің иемді сынап көр, – дейді. 

Жолбарыс өгіздің сөзін тыңдап болып, шынында да адамдардың қиын екендігін сезінеді. Бірақ ол: 

«Адамның дегенінің бәріне көнуге болмайды. өгіз қорқақ болған соң бәріне көніп жүр ғой. Бұл аңшыны 

мен бір сынап көрейін. Ол менің қимылыма қайтып көнбес екен» деп ойлайды да, артта қалған аңшыны 

күтеді. Аңшы жетіп келген соң жолбарыс, өзінің өгіз сияқты жуастықпен істеп тер төгіп беруге бел 

байлағандығын айтады. Аңшы: «Әйтсе әр күні осы кезеңнен табысып тұр, істейтін ісіңді мен көрсетіп 

тұрайын» дейді. 

Күндер өтіп, бір күні аңшы ақбоз айғырын мініп, әлгі кезеңге келеді. Ол айғырының ертоқымын алып қоя 

береді. Сол сәтте жолбарыс жетіп келеді. Аңшы бір қу қарағайды жығып мұрындық жасайды, оған арқан 

өткізіп, жолбарыстың мойнына салған қамыттың құлағынан мықтап байлайды да: 

– Ал, жөке, ақтоқал өгізім болса мына ағашты қыңқ етпей сүйреп ауылға алып барады. Енді тіленіп сен 

келдің. Арқаңа қамшы тигізбей-ақ сүйрей жөнелші!, – дейді. Жолбарыс қарағайды сүйрей жөнеледі. Бірақ 

ауыл жаққа тарт десе, арт жағына тартады. Өрге тарт десе, еңіске қарай тартады. әбден қара терге түседі. 

Аңшының сөзін тыңдамай, өзі білген жаққа қарай тартады. Аңшы да мұның әдейі істеп жатқанын сезініп: 

– Тоқтай тұр, азырақ дем ал, мен жотаңа бір бау қамыс таңып берейін, ол үстіңді салқындатып тұратын 

болады және қамшыдан қорғайды, – дейді. Жолбарыс тоқтап дем алған соң оның арқасына бір бау 

қамысты мықтап таңады да, аңшы шақпағын шағып қамыстың үлпілдек басына от тұтатып жібереді. 

Жолбарыс жан таба алмай қарағайды ала жөнеледі. Жүгірген сайын от лапылдай түседі. Сонан қайтері 

білмей арқанды ала жөнеледі. Жүгірген сайын от лапылдай түседі. Сонан қайтерін білмей арқанды тістеп 

қияды да сайды құлдап безіп береді, арқасында әлі лапылдап от жанады. Сөйтіп жүріп ол ақтоқал өгізге 

жолыға қалады. 

– Өлер болдым, мені құтқаруға көмектес деп бажылдайды. Оның бейшара бейнесін көрген өгіз оны 

масқаралап: 

– Айтпадым ба, адамдар қиын болады деп. Сен оның тілін алмасаң, саған көргілікті әбден көрсетеді. Қазір 

адам туралы қандай сезімдесің? Қане, шыныңды айтшы? – дейді. Бұған булыққан жолбарыс шыдап тұра 

алмай тағы да безіп береді. Безген сайын арқасындағы от лапылдайды. Ол айлана кезіп, тағы ақтоқал 

өгіздің қасына келіп: 

– Мен бұдан былай сиыр баласына тимес болайын, маған бір шапағат ете көр, – дейді. Ақтоқал өгіз енді 

жаны ашып: 

– Өзіңде ақылдан дәнеңе жоқ екен. Анау күркіреп жатқан өзен суына ыршып түссең, от өшіп қалмай ма,-

дейді. Оның бұл сөзін тыңдап қалған ақбоз айғыр жайылып жүрген жерінен шапқылап келіп 

жолбарыстың алдын тосады. Жолбарыс оны көзге ілмей «Жанталаста жанымды күйдірмей жолымнан 

аулақ тұр» дейді. Ақбоз айғыр құлағын жымитып, алдына келсе, тарпып, артына келсе, теуіп жүргізбей 

қояды. Жолбарыстың арқасынан шыжыған май ағады. Ол жан таппай айғырмен әбден таласады. Ақыры 

айғырдың жол бермейтініне көзі жеткен соң, ол тастың үстіне секіріп шығып, тұйықсыз атылып түсіп, 

айғырдың жалынан тістеп өзенге лақтырып жібереді. Оның салмағымен жолбарыс та құлап суға түседі. 

Жолбарыстың арқасындағы от өшіп, жотасы жидіп, сыпырылып қалады. Ақбоз айғыр аяғы мертігіп, 

судан өтіп аман қалады. Осыдан кейін жолбарыс жылқының айғырына өшігетін болыпты. Айғыр иесіне 

кісінеп тұрып: «Мынау ақтоқал жауыңа жөн көрсетті мұның мұрнынан бұйда кетпейтін, арқасынан жүк 

түспейтін болсын», – дейді. Шынында да аңшы ақбоз айғырдың айтқанын жөн көріп, ақтоқал өгізді 

мұрындықтап жүріп іске салатын болыпты. 

180. Бір өгіз 

Бір шал мен кемпірдің жалғыз сиыры болыпты. Сол сиырдың сүті олардың қорегі екен. Сондықтан 

сиырдың бұзауы сүтке жарымай, өліп кала беріпті. 

Жылдар өтеді, шал-кемпір картая түседі Ал бұзаулардың бұрынғыша өлуі тоқталмайды. 
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– Қой, болмас, – дейді бір күні шал кемпіріне, – бір жылға бір нәрсе етіп шыдармыз. Сиырды саумай-ақ 

койшы, бұзауы өссін. 

– Жарайды, – деп кемпір де келісе кетеді. Үш күннен соң сиыр еркек бұзау туады. Бұған қуанған олар 

қанша тарыға тұрса да, сиырды саумай, барлық сүтті бұзауға береді. Енесінің сүтін бір өзі еміп өскен 

бұзау үлкен өгіз болады. Келе-келе ол өзінің семіздігіне мастанады. Оған мынандай ой келеді: «Осындай 

зор денемен сиырлардың арасында жайыламын. Жоқ, бұл лайықсыз, түйелерге қосылайын». Сөйтіп, ол 

түйелерге қосылады. Өзін ерекше зор сезініп жүрген ол барынша-ақ түйе болуға тырысып бағады. 

Солардың жеген шөбін жейді, олармен шөлге кетіп, сортаң жалайды. Ақырында шөлден қатып, іші 

ауырып, шыдай алмай: «Жылқыларға барайын, түйеден кішірек қой, азабы да жеңілірек болар», – деп 

ұйғарады. Сөйтіп, жылқыға қосылады. Бірақ бұл да жайлы тимейді. Солардың санатынан қалмай шауып 

жүремін деп титығы құриды. Бір күні қасқыр тиіп, жылқылар дүркірей қашады. Бұл ілесе алмай, айдалада 

қалады. Бақытына қарай қыр астында сиырлар жайылып жүр екен. Өгіздің өкірген даусын есітіп, 

жолдасын мүйіздерімен қорғай жүріп, қасқырдан құтқарып алады. Өгіз қуанғаннан жылап жіберіпті. 

– Өз тобыңнан бөлінсең, көрер күнің осы екен, – депті ол жасын сүртіп тұрып. Өгіздің бұл сөзі бұзауларға 

тәлім болыпты. 

181. Бозінген 

Бұрынғы заманда Бағланбай деген бай бар екен. Оның дүние малы көп екен. Көп малының ішінде бозінген 

деген бір жақсы түйесі бар екен. Бозінгенді барлық малынан жақсы көреді екен. Бірақ Бозінген ешбір бота 

таппаған екен. Бір күні бай ел-жұртын жинап неше биелер сойып той қылып жұртынан кеңес сұрапты: 

– Менің жақсы көретін түйем Бозінген бота таппады. Сол туралы не ақыл бересіңдер? – дейді. 

Онда жиналған жұрттың ешбіреуі жауап бере алмайды. Сонда босағадан сығалап тұрған бір жеті жасар 

жетім бала былай депті сөз бастапты. 

Айналайын, ағалар, 

Өткен екен дүниеден 

Мың бір-екі сабалар. 

Ажал жетіп күн бітсе, 

Бұл дүниеде кім қалар?! 

Мендей жетім балалар 

Босағадан сығалар! 

Ақсақалдар, қақпасаң, 

Мен бір сөзді айтайын, 

Құлақ салып тыңдасаң, 

Ашу, жанжал қылмасаң, 

Тойыңды жеп қайтамын, 

Бозінгенді алдырсаң, 

Үстіне кілем жаптырсаң, 

Жібектен бұйда тақтырсаң, 

Жітірме қазық қақтырсаң, 

Бозінген бота табады, 

Бір кедейге ырым қылып бақтырсаң, – 

дейді. Бай баланың сөзін мақұл алып бозінгенге: 

Қалы кілем жаптырып, 

Жібек бұйда тақтырды, 

Жітірме қазық қақтырды, 

Ырым қылып бота табар деп, 

Бір кедейге бақтырды. 

Онда ай төбеден толып, жыл мүшелі болып, Бозінген қайып, туатын уақыты жетіп, бір күні басы алтын, 

бөксесі күміс бота туады. Бағып жүрген кедей кемпір-шал қуанып: «Байдан сүйінші алайық!» – деп, бара 

жатса, ауылындағылардың барлығы да кедей екен. Кемпір-шалдан: 

– Қайда барасыңдар? – деп сұрайды. 

Сонда кемпір-шал: 
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– Бағланбайға барып сүйінші аламыз! Түйесі басы алтын, бөксесі күміс бота туыпты, – дейді. 

Онда ауылдағылар айтады: 

– «Сен жалғыз барып байдан сүйінші алып , бай болып, бастарыңа мүйіз шықпайды. Неде болса 

барлығымыз тең көреміз. Інгенді сатып, пұлын аламыз. Ботасын жеті қабат темір үйге кіргізіп, бағып, 

өскен соң, оны да сатамыз, – дейді. 

Кемпір мен шал көнбейді. Аяғында кемпір мен шалды өлтірмекші болады. Онан соң кемпір мен шал 

қорыққанынан лажысы жоқ көнеді. Бозінгенді ботасынан айырып базарға апарып алпыс діллаға сатады. 

Керуеншілер түйелеріне қосып тіркеп, алып кетеді. Сонда Бозінген керуеншілердің қолында ботасын 

сағынып, боздап, жылап, зарлап айтқаны: 

Жаратқан жалғыз құдая , 

[Күйіп жаным, сабылдым.] 

Үстіме кілем жамылдым. 

[Ырым қылып бала үшін, 

Кекілімді үкілеп, 

Жібектен бұйда тағындым. 

Бір бота үшін толғанып, 

Бір өзіңе жалындым. 

Ақырында аңырап,] 

Ақырында құдая, 

Базар түсіп сабылдым. 

Жас ботамнан айрылып, 

Мен құдайға не қылдым?! 

Мына жалған дүниеде 

Көрер күнім болар ма? 

Мен ботамды сағындым! 

Неше күндей жол бастым, 

Көзімнен жасым ағызып, 

Емшектің сүтін тамызып, 

Өлгенде көрген ботамды 

Емізбедім жағызып! 

[Боташымнан айырылып, 

Ішім оттай күйеді. 

Жүйкем босап сағынып, 

Тұла бойым иеді.] 

Бағыланбайдың алдында, 

Тұра алмадым құдая, 

Келіндерге сауғызып. 

Кеш болған соң кірекештер келіп бір жерге қонады. Бозінген арман, дерті ішіне толып, ауадағы ұшқан 

құстарға қарап, ботасын сұрап зарланғаны: 

[Қалықтаған аспанда] 

Ителгі менен сұңқарсың. 

Ертеменен жем алсын, 

Сәскеде барып ұшарсың! 

Аспандап ұшып келдің бе? 

Ел ішінде қайғырған, 

Енесінен айрылған, 

Қу кедейлер жәй қылған 

Жетім бота көрдің бе? 

«Қандай бота?» – дедің бе, 

Мен құдайға не жаздым. 

Аспанда ұшып айналған, 
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Түлкі көрсе, сайланған, 

Иесі алып байланған, 

Қара ала баршын бүркітім, 

Аспандап ұшып келдің бе? 

Ел ішінде боздаған, 

Ішкі дертін қозғаған, 

Кедейлер сатып тоймаған, 
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– Қапқа кірмей сенбеймін, – дейді. Қасқыр сендірмекші боп қапқа кіргенде, түлкі егіншіге «байла қаптың 

аузын, енді қимылдайтын кезің келді, қане, мен көрейін, күздігүні егінді қалай соғып жүрсің?» – дейді. 

Егінші құралын алып қасқырды ұра бастайды. Түлкі: 

– Енді қаптың аузын аш, – дейді. Қасекең алды-артына қарамастан, шыға жөнеледі. Артынан түлкі: 

«Көптен бері істеген бір әділ төрем еді», – деп сақ-сақ күліпті. Сөйтіп, егінші байғұс түлкінің қайласымен 

ажалдан құтылыпты. 

80. Ақ тиін мен қасқыр 

Тиін бұтақтан бұтаққа қарғып жүріп, ұйықтап жатқан қасқырдың үстіне құлады. Қасқыр қарғып түрегелді 

де, оны көріп жегісі келді. Тиін өтініп сұрай бастады «Мені жібер» деп. Қасқыр айтты: «Жақсы, сені 

жіберейін, бірақ маған айт, неліктен сендер әр уақытта мұндай шатсыңдар? Мен әр уақытта қападамын, 

сендерге қарасам, жоғарыда ойнайсыңдар да қарғисыңдар». Тиін айтты: 

– Әуелі мені ағаштың басына жібер, сонан соң саған мен айтайын, болмаса сенен мен қорқамын. 

Қасқыр тиінді жібереді. Тиін ағаштың басына шығып алып айтты: «Сен залымсың, соның үшін қападасың. 

Сенің залымдық жүрегіңді жандырады. Біз ақкөңілміз. Ешкімге жауыздық қылмаймыз, соның үшін 

шатпыз». 

81. Қасқырдың қастығы 

Қасқырлар қойларға елші жібереді. Сіздер мен біздерді жау етіп жүрген иттер. Иттер үріп біздің 

қытығымызға тиеді. Солар құрыса, біздер сіздерге шабылуыл жасауды қоямыз, дос боламыз – дейді. 

Қойлар аңқау бейшаралар қасқырларға сенеді. Иттерге: «Сендер бізді күзетбей-ақ қойыңдар», – дейді. 

Қасқырлар түнде келіп қойларды қырып кетеді. 

82. Бұқа мінген көкжал 

Бір күні, таң алдында, апаннан бұқпантайлана шыққан көкжал кісі бойы 

өскен қамыс пен қалың тоғайды жамыла, қара ойды бойлай жортып, бір ауылдың маңына келіпті. Ол 

қойдан бөлініп қалған қозыға кез болып, тап беріпті. Үрейі ұшып қатты шошыған қозы қалтырап: 

– Қасеке, мен тісіңізге сыздық болам ба? Бір асам етім жоқ, мені 

қайтесіз, онан да шығыс жақтағы өзенге барыңыз, ондағы құла бие суатында бір құла тай құйға батып 

шыға алмай жатыр, сізге табылмайтын ас сол, оның еті майлы да дәмді ғой шіркін! – депті. 

Қозының сөзіне еліткен көкжал қозыны тастай беріп сол бағытқа қарай 

жорта жөнеліпті. Ол өзен жағасына келсе, шынында, бір құла тай құйлап шыға алмай жатыр екен. 

Қуанышы қойнына симаған көкжал оны тамақтамақшы болып тұра ұмтылыпты. Сонда құла тай көкжалға: 

– Бәлі! Көкжал неткен ақылсыз едің! – депті. 

– Мені қалайша ақылсыз дейсің? – деп сұрапты қасқыр ызаға булығып. 

Сонда құла тай аспай-саспай жауап беріпті: 

– Мені осы бойында жесең, сары балшыққа араласқан еттен не дәм 

болмақ? Егерде мені құйдан шығарып таза көгалға апарып жесең, сонда еттің дәмі тіліңді үйірмес пе еді! 

– депті. 

Қасқыр миығынан күліп: 

– Жарайды! Ақымақ болғаныңмен жылтың бар екен! –деп құла тайды 
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жалынан тартып құйдан шығарады, сонан ол құла тайдың «жылы-жұмсақ етіне бір тоятын болдым ғой» 

деп көңілденіп, жеуге ыңғайлана бергенде: 

– Ей, атың кім?– деп сұрайды құла тай. 

– Жоңғар қойнауының әйгілі ханы боламын! – депті қасқыр күжілдеп. 

Құла тай оны төтенше қадір-құрмет тұтқан бейнеде: 

– Оһо! Алдияр, ханеке, онда менің сол жақ саныма басылған таңбаны 

көріңізші? – депті. 

– Жарайды, көрмейтін несі бар? – депті қасқыр бейне үлкен 

оқымыстыдай аяғын кердеңдей баса құла тайдың мінер жағына шығып, ол таңбаға қарай бергенде, 

құйрығын шаншыған құла тай «тарс» еткізіп көкжалды жалманынан түсіріп, құйын да, құйын зытып 

беріпті. 

Тай тепкен аузы-мұрны қан жоса болған қасқыр орнынан әрең сүйретіліп 

тұрып, құмға қарай безіпті. Ол солтүстік жақтағы белегірге шыға-ақ, күлім қаққан күн ұясынан шығып 

шартарапқа нұрын шашыпты. Түнгі жортуылда аузы қызылға тимеген көкжал апанына қарай салып ұрып 

келе жатса, бір иентікте жалғыз қызыл бұқа жайылып жүр екен. 

Қасқыр текпіден дал болған аузын арандай ашып: 

– Теріңді тірідей сыдырып, майлы етіңді асаймын, – деп қызыл бұқаға 

ырылдайды. 

– Ей, түздің көкжалы, – дейді қызыл бұқа – осыншалық жасқа келіп қол 

баққан сиыр етінің қатты шандыр болатынын білмеуші ме едің? Оның үстіне тісің жоқ екен, мені қайтып 

сүйсініп жейсің! Онан да екеуіміз батыс ауылының қыз ұзату тойына барайық. Табақ-табақ семіз қой етін 

емін-еркін жеп сыйлыққа бір тояйық, бұл ақылым қалай? 

Ұзақ жол жүруге шыдамым жетпес! Сары таңды сарпалдаңмен өткіздім, енді аяғымды бір басуымның өзі 

мұң болып тұр, – дейді қасқыр тыжырынып. 

– Егер қатты шаршап шалдыққан болсаңыз, маған мініп алыңыз. 

Бұқаның бұл сөзін естіген қасқыр: 

– Мен барсам, адамдар маған қас қылмай ма? – деп сұрайды. 

– Тақсыр-ау! Сіз адам баласы той-тілеу күні біреуге қастық істейтін 

жаман ырымға барады деп қашан естіп едіңіз? – дейді бұқа аспай-саспай түсіндіріп. 

Бұқаның сөзінің қисынына сенген көкжал: 

– Көп сөз көжеге қатық болмас, барсақ барайық! – дейді семіз қой етін 

жегісі келіп. 

Сонан ол бұқаға мінеді де, тойға қатынасу үшін ауылға бет алады. 

Қызыл бұқа көкжалды арқасына мінгізіп алып, той болып жатқан ауылға келеді. Тойға жиналған ел-жұрт 

бұқаға мініп алған қасқырды көре сала айқай-сүрен салып, мылтығы барлар мылтығын алып, иті барлар 

итін қосып лап қояды. Бұқа осы кезде мөңкіп көкжалды жерге жығады. Жағдайдың насырға шапқанын 

білген көкжал құйрығын бұтына қысып, Ырымбай құмына қарай зытып береді. Сонан өз апанының 

қасындағы биікке жетіп, шоқайып отырады да: 

Жол жөнекей жолыққан қозақанды, 

Берген еді бір Алла өзі сыйлап, аа- ұу. 

Алып шықтым құланы әлектеніп, 

Жемедім неге оны жатқан құлап, аа-ұу?! 

Таңбасын көріп нем бар еді соның, 

Қолқанат болмаған соң ханға мияат, аа-ұу. 

Бұқаға обидым ғой иесінше, 

Адасқан ақылынан мен шын бейбақ ,аа-ұу! 

Сиыр етін жеместен той тойладым, 

Жақынындай сол қыздың жанды қинап, аа-ұу, – 

деп сәтсіз сапарының зарын айтып ұлиды. 

Көкжал қасқыр қасіретпен ұлып отырғанда ту сыртынан аңдып келген аңшы, оны бір оқпен атып алады. 

83. Арыстан 
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Арыстанды өлтірудің қазанын асқан қу түлкі жолбарыс пен қасқырдың 

уәдесін алған соң, соларды ертіп арыстанға жолғасқалы барыпты. 

– Алдияр, тақсыр, – деп жылмыңдай кірген түлкі арыстанның алдына бас қойып, тағзым етіп сөз бастапты: 

– Дүниедегі алыптардың алыбы өзіңіз, сізге кімнің қол қусырып бас 

қоймасқа дәті барсын? Біз сізді патша еткелі келдік, сызған сызығыңызбен жүріп қызметіңізде болсақ... 

– Сәулетті сарай да салып берер едік, – деп түлкінің сөзін іліп әкетіпті, 

жолбарыс оны желпіндіре түсіп, сіздің алдыңызға әр күні жер бетіндегі ең құнды жылы-жұмсақ 

тағамдарды әкеліп тартамыз, сіз сол салтанатты сарайыңызда біздің ықылас-құрметімізге бөленіп қам-

қайғысыз жатарсыз. 

– Сендерді мұндай ықылас-пиғыл көрсетеді деп ойламаған едім, – депті 

де арыстан оларға алғысты раймен басын изеп, мақұлдығын білдіріпті. 

Содан бастап арыстан жем үшін өзі әуреленбейтін болыпты. Өз 

сарайында әр күні түлкі мен жолбарыстың әкелген азығын жеп жата беріпті. 

Күндер артынан күндер өтіп, бара-бара арыстан орнынан тұруға да 

ерінетін күйге түсіпті, аяқтарынан әл-қуат кетіп, тістері етке жақсы өтпейтін болып қалыпты. 

Сонан, бір күні түлкі, жолбарыс, қасқыр үшеуі арыстанның сарайына тағы барыпты. Бұл рет олар 

арыстанға тәтті, дәмді тағамдар емес, шоқпар-сойыл көтеріп барған екен. 

– Ақымақ арыстан, – деп ақыра кірген түлкі шоқпарын үйіріп, оған 

кіжіңдейді, – бізді сен шынымен өзіңді өмір бақи бағып-қағады деп ойладың ба? Ха, Ха! Есуас! Біз әбден 

қожыратып барып, көзіңді жоймақшы болғанбыз. Бұрын сенің адуын айбыныңнан именуші едік, енді 

қалтылдаған қауқарсыз бірдемеге айналдың, тапжылма тап! Оразамды өзіңмен ашамыз, әлі! 

Сөйтіп, арыстан жылы сөз, тәтті лебізге сенемін деп түлкі, жолбарыс, 

қасқырлардан жан үзіпті. 

84. Арыстан патша 

Бұрынғы заманда бір арыстан патша болып тұрыпты, неше түрлі аңдарды билеп. Сол арыстанның өзіне 

жақын Маймұн деген бір уәзірі болыпты. Арыстан бір күні бір жерге барып, екі ай жүріп келмекші болып, 

өзім келгенше патша бола тұр деп, орнына Маймұнды тастап кетіпті. Арыстанның кеткенін білген соң, әр 

жерден аңдар келіп, орын алып тұрыпты. 

Және арыстанның жәй уақытта өзі тұратұғын бір жақсы жеріне бір түлкі қатын-баласыменен келіп, тұрып 

алды. Бір күні мұны көріп Маймұн айтыпты: 

– Әй, надан түлкі, патша арыстаннан қорықпайсың ба, егер келіп қалса, не жаныңды қояды, шапшаң кет! 

– депті. 

Түлкі айтыпты: 

– Сен мені түлкі деп ойлайсың ба, мен арыстан түгіл жолбарыстан да қорықпаймын. Бұл жер менің 

аталарымның жерлері, маған тисе керек, арыстан алды деп естіп келіп едім, арыстан қашып келгенде сен 

маған хабар бер, арыстанның кім екенін білдірейін, – депті. Сонда бұл Маймұн қорқыныш ойлап кетіп 

қалды. 

– Бұл түлкі суретінде болып жүрген басқа мықты аң болар ма? – деп. Маймұн кетісімен түлкінің қатыны 

айтыпты: 

– Бұл жерге тұрмай-ақ кетейік, егерде арыстан келіп қалса, Маймұн барып айтса, бізге ажал тапқызар, – 

дейді. 

Онда түлкі айтыпты: 

– Арыстан келгенде бір айла қылармын, – дейді. 

Бір-екі күн өткен соң алыстан бір дауыс естіледі. Түлкінің қатыны айтыпты: 

– Арыстан келіп қалыпты, не қыламын деп едің, айлаң болса қыл, – дейді. Сонда түлкі айтыпты; 

– Арыстан жақын келгенде, сен балаларды жылата бер, мен айғай салып айтамын «балалар неге 

жылайды?» деп, сонда сен айт: «балаларың жаңа арыстан етін қабап қылып бер дейді» – деп айт дейді. 

Бір уақытта арыстан жақындай қалыпты, сонда түлкінің қатыны балаларын жылата беріпті. Түлкі айғай 

салып айтыпты: 

– Балалар неге жылайды? – депті. Қатыны манағы түлкінің үйретуі бойынша: 

– Балалар жаңа арыстан етінен қабап қылып бер дейді, – депті. 
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Сонда арыстан естіп, тұра қалып, қасындағы Маймұнға қарай айтыпты: 

– Бұл бір қуатты аң болар ма, мұнда балаларға арыстан етін тілейді деп неге айтады, бұл жерді тастап, 

екінші сахараға кетпек керек, – деп. Сонда қасындағы Маймұн айтыпты: 

– Ай, тақсыр, тақсыр арыстан, сіз ақыр жер жүзінде болған аңның патшасы, көріңіз, егер көрсеңіз, бір 

жаман кішкентай аңның айлалары шығар. 

Арыстан және жақынырақ жүріпті. Түлкінің қатыны және балаларын жылата беріпті. Түлкі және айғай 

салыпты: 

– Неге жылатасың балаларды, үйде жолбарыс, қабылан еті көп емес пе? – дейді. 

Сонда қатыны айтады: 

– Басқа аңдардың еттері толып жатыр, жаңа арыстанның етін тілейді, – дейді. Сонда түлкі айтыпты: 

– Балаларға айт, біраз сабыр етсін, осы жерді айналып жүрген бір арыстанды Маймұн достым алдап алып 

келсе керек, көп кешікпей келсе, арыстанды ұстап алып балаларға етін қабап қылармын, – дейді. Сонда 

арыстан қасындағы Маймұнға: 

– Әй, залым, қиянатшы Маймұн, мені алдап өлтірмекке келесің, өзім өлместен бұрын, әуелі сені өлтірейін, 

– деп, Маймұн бейшараны пәре-пәре қылып тастап, өзі тез қашып кетіпті. Түлкі айласыменен арыстанның 

жерін өзіне қаратып алады. 

85. Арыстан, қасқыр, түлкі 

Арыстан, қасқыр, түлкі, бұл үшеуі ұйым жасасып, тамақтық аң аулауға шығады. Бұлардың қолдарына бір 

есек, бір киік, бір қоян түседі. Орталарына жинап, бөлісіп алуға қам істегендерінде арыстан қасқырға: 

«Сен бөліп бер, бізге», – дейді. Қасқыр: 

– Жарайды, бұл белгілі нәрсе ғой, есек арыстандыкі, қоян түлкінікі, киік менікі, – дегенде, арыстан 

ашуланып, қасқырдың мойнын жұлып алып, лақтырып жіберіп, енді түлкіге қарап, арыстан: «Сен бөл, 

мына жолдасың бөлістен шатасты ғой», – дейді. Түлкі: «Жарайды, ойын-қарыстың әкесі, бұл ашық жұмыс 

қой. Есек сіздің таңертеңгі тамағыңыз, киік кешкі тамағыңыз, қоянды таңертең мен кешкі астың 

аралығында ауқат қыларсыз», – депті. 

Сонда арыстан түлкіге: «Ой, сен не деген ғажап бөліске шебер едің, бұл білімді сен кімнен үйрендің», – 

дейді. Түлкі: 

– Жә, ақсақал, бұл бөліс білімін маған үйреткен денесінен ұшып түскен қасқырдың басы емес пе? – депті. 

86. Қартайған арыстан 

Бір заманда үлкен тауды бір арыстан жайлапты. Ол басқа аңдарға зорлық-зомбылықты халден асыра 

істеген. Бірақ қандай қиянат көрсе де оған ешқандай жануар теріс келмейді. Өйткені қарсыласарлық 

шамасы жоқ. Сондықтан бірнеше жыл жәбірлік көріп, қолдан келері жоқ, іштен тынып, тістерін қайрап, 

әлсіз жануарлар шыдап жүре береді. 

Арыстанның мейманасы асқаны сондай – ол жемді өз аяғымен жүріп іздемейді. Оған өзінің бұйрығы 

бойынша семіз сиыр, семіз жылқы, қой, бұғы-марал секілді жануарлар белгілі «тәртіп» бойынша келіп 

тұрады. Соятын – жолбарыс, бұзып-жаратын аю, тәтті-дәмділерін патшаға тасып беріп жүретін епті 

даяшы – түлкі екен. 

Арыстан әбден ұйқысы қанып, жайланып тамаққа тойғаннан кейін, оның көңілі қалауынша әркім әртүрлі 

сауық жасап батырдың көңілін жұбатады. Бұлбұл сайрайды, көкек зікір салады, шымшық билейді. 

Маймыл түрлі ойындар көрсетеді. Түлкі күлдіргі қулық айтады. Топас аю, аңқау қарға, меңіреу есек 

оларға келемеж күлкі болады. Ал батырдың тыныштық тауып жатқан кезінде төрт мысық табандарын 

жалап маужыратып ұйықтатады. Әлдеқалай оның ұйқысын бөліп, дыбысын шығарған қалжақбас аңдар 

бола қалса, ауыр жазаға кіріптар болады. 

Сол сияқты мейманасы асқан арыстан күндердің бір күні әбден қартайып, алжуға айналады. Ақырында 

орнынан тұруға шамасы келмей әлі бітеді. Тістері түгелдей түскен, тырнақтары тұқыл болған, буындарда 

әлі жоқ. Осы жайды көрген аңдар енді батырдан қорықпады. Оны сыйлауды қойды. Тамақ болу үшін де 

ешкім келмеді. Аштан өлер болып діңкесі құрып жатқанда, одан бұрын жәбір көрген аңдар кезекпен келіп 

бұрынғы өштерін алған екен. 

Ішіне қанды кек қатқан жануарлар жаны ерекше қиналатын жерін таңдап тұрып, өз шамаларынша батырға 

жаза беріпті. 

Ит қабады, қасқыр талайды, ат тебеді, сиыр сүзеді, тышқан тістейді. Бір мезгілде салпақ құлақ есек келіп: 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1436 bet 

«Қай жерін тепсем оның жанына артық батар еді», – деп батырдың денесіндегі жанды жерін таңдайды. 

Осы кезде талықсып жатқан арыстанның есі кіріп, көзін ашады. Ол қасында тепкелі тұрған есекті көріп 

өте назаланады. 

– Кешегі дәурен баста тұрған кезде бұл шірікті жан деп те есептеген жоқ едім, бұл күнде бұ да маған 

қорлық көрсетпек болып аяқ көтеріп тұр. 

– Ә, тәңірім, менің жанымды бұл жаманның қорлығына көрсетпей ал! – деп жан тәсілім еткен екен. 

«Не ексең, соны орасың» деген мәтел осыған келеді. 

87. Арыстан мен тышқан 

Ертеде бір теңіз жағасында қалың жасыл орманда бір арыстан өмір сүріпті. Бұл тоғайда түрлі аңдар, 

малдар да көп болыпты. Сол арыстан өзін күллі аңдардың, малдардың патшасымын деп жариялапты. 

Арыстан өзіне қасқыр, түлкі, борсық, жыландарды көмекші ақылгөй етіп дайындап алыпты. Бұлар 

аңдарды қырып жеп, хан сарайын қан сасытып жата беріпті. Аңдар патшасының залымдығын, 

қанішерлігінен зар илепті. 

Бұрын тышқан етіне зар болып жүрген түлкі мен борсық енді тышқан етіне пысқырып та қарамай, ылғи 

жылқы, сиыр, түйе, ақбөкен, арқар, киіктердің етінен қарнына сиғанынша жеп жата берді. Бірақ түлкі, 

борсық тек етпен жата бермейді, ол жегісі келген аңдарды неше түрлі өсек, өтірік, жаламен арыстанға 

жамандайды. Оған ойланбай сене салатын ессіз арыстан дереу қасқырға түлкі мен борсық жамандаған 

аңды өлтіріп алып келуге бұйрық береді. Ол қасқыр бұлжытпай орындап, аңды өлтіріп, ханға әкеп бере 

береді. Енді түлкі мен борсық арыстанды неше түрлі сырлы сөзбен мақтап, сіздей әділ, ақылды данышпан 

патша дүниеге келіп көрмеген деп жағымпазданып және аңдарды қалай қырудың жолдарын ойлап тауып 

айтудан басқа жұмысы болмапты. 

Бір күні түлкі тышқанның етін аңсап жегісі келеді. Түлкі өзіне өзі: «Мен тышқан етін арыстанның өзіне 

ұстатып-ақ жеймін»,– дейді. Бір уақытта түлкі арыстанның алдына тағзым етіп әдеппен кіріп келіп, 

сөйлеуге рұқсат алып, сиқырлы сөзін бастайды: 

– Ей, бақытты патшам, сіздей асқан әділ, ақылды, патша болмағанын аңдардың өздерінің шын ниетпен 

шулап айтып жүргенін осы қаздиған қара құлағымызбен естіп жүрміз. Солай бола тұрса да кейбір 

жақсылық жақпаған аңдар сізді үмітсіздікпен аузы барып жамандауын қоймайды. 

Бір тышқан деген аң бар, үлкендігі аттың тезегіндей болып тұрып, опасыз оңбағанның сізді жамандап 

балағаттағанын өз көзіммен көріп, мына сақ құлағыммен есіттім. Тіпті ауыз барып айтуға болмайтын 

сөзді тіпті батыл айтты. Қаһарыңызға сабыр берсе айтайын, – деп жәутектеді. Арыстаннан «айта бер» 

деген ишарат болғасын түлкі түгін жатқызып мүсәпірсіп былай дейді: 

– Арыстанның патша емес, аңдарды қынадай қырып, өзі және достарына жегізіп хан сарайын қан сасытып 

жатқан қанішер, – деп шақ-шақ етеді. Мен арыстанға айтам десем, «айта бер, мен інде тұрам, менің ініме 

арыстанның өзі түгіл аяғы да симайды, ол қожал-қожбалағың мені ұстай алмайды» – дейді. 

Арыстан тұрып: «Оны қалай ұстауға болады», – дейді. Түлкі күлімдеп: «Оны ұстау тіптен оп-оңай, мен 

өзім де оп-оңай ұстап алам, бірақ арыстанның өзі мені ұстай алмайды дегені, менің денемді сақылдатып 

қайнатып барады. Менімен еріп жүріңіз, ол асқынған ақымақты ұстап аласыз, әдісін барған соң айтам», – 

дейді. 

Түлкі арыстанды ертіп келіп, тышқанның інінің екі аузын көрсетті. «Одан мына інді алып күшті 

аяғыңызбен таптап көміңіз де, екінші іннің аузына құлағыңызды тосып жата беріңіз. Тышқан шығарда 

іннің іші дүбірлеп кетеді. Сол кезде басыңызды көтеріп, аузыңызды іннің аузына тосып, ашып тұра 

қалыңыз. Тышқан іннен шыға бергенде қағып аласыз», – деп арыстанның құлағын тышқан ініне кептеп 

жатқызып, түлкі сырттан бақылап жүреді. 

Арыстан құлағын інге тосып жатып, жазғы ыстық күнге денесі балқып ұйықтап кетті. Тышқан өз інім деп, 

жер астынан жүгіріп шыққан бойымен арыстанның апандай кең құлағына кіріп кетті. Арыстан құлағының 

ішін тырналаған әрекеттен шошып оянды. Арыстан құлағының іші дүбірлеп өткір инедей тырнақтың 

тырнап-шабақтап жарып бара жатқанын сезді. Арыстан басын жанұшыра, ышқына шайқайды. Арылдап 

аспанға қарғиды. Өз құлағын өз аяғының өткір тырнағымен тырналады. Бірақ құлақ ауру қалпында тұр. 

Ол кезде тышқан арыстанның сасық құлағының ең түпкі тар қуысына барып үлгерген еді. Сондықтан 

арыстан қаншалықты басын сілкісе де, бар күшімен ышқына ырғыса да, бар дауысымен арылдаса да, 

қарылдаса да, тышқанды түсіре алмады. 
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Мұндай сойқанды көріністі көрген түлкі зар еңіреп: «Ойпырым-ай, патшам, қамқорым данышпаным, не 

болды», – деп жүгіріп келді. Бұл уақытта тышқан да қандай інге кіргенін сезді. Жерге түссе аңдыған ажал 

екенін де білді. Енді тышқан басын арыстанның құлағының аузына қаратып бір тырнағын батыра бүгіп 

жабысып қатып қалған еді. Түске дейін арыстан өгізден бетер өкіріп, аюдан бетер ақырып, аспанға қарғып 

өз басын өзі жерге ұрып, алас ұрды. Арыстанның аса қорқынышты зор даусынан бүкіл тоғайдағы аңдар, 

малдардың зәресі ұшып қалтырады. Түлкі зар еңіреп, тілеу тілеп қасында тұрып алды. Бір кезде әбден 

алас ұрудан әлі құрыған арыстан түлкіге ала көзімен ажырая қарап: «Істейін дегенің осы ма сұм», – деді. 

Зәресі ұшқан түлкі: «Данышпаным, қамқорым, падишам, саспай сабыр етші, бүкіл тоғайдағы аңды жинап 

патша ауырды деп емдеуге ақыл сұрайық. Көпшіліктің ішінде нендей ақылдылар жоқ дейсіз, солар бір 

емін табар», – деді. 

Сол кезде арыстан: «Қасқыр, борсық, жылан төртеуін тездеп барлық аңды осында жинап кел», – деді. 

Түлкі зытып жөнеді. Қасқыр, борсық, жылан төртеуі барлық аңды ілезде жинап келді. Түлкі бір ағаштың 

бұтағына шығып аңдарға «Арыстан патшаның құлағына тышқан залым кіріп кетіп, құлақ ішінен ін қазып, 

арыстанның миын тесіп барады. Бұған қандай амал бар, соның ақылын табыңыздар», – деп, түлкі бетін 

басып сұрқиялықпен жылап тұрды. 

Сол кезде арқардың көп жастағы ақбас құлжасы тұрып: «Оның амалы түлкінің сүйріктей сұм тілін 

арыстанның құлағының ішіне тығып, тышқанды тілімен орап алу керек. Егер түлкі ала алмаса, қасқыр, 

борсықтың тілімен алу керек», – дейді. 

Арыстан түлкіге: «Тіліңді құлағыма сал», – деп бұйырады. Түлкі арыстанның құлағына тілін тықты, 

тышқан түлкінің тілінің ұшын қыршып алды. Түлкі тілін тез тартып алды. Сол кезде арыстан қашпасын 

деп, түлкінің бөксесін тістеп сығыңқырап: «Тіліңді аянбай қайта-қайта сала бер, сол тышқанды алмасаң, 

өлесің», – деді. Түлкі тілін қайта-қайта сала берді. Тышқан да түлкі тілін қыршып тастай берді. Бір кезде 

тілінің ада болғанын арыстанға көрсетті. Арыстан: «Енді аяғыңды сал» – деді. Тышқан түлкінің аяғын да 

қыршып тастаумен тізесіне дейін кемітті, шолтитты. Арыстан: «Екінші аяғыңды сал», – деді. Ол аяғын да 

қайта-қайта салды. Ол аяқ та мүжіліп ада болды. Сол кезде бұған сүйсінген бір қоян ақырын ғана: «Міне, 

екі аяғы кілтиіп, сұм түлкі ін қаза алмайтын, қоянға жете алмайтын, өсек те айта алмайтын қоян болды», 

– деп мырс етті. Арыстан басын сілкісе, түлкінің туралған тілі мен саусақтары түсті, тышқан түспеді. 

Ашуы асқынған арыстан түлкіні шайнап-шайнап лақтырып жіберді. 

Арыстан қасқырға құлағына тілін салып тышқанды алуды бұйырды. Қасқыр тілін құлаққа тықты. 

Арыстан қашып кетпесін деп қасқырдың артқы санынан тістеп тұрды. Тышқан қасқыр тілін де қырши 

берді, қасқыр да арыстанның апандай аузында тұрып аяна алмады, қайта-қайта тілін сала берді. Бір кезде 

қасқырдың да тілі ада болды. 

Одан кейін арыстан борсықты шақырып алып: «Сал тіліңді», – деп жекірді. Амалсыз борсық та жіңішке 

өсекшіл, қансорғыш сүйрік тілін тықты, бірақ онша ары апармай «тілім жетпейді», – деді. Сол кезде 

арыстан ақырып борсықтың бөксесінен тістеп: «Тіліңді түбіне жеткіз», – деді. Борсық тілін құлақ түбіне 

жеткізді. Тілдің ұшын тышқан қыршып алды. Қайта-қайта салды. Бір кезде борсықтың тілі де ада болды. 

Арыстан басын сілікті. Құлақтан қасқырдың, борсықтың туралған тілдері түсті. Тышқын түспеді. 

Арыстан ақбас құлжаға қарап: «Енді не істеу керек», – деді. Құлжа: «Енді құлағыңызға жылан кіріп, 

тышқанды тістеп алып шықсын, тартып ала алмаса шағып өлтіріп шықсын, өлгесін тышқан түседі», – деді. 

Мұны естіп, жылан қалың шөптің астымен сусып қашқан екен. Арыстан енді қасқырға: «Жыланды алып 

кел», – деді. Тілінен қаны ағып, қасқыр жыланға барады. Айтып түсіндіретін тіл қайда, жыланды белінен 

тістеп жіпше шұбатып алып келеді. Арыстан жыланға: «Құлағыма кір, лажы болса залым тышқанды 

тістеп алып шық, болмаса шағып өлтіріп шық», – деді. Жылан арыстанның құлағына сусып кірді. Құлақ 

іші қараңғы, жылан басы бара бергенде аңдып әзірленіп тұрған тышқан жылан басын қыршып үзіп 

тастады. Бір кезде қасқыр жыланды тістеп суырып алса, жыланда бас жоқ. Есектің тұсауындай жіп болып 

қалыпты. Аңдар залымдардың сазайын тарттырғанына қуанысып, тарап кетіпті. 

Енді арыстан ешбір әрекетпен тышқанды түсіре алмайтынын біліп жата береді. Қасқыр, борсық тілінен 

қансырап өледі. Тышқан арыстанның құлағынан кеулеп күнделікті жеп жата береді. Арыстанның миына 

зақым келіп, қорлықпен ұзақ ауырып өледі. 
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Арыстанның өлгенін білген тышқан бір күні құлақтан шығып, жайқалған жасыл шөптің арасымен жүріп 

кетті. Сөйтіп, бір тышқанның қажырлы, батырлық ісінен ормандағы жауыздар тобы қырылып, аңдар 

қанаусыз, талаусыз еркін өмір сүріп кетіпті. 

88. Арыстан, қасқыр, һәм түлкі 

Ертеде бір арыстан, қасқыр, һәм түлкі жолдас болыпты. Бұл үшеуі бір жерде отырып уәделесіпті: үшеуміз 

де бір жануарға қиянат қылмайық, егер мал жолықса, зорлық қылмай сатып алып желік, болмаса, аштан 

өлсек те жүре берейік деп, шарт қылып бірнеше күн жүріпті. Онан кейін қарындары ашып аштан өлерге 

жақындапты. Мал жейін десе қиянат. Жемейін десе өліп барады. Сол уақытта түлкі тұрып айтты: «Ана 

бір көрінген түйеге мен барып сөйлесіп келейін, ол өзін маған сатпас па екен», – дейді, онда арыстан 

тұрып: «Жақсы барсаң барып саудаласып кел», – деді. 

Түлкі келсе бір көзі соқыр түйе екен, түлкі айтыпты: «Ай... түйе мұнда нағылып жалғыз жүрсің?» –дейді. 

Түйе айтты: «Жолдасым да, бағатын ием де жоқ болған соң, мен өзімді өзім бағып жүрмін». Сонда түлкі 

тұрып түйеге ақыл айтты: «Байғұс, далада жалғыз қапа болып жүргенше сен өзіңді маған сат, ендігі жылы 

жантақ шыққанда мен боталы інген қылайын, содан соң сен екеу болып жүресің», –деді. Қу түлкінің бұл 

сөзі түйеге мақұл көрінді. Содан соң түлкі арыстан мен қасқырға келіп: «Мен түйе сатып алдым жүріңдер», 

– деді, бұл үшеуі түйеге келіпті. Келген соң арыстанға түлкі айтты: «Ей... ареке, неге қарап тұрсыз, 

қимылдасаңыз», – деді, сонда арыстан түйені жерге көтеріп соқты, түйенің мойны сынып өлді, түлкі 

тұрып айтты: «Ареке, сіз деміңізді алып жата тұр, біз мұның терісін сойып болған соң хабар берерміз», – 

деді. Арыстан айтты: «Сендер жеп қоярсыңдар» – деді, түлкі «Ойбай, тақсыр, сізсіз жемейміз», –деді. 

Арыстан: «Бұлай болса, жақсы», – деп жатты. Бұл екеуі союға пышақтары да жоқ, тістеріменен терісін 

жыртып-жыртып алды. Сонда түлкі тұрып қасқырға айтты: «Ай... қасеке, мен бөксе жағын сояйын, сіз бас 

жағын сойыңыз», – деді. Қасқыр түйенің басының пара-парасын шығарып, терілерін жыртып, көз майын 

шығарып қойды. Түлкі мұны көріп қасқырға айтты: «Ей... қасеке, сіз бөксе жағын сойыңыз, мен бас жағын 

сояйын», – деді, қасқыр барып бөксесін сойды. 

Түлкі қасқырға білдірмей түйенің көз майын ойып жеді. Және қасқырға айтты: «Сіз алдыңғы аяғын 

сойыңыз, мен артқы жағына барайын», – деп, қасқыр алдына алданып жатқанда түлкі құйрық майын 

суырып жеп қойды. Тағы қасқырға айтты: «Сіз соя тұрыңыз мен жүгіріп арекеңе барып келейін, нағып 

жатыр екен», – деп жүгіріп кетті. Арыстан мұны көріп жатқан орнынан түрегеліп айтты: «Сойып 

болдыңдар ма?». Түлкі айтты: «Сойып болдық. Бірақ мен бір нәрседен қорқып тұрмын», – деді. Арыстан: 

«Неден?» – деп сұрады. Түлкі айтты: – Қасқыр айтқан шартта тұрмай, түйенің көз майы мен құйрық 

майын жеп қойды, мен осыны сізге айтайын деп келіп едім, – деді. Арыстан қасқырға ашуланып, ақырып 

қасқырға келді, қасқыр қорыққанынан қаша бастады. Арыстан қуып кетті. Бір қырдан қасқыр мен арыстан 

асып, көрінбей кеткенде түлкі түйені бір шұңқырға сүйрелеп апарып көміп қойды. Өзі арыстанның 

артынан жүгіріп кете берді. Арыстан қасқырды қуалап шаршап келе жатса, түлкі оған қарсы жолықты. 

Арыстан түлкіге айтты: «Қайда барасың?» – деп. Түлкі айтты: «Қасқырдың кесірі бәрімізге тиді», – деді. 

Арыстан айтты: «Неге?» Түлкі айтты: «Сендер кеткесін түйе түрегеліп, мен сендерге сатылмаймын деп, 

терісін жалбыратып, ішегін шұбалтып кетті», – деді. Арыстан сұрады: «Қай жаққа қарай кетті?» – деп. 

Түлкі айтты: «Осы қырдан асып кетті», –деді. Арыстан түйенің жолына түсіп, қуып кете берді. Түлкі 

«қасқырға барайын» деп іздеп келе жатса, қасқыр бір жерде шаршап жатыр екен, түлкі қасына жетіп келді. 

Қасқыр түлкіге ұрысты: «Мені арыстанға шағыстырып жүрген сен», – деп. Түлкі айтты: «Мені де қуып 

жіберді, мені кім шағыстырды», – деп. Қасқыр бұған нанып: «Енді қайда барып тұрамыз», – деді. Түлкі: 

«Жүре бер, бір нәрсе табармыз», – деді. Сөйтіп екеуі келе жатса, алдында бір жарты құйрық жатыр. 

Қасқыр: «Мұның бір бәлесі бар шығар», – деп жейін десе қорықты. Түлкі айтты: «Сен қорықсаң өзім 

жейін, бүгін базар мұның не пәлесі бар дейсің, құл базарға барғанда құйрық арзан болған-ды, арзан 

құйрықты көбірек алған-ды. Ол үйіне шауып бара жатқанда, қанжығасына бос байлап түсіп қалған-ды», 

– деп, түлкі өзі жейін деп, қулықпенен ұмтылғанда, қасқыр «өзім жеймін» деп, құйрықты асап қалса, 

астында қақпан бер екен, ол қақпанға қасқыр түсіп қалды. Сонда түлкі: 

«Ай... қасеке, шамасы сіздің етіңізді жейтін болдым ғой», – деді. 

Қасқыр: «Неғылып жейсің», – деді. Түлкі айтты: «Ертең егесі келсе, сені көріп, теріңді сойып алып, етіңді 

тастап кетер, сосын мен жемей кім жейді», – деді. Түлкі бір шұңқырға тығылып жатып еді, аңшы келіп, 

қасқырды көріп, терісін сойып алып, етін тастап кетті. Ол кеткенсін түлкі қасқырдың етін жеп тойып алып, 
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қайтып келе жатса, арыстан келіп қалды. Түлкі мұны көріп: «Ареке, қайдан келесіз?» – деді. Арыстан: 

«Мен түйені таба алмадым», – деді. Түлкі: «Тақсыр, сіздің атаңызды көріп едім, осы тауда аң аулап жүр 

еді, әлде осы таудың астында шығар, аңдарды үстінен басып алып жейтұғын еді, мен соны көріп тұрушы 

едім», – деді. Сонда арыстан айтты: 

– Қалайша қарғып алатын еді? Маған сен көрсет, мен қарғып көрейін. Түлкі қу айтты: «Сіздің тұлғаңыз 

атадан кем емес», – деді. Сонда арыстан кейін шегініп барып, жүгіріп барып, жардың басына келіп тұрды. 

– Ареке, егерде қарғи алсаңыз, жүгірген нұсқаңыз атаңызға ұқсап тұр, – деді. Сол уақытта жардың астына 

бір киік келіп қалды, арыстан соған қарғып кетті, жерге барып түсіп еді, сүйектері күлпәрә талқан болды. 

Сонда түлкі келіп: «Ареке, бір жеріңіз ауырып қалды ма?» – деп сұрады. Арыстан айтты: «Сүйекте 

сынбаған сүйек жоқ». Түлкі мұның қимылдауға шамасының келмейтінін біліп, құйрығын ойып жеп 

жатыр еді, сонда арыстан айтты: – Ай... түлкі, әуелі көз майымды жеші, – деді. Түлкі айтты: «Ареке, несіне 

асығасың, құдай бұйыртса, етіңді жейтұғын болдым», – деді. Арыстанды жеп алды. Мұнан соң түлкі 

ұйықтаған болып, бір далада жатыр еді, үстіне бір сауысқан келіп қонды, онан соң басына қонды. Сөйте-

сөйте аузына қонды. Сол уақытта сауысқанның аяғынан тістеп алып жеуге айналды. Сауысқан өтірік жата 

қалып, жылап қоя берді. Түлкі айтты: «Сауысқан сен неге жылайсың», – деді. Сауысқан айтты: «Ата-

ананың қарғысын алған оңбайды екен, маған ата-анам көп қарғап ұрысушы еді», – деді. Қарғағанда былай 

айтушы еді: «Ай, жүгірмек, далада түлкі ұстап алсын, биік таудың басына шығарып домалатып жіберсін, 

әр таста бір түгің қалсын деп, қарғаған қарғысы осы бүгін тура келді», – деді. Сонда түлкі сауысқанның 

ата-анасының айтқанын қылайын деп, таудың басына шығып, домалатып тастап жіберіп еді, сауысқан 

пырылдап ұшып кетті. Сөйтіп, қу түлкі сауысқаннан бір соғылып қалыпты. 

89. Арыстан мен түлкі 

Арыстан қартайды. Аңдарды бұрынғысындай аулай алмайтын болды. Енді аңдарды айламен аулағысы 

келді. Өзі үңгірде жатты да: 

– Аурумын, жүруге әлім жоқ, – деп, барлық аңдарға хабар таратты. 

Аңдар бір-бірлеп арыстанның халін білуге келеді. Арыстан аңдардың біреуін де қайтармады. Бәрі де 

арыстанға жем болды. 

Бір күні түлкі келді. Ол үңгірден алысырақ тұрды да: 

– Халіңіз қалай, тақсыр? – деп, көңілін сұрады. 

– Халім нашар. Неге жақынырақ келмейсің? Берірек кел, түлкіжан, бір азырақ сөйлесейік? – деді арыстан. 

Түлкі: 

– Мен саған жақын барар едім-ау, саған кірген із бар да, шыққан із жоқ! – деп, жүріп кетіпті. 

90. Арыстан мен кісі 

Бір адам жасынан аң аулап күн көреді екен. Бір кезде ауын бір ағаштың түбіне құрып жүрсе, қапыда 

арыстанға кездеседі. Арыстан: 

– Ей, адам! Кездеспей жүр едің, бері кел, құлақ сал сөзіме, сенің істегеніңнің бәрі қиянат көрінеді, маған 

сырттан қайрат ететін көрінесің, күшің артық болса, құтыл менен, аузыма бір-ақ салайын ба? 

Адам айтады: 

– Сенен күшім артық болмаса да сенімен айтысамын, егер күшті болсаң, анау жерде менің құрып қойған 

бір нәрсем бар, содан өт, егер де өтіп кетсең, мені жеп-ақ қой, арыстаным, – дейді. 

Арыстан: 

– Қайлаңды көріп тұрмын, әуелі өзің өтші, – дейді. Адам аудың 

астынан өте шығады. Арыстан өтемін деп, бар пәрменімен секіргенде торға барып оралады. Сөйтіп, адам 

айласымен арыстанды торға түсіреді. 

91. Арыстан дертінің емі 

Аңдар патшасы арыстан қартайып, науқасқа шалдығады да, үңгірінен шыға алмай жатады. Патшасының 

көңілін сұраған барша аң келіп-кетіп, кіріп-шығып жүреді. Түлкі ғана мезгілінде келе алмапты. 

Мұны естіген соң, қасқыр бір қулығын асырып, өзін алдап жүрген түлкіден кек алғысы келіп, науқас 

арыстанға оны жамандай бастапты: 

– Түлкі сені патшам деп құрметтемейді екен. Патшасының көңілін сұрамағаны оңбағандық! – деп, 

арыстанның ызасын қоздырып, ашуына май құйыпты. 
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Сол кезде үңгірдің аузына келіп қалған түлкі қасқырдың бұл сөзін естіп: «Тұра тұр, бәлем, өшімді 

алармын!» – деп кіжініп, тісін қайрайды. Сонан соң ештеңе білмегендей, жылмаңдай кіріп келеді. Түлкіні 

көзі шалған арыстан қаһар төгіп, айқай салыпты. 

– Сен менің көңілімді сұрамай, қайда жүрсің? Сонда түлкі: 

Сабыр, тақсыр, сабыр, – депті жалбарынып. – Сөзімді тыңдаңыз! Менің осыншама кешігуімнің себебі бар 

еді. 

– Ол не қылған себеп? 

– Шұғыл шаруамен дала кезіп жүрдім. Ол не шаруа десеңіз, жер дүниені кездім, дертіңізге дауа болатын 

дәрі іздедім. Барлық дәрігерлерден сұрастырдым. Ақыры тауып келіп отырмын. 

Мұны естіген арыстан: 

– Ол қандай дәрі? – деп сұрапты қуанып. 

– Дертіңіздің емі мынау екен, – депті түлкі, – қасқырдың терісін тірідей сыпырып алып, жылы күйінде 

үстіңізге жабыстырып киіп алсаңыз, жазылады екенсіз. 

Мұны ести сала арыстан атып тұрып, қасқырды бас салып, терісін сыдырып, үстіне киіп алыпты. 

92. Қарақұлақ пен арыстан 

Бір қарақұлақ үш-төрт баласы, қатынымен бір үйшікте мекен етеді екен. 

Күндердің күнінде бұл жерінің маңында әлі келіп, аулап жерлік, азық боларлық хайуанат азайып кеткенін 

байқап қатын-баласын үйшігіне қалдырып, өзі жаңа қоныс іздепті. Әр жерді көріп, ұнатпай аралап жүріп, 

бір жақсы жерге кез келіп, маңайын байқап көріп ұнатады да қайта барып қатын, баласын алып келіп, 

жоғарыдағы айтылған жерге орналасыпты. 

Бірер күн өткен соң, қарақұлаққа маймыл келіп жолығыпты. 

– Бұл жер арыстанның мекені емес пе, байғұс. Өзі бір сапарға кетіп еді. Кетер алдында мені күзетші қылып 

кеткен болатын. Бұл жерге ешбір хайуанның аяғын бастырма деп еді. Шынында, арыстанның мекеніне 

ешбір хайуан қонбақ түгіл, жуық келмейді де. Енді саған айтатыным мынау: 

– «Бұл жерге із салып, шаң-тозаң ғып былғамай, қазір кет», – деп бажалақтайды. Егер де қарақұлақтың 

бұл жерге түнеп кеткенін білсе, арыстан алдында айыпты болатындығын, маймыл өзі сол арыстанның 

уәзірі екендігін айтады. Және де жуық жерге тұрмай, аулақ, ұзағырақ жерге кетуіне ақыл береді. «Сен 

түнеп кетті деп айта қоймаспын. Сен де бір біз сияқты әлсіз сорлының бірісің ғой», – дейді. 

Сонда қарақұлақ тұрып: «Маймыл, сен не сөйлеп тұрсың. Мені арыстаннан қорқады деп білесің бе? Бұл 

жер менікі болатын. Үлкен атамнан маған мирас қалған жер еді. Дауласам, шатақтасам десе, арыстан 

келіп көрсін. Сазайын берем. Екі қауып, бір жұтам. Маған қамқорсымай-ақ қой», – деді. 

– Әй, қарақұлақ-ай, мен сенің жауың емеспін ғой. Егер осы сағатта арыстан келіп қалса, маған да жаман 

болады. Ал, сен қандай болатыныңды ойласаңшы. Қатын, балаңмен өзің бір асағанда арыстанның аузына 

көлденең де тұрмайсың емес пе? Барлығыңды бірақ жұтады, – дейді маймыл. Маймылдың сөзін қарақұлақ 

тыңдамайды. Арыстанның жерінен кетпей, әбден орнығып алады. Маймыл қарақұлаққа: «Батыр-ау, 

әліңді білмейсің бе, арыстанмен қалай таласпақсың. Одан да мені ұятты қылмай, өзің де өлмей, осындайда 

кетсеңші. Не деген ақылсызсың, тіршілігіңді көп көріп, өлім іздеп жүрсің бе? Арыстанмен сен түгіл 

жолбарыс, қабыландар да алыса алмайды. Көрініп кетсе, қаша жөнеледі. Болмаса, иіліп сәлем беріп, 

тағзым қылып, кішілік білдіреді», – деп, күн сайын қипақтап жүрді. 

Қарақұлақ: «Ей, маймыл, мен жолбарыс, қабыландарың емес. Арыстан меніменен жекпе-жекке алысып 

көрсін. Жынымды түсіріп, томырығымды ұстатса, жағын айырып, тобығын шайнаймын. Сен елбеңдеп 

жаның ашымай-ақ қой маған. Ызамды келтірмей, енді аулақ жүр», – деп кесіп айтты. Сонымен қарақұлақ 

арыстанның жерінде тұра берді. 

Арыстанның орнына отырып алған қарақұлақты көріп, сол орман маңындағы басқа хайуандар да 

қарақұлақты мазақ қылыпты: «Әлін білмеген – әлек» деген осы. Бүгін болмаса ертең арыстан келгенде 

қаракеңе тесік жер табылар ма екен? Әлде аяй көріңіз деп әлсіздігін айтып, саяңызға паналағалы келдім 

тақсыр, – деп, жалынып-жалпаяр ма екен десті. 

Қайсы бірі: «Ашуы келсе арыстан мұны айырып-айырып тастайды», – дейді. Қайсы бірі: «Жоқ, арыстан 

рақымды ғой. Осыны уәзір қылып алады. Маймылды уәзірліктен шығарады, болмаса, жынды ма, 

мұндайлық өжеттік бұған қайдан келді. Тегі арыстанмен бұрыннан уәделескен жақындықтары болуы 

керек», – десті. 
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Ал қарақұлақтың қатыны байына: «Осы жерден кетелік. Сенің арыстан түгіл қасқырға да әлің келмейтіні 

анық еді ғой. Өткен жылы мүйізінен басқа қаруы жоқ сиыр сүзіп, қарныңды жарып, қабырғаңды қиратып 

кете жаздамап па еді», – деп ойбайлап еді, қарақұлақ қатынына: «Қатын, сенің ақылың жоқ. Мұндай жер 

бізге табылмайды. Басқа жерге барсақ, балаларды асырай алатын емеспін. Барған сапарында арыстан бір 

апатқа ұшырап, арысы өліп, болмаса мертігіп келе алмас. Егер келе қалса, дәл келе жатқанында мен саған 

осылай дейін, сен маған осылай деп жауап бер. Менің білуімше бұл арыстан күштілікке келгенде аңның 

ең мықтысы. Оған дау жоқ. Ал өзі үргедек, қорқақ, ақылсыз болуы керек. Қорқақтығын талай естіп едім. 

Мүмкін қашып кетер. Егер қашпағанда да бір қайла қылармын», – деді. 

Бұлар осылай арыстанның үйінде сөйлесіп отырғандай орман маңы шу-шу бола бастады. 

Арыстанның айқайы да шықты. Орман маңындағы аңдар түгелімен арыстанның алдынан шығып, сәлем 

берісті. Барлығынан бұрын күзетші уәзірі маймыл арыстанның алдынан шығып, сәлем беріп иіліп, аман-

есен келгеніне қуанышты екенін, патшаның кешіккендігіне өте сағынғандарын айтып, алақанынан алған 

соң, қарақұлақтың жайын айта бастады. Кет дегеніне кетпей, қиқандағанын айтты. Кетпек түгіл, осы 

жердің иесі менмін дегенін айтты. Егерде дауласып, шатақтасам десе, жекпе-жек алысып көрсін. Алып 

ұрып жағын айырып, тобығын шайнап, күлін көкке ұшырам деген әдепсіз сөздерін, бірін қалдырмай түгел 

айтты. Бұл сөзді естіген соң, арыстанның көзі шарасынан шығып, қорқып кетті. 

– Маймыл, сен байқамаған шығарсың. Бұл бір күшті, қайраты менен артық хайуан болуы керек. Болмаса 

қарақұлақ менің пайтахтыма аяқ баса ала ма? Уәзірім, саған сол тәрізді артық сөз айта ала ма, – деді 

арыстан. 

Маймыл тұрып, жылмаңдап: «Тақсыр-ау, мен қарақұлақты танымаймын ба, анық қарақұлақ. Тырбиған 

борбайын, шолтиған құйрығын, қалқайған құлағын, түр-түсін көзіңізбен көрсеңізші. Сіз түгіл мен де 

әдепсіз сөзіне ызаланып, жыным түсіп алысып кеткім келіп еді, бірақ сіздің жарлығыңызды күтіп, 

ақылсыз ақымақтың жазасын өзі берсін деп, әдеп сақтадым. Айда, тақсыр, жылдамырақ жазасын беріңіз», 

– деді. 

– Әй, шырағым, маймылым-ай, ол қарақұлақ бейнелі болса да, өзі менен күшті хайуан ғой деймін. 

Дүниеде нелер жоқ. Әуелі байқауымыз керек. Айтпақшы, өзіңнен басқа кім көрді? – деді арыстан. 

Сол уақытта түлкі келіп қалған екен. 

– Мына түлкі де көрген,тақсыр, – деді маймыл. 

– Ей, түлкі, менің пайтахыма қарақұлақ орналасып алып, кет десем күш айтып, кетпей қойды, – деп тұр, 

мына маймыл уәзірім. Сен бұл туралы не білесің. Өзің қарақұлақты анықтап танушы ма едің. Пайтахыма 

отырған қарақұлақты көзіңмен көрдің бе? – деді арыстан. 

Сонда төмен қарап түлкі, жыламсырап тұрып: 

– Тақсыр, біз бір аңдардың арасындағы сорлысымыз ғой. Өзіңіздей рахымдысы болмаса, батырсынған 

даңғойлары ашықса-ақ, аузын салып қағып салады. Өткен жылы қабылан мен жолбарыс арасындағы 

жанжалға кірісем деп, төрт бірдей баламды жегізіп алдым, өзім зорға ғана қашып құтылған болатынмын. 

Сонан бері ауыз бағып, күштілердің сөзіне кіріспеске ант еткен едім. Мен сорлыны қайтесіз. 

Басқаларынан сұрай беріңіз, – деді. 

–Айттым ғой, осы бір менімен әдейлеп, алысуға келген мықтының өзі. Жер көп қой. Не керек, шатақтасып, 

– дейді де арыстан бұрылып қашуға ыңғайланады. 

Маймыл болмайды: 

– Апырай, тақсыр, тым болмаса барып өзіңіз көзіңізбен көрсеңізші, анық қарақұлақ, – деп жалынған соң, 

арыстан маймылға ілесіп, екеуі қарақұлаққа таман жүріп кетті. Түлкі де анадайдан бұлардың артынан 

ілеседі. 

Түлкі мен маймыл арыстанды ертіп келе жатқанын көріп, қарақұлақтың қатыны балаларын тістелеп 

жылата бастады. Сонда қарақұлақ қатты айқайлап: 

– Ей, қатын, балалар неге жылайды? – деп сұрайды. 

Қатыны: 

– Жолбарыс пен қабылан етін жемейміз, бізге арыстан еті керек деп, балаларың жылап тоқтамай қойды, 

– деді. 
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Мына сөзді естіген соң, арыстан әбден қорқып кетті. «Маймыл, сен мені бір пәлеге жолықтырасың. 

Айттым ғой бұл бір күштінің өзі. Даусы қарақұлақ сияқты болса да, менен әлдеқайда мықты болуы керек», 

– деп, қашуға кейін қарай ыңғайланып еді. 

Маймыл: «Япырай, тақсыр, сізге не болған? Кішкене жүріп өз көзіңізбен түсін көрсеңізші. Сөйтіңіз де 

маған әмір беріңіз. Тіпті сазайын өзім берейін», – деп, жалынған соң, арыстан алаңдап, қарақұлаққа қарай 

аяғын екі-үш басты. 

Қарақұлақтың балалары бұрынғыдан да жаман жылай бастады. Қарақұлақ қатынына қатты ақырып, 

ашуланып: «Балалар неге жылай береді?» – деп сұрады 

Қатыны: «Алдыңғы күнгі арыстанның еті ескіріп кетті. Жемейміз. Бізге арыстанның жаңа еті керек деп 

жылайды балалар», – деді. 

– Ендеше тоқтай тұр, қатын. Осы жердің ие арыстаны келіп қалар. Мені арыстан іздетіп шаршатпай, 

арыстанның уәзірі болып жүрген, бізге кеше келіп дос болған жақынымыз маймыл бар ғой. Сол 

арыстанды алдап ертіп келмекші еді. Егер де уәдесін орындап, дауласқыш арыстанды ертіп келіп, 

балаларға бір жас сорпа ішкізсе, маймылды өзіме бас уәзір қылам. Қатын, сен ұмытпа. Тіпті осы жердегі 

аңдардың ішіндегі ең епті, өңдісі сол маймыл көрінеді. Басқаларының керегі жоқ. Уәзір қылмаймын, – 

деді қарақұлақ. 

Өз құлағымен мына сөзді естіген соң, арыстанның ашуы келіп: Әй, қиянатшы, ақымақ маймыл, – деді де, 

алдында келе жатқан маймылды ұстай алып, дал-дал қылып, айырып-айырып тастады. Сөйтті де, өзі кейін 

қарай қаша жөнелді. Зәресі ұшып кетіп, қорыққаны сондай, артына да қараған жоқ. Сол қашқаннан мол 

қашты. Үш күндік жерге барған соң, демін бірақ алды. Арыстанның қашқанын, маймылдың өлгенін көріп 

тұрған түлкі, шашылып жатқан маймылдың етінен ең жақсыларын таңдап жүріп, өзі көтергенше аузына 

тістеді де, жақын жерде терең ін ішіндегі балаларына апарып жегізді. 

Ал қарақұлақ, бір ақырып: «Арыстанды да қашырып алып, нақ мықтының өзі мен боламын», – деп, 

кеудесін қағып, сол жерде ормандағы патша болды. Қартайғанша арыстанның мекенінде өмір сүрді. 

93. Жолбарыс пен тышқанның достығы жайында 

Ерте заманда бір жолбарыс бір тоғайдың қалың бедерінде 

ұйықтап жатыр еді. Үстіменен бір тышқан жорғалап жүріп бара жатқанын сезіп, ұйқысынан оянып қараса, 

тышқан екен, ұстап алды да, тышқанды қысып өлтіретін болып еді. Тышқан: 

– Я, тақсыр, арызым бар, мені өлтірмеңіз, бір күнәмді кешіріңіз, білмеген екенмін, тірі жүрсем, мен де бір 

қызметіңізге жарармын, – деп, арызын айтты. 

Жолбарыс күліп тұрып: 

– Мен – жолбарыс, сен тышқансың, қалжыңың мынау, сен маған қызметке жарамайсың, – деп, тамаша 

етіп тұрып, – қап, бар енді, көрерміз, – деп, тышқанды қоя берді. Тышқан пақыр қуанып, «жолбарыс 

досым» деп, жүгіріп ойнап кете берді. Күндерде бір күні жолбарыс жортып ойнап жүріп, мойнынан аспа 

тұзаққа түсіп, шарық ұрып жылай берді. Тышқан келіп қараса, баяғы өзінің досы жолбарыс екен. Қасына 

келіп қарап тұрды, жолбарыс тышқанға қарап: 

– Әй, лажың бар ма бұған қылар? – деп, тышқаннан көмек сұрады. Тышқан тұра жүгіріп келіп, тұзақты 

қажап, қиып кеп жіберді. Жолбарыс тышқан досына қиын күнінде іске жараған соң, разы болып, «рахмет, 

досым» деп қуанып, ажалдан айырғанына шат болды. 

Осындай себептер біреу-біреудің арасынан өтпей қалған емес. Тарихта халық аузында мынадай мақалдар 

бар: 

Ханның ісі қараға түсер, 

Батырдың ісі балаға түсер, 

Байдың ісі кедейге түсер, 

Бәйбішенің ісі (...) түсер, 

Жолбарыстың ісі тышқанға түсер, 

Ердің ісі баз-базында дұшпанға түсер, – 

деген. 

94. Қалайша шиебөрі жолбарысты алдады 

Бір күні жолбарыс тамақ іздеп шығып, бір торға түсіп қалса керек. Сол тордан шыға алмай жатып, со 

арада бір жаяу адам өтіп жүрсе керек, жолбарыс оны көріп жалынады. «Әй, сен, адам болсаң, мені осы 
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тордан босатсаң, мен өтеп беремін, көп қайырым саған қыламын». Жамандықты ойламаған адам, торға 

келіп жолбарысты босатып шығарды. Жолбарыс босанып шыққан соң, адамға айтты: «Мен болсам 

бірнеше күн тамақ көрмей, әбден қарным ашты. Мен сені жеймін». Сонда адам айтты: «Оу, сенің мені 

жарылқаймын дегенің кәне? Енді өстіп, мені жеймін деп тұрғаның бола ма? Бұл істі біреуге барып айтып 

жүгінейік», – деді адам. Сонда жолбарыс «Мақұл, біреуге сынатсақ» деп, үлкен ағашқа келіп, ағаштан 

сұрады: «Әй, ағаш, сен білсең бізге айт, жақсылықты жақсылықпен өтей ме, жоқ қастықпен өтей ме?». 

Сонда ағаш айтты: «Қастықпенен өтейді. Сендер өзің тексер, сендерге айтайын. Осы менің қалқама адам 

деген келіп көлеңкелеп тұрып, енді жүрерде, менің бұтағымды керек-жараққа қиратады, кесіп алып кетеді. 

Сонысы маған қылған қастық емей не деп айтасың?» – деп, осы сөзді ағаш айтты. Сонда жолбарыс адамға 

айтты: «Ал, мен сені жеймін». Адам айтты: «Үш сұратып, одан соң мені же!», – дейді. «Құп, жарайды», – 

деп, жолбарыс бір күні келе жатса, бір кәрі сиыр жайылып тұрса керек. Сол сиырдан адам сұрады: «Әй, 

сиыр, бізге айтып бер, жақсылықты жақсылықпен өтей ме, әлде қастықпенен өтей ме?» Сонда сиыр айтты: 

«Қастықпенен өтейді. Себебі, бұрын өзім жас болғанда, сүтім мол болғанда мені жақсы көріп жүрді. Енді 

мен қартайдым, сүтім аз болды, енді ием сояйын деп тұрса, қастық емей не?» Сонда жолбарыс адамға 

айтты: «Ал мен сені жеймін». Адам айтты: «Енді бір жолы сұрайық». Сөйтіп келе жатса, бір шиебөрі 

оларды көріп қашты. Сонда жолбарыс айқайлайды: «Әй, ағайын, сен қашпа, біз саған қас қылмаймыз, 

сенен сұрар сөзіміз бар!». Сонда шиебөрі тоқтап тұра айтты: «Мен де болсам таң қалдым: тегі жолдас 

болмайтұғын екі жан бірігіп кеп тұрғаны». Сонда адам айтты: «Әй, шиебөрі! Осы жолбарыс торға түсіп, 

шыға алмай маған жалынды. Мен болсам оны босаттым. Енді болса мені жеймін деп тұр». Сонда шиебөрі 

адамға айтты: «Сен болсаң өтірік айтып тұрсың. Жолбарыс аңның патшасы, ол болса қандай торға түссе 

де, шыға алады». Сонда жолбарыс айтты: «Адамның айтқаны рас». Сонда шиебөрі: «Сендердің айтқан 

сөзіңнің бәрі өтірік, өз көзіммен көрмей, мен сендерге нанбаймын», – деді шиебөрі. Сонда жолбарыс 

айтты: «Жүр, сен біздің айтқанымызға сенбей тұрсың, өз көзіңмен көр. Мен сол торға сенің көзіңше түсіп, 

саған көрсетейін», – деп, үшеуі қайта сол торға барды. Жолбарыс: «Мынадай мен осы торға түсіп қалған 

едім», – деп, торға түсіп, оралып қалды. «Міне, көрдің бе?» – деп, жолбарыс шиебөріге айтты. Сонда адам 

қайта жолбарысты босатайын деп ұмтылды. Сонда шиебөрі адамға ақырын айтты: «Сен болсаң бұдан 

кейін торға түскен жолбарысты тегі босатушы болма. Енді болса үйге қайт, мен де кетейін», – деп, екеуі 

қашып кетті. Жолбарыс сол оралған күйі қалды. Сонда аңшы жетіп келіп, жолбарысты атып тастап, 

терісін сойып алды. Тегі, күш кейде адал табыс, қулыққа қарсылық қыла алмайды, алдауға көнсе, тұтылып 

қалады. Бұ да болса бір жұмбақ. 

95. Қайырымсыз барыс 

Қалың орманды аралап, қарағайдың түбіне келіп, оның қалың борпысын кеулеп үңгір қазбақ болған 

қабанның құлағына кенеттен қыңсылаған дыбыс естіле береді. Қабан үңгірден шығып, қарағайдың 

желкесіне шығып қараса, үлкен жартастың түбінде барыстың бір жұп қызылшақа күшігі жан таппай 

қыңсылап, жатыпты. Қасына жақын келген қабан: 

– Сендерге не болды? Орманның құдайымын деп жүрген әке-шешелерің қайда кетті?-деп сұрайды. 

Күшіктің бірі зар қағып: 

– Әке-шешемізді біреулер тұзақпен қылқындырып өлтіріп кетті. Ойласақ, жүрегіміз жыртылады. Енді 

бізді кім бағып жетілдірер екен! – дейді. Қабанның іші елжіреп кетіп: 

– «Өйтсе, жыламаңдар, әке-шешелерің өлген болса, сендерге мен әке болып қарайласайын, қалай 

дейсіңдер? – деп сұрайды. Күшіктері жастарын тыйып: 

– Бізге кім тамақ берсе, сол әкеміз болады ғой, мейіріміңізге рахмет деседі. 

Сонымен қабан барыстың күшіктерін ертіп өзінің жұмсақ үңгіріне апарады. Әр күні жортып, 

тұйықсыздан аңдарға атылып, аю мен бұғы-маралдарды жамсатып, соның етімен әлгі екі күшікті 

асырайды. Өстіп айларды, жылдарды өткізеді. Барыстың күшіктері қабанның қамқорлығында есейе 

береді. Екі жыл өткен соң үп-үлкен барыс болып, енді өз тамақтарын өздері тауып жей алатын болады. 

Бірақ осы кезде қабанның жасы ұлғайып, әл-дәрмені қалмай, жан бағуы қиынға түседі. Ол екі барысқа: 

– Сендер үлкейдіңдер, өздеріңді өздерің бағатын болдыңдар, ал мен қартайып қарынымды тойғыза 

алмайтын болып қалдым. Екеуің енді мені қайтып асырайсыңдар?-дейді. Бұл кезде есейіп қалған екі 

барыс, қабанның алдыңғы жағына шоңқиып отырып: 
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– Біздің де шыдамымыз қалмай әрең жүрміз. Сіз де қиналып әрең жүрсіз, өлсеңіз өліміңіз де жақсы болмай 

қаларма екен, одан гөрі мына екеуіміз өзіңізді алып соғып жей салсақ, содан өтер жақсылық болмас,-дейді. 

Мұны естіген қабан түршігіп кетеді. Ол өзі өсірген барыстардың мұндай қайырымсыздық етерін о заманда 

бұ заман ойламаған еді. Ашудан селкілдеп кеткен ол: 

– Әй, жыртқыш немелер, өстіп қасқыр азу, ит сілекей болғандарың ба?! Мен боран-шашындарға қарамай, 

аш қалып жүріп сендерді бағып қаққан едім. Енді сендер мені жем қылмақ болып, құлқындарыңды маған 

созып отырсыңдар, өстіп те опаға жапа қыласыңдар ма? Тектеріңнің мұндайлығын білсем, титтей де 

қарамас едім. Өзіме де обал жоқ екен, – дейді. Сонан ол екі барысқа жалынышты бейнемен: 

– Кәртейген әкелеріңді жеулеріңе болар. Бірақ ең соңғы бір талабымды орындап сонан жеңдер, маған 

қарынымды қампитатындай су әкеліп беріңдерші, – дейді. 

Екі барыс алжыған қабанды жеп қарық болатын болдық деп суға кетеді. Қабан дереу олар келетін жолға 

екі тұзақ құрып қойып жол шетінде жасырынып жатады. Көп өтпей екі барыс суды көтеріп қайтады. 

Тұзаққа таман келгенде қабан бар даусымен гүр ете түседі. Үрейі ұшқан екі барыс қорыққандарынан 

шоршып барып тұзаққа түсіп қалады. Қабан ол екеуін қылқындырып тұрып: 

– Опаға жапа қылғанның көретіні осы, сендерге өлімнен басқа жол жоқ, – деп, кекті таяқпен келістіріп 

ұрып, өлем қаптырыпты. 

96. Жолбарыс, аю, қарақұлақ, тауешкі 

Бір мерген аң аулап жүріп, бір уақытта шаршап-шалдығып отырып жан-жағына көз салса, бір аю ана 

тасты бір, мына тасты бір ұстап салмақтап-салмақтап қояды, – дейді. 

Ойпыр-ау, мынау мені ұрайын деп жүр екен – ғой деп ойлап, таң-тамаша болып отырса, жотаның 

қапталында аңдар жүруге лайық, жыныс бір жер бар екен. Соның баурында тауешкі жүр екен. Аю соны 

ұрып өлтіріп жемек екен. Қазандай таспен періп жіберді. Бақырып барып тауешкі жығылды. Аю жүгіріп 

отырып барып кеудесіне мінгенде, оны бір жолбарыс көріп, аюдың үстіне міне түсті. Аю тауешкіні жеп, 

жокең екеуінің басын ұстап жатқанда, үлкендігі мысықтай ғана кішкене нәрсе келіп жолбарысты соғып 

кетіп еді, жолбарыстың ауыз омыртқасы үзіліп кетіпті. Сол жерде бәрін жинап, мысықтай болған 

қарақұлақ жеп қалды. Қызығын көріп отырғанда қарақұлақ етке тойып кетіп қалды. Сонымен, мерген де 

тауешкінің етін жеп, өзге қалғандарының терісін алып, өздерін көтере алмай үйге қайтты. 

97. Жолбарыс пен түлкі 

Ерте заманда бір жолбарыс ормандағы дала хайуандарына өзін 

«патшамын» деп жариялапты, бір үңгірді өзі жалғыз иелеп, жейтін азығын жыртқыш аңдарға алман-салық 

қылып салып, әрбір жыртқыш аң шамасы келген қоңыр аңнан бірден әкеліп тапсыруды бұйырады екен. 

Орналастыру бойынша жолбарысқа жем әкелу кезегі түлкіге келеді. 

Түлкі орманға барып шамасы келетін қояннан біреуін ұстап әкеле жатып, жолда бір құдықтың басына 

келіп, құдыққа қараса, судағы өз сәулесін көріп селк ете түсіп, қайта бір қарап көңілі орныққан соң, есіне 

мынадай бір қулық түсе кетіпті. 

– Осы жолбарыс патша болып, өзі жатып алып, бізге жем тасытып күн 

көрсетпейтін болды. Бүйте берсе, бізге күн жоқ. Құдықтағы судың сәулесі арқылы бір алдамға түсірейін 

оны, – деген байламға келіп, қоянды өзі жеп, тойып алып, қоянның жүнін құдықтың аузына додырайтып 

шәшіп тастап, жылап-еңіреп жолбарысқа келіп: 

– Патша тақсыр, бір қоянды әрең ұстап келе жатсам, жолда бір дәу 

кезігіп қоянымды тартып жеп алды да, құдықтағы суға түсіп кетті. 

– Бұл патша азығы еді, – десем: 

– Патша батыр болса, маған келсін! – дейді. 

Сонымен сізге құр қол келдім, – дейді. Сонда жолбарыс бір жақтан қарны 

ашып, бір жақтан намысы қозып, ашуға булығып: 

– Менен асқан қандай дәу екен ол, маған тез көрсет оны,– деп түлкіні 

ертіп құдыққа келсе, айтқандай қоянның додыраған жүні жатыр. Мұны көріп онан ары ашуланған 

жолбарыс, түлкіге қарап: 

– Ол қайда кетті? – дегенде, түлкі тұрып: 

– Шамаңыз келер ме екен, апыр-ай! Бұл өте қауіпті көрінеді. Егер 
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шығып қалса, одан бұрын қимылдамасаңыз, оқыс қыларма екен, – деп жолбарысқа жанашырлық білдіре 

сөйлесе, жолбарыс онан ары ашуланып, әрі намыстанып: 

– Тез, көрсет! – деп ақырыпты. Түлкі қатарласа келіп, өз сәулесін 

түсірмей, жолбарысты бір адым алдыға жүргізіп, жолбарыстың судағы сәулесі көрінгенде қоянды тартып 

алған дәудің өзі осы, – депті. Сонда жолбарыс судағы өз сәулесін аңғармай, «бұрын қимылда» деген сөз 

есінде тұрып, суға бірақ секіріп түсіп, сол беті қайта шыға алмай, ашумен суға тұншығып өліпті. Сөйтіп, 

түлкі өзінің жолбарысты суға түсіріп өлтіргенін бүкіл ормандағы, біткен аңға жариялапты. Барлық аң 

біткен еркіндік алыпты. 

98. Жолбарыс пен тиін 

Ертеде бір тауда қалың орманды билеп-төстеген бір жолбарыс болыпты. Ол астам әрі озбыр екен. Зорлық-

зомбылық істеуден сырт сол өңірдегі аң атаулыны мейлінше қорқытады екен. 

Күндердің бірінде осы жыртқыш жолбарыс қарт аңшының құрған торына түсіп қалады. Қанша бұлқынса 

да шыға алмай әбден титықтапты, шығудың еш тәсілін таба алмапты. Дәл осы кезде дес беріп, ағаш 

басында асыр салып секіріп, бір тиін шыға келіпті. Тиінді көрген жолбарыс: 

– Құтқара көр! Құтқара көр! – деп дауыстапты. Күллі аңдардың 

патшасының аңшының торына түсіп қалғанын көрген ақкөңіл тиін ағаш басынан секіріп жерге түсіп, 

жүгірген бойы жолбарыстың қасына келіп, торды тісімен қиыпты. 

Жыртқыш жолбарыс іштей: «Мен соншалықты қайратты бола тұра, 

аңшының торына түсіп қалдым. Оның үстіне кішкентай тиінға жалынып-жалпайдым, әбден масқара 

болдым! Егер тиін бұл істі осы өңірдегі аңдарға айтып қойса, абыройымның айрандай төгілгені емес пе?», 

– деп ойлапты. Сөйтіп, ол орнынан ұшып тұрып тиінге қарай атылыпты: 

– Тиін, енді қайда қашасың? – депті ақыра, шеңгелімен оны мыти 

қармап, «Енді мылжа-мылжа болған шығар» деп ойлаған жолбарыс шеңгелін жазып қарайын дей 

бергенде, ағаш басына әлдеқашан шығып алған тиіннің құйрығын бұлғақтатып: 

– Жолбарыс мырза! Менің істеген жақсылығымды ойлағайсыз! – деген 

сөзі естіліпті. 

99. Жолбарыс пен бақа 

Күндердің бірінде бір жолбарыс жем іздеп өзен жағасына келе жатыпты. Бір бақа оны көріп қатты 

сасыпты. Ол жолбарыс мені жегелі келе жатыр ғой деп ойлаған екен. Сонымен қашуға үлгіре 

алмағандықтан, бір жертомардың үстіне секіріп шығып алып, жолбарыстың келуін күтіпті. Ол әбден 

таяғанда, онан: 

– Ей, қайда барасың? – деп сұрапты. 

– Бір нәрсе ұстап жейін деп бара жатырмын. Екі-үш күннен бері 

тұмсығым қызылға тимей, аштықтан өлуге жеттім, сені жейін деген ойымда бар, сен тым құрдым екенсің, 

бірақ басқа жейтін нәрсенің қисыны жоқ. Өзің кім едің? – депті жолбарыс. 

– Мен бақалардың патшасымын, әрқандай жерден секіріп өте алатын, әр 

жұмыстың қандайын болса да істей білетін өнерпазбын. Кел, қане, алдымыздағы мына өзеннен қайсымыз 

бұрын секіріп өте алар екенбіз, – депті бақа, күжілдей сөйлеп. 

– Жарайды, – депті жолбарыс секіруге оңтайланып. Бақа жер томардан 

секіріп түсіп, оның құйрығының ұшына жабыса кетіпті. Өзеннің ар жағына секіріп өте шыққан жолбарыс 

қайырылып бақаны арт жағынан қарапты. Жолбарыс артына бұрылып қарай бергенде аузын босатқан 

бақа: 

– Жолбарыс, арт жақтан немене қарап жатырсың? – депті. 

Жолбарыс тағы бір айланып алдында тұрған бақаны көріп таң қалыпты, сонда бақа: 

– Бұл реткі жарыстан ұтылып қалдың, біз енді басқа нәрседен 

жарысып көрейік. Қайсымыз көп құсар екенбіз? – депті. 

Ашығып қарыны қабысқан жолбарыс бір тамшыдай қара судан басқа 

ешнәрсе құса алмапты. Ал бақа жолбарыстың жүні аралас көпіршік құсыпты. Бұған таңданған жолбарыс: 

– Бұл құсқан қыл-қыбырларың не? – деп сұрапты. 

– Кеше бір жолбарыс өлтіріп етін жеген едім, бұл сол жолбарыстың жүні 

ғой, қорытылмай қалған, – деп жауап беріпті бақа. 
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Бұл кеше бір жолбарысты жалғыз жалмапты. Ал бүгін алысқа секіруден 

менен асып түсті. Ахуалға қарағанда бұл бір дию болды, аман шағымда тайып тұрғаным жөн сықылды» 

деп ойлаған жолбарыс артына бұрылып тауға қарай зытып беріпті. 

Жолбарыс қашып келе жатқан жолында бір түлкіге кез болыпты. Түлкі 

одан: 

– Нендей іс болды? Неге мұнша жінігіп қашып келесіз? – деп сұрапты. 

– Ана-ана жерде, бақалардың патшасына кез болдым. Ол тым жоян екен. 

Жолбарыс жейді екен. Екеуіміз өзеннен секіріп едік, менен озып өтті, – деп жауап беріпті жолбарыс. Түлкі 

мырс етіп: 

– Ол не дегеніңіз, шынымен-ақ құртымдай көл бақасынан қорқып 

жаныңызды қоярға жер таппай келесіз бе? Ол қолынан түк келмейтін әлжуаз неме еді, түлкі басыммен 

мен де табаныммен таптап мылжа-мылжа етемін, жүріңіз оның әуселесін мен-ақ көрейін, – депті. 

– Бұл бақаның жөпшеңкі бақа емес екеніне көзім әбден жетті. Сен оны 

көргенде мені тастай қашпасаң болды, – депті жолбарыс. 

– Қашып кетеді деп қорықсаңыз, мені өз құйрығыңызға байлап алыңыз, 

– депті түлкі. 

Сонан олар құйрықтарын бір-біріне байлап алып, бақаға қарай бет түзепті. Жер томардың үстіне шығып 

шоқайып отырған бақа олар таяп келгенде түлкіге құжырлана дауыстап: 

– Ей, түлкі, сен менің құзырыма не алман-салық тапсырмадың, не 

қызарған ет әкелмедің, андағы құйрығыңды байлап әкеле жатқаның ит пе? Соны маған әкеле жатырсың 

ба? – депті. Түлкі сұм мені патшаның құлқынына тығу үшін әкеле жатқан екен ғой деп ойлаған жолбарыс 

қорыққанынан жалт бұрылып сорлы түлкіні дырылдата сүйреп безе жөнеліпті. 

Сілесі қатып өлмеген болса, олар күні бүгінге дейін сол беті қашқан болар еді. 

100. Қабылан мен есек 

Қабылан – қанға құныққан жыртқыш хайуан. Есек – дауысы зор, күніне талай рет аңырайтын хайуан. 

Күндердің бірінде өзін жемекші болып келе жатқан қабыланды көрген есек: 

– Мені жеуге батылың қайтып барар, мен айғайлап-ақ жүрегіңді тас 

төбеңнен шығарамын, – депті. 

Қабылан бұған сеніңкіремеген соң, есек бар даусымен аңырапты, ол 

тоғыз рет аңырағанда тау-тас жаңғырығып, жер-дүние зіл-зала болыпты. Есектің зор дауысын естіген 

қабыланның көңіліне едәуір үрей пайда болыпты. 

Сонан есек қабыланға: 

– Қабеке, екеуіміз селбесейік! Сіздің қайратыңыз бар, екеуіміз біріксек, 

осы бір таулы орман жұмсақ, жұдырығымызда, ашсақ, алақанымызда болмай ма? Сіз қысаңның аузынан 

торуылдаңыз, мен орманда тұрып аңырап, аң біткенді үркітіп, алдыңызға айдап салсам болмай ма? – депті. 

Қабылан бұған мақұл болыпты, сөйтіп, олар іске кірісіпті. Есектің айтқаны келіп, орман ішінен үркіп 

қашқан аңдар қабыланның алдына өзі келіпті. Етке мейілінше тойған қабылан бұған барынша ыразы 

болыпты. 

Сондай болса да есектің қабілеттілігіне күмәнмен қарайтын қабылан: 

– Есеке, бүгін тәсілімізді өзгертейік, сіз қысаңның аузына ие болыңыз, 

мен орманға барып гүрілдейін депті. 

Мұны естіп жүрегі зу ете түскен есек өзінің әлсіздігін сездіріп қоймау 

үшін бұған да көніпті. 

Есек қысаңның аузында торуыл жасап тұрғанда, үріккен аңдар 

топ-тобымен жосылып шығыпты. Шынын қуғанда есектің бар болған өнері аңду ғана еді. Бұл аңдарды ол 

қайтіп ұстай алсын. Ол есі шығып бір жартастың қуысына тығылып алыпты. Сонда да бөксе жағы симай 

сыртта қалыпты. 

Үріккен аңдар оның қасынан дүркіреп өтіп жатыпты. Сол аралықта бір 

ақымақ қарға келіп оның құйрығын шоқыпты. Сонда есек бар пәрменімен қарғаның тұмсығын бөксе 

жағымен тасқа басып алыпты. Біраздан кейін есектің әрекетін көрейін деп, қабылан келіпті. Сонда есек: 

– Әттең, ешнәрсе келмеді, тек бір қарға ғана келіп еді, қолымды 
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істетпей-ақ ұстап алдым, мінеки, – деп көпіріпті. 

Мұны естіп, қабылан есекті рас қабілетті екен деп ойлап оны жеуге бата 

алмапты. 

Міне, осылай, басқа жыртқыш хайуандар есекті жемекші болып тап 

берсе, ол бар даусымен аңырайды екен. Қабылан оның даусын естісімен дереу жетіп келіп, оны жеп қояды 

екен. Өйткені бір нәрсе жәбір көрсетпекші болса, есек қатты аңырайтын болып екеуі осылай келіскен екен. 

Алайда бір жолы бір жолбарыс есекке шауыпты. Есек бар даусымен 

аңырапты, бірақ күнде жетіп келетін қабыланның сол күні өзі түгіл, көлеңкесі де көрінбепті. 

Қабылан кейін келіп қараса, оның орнында ұйыған қаны мен жемтігі ғана 

қалған екен, сонда қабылан: 

– Қолынан түк келмейтін неме екендігіңді бұрын білген болсам, мұны 

әлдеқашан өзім жеген болар едім-ау, – деп қатты өкініпті. 

101. Аю мен түлкі 

Аюдың түлкіменен жүгірісіп жарысқысы келді. Сонда түлкі мұнысына көніп алып, ойлайды, қайтсем бұл 

аюдан мүлде құтыламын деп, аюдың әрдайым қылған азаптарына шыдай алмағаннан. Соның үшін түлкі 

ағаш ішінен іздеп жүріп бір үлкен ор тауып алады, қасқыр ұстау үшін қазып қойған. Сол ордың аузын 

бұтақтар, шөппенен жауып қойып, дәл ордың қасынан өзіне ін қазып қояды. Әлден соң түлкі аюменен 

орға қарай жүгірісе бастайды. Түлкі аюдан озып барып, бағанағы қазып қойған ордың жанынан ініне 

жасырынып қалды. Аю қалғанына разы болмай тура жүгіріп бара жатып орға түсіп кетіп, ор ішінде жатып 

жаман бақырып, қышқырады. Сонда түлкі оған болыстық қыламын деп уәде беріп, әдейі мергеншіге 

көріне салып жасырынып қалады. Сонда мергенші түлкіні іздеп жүріп, аюға кез болып, аюды соғып алады. 

102. Аю мен маса 

Алпамсадай аю жұдырықтай қоянды ұстап алып, ешбір жазықсыз құлағынан тартып қинады. Тіпті бір 

құлағынан бұрап, жұлып тастай жаздады. 

Қоян қатты қапаланды. «Құлақ жазылар, көздің жасы да құрғар-ау, бірақ кегім тарқамас! Не үшін қорлық 

көрдім! Қисық аяққа кездесіп қалсам құримын ғой! Оған жұлғыза беруге шыдай ма! Аю осы ормандағы 

аңдардың ең күштісі, мұңыңды кімге барып шағарсың? Қасқыр мен түлкі араларынан қыл өтпейтін оның 

сыбайлас достары! Енді кімнен қорғаныш табармын!» – деп жылады ол. Сол уақытты қалың қамыс ішінен: 

– Маған қорғала! – деген жіңішке дауыс шіңк ете түсті. 

Қоян сол көзінің қиығын тастап еді, маса екен. 

– Сен қандай қорғаныш бола аласың! Ол – аю, сен шіркейсің. Аюға не істей алмақсың сен! Сенде 

қаншалық күш бар, байғұс-ау! – деді қоян. 

– Мен оған ұйқы бермеуге жараймын, – деді маса. 

Ыстық орман ішінде аю жанын қоярға жер таппайды. Әбден қалжыраған ол бүлдірген жапырағының 

үстіне жатып дем алмақшы болды. Көзін жұмғаны ғана сол еді, нақ құлағының үстінен: 

– Ызың-ң-ң! Ызың-ң-ң! – деген дыбыс естілді. 

Аю масаның даусы екенін тани қалды. Масаның мұрнына келіп қонатын мезетін күтіп, әзірленіп жатты 

ол. Маса айнала ұшып жүрді де, аюдың тұмсығына келіп қонды. Қисық аяқ ойланып жатпады, бар күшін 

салып сол жақ табанымен мұрнын ұрып кеп қалды. «Аюдың тұмсығына қонудың немен тынатынын маса 

қайдан білсін!» 

Аю оң жағына аунап түсіп көзін жұмып, есіней беріп еді, тағы да құлағының тұсынан: 

– Ызың-ң-ң! Ызың-ң-ң! – деген дауыс естілді. 

Маса, сірә, аюдың табанынан құтылып кеткен болу керек! 

– Енді қай жеріме қонар екен ол, – деп ұйықтаған боп, қозғалмай тыңдап жатты аю. 

Қисық аяқтың маңында ызыңдап-ызыңдап жүріп, маса бір мезетте тым-тырыс бола қалды. 

– Ұшып кетті ғой деймін, қарғыс атқан! – деп күрсінді аю. Маса бұл кезде құлағының түбіне ептеп қана 

кірді де, шым еткізіп шағып алды. Аю орнынан секіріп тұрды. Шырқ айналып оң табанымен құлағын 

салып кеп қалғанда, көзінің оты жарқ ете түсті. «Маса енді аюды шағуды мүлде есінен шығарар!» 

Қисық аяқ құлағын бір сипап қойып жайланыңқырап жатты. Енді ұйықтауға болады! Көзін жұма бергені 

сол-ақ еді, бас жағынан тағы да баяғы ызың естілді. 

– Бұл не деген беймаза еді! Неткен берік шіркей! 
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Аю жерге бір түкірді де, маса маза бермеген жерден кетіп қалды. Қисық аяқ бүкіл орманды кезіп, бұта-

бұтаның арасымен жүріп келеді, ұйқысы келгендіктен, аузын арандай ашып есінейді, ал маса соңынан 

қалар емес. 

«Ызың-ң-ң! Ызың-ң-ң!» 

Аю жүгіре жөнелді, жүгіре-жүгіре әлі құрып, бір бұтаның түбіне келіп құлады. Демалып жатып, тың 

тыңдайды. Маса қайда! Орман іші жым-жырт. Көзге түртсе көрінбес қараңғы. Төңіректегі күллі аңдар 

мен құстар баяғыда-ақ шырт ұйқыға кірген. Жалғыз аю ғана ұйықтай алмай, әбігерленуде. 

– Міне, пәле! Бір жаман масаның мені осыншалық әурелегенін көрдің бе? Осы мен кәдімгі аюмын ба, жоқ 

па? Тіпті одан қашып құтылғаныма да мың қат шүкіршілік. Енді рақаттанып ұйықтайтын шығармын, – 

деді аю. 

Аю жаңғақ ағашының астына барып орналасты. Көзін жұмды да, қалғып кетті. Ол түс көре бастады. 

Түсінде орман ішінен араның ұясын тауып алыпты, онда бал тіпті көп екен. Ол ұяға аяғын сала бергенде, 

кенет: «Ызың-ң-ң!» – деген дауыс тағы естілді. Маса аюды тағы да қуып жетіпті. Қуып жетіп, оятып 

жібереді. 

Қисық аяқ отырып алып, ызаланып ыңқылдай бастады. Ал маса тас қараңғыда оны айналып, біресе қатты, 

біресе жай ызыңдай берді. Дызылдап-дызылдап маса жым-жырт бола қалады. Аю тыңдап тұрып, жаңғақ 

ағашының түбіне жасырына түсті де көзін жұмып, қалғып кетті, бойы да жылына бастағаны сол еді, маса 

тағы ызың-ызың ете қалды. 

Қисық аяқ бұтаның түбіне шықты да, жылап қоя берді. «Соңымнан қалмай қойдың-ау, қарғыс атқан! Тұра 

тұр, бәлем! Таң атқанға дейін кірпік ілмей отырсам да сенің көзіңді жоярмын!» – деді. 

Маса күн шыққанша аюға ұйқы бермеді. Әбден қалжыратып, есін кетірді. Таң атқанша аю көз шырымын 

алмады. Өзін-өзі соққылап, бар денесін көгертті, бірақ масаны жеңе алмады. 

Күн шықты. Ормандағы аңдар мен құстар әбден ұйқысы қанып оянды. Ән шырқап, шаттанды. Жаңа күнді 

тек аю ғана көңілсіз қарсы алды. Орман ішінде оған қоян кездесті. Үсті-басы ұйқы-тұйқы, жүні ұйпалақ-

ұйпалақ болған аю аяғын зорға басып, сенделіп келеді. Көзін аша алмайды, құлағынан масаның ызыңы 

кетпейді. 

Қисық аяқты тәлкектеп,қоян әбден мәз болды. 

– Ай, маса! Жарайсың, маса! – деп, көзінен жас аққанша күлді. 

Кімді айтса сол келеді дегендей, манағы таныс маса тап бола кетті. 

– Аю көрдің бе? 

– Көрдім! Көрдім! 

Қоян күлкіден ішін басып тұр. 

– Сен қалай жеңдің оны? 

–А, біз жалғыз емеспіз ғой, – деді маса, біз сендердей жалғыз-жалғыз жүрмейміз және қорқақ та емеспіз. 

Қоян бір бұтаның түбінде жалғыз шоқиып отырып қалды, ал маса аюдың артынан ызыңдап ұша жөнелді. 

103. Үш аю 

Ертеде қалың тоғай ішіндегі үлкен бір үңгірде үш аю тұрыпты. Олар түнімен тоғайды аралап, күн ысыған 

кезде үңгірге кіріп жатады екен. Ең ірісі және мықтысы ақ төс аю болыпты. Қазандай тасты допша 

домалатып ойнайды екен. Күштілігіне мақтанып, кішкене аңдарға маза бермепті. 

Бір күні түлкіні құйрығынан ұстап жұлқылайды. Екі аю: 

– Түлкі бізге тиіскен жоқ қой, қоя бер, – депті. 

– Бұл түлкі мені сыйлап жүрем десе, жіберем! – деп, құйрығын бұрай түседі аю. Құйрығы ауырған түлкі 

қыңсылап: 

– Аю аға, босатшы мені, сыйлап жүрейін, – деп жалыныпты. Аю есіріп: 

– Енді түлкі мені сыйлап жүреді! – деп мақтаныпты. 

Тағы бірде қасқырды ұстап алып, аяғын мытып, құлағынан жұлқылап, босатпай, есін шығарады. Екі аю 

тұрып: 

– Қасқыр бізге тиіскен жоқ қой, – депті. 

– Егер мені сыйлап жүремін десе, босатамын! – деп, гүр-гүр етіпті ақ төс аю. Жаны қиналған қасқыр 

қырылдап: 

– Аю аға, сыйлап жүрейін, – деп жалбарынады. 
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Ақ төс аю екі серігіне: 

– Енді мені қасқыр да сыйлап жүретін болды! – деп қоқиланыпты. 

Екі аю: 

– Сені бұдан былай түлкі мен қасқыр жек көреді және ешқашан сыйламайды. Өйткені сен оларға күш 

көрсетіп, жәбірледің, – депті. 

– Жоқ, сыйлайды, – деп екіленіпті ақ төс аю. 

Ақыры екі серігінен бөлініп кетіпті. Тоғайды аралап ұзақ жүреді. Бір уақытта әлгі өзі жәбірлеген қасқыр 

бір топ ұяластарымен ақ төс аюдың алдынан шығыпты. 

– Сен маған жазықсыз азап көрсетіп едің ғой, енді бәріміз жабылып, сені талаймыз, – депті қасқыр. 

Көп қасқырдан зәресі ұшқан ақ төс жуан бір ағаштың басына өрмелеп шығып алып, аман қалыпты. 

Қасқырлар біраз тұрып-тұрып кетіп қалыпты. 

Сонан соң жерге түсіп, жан-жағына қарап, сескеніп келе жатса, өзі жәбірлеген түлкі кездесіпті. Түлкі 

сызылып: 

– Аю аға, неден қорқып келесің? – деп, жайын сұрапты. 

– Көп қасқырдан қашып келемін, – депті ақ төс аю ентігіп. 

– Онда жылдам бері қарай жүр, жаңа мына жақтан қасқырлар көрініп еді, – дейді түлкі жол көрсетіп. 

Түлкі нұсқаған жаққа тұра қашқан аю күмп беріп батпаққа түсіп кетеді. Түлкі аюдың қасына келіп, 

сықылықтап күледі де: 

– Сен ана жолы маған жазықсыз жәбір көрсетіп едің, сол үшін сазайыңды тартқызғым келді, – деп кетіп 

қалады. 

Ми батпаққа батқан ақ төс аю әуреге түсіп, өліп-талып әрең шығады. Шаршап-шалдығып, сүмірейіп 

үңгірге оралады. 

– Саған не болды? – дейді екі серігі. 

– Мені қасқырлар қоршап алып, талап тастай жаздады. Содан ағаштың басына шығып құтылып ем, 

қайтып келе жатқанымда түлкі кездесті. Ол мені алдап, батпаққа батырып кетті, – дейді ақ төс аю мұңайып. 

– Күшіңе сеніп, әлсіздерді күшпен сыйлатам деген ойың дұрыс емес екендігіне енді көзің жеткен шығар, 

– депті екі серігі. 

104. Маймылдың өлімі 

Баяғыда бір түйе болыпты. Ол бұта басын шалып жеп, ағаш жапырағын сыдырып жеп, бірде ойда, бірде 

қырда кезіп жүр екен. 

Күндердің бірінде маймылдар жасап жатқан ну орманға келіпті. Ол әдеті бойынша ағаш жапырағын 

сыдырып жеп, ағаш біткенді сидалай бастапты. Ағаш басында секіріп жүрген маймылдар түйеге таңырқай 

қарасыпты. Маймылдардың арасынан біреуі: 

– Ой, досым, сен біздің жесек азық, жатсақ жамылғы, отырсақ төсеніш болатын жапырағымызды қидай 

сыпырып, орманымызды жалаңаштауың қалай? – депті. 

– Е, маймыл досым, сен білмейсің ғой, мен бір рет тоя жеп, шөлімді қандырсам, қырық күн аштық пен 

шөлге шыдаймын, биыл ағаш басы сояу болғанымен келер жылы қайта көктеп, жапырақ жайып, 

мәуелейді-деп жапыраққа тойған түйе маң-маң басып кете беріпті. 

Жыл айланып жапыраққа дәндеген түйе жаз күндерінің бірінде маймылдардың орманына қайта келсе 

ағаш жапырақтары төгіліп, маймылдар ағаштан-ағашқа секіріп, мәз-мәйрам болып жүріпті. Баяғыдағы 

маймыл түйеге: 

– Ей, досым аман келдің бе? Сен расында керемет екенсің! Жазымыз жадырап, көңілді өтіп жатырмыз, 

бұдан былай екеуіміз дос болайық-деп маймыл мен түйе араларынан қыл өтпейтіндей дос болыпты. Олар 

бір көлдің жағасын мекендеп, тұрмыстарын жақсы өткізіп, достық барыс-келісті нығайта түсіпті. Бір 

жылы құрғақшылық жүріп, жан-жануарларға ауыр апат әкеліпті. Маймыл өз қамын ойлап, түйені өлтіріп 

азық ету арам ойына келіп: 

– Екеуіміз аштан өлеміз бе? Басқа жануарлар апаттың алдын алып, азық жинап, қамданып жатыр. Біз 

бақшаға барып алма жиып алайық – деп түйені бақшаға ертіп барыпты. Түйе алмаға тойып алып, керіліп 

тұрғанда бағбан келіп қалады. Осы кезде залым маймыл ағаштан-ағашқа секіріп құтылып кетеді. Бағбан 

түйені ұстап алып өлімші етіп сабап, көгала қойдай қылады. 

Маймылдың өзіне қас ойлағанын сезген түйе: 
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– Бұл арадан кетейік өйтпегенде бағбан екеуімізді де өлтіреді, өзеннен өтіп, арғы жақ жағаны мекен етіп 

тіршілік көрейік депті. 

Сонда ақымақ маймыл түйеге секіріп мініп алыпты. Түйе өзеннен өтіп келе жатып шөге қалғанда, маймыл 

суға ағып кетіпті. Сөйтіп, «Біреуге ор қазсаң өзің түсесің» дегендей түйеге қастық ойлаған маймыл өзін-

өзі жоюмен тынады екен. 

105. Маймыл мен шегірткенің сайысы 

Өте бір ертедегі кезде қатты қуаңшылық болып ормандар, жемістер солып, маймылдардың жеуіне еш 

нәрсе болмай қалғандықтан, олар шегірткені ұстап жеуге кіріседі. Бұның салдарынан шегіртке 

маймылдармен өштеседі. Бір күні шегірткелер маймылдарға қалай төтеп беруді ақылдасады. Сонда бір 

топ шегіртке: 

– Маймылдың күші мықты, бірақ олардың саны өте аз, ал біздің күшіміз әлсіз, бірақ біз өте көппіз. Тек 

бірлесіп қимыл жасайтын болсақ, маймылдарға төтеп бере аламыз, – деседі. Шегірткелердің бұл кеңесін 

бірнеше маймыл естіп қояды. Олар айғұлақтана айқай салып: 

– Ей, кішкентай өлімтіктер, біз жаппай қимылға келетін болсақ, тұқымдарыңды тұздай құртамыз. Сендер 

айла істетсеңдер де бізге төтеп бере алмайсыңдар,-дейді. Шегірткелер маймылдың қоқан-лоқысын 

тыңдамай, жалғасты түрде кеңесе береді. Ол бір айла, бұл бір ақыл ортаға қойысады. Сонымен 

шегірткелер таңғы шық әбден құрғап, күн шыжып, ми қайнайтын кезді сайысқа түсудің ең жақсы кезі деп 

қарасады. Сонан әлгі бір топ маймылға: 

– Ертең түстен бастап сайысуларыңызға дайынбыз, – деп жауап береді. Маймылдар өз тобына ахуалды 

айтып келеді. Олар ағаштың бұтағынан, қурайдан шегіртке сабалайтын қару дайындайды. Су ішетін 

бұлақтарын аршиды. Шегірткелер жерге біткен қылтандарды сорып, әл дәрмендерін қуаттандыра түседі. 

Түнде өрмелеп, бұлақтардың көзін бітеп тастайды. 

Ертесі сәске кезінде сайыс басталады. Топталған маймылдар қолдарындағы аша, қурайлармен жерді 

сабалап, айғай-сүрен сала шабуыл қозғайды: 

– «Өлімтік, ұсақ құрттар, қанеки қашып құтылғандарыңды көрейік, сенің қауқарың неге жетпек»десіп 

шуылдайды. 

Күннің қызуына құшырлана қанаттарын керіп, аяқтарын серпіп, ағаш бойы секіруді, аспанда ұшуды 

машықтанып жатқан шегірткелер абыржымайды да саспайды. Олар: 

– Күн шыжи түссін, аптығып кетпеңдер ақылсыз арбаңбайлар, кішкентай құрттың да керемет екенін 

көресіңдер әлі, – деп жан жақтан шырылдап үн қатады маймылдарға, топты маймыл шегірткенің шықтан 

қорқатын, судан қорқатын әлсіздігін білмейді. Құр сес көрсетіп шегірткені қорқытпақшы болады. 

Күн төбеге жақындай түседі, жер әлем қатты шыжиды. Осы кезде шегірткелер: 

– «Ал сайысқа түскеніміз түскен» деп соғыс жариялайды. Қалың маймыл қолдарына ағаштың бұтағы мен 

қурайды алып жерді сабалай бетке ұмтылады. Шегірткелер өз кеңестері бойынша дүркіреп аспанға 

шығады. Бір жерге қонып шөп нілімен тамақтанып алған соң маймылдар жетіп келгенде тағы ұшып көкке 

шығады. Сөйтіп, кешке дейін маймылдар олай бір, бұлай бір жүгіріп әбден діңкелері құрып, көздері 

қарауыта бастайды. Шөліркеп суға ұмтылса, су біткеннің бәрі шегіртке қырыққан шөп қурайлармен 

бітеліп, көруге де болмайтын болып қалғандықтан, су таба алмайды. Өстіп маймылдардың дәрмені 

құрыған кезде шегірткелер ұшып келіп, олардың өне-бойын, басын, бет-аузын жыбырлатып тырнай 

бастайды. 

– Қане, шамаларың жетсе, бізді қырып тастамайсыңдар ма? Міне, үстілеріңе қондық, таяқтарыңмен 

ұрмайсыңдар ма, – деп жан-жақтан шұрқырайды. Мұны естіген маймылдың кейбіреулері қасында жүрген 

маймылдың төбесіне үймелеген шегірткені ұрып өлтірмек болып, ол маймылды сабалай жөнеледі. Мұны 

көрген маймылдың тағы бір тобы «Соғыстың жақсы әдісі енді шыққан екен» десіп, өздерінен басқа бір 

топ маймылға қонған шегірткені жоғалтпақ болып, оларды таяқпен ұрып қуалай жөнеледі. Ыстық күнде 

күшейіп алған шегірткелер бүкіл маймыл біткеннің бәрінің төбесіне қонып ұшып, ұшып қонып келемеж 

етеді. Ессіз маймылдар бірінің қасына бірі келіп: 

– «Төбемдегі шегірткені бір қой», «Мұрыныма қонған шегірткені ұрып жықшы», «Шықшытымды 

қышытып жіберді, таяғыңмен жанып қалшы», «Иығыма...арқама жармасқанын қарашы, таяғыңмен ұрып 

жаншып тасташы» деседі. Сонымен барлық маймыл бірін-бірі ұрып өлтіре береді, өлтіре 

береді...шегірткелер мазақтап көкке ұшып, жерге түсіп маймылдарға ырық бермейді. Кеш бата 
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маймылдың барлығы қирай жоқ болып, өздерін-өздері жамсатып тауысады. Ең соңында үш сайда үш 

маймыл қалады. Сайдағы шегірткелер бұл маймылдың құлақтарына дейін қонып жыбырлата түседі. Бұл 

маймылдар «мені соқ... мені соқ» деп алды-артына қарамай безіп жүріп әбден діңкелері құрығанда 

жығылып түседі. Оларды соғатын маймыл қайдан болсын, әлдеқашан бірін-бірі соғып күйреп болған. 

Сонан олар көптен кейін естерін жиып төңірегіне қарайды. Сөйтсе серіктері қырылып қалыпты. Содан 

олар: 

– Қап, тегінде біз таңғы шықтың мол кезінде соғысқа аттанбай, шегірткелерден алданып қалған екенбіз. 

Енді өкінгенмен түсер пайда жоқ. Серіктеріміздің ең соңғы бір ұрпақтары болып, басымызды аман сақтап 

қалғанымыздың өзі-ақ үлкен олжа, – деседі де зытып беріседі. Шегірткелердің бір тобы олардың құлақ 

түбінде шұрқырап: 

– Қалай екен, бізді өлімтік құрттай деп, көзге де ілмеп едіңдер, ал тірлігі мықты батырларым тойдыңдар 

ма? Ұсақты әлсіз дегеніңмен ол бірігіп қимыл жасаса, керемет екенін көрсетеді, – дей береді. Маймылдар 

құлағынан шыққан шегірткелер үнінен онан арман қорқып зыта береді, зыта береді... 

106. Айна мен маймыл 

Бір күні маймыл айнаның алдына келіп өз суретін көреді. Ол маймылдың қасында аю да бар екен. Ақырын 

аяғымен түртіп қалып аюға айтады: 

– Әй, мына перің кім өзі, ұрымтал жерде тұрған. Шіркін, мұндай көрім болар ма, он екі мүшесінің бір 

сиықты жері жоқ. Егерде мен осыған ұқсаған болсам, бұл дүниеде тұрмай-ақ өлгенім жақсы, – деп, 

пышаққа ұрынып өлер едім. Аю жолдас, мен бұған ұқсамағанмен де менің жолдастарымның арасында 

осындай көк соққандар көп, бәрі де осыған ұқсайды десе де болады, – деп мазақ айтып күледі. 

Аю асықпай біраз ойланып: «Маймыл жолдас, сен бұлай деп айтпа, егерде ондай айтатұғын болсаң әуелі 

өзіңнің сиқыңа абайлап қарап, сонан кейін мұндай сөзді айтcаң сияды», – деп ақыл береді. 

Маймыл бұл сөзге ашуланып: «Жолдас болып жүріп осындай көңілге келетін сөзді айтасың, мен сенен 

жаман болғаным», – деп, айнаны аяғымен бір салып, тарс-тұрс етіп жөнеледі. 

107. Маймыл мен бақа 

Бір маймыл көлге барып су ішіп жүріп бір бақамен танысыпты. Олар 

бірте-бірте достасып та кетіпті. Ол екеуі үнемі бірге ойнап-күліп жүреді екен. 

Бір күні екеуі көл жағасындағы көк жасаңда ойнап-күліп отырғанда, бақа маймылды көлдегі мекеніне 

барып тамашалауға ұсыныс етіпті. Судан өлердей қорқатын маймыл барудан жүрексініпті. 

– Сен менің арқама мініп, көзіңді тарс жұмып, отырсаң болды. Сені көл түбіне өзім-ақ алып түсемін, – 

депті бақа. 

Маймыл таңсық көріп, оның арқасына жабысып көлге түсіпті. Маймыл 

бірнеше күн бақаның үйінде ойнап-күліп жүріпті. Маймылдың жүрегі күллі науқасқа ем болады деп 

естіген бақа, оны өлтірудің қазанын асып: 

– Достым, анамның науқасы салмақты болып тұр, дәрігердің айтуынша, 

маймылдың жүрегін жесе ғана сауығады екен, меніңше енді мен не істеуім керек, – депті. 

Маймыл әдейі таңданғансып: 

– Әттең, бақа-ай! Екеуіміздің дос болғанымызға ұзақ уақыт бола тұра, сіз маймылдардың жүрегі әмсе 

ағаш басында ілулі тұратынын білмеуші ме едің? Мені жағаға алып шығып, жүрегімді алып қайт, сөйтіп 

анаңды емдетсең болады, – депті. 

Сонан бақа маймылды арқалап жағаға шығарыпты. Тауға келгеннен кейін маймыл ағаш басына өрмелеп 

шығып бақаға: 

– Досым, аузыңды аш, жүрегімді үзіп тастайын, – депті. 

Бақа аузын ашып тұрыпты, маймыл жабысқақ құмалақтарын 

уыстап алып бақаның аузына тастап: 

– Бақа, бақа маймылдың жүрегін емес, құмалағын жедің! – деп 

сықылықтай күліпті. 

108. Қоянның зары 

Бір қоян жылап отырып сөйлейді: «Дүниеде мендей сорлы жоқ. Бәрі де менің соңымда: аңшы да, ит те, 

қасқыр да, түлкі де, қаршыға да, бадырақ көз жапалақ та, ақымақ қарға да менің балаларымды тасиды. 

Қорғанарға қаруым жоқ. Тиінше ағашқа шыға алмаймын. Тышқанша ін де қаза алмаймын. Тісім өткір, 
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бірақ тістеуге батылым жетпейді. Қорқақтық болмаса, дүниеде жүгіруге де болар еді. Бір дыбыс естісем, 

құлағым тікірейіп, жүрегім лүпілдеп, шапшаң жүгіре бастаймын, мені тез қуып жете алмайды, 

құйрығымның қысқалығы да жақсы, итке ұстауға болмайды. Бұлардан да пайда жоқ. Бір жыл болмай мені 

ұстап өлтіреді. Терімді сойып алады, етімді жейді, сүйегімді итке тастайды». 

109. Айлакер қоян 

Бір қоян өте айлакер екен. Байқаусызда өзін ұстап алған қасқырға да, түлкіге де айламен құтылып кетіп 

жүреді. 

Бір күні қалың бұталы сайды аралап келе жатады да, апанының аузында алқынып, шаршап отырған аюды 

көреді. Қалқиып қарсы алдына тұра қалады да, оны мазақтап, әндете бастайды 

– Әй, Қорбаңбай, Қорбаңбай, 

Күнің қараң болған ба-ай? 

Кезіп қалың ағашты, 

Жүруші едің ордаңдай. 

Әлің бітіп қалыпты, 

Енді өлесің, сормаңдай!.. 

Оның бұл қылығына ыза болған аю тап берген кезде, қоян зыта жөнеледі. Түбір-түбіртіктерден орғып, 

ұстатпай кетеді. Сол бетімен бұта-бұтаны аралап, әр жерден жүрген қояндарды жинап алады. 

– Жүріңдер, мен сендерге бір қызық көрсетейін, – дейді. Оның лепіргеніне қояндар таңданысады. Сонда 

да әуестеніп: 

– Ол қандай қызық?..– деп сұрасады. 

– Еріңдер соңымнан, барған соң білесіңдер. 

– Жүр ендеше, – деп, басқа қояндар соңынан ілеседі. 

Сытырлаған сыбырды естіген аю қалың бұтаның арасына тығыла қалады. Әлгі қоян аюды апанында 

жатқан шығар деп ойлап, тақап барады да: 

– Әй, Қорбаңбай, тыңда, – дейді де, әндете өлең айту үшін тамағын кенейді. Сол кезде тасада тұрған аю 

шап беріп, қоянның едірейген құлағынан ұстай алады. 

– Ә, бәлем, түстің бе қолға? – деп кіжінеді. Мұндай оқиғаны күтпеген қоянның зәресі ұшады. 

Басқа қояндардың күліп тұрғанын байқаған соң барып, тез есін жинайды да: 

– Аю аға, жаңағы ағаттығым үшін мен өзіңнен кешірім сұрағалы келіп ем, – дейді жалбарына айлаға басып. 

– Мына қояндарды куә болсын деп, әдейі ертіп келіп ем. 

Мұны естіген соң: 

– А, солай ма?..– деп, аңқау аю қоянды босатып қоя береді. Сөйтіп, айлакер қоян тағы да амалын асырған 

екен. 

110. Тапқыр қоян 

Аңдардың патшасы арыстан бәйге жариялапты. Бір қазан суды қайнаттырып қойып: 

– Осы суды кім ішіп қойса, көп сыйлық беремін, – деген шарт қойыпты. 

Аңдар бірінен соң бірі келіп, қанша өжеттенсе де, қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармапты. 

Ең соңында қоян келіп, қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алады да: 

– Ыстықтай ішуді өте жақсы көремін, – деп жан-жағына қарайды. 

– Ендеше іше ғой, – дейді аңдар аңтарылып. 

Қоян ұзыннан-ұзақ қаз-қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалай жүріп: 

– Мінеки, достарым, мынау, ыстық су. Көздеріңмен көріңдер, – деп, бас-басына көрсетіп шығады. 

Сөйтіп, қоян аңдарды басынан аяғына дейін аралап шыққанша, қазандағы су суып қалады. Сол кезде қоян 

суды басына бір-ақ көтеріп, сіміріп салады. Шошынған аңдар ауыздарын ашып, көздерін жұмысады. 

Ал алданған арыстан патша қоянға көп-көп сыйлықтар бергізіп: 

– Міне, нағыз ер! – деп мақтапты. 

111. Көжек 

Бір қоянның жалғыз көжегі бар екен. Сужүрек, қорқақ болыпты. Сондықтан енесі сыртқа шыққан кезде 

есікті жауып, бекітіп жүреді екен. Жатағында жалғыз қалған көжек бір бұрышқа тығылып, қорыққаннан 

қалшылдап отыратын әдеті болыпты. 

Бір күні енесі ұзақ кешіккен соң, көжек қарны ашып, сыртқа шығады да, тоғайға қарай бет алады. 
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Сол кезде алдынан бір тышқан шыға келеді де: 

– Қайда барасың? – деп сұрапты. Қоян не айтарын білмей, қалшылдап тұрып, жылап жіберіпті. 

– Апам жоқ...– деуге тілі зорға келіпті. 

– Мына тоғайдың ішінде жүрген шығар, – деп, тышқан қорқақ көжекті әрі таман шығарып салыпты. 

Көжек бүгежеңдей басып, әрі қарай кетіп бара жатса, қарсы алдынан түлкі ұшырасыпты. 

– Қайда барасың? – деп сұрапты түлкі сөзге айналдырып. Тышқан өзіне тиіспеген соң бұл да жөн сілтер 

деп ойлаған көжек: 

– Апама барамын, – деп, шынын айтыпты. Түлкі жылмаңдап, алдарқата бастапты. 

– Апаң үйіне кетті ғой, – депті алдап. 

Көжек алды-артына жалтақтай қарай, үйінің қай жақта қалғанын айыра алмай, жылап тұрып, түлкіден: 

– Маған үйімді көрсетіп жіберші, – деп өтініпті. 

– Онда соңымнан ер! – депті түлкі сумаңдай ілгері адымдап. 

Көжек бүгежеңдеп, түлкінің соңынан ілесіпті. Содан аңқау көжекті өзінің үйіне ертіп әкеп, ішке кіргізеді 

де, есікті бекітіп қояды. 

– Енді ешқайда қашып құтыла алмайсың. Мен сені жеймін, – дейді де, тісін сақылдатады. Қорыққаннан 

көжектің зәре-құты қалмайды. 

– Босатшы, ағатай!..– деп жалынады көжек зар еңіреп. 

Көжектің жалынышты үнін, түлкінің зіркілдеген даусын естіп, түлкінің үйіне қасқыр кіріп келіпті. Бүрісіп, 

қалшылдап тұрған көжекті көріп: 

– Менің аш екенімді біле тұрып көжекті неге маған сыйламадың? – деп ақырады түлкіге. 

Сонда түлкі мен қасқыр таласып, біріне-бірі айбат шегісіп, алыса кетеді, төбелес басталады. Осы арпалыс 

кезінде көжек зып беріп сыртқа шығады да, қаша жөнеледі. Асқа таласқан түлкі мен қасқыр бірінің қанын 

бірі жалап, қала беріпті. 

112. Көжек 

Баяғы заманда көп аң бір қалың орманды мекен еткен екен. Терістіктегі 

ащы көлдің суын ішуге аңсары ауған бір лақ теке мен бір тоқты қошқар сол жаққа бара жатып бір кәрі 

қасқырға кез болыпты. Көптен бері аузы қызылға тимеген қасқыр лақ текемен тоқты қошқарды көргенде: 

– Ашыққан шағымда келе қалғандарың мұндай жақсы көрім болар ма, 

енді мен сендерді жеймін! – депті. 

Қасқырдың сол сөзін естіген лақ теке мен тоқты қошқар қорыққанынан 

қалшылдап не қыларын білмепті. Тек дәтке қуат дегендей: 

– Біздің ащы су ішпегенімізге ұзақ күндер болды, денемізде саудыраған сүйектен басқа ештеменің жоқ 

екенін көріп тұрсыз, онан да қазірше сабыр етіңіз, біз көлге барып ащы суға қанып, семіріп қайтайық, 

сонан соң жеңіз, – деп жалыныпты. 

Бұл да табылған ақыл екен, ащы су ішіп семіргеннен кейін жесем, еті 

тіпті де дәмді болар деп ойлаған қасқыр өзен жағасындағы бір қара ағаштың түбінде оларды күтпек 

болыпты. 

Ащы су ішіп әбден сарықтарын басқан соң лақ теке мен тоқты қошқар 

қайта қайтыпты. Олар жол бойында біресе жылап, біресе күліп келе жатыпты. Жасаң жазықта асыр салып 

жүрген бір қоян олардың бұл әрекетін көріп таңырқап: 

– Екеуің қайғы-қасірет шегіп келесіңдер ме? Әлде қуанып келесіңдер 

ме? Қуанып келе жатыр дейін десем жылайсыңдар, қайғылы дейін десем күлесіңдер, екеуің қалайша 

сөйтесіңдер? – деп сұрапты. Лақ теке мен тоқты қошқар: 

– Біз көл жағалауына барып ащы су ішейік деп келе жатқан 

жолымызда жыртқыш қасқырға тап болдық. Ол бізді жемекші болды. Сонан біз оған ащы су ішіп семіріп 

қайта оралғанымызда жеңіз деп жалынып-жалбарындық, ақыры оны көндірдік. Қазір ол өзен 

жағасындағы бір қара ағаштың түбінде бізді тосып отыр. Біз енді соған тамақ болғалы бара жатырмыз, 

ендеше біз жыламай кім жылайды? Ал күлуіміздің себебі ащы су ішкен соң күлеміз, – десіпті. 

Мұны естіп мұртын сипаған көжек: 

– Сендер бұған бола қайғырып көңілдеріңізді бұзбаңыздар, мен 
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сендерді құтқарудың амалын табамын. Сендер осы арада біраз тоса тұрыңдар, – депті. Сонан ол шынжыр 

көпірдің жанындағы дұғалық жазылған бір обаға жүгіре жөнеліпті. 

Көп кешікпей дұғалық жазылған обадан қолтығына жарты табақ 

қызыл қағаз қысып, көжек қайта оралып, оны лақ текенің үстіне салыпты. Сонан олардың құлағына әлде 

нені айтып сыбырлапты. Олар бұған мақұл болып бастарын шұлғысыпты. 

Олар өзара келісіп болған соң көжек лақ текені мініп, тоқты қошқарды 

ертіп жүріп кетіпті. Олар жүре-жүре бір қыдыру уақыттан кейін, қасқырдың күтіп отырған қара ағашына 

да таяпты. Көжек бажырая қараса қасқырдың көздері қанталап кеткен екен, осы келген үшеуін бірдей 

жұтып жіберетіндей болып отырса керек. Сонан тап беріп үлгіргенше көжек: 

– Тоқтым, ханның бұйрығын әкел! – деп саңқ етіпті. Тоқты қошқар 

көжекке суретті қағазды қос қолдай ұсыныпты. Көжек оның шиыршығын жазып оқыған болып: 

– Жолбарыстың терісі жүзге толыпты, қабыланның терісі де жүзге 

толыпты, қасқырдың терісі тоқсан тоғыз екен, тоқтым ұмтыл, анау қасқырды дереу ұстап әкел, – деп 

дауыстапты. 

Көжектің бұйрығын естіген қасқыр қорыққанынан жалт беріп қаша жөнеліпті. Қасқыр құныперен болып 

қаша-қаша бір тау басына келгенде, қарсы алдынан бір түлкі кез бола кетіпті. Қасқырдың мұндай кейіп-

кеспірін көрген түлкі: 

– Қасеке, осыншама құныперен болып нені қуып келесіз, оны екі 

жақтап ұстап алсақ болмай ма? – дейді. 

Әрі қорқып, әрі шаршап титықтаған қасқыр алқынғанын әрең басып: 

– Тау жақтан бір ұлық келіпті, астында мінгені – теке, қасына ерткені 

– қошқар, мені көрген жерден ол ханның бұйрығын оқыды. Ол жолбарыстың терісі жүзге толыпты, 

қабыланның терісі де жүзге толыпты. Қасқырдың терісі тоқсан тоғыз екен деді де, қошқарды мені ұстауға 

жұмсады. Егер осы жүйріктігім ес қатпаса, әлдеқашан терім сылынып, сол ұлықтың қанжығасына 

бөктерілген болар едім, – дейді. 

Түлкі құйрығын бұлғақтатып, қасқырға жұбату айтады: 

– Осы жыныс орманда екеумізден ақылды, күші асатын хайуан 

қайдан болсын! Оларды маған көрсетіңіз, амалын тауып ұстап жейміз, – дейді. 

Қасқырдың жүрегі орнына түсе қоймаған еді, оның үстіне түлкіден 

бұрын бірнеше алданып қалғаны бар, сондықтан ол бірден ризалық білдірмейді. Қасқырдың жауап бермей 

күрмеліп тұрған себебін сезген қу түлкі: 

– Бұл жолы сізді әсте алдамаймын, егер бұл сөзіме сенбесеңіз 

құйрығымызды біріміз-біріміздікіне байлап, бірге жүрейік, – деп құйрығын қасқырға ұсынады. 

Сөйтіп, құйрықтарын бірі-бірінікіне байлап алған қасқыр мен түлкі 

аяқтарын аңди басып, етекке түседі. Манағы қарағайдың түбіне келгенде қасқыр өзін қошқарға 

ұстатпақшы болған көжекті анадай жерден жазбай танып, түлкіге: 

Қошқарды ертіп, текеге мінген төрені көрдің бе? Бізге қарай ұмтылды, білем! – дейді. 

Текеге мініп келе жатқан төре емес, көжек екенін таныған түлкі миығынан күледі. Бірақ бұл сырды 

қасқырға айтпайды. Ол қасқырды алдап жолға салып, бұларды өзім оңаша жеп бір тояйын деп ойлаған 

еді. Сөйтіп, ол қасқырды алдаудың амалын қарастырып тұрғанда, ақылды қоян: 

– Түлкі мырза, қасқырды ұстап әкеліп үлкен құрмет білдірдіңіз, бүгін 

кеште қасқыр етін тоя жеп, арпа арағын ішіп божимыз әлі, - деп дауыстайды. 

Түлкіге онсыз да сенбей келе жатқан қасқыр көжектің сөзін естісімен – 

ақ жалт беріп зыта жөнеледі. Ол сол қашқаннан мол қашып, көп жерге барады, түлкі сүйретіліп өледі. 

Өлген түлкінің тістері ақсиып кетеді. Қатты шаршаған қасқыр әнтек дем алайын деп артына бұрылады, 

ол түлкінің ырсиып тұрған тістерін көріп: 

– Сен өз құлқыныңа бола досыңды алдадың, терімді сылыта жаздадың, 

енді ол аз болғандай, неменеге ырсиып күлесің? – деп ашуланады. Түлкіге тағы алданармын деген күдікке 

тағы осы ашу қосылып, бар қайратын бойына жиған қасқыр тағы да зыта жөнеледі. Сонан ол әбден 

алқынып, көзі қарауытып, өз екпінімен бір ағашты сүзе-мүзе жығылып жантәсілім береді. 

113. Сылдырмақты көжек 
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Бар екен де жоқ екен, аш екен де тоқ екен, алыс бір теңіздің жағасында, біз жақ бетінде емес, арғы жағында 

бір қоянның көжегі өмір сүреді екен. Сол көжектің бір сылдырмағы бар екен. Сылдырмағын сылдырлатып 

ойнауды аса ұнатады екен. Күндердің бірінде сол көжек тамақтану үшін кең далаға, майсалы жайылымға 

шығыпты. Көңілі таза көжек сылдырмағымды жоғалтып алмайын деп, тіпті аласа, бойы бір қарыс, 

тарбиған бір ағаштың басына іле салыпты да, қалың шөптің арасына зытып кіріп кетіпті. Біраз жүріп, 

қарнын тойғызып, айналып келсе, бағанағы аласа, тарбиған кішігірім ағашы серейіп, биіктеп өсіп кетіпті. 

Жас көжек сылдырмағын алмақ болып, қанша әрекет жасағанмен, бой жетпей, әбден ызаланыпты. Ашу 

шақырып алуға шамасы келмейтінін білген көжек ағаштың өзіне қарай иілуін сұрапты. 

Сонда ағаш: 

– Долы желге төтеп бере алмай, амалсыз иілгенім де жетер, сенің сылдырмағыңды алу үшін иіліп, 

қошемет етер жайым жоқ, – депті маңғазданып. 

Сонда отын кесетін балтаға айтады: 

– Балта, Балтабай, Балтажан! Әне бір ағашты кесіп тасташы! Менің сылдырмағымды жоғары көтеріп 

бермей жатыр! 

– Жоқ, ол ағашты кесе алмаймын, себебі ол сияқты талай ағашты кесіп, обалына қалдым. Жас шыбығын 

да, жуанын да, тіпті пісіп тұрған миуасымен де қырқып, жүзім қайырылып қалды, – дейді ол. 

Мұны естіген көжек қатты өкпелеп, жолмен кетіп бара жатып, үлкен бір қара тасқа жолықты да: 

– Тас, тас, қатты тас! Әне бір балтаның жүзін қайырып, өтпес етіп қойшы, ағашты кеспей жатыр. Ағаш 

болса менің сылдырмағымды бермей жатыр, – депті. 

Тас та балтаның берген жауабын қайталапты. 

Одан соң тасты ағызып кетші, тілегімді орындамады деп, айдалада ағып жатқан суға да жалыныпты. Су 

да балта мен тастың жауабын қайырыпты. 

Әбден шамасы құрып, шарасы таусылып, не істерін білмей тұрған шақта, аспан әлемінің буырқанған 

сойқанды желі ұйқы-тұйқы болып, ызылдап келіп қапты. 

– Ал, көжегім, не болды саған? Жылап, мұңайып отыруыңның мәні қалай? – деп сұрапты. 

Көжек: 

– Әне бір кішкене ағаш бірден сорайып өсіп кетіп, сылдырмағымды бермей жатыр. Балтаға айтсам, 

ағашты кеспеді, тас балтаны өтпес етпеді, су тасты ағызып әкетпеді, соған зығырданым қайнап тұр, – 

депті. 

– Жас өспірім көжек екен, бір пайдамды тигізейін, – деп бұрқасын 

жел қатты бір күшпен ағаш басын иіпті. Құйғытып шауып барған көжек, сылдырмағын алып, желге 

рахмет айтыпты. Көжек қуанғанынан сылдырмағының сылдырын желге қосып, үйіне қарай жосыта 

жөнеліпті. 

114. Қоянның төрелігі 

Бір аш қасқыр ну орманды тіміскілеп жүріп, аңшының қазған орына байқамай түсіп кетіпті. Ол қанша 

арып талса да, ордан шыға алмай бар даусымен: 

– Құтқарыңдар! Құтқарыңдар! – деп айқай салады. Осы кезде, дес 

бергенде, бұл араға бір ешкі келе қалыпты. Оны көрген қасқыр: 

– Мені құтқара көр қайырымды ешкі, мен өлсем бір сәрі, бала-шағам 

аштан қырылады ғой, – деп еңіреп қоя беріпті. Сонда ешкі: 

– Атама, сені құтылдырам деп, өзімді арандатар жайым жоқ! – депті. 

Қасқыр: 

– Мені құтылдырсаң, ендігәрі тиіспеуге ант-су ішейін! – депті. 

Қасқырдың жалынып- жалбарынғанына қабырғасы қайысқан ешкі бір 

арқан тауып әкеліп, бір ұшын өз мүйізіне байлап, тағы бір ұшын орға тастап қасқырды шығарып алыпты. 

Еркіндікке қолы жеткен соң, қасқырдың ниеті бұзылып, ешкіні жегісі келіпті. Бірақ ол ешкіге бірер ауыз 

тіл қатуды жөн көріп: 

– Қайырымды ешкі, сен мені ордан алып шықтың, оныңа рақымет, бірақ енді аштықтан өлетін сияқтымын, 

жақсылықты түбіне жете қыл, – депті. 

– Ендігәрі тиіспеймін деп ант-су ішпеп пе едің! – депті ешкі. 

– Мен ет жеуге жаралған жан тұрсам, сені қайтып қолдан шығарайын, 
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– депті қасқыр. 

– Ешкі қасқырдан қалай құтыларын білмей қысылып тұрғанда бір 

қоян келе қалыпты, ешкі оған: 

– Ақылды қоян, мына бір іске төрелігіңізді айтыңызшы! – депті. 

Қоян қасқыр мен ешкінің айтқандарын естіген соң: 

– Әр екеуіңнің сөздерің қисынды екен, бірақ мен сендердің 

айтқандарыңа сеніңкіремей тұрмын, екеуің істің барысын маған қайтадан істеп көрсетіңдер, мен өз 

көзіммен көріп, одан кейін төрелігімді айтайын, – депті. Сонан қасқыр орға қайта секіріп түсіпті, әрі 

ешкіге, мені құтқара көр деп баяғысынша айқайлапты. Қоян ордың аузына таман келіп, қасқырға: 

– Жақсылыққа жамандық сыйлаған сұмпайы. Енді аңшының сойылын 

күтіп, осы арада жат, – депті. 

Сөйтіп, бәледен құтылғанына қуанған ешкі қоянға ілесіп, өз жөніне кетіпті. 

115. Қоянның өш алуы 

Ертеде бір қоян мен бір арыстан іргелес жақын тұрыпты. Олар көрші отырса да, бір арыстан астамшылық 

істеп, қоянды өз бойына тоғытпай, әмсе әлімжеттік жасап, оны шырқыратып жүреді екен. Қоян оның 

қорлығына шыдамай, одан өшін алудың қазанын асыпты. Ол бір күні арыстанға: 

– Ей, аға! Құдды өзіңіз сияқты бір хайуанға кез болдым, ол «Менімен 

алыса алатын жан табыла ма? Егер табылса, маған ертіп кел, менімен алысуға шыдамаса, менің аяғыма 

жығылып қызметімде болсын», – деді, оның көпірме сөзіне зығырданым қайнады. Ол сұмпайы ешкімді 

көзіне ілетін емес! – дейді. 

– Оған мені айтпадың ба? – дейді арыстан. Қоян: 

– Айтсам да болғандай екен, мен сізді айтуыммен-ақ танауын шүйіреді. 

Тіпті құлаққа түрпідей тиетін кесапат сөздер айтты. Ол маған атқосшы болуға жарамайды дегенін 

қайтерсің! – деді. 

– Ол қай жерде? Қай жерде? – дейді ширыққан арыстан ызаланып: 

Сонан ол арыстанды таудың арт жағындағы шыңырау құдыққа ертіп келіп, анадайтын жерден сол 

құдықты нұсқап: 

– Ананың ішіне түсіп кетті, - дейді. 

Арыстан құдықтың аузына келіп, үңіле қарайды да, құдық ішінен бір арыстанның өзіне тесіле қарап 

тұрғанын көреді. Арыстан оған ақырып қалады. Ол да бұған ақырады. Арыстан түксиіп жүнін үрпитеді, 

ол да түксиіп жүнін үрпитеді. Арыстан тісін ақситып айбар шексе, ол да тісін ақситып айбар шегеді. Мұны 

көріп ашуланған арыстан бойындағы бар қайратын бойына жиып құдыққа қарғиды. Сөйтіп, астам арыстан 

құдыққа түсіп тұншығып өледі. 

116. Қоян мен қасқыр 

Өзен жағасындағы тастақта бір қоян көп шөмшек теріп әкеліп отты 

маздата жағып, оған енді жылынайын дей бергенде, өзеннің жоғарғы жағынан аяғын сүйрете басып келе 

жатқан көкжал қасқырды көріпті. Оның өткен жолы сұр көжекті жеген қанды ауыз екенін де жазбай 

таныпты. Сонан ол өзінше сақтық етіп, онан құтылудың амалын да тауып үлгіріпті. Көкжал өзіне 

жақындап келгенше, ол әтейге құйрығын отқа қыздырып, онан соң өзендегі мұзға жүгіріп барып отырып, 

бұл әрекетін бірқанша рет қайталапты. 

Қоянның қылығын көріп таңданған көкжал: 

– Ей, қоян! Бұл қайткенің? – деп сұрапты. Қоян: 

– Мен мәңгі өлмеу үшін жаттығып жатырмын, – депті. 

Бұл сөзді естіген соң қасқыр қоянды жеу ниетінен қайтып, онан осы 

жаттығу жолын үйретіп қоюды талап етіпті. Қоян оған көне кетіпті. 

– Менің жолым – алдымен құйрықты отқа қыздыру, онан соң мұзға 

барып отыру, мұны он неше рет қайталаса болды бірақ бұл барыста құйрықты жіті қыздыруға, мұзға 

көбірек отыруға тура келеді, әйтеу осыған баса мән берерсің, – деп сытылып шығып, тау жаққа 

қапталдайды. 

Қасқыр қоянның айтқаны бойынша құйрығын отқа қыздырып, онан соң, 
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мұзға келіп шоқайып отырады, ыстық құйрық тиген мұз еріп шұңқырланады, онан кейін қайта қатып, 

қасқырдың құйрығын мықтап ұстайды. Кейін қасқыр орнынан тұрайын десе, мұз ұстап қалған құйрық 

шықпайды, сонан ол жұлқынып жүріп, жүнін, терісін жұлдырып зорға дегенде құйрығын шығарып алады. 

Бұл кезде таудың жуан ортасына барып үлгерген қоян қасқырдың масқара халін көріп, мәз болады. Тіпті 

күліп те жібереді. 

Құйрығын әрең шығарып алған қасқыр қоянға қатты ызаланып, оны жейін деп төңірегінен іздейді. Сонан 

қоянның таудың бөктерінде бір нәрсені беті мен көзіне жағып отырғанын кенет көзі шалып қалады. 

Сөйтіп, жарақатының ауырғанына да қарамай, қоянға ұмтылады. Қоянның қасына келе-ақ дүрсе қоя беріп: 

– Сілімтік неме, әліңнен асқан-ақ екенсің! Сені жемей қоймаспын-ау! – 

дейді зілдене. 

Қоян байсалды кескін көрсетіп: 

– Оны өзіңнің ұшқалақтығыңнан көр, құйрығыңа қызу әбден өтпеген соң 

қатып қалған ғой, – дейді. 

Қасқыр өзінің құйрығын ұзақ қыздырмағанын есіне алып, райынан 

қайтып жуасып, монтанси қалады: 

Бетіңе бір нәрсе жағып жатқаныңды көрдім ғой оның не? 

– Бетіме жаққаным сүрме желім. 

– Оның не пайдасы бар? – дейді қасқыр. 

– Сүрме желімді көзге сүртсең көздің жанары күшейеді, – дейді қоян көз 

ұшында бұлдырап көрінген биік тауды меңзеп, – Па шіркін! Анау таудың басында асыр сап жүрген 

қояндардың көбін-ай! Үлкенді-кішілі қояндар жосып жүр. Санына сан жететін емес, – деп даурыға 

айқайлапты. 

Қоянның нұсқаған бағытына тесіле қараған қасқыр мұнарлап тұрған тау шоқысынан басқа нәрсені көре 

алмай дал болады. 

– Қай жерде? Қай жерде? Мен оны неге көрмей тұрмын? – деп сұрайды. 

– Көзіңе желім сүртпеген тұрсаң, қайтып көресің, – дейді қоян. 

Қасқырдың делебесі қозып кетеді «көзіме желім сүртіп, алыстағыны 

көретін болсам, қияндағы қоян да менен құтылмайтын болады ғой, мына қояннан желім жағуды үйреніп 

алып, көзім шырадай жанғаннан кейін жесем де кеш болмас» деп ойлайды. Сонан ол қоянға жағатсып: 

– Қойеке, осы әдісіңізді маған үйретіңіз, – деп жалынады. 

– Жоқ, атай көрмеңіз! Мен енді сізге үйретпеймін, жөндеп үйрене 

алмасаңыз, тағы мені жазғырып, өзімді жеп қоярсыз! – деп басын шайқайды қоян. 

– Өйтпеймін маған сеніңіз, осы әдісіңізді үйретсеңіз болғаны, шын 

ықыласыммен алғысымды жаудырамын, – дейді қасқыр, ол көп жалынып-жалбарынған соң қоян 

ыразылығын білдіреді. Қоян қасқырға: 

– Бұл әдісті үйрену өте оңай, алдымен көзіңізді тарс жұмасың, онан соң 

желімді баттастырып жағасың, қанша көп жақсаң сонша жақсы, сонан көзіңді ертеңінде бірақ ашасың. 

Сонда қияндағы алысты көретін боласың, – дейді. 

Бұны естіген қасқыр мәз болып, қоянға бар алғысын жаудыртады. Сонан ол, бір көгал жерге барып, көзін 

тарс жұмып алып, желімді алдыңғы аяғымен көзіне беталды жаға береді, осы тұста қоян сытылып шығып, 

биік таудың басына шығып алады. 

Келесі күні тәңертең, күн ұясынан шығып жер қызара бастайды. Бірақ көзін мықтап жұмып алған қасқыр 

ештемені көрмейді, ол құстардың сайраған даусынан ғана таң атып, күн шыққанын біліп, қуанып кетеді 

де «енді шалғайдағыны көретін қырағы болдым-ау, қияндағы көкше қоянды құтқармаспын, әлі, көжек сен 

де тұра тұр бәлем!» – деп ойлап көзін ашпақ болады, бірақ көз терісі мен кірпігі жабысып қалғандықтан, 

ол көзін аша алмаған соң, мені мықтаған екен деп іштей опық жеп өкінеді. Сонда да ол көзінің ауырғанына 

қарамай, тырмалап қанын ағызып жүріп көзін зорға дегенде ашады. Сонан ол таудың басында жайбарақат 

күнге қақталып шарбақ тоқып отырған қоянды көріп, оған тұра ұмтылады. 

Әбден ашуланған қасқыр, жалбырап айғызданған қан-қан көзін алайтып: 

– Сұмпайы көжек. Сен мені тағы алдадың, қорлығың әбден өтті, бүгін 

сені жемей қоймаспын, – деп кіжінді. 
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Қоян тоқылып бітейін деп қалған шарбақтың ішіне жаймен түсіп, қаннен 

-қаперсіз домалап: 

– Үйрене алмасаң, менен көресің деп әлдеқашан айтпап па едім, бірақ 

айтқанға көнбей үйрет деп өзің жабысып едің, енді келіп маған әкіреңдейсің, қане, жемекші болсаң келіп 

же! – дейді. 

Қоянның қорықпағаны былай тұрсын, тіпті шарбаққа түсіп алып домалап жүргенін көріп таңданған 

қасқыр бұл енді неменеге жетіліп жүр екен деп ойлап: 

– Шарбаққа түсіп алып, домалағаныңның не пайдасы бар? – деп 

сұрайды. 

– Мұның пайдасы көп, мұндай жаттыққаннан кейін, етің ауырмайтын 

болады, денсаулығың күшейеді, тұлабойға қайрат толады, сөйтіп жолбарыс пен арыстан да тең келмейтін 

болады, дене шымырланып, атқан оқ та өтпейтін дәрежеге жетеді, – дейді. Қоян әнтек кідіріп сөзін қайта 

сабақтап – «Үздіксіз жаттыққанымнан бойыма керемет күш бітті, кеше түні бір жолбарыс мені жемекші 

болып тебітіп еді, аяғынан алып лақтырып жібердім, ол аңшылардың алдына барып «топ» ете түсіпті, 

нәтижеде аңшылар мертігіп жатқан жерінен атып алды», – дейді құжырланып. Сонан ол шарбақтың ішіне 

секіріп шыға келеді де қасқырға тебітіп: 

– Жақсылық жараспаған жексұрын неме, рақым қылып, өнер үйретсем 

өзіңнің мәжіндігіңнен көрмей, қайта айланып өзімді жазғырасың ғой, шіркіннің пысығын! «Сенің 

келетініңді біліп, осы арада күш-өнерге жатылып, тосып отыр едім», – деп қасқырға төніңкірей: «Мықты 

болсаң, кел, аңшының алдына топ еткізейін», – дейді. 

Қоянның өктем сөзінен айныған қасқыр жалма-жан артына қарай 

ығыстап: 

– Туыс, бір сәттік долылығымды ғапу ет, – дейді. Сонан аз кідіріп қоянға 

ұрдала бір көз тастап, – сенің бұл әдісің жақсы-ақ екен, бұл жолы көңіл қойып үйренейін, өзің тағы үйрет, 

бола ма? – дейді. Қоян үндемей, тұрған орнынан тапжылмайды. 

– Туыс, ашуланбаңыз, тезірек үйретіңіз, мұнан былай сөзсіз адал дос 

боламын, – деп жалынады қасқыр. Қоян біраз тұрып: 

– Тағы үйренгің келе қалды ма, енді мені жеймісің? – деп сұрайды. 

Қасқыр жалма-жан: 

Бұл жолы сөзсіз жақсы үйренемін, ендігәрі жеуге дәтім бармайды, тек 

тезірек үйретіңіз! – дейді, қасқыр көлкек қағып. 

– Жарайды, мен саған сенейін, әнтек сабыр ет, сен денелірексің, мен 

саған үлкен бір шарбақ тоқып берейін, – дейді қоян ризалығын білдіріп. 

Қасқыр шарбақтың тоқылуын күтіп салпиып отыра беріпті. 

Шарбақты тоқып болған соң қоян қасқырды оның ішіне түсіріп, аузын тарс бекітіп тастайды. Сонан соң 

қасқырды алдымен тегістеу жерге домалатады. Қасқыр ондаған рет домалағаннан кейін, оны 

демалдырады, әрі оған: 

– Сен жерде тағы да 32 рет домалайсың, сонан соң әнтек тыныстап алып, 

жалама жартастың үстіне барып домалайсың, сонда күш-қуатың тіпті молаяды, бірақ құлама құздан 

домалап кетіп түсіп жүрме, түсіп кетсең, үш жүз рет домалағаннан кейін ғана, оның орнын әрең толтыра 

аласың, осыны ұмытпа, – дейді. 

Қасқыр қоянның үйретуі бойынша тегіс жерде домалап болған соң, құз – 

жартасқа қарай домалайды. Осы кезде қоян қасқырдың қасына келіп: 

– Домалауың тым баяу болып жатыр, бүйтсең тез арада жаттыға 

алмайсың, мен демеп жіберейін, – дейді. 

Сөйтіп, қоян да оны бар күшімен итеріп домалатып жібереді, шарбақ ішіндегі қасқыр сол домалаған бойы 

құздың басынан ұшып кетіп, мылжа-мылжасы шығады. 

117. Шудалы торғайдың ертегісі 

Ертеде бір шудалы торғай бар екен. Ол торғай келеді де бір ешкіге айтады: «Ешкі, ешкі, мына 

тобылғының бүршігін неге жемейсің», – дейді. Ешкі айтады: «Ой, тәйірі, қойшы, өзім көк шөп жеп тойып 
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тұрсам». «Тұра тұр сені қасқырға айтып сорыңды қайнатайын», – деді торғай. Бір қасқырға келді, айтты: 

«Мына жерде бір ешкі тұр, оны неге жемейсің», – деді. Қасқыр айтты: 

– Әрмен жүрші, өзім байдың асауын жеп тойып тұрсам, – деді. 

– Һа, тұра тұр, сен ішіңді көтере алмай тұрсаң, сені жылқышыға айтайын, – деді. Жылқышыға келіп: 

«Жылқышы, жылқышы, мына жерде бір қасқыр тұр, оны неге ұрып алмайсың», – деді. Жылқышы айтты: 

– Әрмен жүрші, өзім жылқымды жия алмай әуре болып жүрсем, – деді. 

– һәм, байғұс, тұра тұр сені байыңа айтайын, – деді. Байына келді, айтады: 

– Бай, бай, мына жерде жылқышыларың жылқысын тоздырып, қасқырға жегізіп әуре болып жүр, оны неге 

ұрмайсың, – деді. Бай айтты: «Өзім асқа тойып, ішімді көтере алмай отырмын», – деді. 

– Сені тышқанға айтайын, қарныңды ойып жесін, – деді. Тышқанға келіп айтады: «Тышқан, тышқан, мына 

жерде бір бай ішін көтере алмай отыр, оның қазысын неге жемейсің», – деді. Тышқан айтты: «Әрмен 

жүрші, әрмен жүрші, өзім інімді қаза алмай жүрсем», – деді. «Тұра тұр, сені баладарға айтайын» – деді. 

Баладарға келді, айтады: «Баладар, баладар, мына жерде бір тышқан інін қаза алмай жатыр, оны неге ұрып 

алмайсыңдар», – деді. Балалар айтты: «Әрмен, әрмен тұр, өзіміз асығымыздан ұтылып жүрсек», – деді. 

– Сендерді шешелеріңе айтайын, – деді. Шешелеріне келді, айтады: 

– Бәйбіше, бәйбіше, балаларың бұзауды жамыратып, өздері асық ойнап жүр, оны неге сабамайсың, – деді. 

– Тәйірі, қойшы өзім жүнімді сабай алмай отырсам, – деді. 

– Тұра тұр, сенің жүніңді желге айтайын, – деді. Келді, желге айтады: 

– Жел, жел мына жерде бір қатын жүнін сабай алмай отыр, оны неге ұшырмайсың, – деді. Жел барып, 

қатынның жүнін ұшырады. Қатын баласын сабайды, бала тышқанды ұрады, тышқан байдың қазысын 

жейді. Бай жылқышыны сабайды. Жылқышы қасқырды ұрады, қасқыр ешкіні талайды. Ешкі тобылғының 

бір бүршігін жейді. Сөйтіп, барша басына жетеді. 

118. Торғайдың өсиеті 

Өткен заманда бір саятшы тор құрып қойса, торына бір кішкене торғай түсіп қалыпты. Торғайды адам 

қолына ұстап үйіне апара жатса, торғай тілге келіп: 

– Мен кішкене торғаймын, апарғанда союға жарамаймын, қапасқа салсаң құсамен өлемін. Онан да мені 

еркіме қоя бер, мені еркін кең дүниеге жібер. Мен сізге екі ауыз өсиет айтайын, – депті 

Сонда адам: «Кәне, әңгімеңді айт», – депті. 

– Жарайды, онда бір ауызын қолыңда, бір ауызын жерге түскен соң айтайын, – дейді торғай. 

«Біріншісі, «Өткен іске өкінбе», екіншісі, «Көзбен көрмей, қолмен ұстамай ешкімге сенбе», – депті торғай. 

Торғай жерге түскен соң: «Ей, адам, сен ештеңені білмедің! Менің бөтегемде жұдырықтай гауһар бар еді, 

соны мені ұстап тұрып білмедің», – дейді. 

Өз ісіне өзі өкінген адам қонып тұрған торғайды ұстауға ұмтылыпты. Торғай әр жерге ұшып қонып, адам 

жете алмай қалды. 

Сонда торғай тұрып: 

– Ей, адам, мен жаңа қолыңда тұрып айтқан өсиетіме түсінбепсің! Қалай ақылың жетпеді, мен өзім 

жұдырықтай жоқпын. Менің бөтегеме ондай заттың сыюы мүмкін емес, бұл бір, екінші, мен саған 

ұстатпаймын, қанатым бар, «өткен іске өкінбе», – деп ұшып кетіпті. 

119. Торғай мен тышқан 

Торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі бірігіп егін егіпті. Тышқан жерді аяғымен қазып, торғай 

тұмсығымен шоқып, дән сеуіпті. 

Егін өте жақсы шығады. Торғай мен тышқан бітік өскен бидайды жинап алып, тең бөлісе бастайды. Бір 

бидай артылып қалады. Соны қайсысы аларын білмей, ақыры жанжал басталады. Торғай тұмсығымен 

шоқып, тышқан тырнағымен тырналай осқылап, бір-бірімен ұзақ төбелеседі. 

Маңайда арашалайтын ешкім болмаған соң, бір кезде шаршап барып тоқтайды. Ақыры өздерінің билеріне 

барып жүгінбек болады. 

Алдымен тышқандар биіне келеді. Тышқандар биі: 

– Бұл бидайды тышқан алуға тиіс. Өйткені тышқанның күші көп. Ол тырнағымен жер жыртып, ұртымен 

бидай септі, – дейді. 

Бұған торғай келіспеген соң, тышқан екеуі торғайлар биіне келеді. Торғайлар биі: 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1460 bet 

– Бұл бидай торғайдікі. Себебі торғай егінге түскен барлық құртты құртқан. Күнде үстінде ұшып жүріп, 

егінді күзеткен, – дейді. 

Бұған да келісе алмаған соң, торғай мен тышқан далада қой бағып жүрген бір шалға барады. Шал дәнді 

алып, екеуіне тең бөліп береді. 

Бұған торғай да, тышқан да разы болып, өз жөндеріне кетеді. 

120. Есірік торғай 

Құстардың патшасы Қыранның жыл сайын көктем кезінде өз бұқарасына арнап салтанатты той өткізетін 

әдеті екен. Барлық құстарды тағы да көктемде өтетін той салтанатына шақыртады. 

Құс атаулы түгел белгіленген уақытта топ-тобымен патшаның ордасына қарай шұбырыпты. Орда 

қызметкерлері патшаның нұсқауы бойынша құстарды рет-ретімен қаз-қатар отырғызыпты. Құстар да мәз-

мейрам боп, көрсетілген орынға жайғасады. Әр топтың басшыларына төрден сыйлы орын ұсынылады. 

Елдің соңына ала торғайлар тобы да жетеді. Патша Қыран бұларға да өз орнын ұсынады. Содан кейін 

салтанатты мереке басталады. 

Ойын-сауық думаны қызған кезде торғайлар өз тегіне жататын біреудің босаға түбінде бүрісіп отырғанын 

көреді. Үстінде іліп алар лыпа жоқ, қып-қызыл шақа. Көзі жыпылықтап, жан-жағына жаутаңдай қарайды. 

Оған жәрдем беріп, көңілін аулау үшін: 

– Әр торғай бір талдан мамық жұлып беріңдер, анау бауырымызды киіндірейік, – дейді торғайлар 

тобының басшысы. 

Торғайлар шұғыл іске кіріседі. Әрқайсысы өзінің үстіндегі мамықтан бір-бір талдан жұлып береді. 

Үстіндегі қылпығы жоқ қызыл шақа торғай туыстарының көмегі арқасында әп-сәтте құлпырып шыға 

келеді. Оның әдемі боп кеткені сонша, тіпті Қыран патшаның өзі мынадай сәулетті, көркем құсты көрмей 

қалғанына өкініп, әлгі торғайды өзінің қасына шақырып алады да, құрметті орын береді. 

Қыран патшаның қасына орын алған торғай айналасына барлай көз жүгіртеді де: «Мен ең сәулетті құс 

екенмін. Қыран патшаның өзі түр-түсіме қызығып, құрметтеді ғой!» – деген ойға шомады. 

Енді әлгі торғай есіріп, өзінен-өзі қоқырайып, паңдана бастайды. Тіпті әлгінде өзіне көмектескен 

туыстарына да тұмсығын шүйіріп, төбесінен қарайды. 

Мұны көрген туыстары қатты ызаланады. 

– Тоғайда тонын сыпырып алғанымыз ұят болар, артын күтіңдер, – деп басу айтады байсалды кәрі 

торғайлар. 

Жас торғайлардың зығыры қайнағаны сонша, той тарқайтын мезгілдің соңына дейін зорға шыдайды. Ел 

тарап, әлгі торғай оңаша қалған кезде топтанып тұрған торғайлар тарпа бас салады да, әлгінде өздері 

берген мамықтардың бәрін бірін қалдырмай қайтарып алады. Сән-сәулетінен айрылған есірік торғай 

сүмірейіп, бұрынғысынша қызыл шақа кейпіне қайта түсіпті. 

Торғайлар: 

– Көпке топырақ шашпа! – деп тарап кетіпті. 

Мұны көрен Қыран патша: 

– Есіргенде ес болмайды! – деп, теріс айналыпты. 

Сөйтіп, аяқ астынан лепіріп, дандайсыған есірік торғай тілін тістеп, айдалада жалғыз қалыпты. 

121. Торғай мен тышқанның қазыға жүгінуі 

Бір таудың басында бір топ ағаш бар екен. Сол ағаштың басына бір 

торғай ұя салыпты да, бір тышқан оның түбінен ін қазыпты. 

Бір күні тышқан мен торғай шармаяқтасып қалады. 

– Торғай, сен, ылғи менің інімнің аузына саңғисың да, інімдегі 

жиған-терген дәнімді бұлғап болдың! – дейді тышқан. 

– Тышқан, сен ағашымның түбін кеулеп барасың, қазір боран шықса 

ағаш теңселіп, ұям бұзылып кете жаздайды, – дейді. Торғай екеуі таласа-таласа мысықтың алдына барып 

жүгінеді. 

Торғай мен тышқанның шағымын естіген мысық: 

– Мен ап-аш отырып, сендердің жанжалдарыңа төрелік айта 
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алмаймын, екеуің мұнан былай дау-дамай шығармауларың үшін, алдымен екеуіңді жеймін, – деп сөзін 

бітірер-бітірместен торғайды бас салып жеп алады. Артына бұрылып қаша берген тышқанды да ұстап 

алып, қарш-қарш шайнап жұтып жібереді. 

122. Сайтан торғай мен самұрық 

Құстың тым құрдым сиықсызы – сайтан торғай, салтанатты да сәндісі 

самұрық. 

Сайтан торғай бір жолы шөптің түбіне жұмыртқалайды. Сол маңда бір 

тастышқанның іні бар екен. Ол өзі жоқта сайтан торғайдың жұмыртқасын жеп кетеді. Оның үш 

жұмыртқасы бар екен, сөйтіп оның екеуін тастышқан жейді. Сайтан торғай осы жайлы самұрыққа арыз-

арманын айтуға барады. Ол қатты қайғылы пішінмен: 

– Уа, құстардың мәртебелі патшасы самұрық! Мен соры ашылмаған 

бейшара екенмін. Үш жұмыртқамның екеуін жауыз тышқан жеп кетті. Екі бірдей балапанымнан 

айырылған соң кегімді алып береме деп сізге өтініш айта келіп едім, – дейді. 

Самұрық бармақтың басындай сайтан торғайдың өзін әурелеп арыз 

айтуға келгенін жақтырмай: 

– Сайтан торғай, менің жұмыс басты екенімді көрмей тұрсың ба? 

Осындай болымсыз іске бола мені іздесең, шаш шығарасың ба? Баланы ана болған кісі өзі жақсы қарауы 

тиіс, біреудің баласын кім қарап береді? Балаңа өзің күйінуің керек қой, – дейді. 

Самұрықтың қорашсынып елеп-ескермей тұрғанын білген сайтан торғай 

іштей, күйіп-пісіп: 

– Самұрық! Сіз біздің патшамызсыз, сондықтан алдыңызға келіп тұрмын. 

Егер сіз мені менсінбей бұл іске немқұрайды қарап, кішкене іс 

дегеніңіз, үлкен іске айналса, оны менен көрмеңіз мені кінәлі демеңіз, – дейді. 

– Оның сөзіне онша құлақ аса қоймаған самұрық: 

– Е, е...ие! – деп селқос аузын жыбырлатады. 

Сайтан торғай сөзімді ести алмай қалдыма деп: 

– Неменеге « е, е, ие» дейсіз! Кішкене іс деп отырғаныңыз насырға 

шауып кетсе, оны менен көрмейсіз ғой? – деп әлгі сөзді қайталайды. 

Оның сөзіне жақсы құлақ қоймаған самұрық тағы да: 

– Е, ие, –дей салады. 

Сайтан торғай ұясына қайтып келіп, шиден садақ, жебе жасап, ағаш 

бұтағына қонып тастышқанды аңдып жатады. 

Көп өтпей оның қалған жұмыртқасын жеу үшін тастышқан да жетеді. Осы кезде ызалы сайтан торғай 

садағымен тышқанның көзінен дәлдеп атып қалады. 

Осы кезде бір арыстан теңіз жағасында ұйықтап жатады. Тастышқан 

кіретін тесік таба алмай оның танауына кіріп кетеді. Шошып оянған арыстан мұрнына кірген нәрсенің не 

екенін білмей, бағдарын айыруға да мұрсасы келмей теңізге қарай секіреді. 

Теңізде жүзіп жүрген айдаһар өзіне қарай атылған арыстанды көріп мені 

жеуге келе жатыр деп ұғып, аспанға ұшады. Ол осы ұшқан жолында самұрықтың ұясына соғылып, 

жұмыртқасын шағып кетеді. 

Ашуға булыққан самұрық айдаһарға: 

– Сен айдаһар болсаң, мен самұрықпын, сен өз теңізіңде, мен өз 

құрлығымда жасап келдік, бірімізге-біріміз соқтықпадық. Сен самұрықтың жылына бір-ақ рет 

жұмыртқалайтынын, бір балапан шайқайтынын біле тұра, неліктен теңіз айдынынан ұшып шығып, менің 

ұямды құлатып, жұмыртқамды шағасың, – дейді. 

– Самұрық, бұған мен кінәлі емеспін. Бүгін теңізде жүзіп жүргенде 

арыстан маған тап берді, сонымен ұшуға мәжбүр болдым, сенің ұяңды құлатып, жұмыртқаңды шағып 

кетерімді қайдан білейін, сұрағың келсе, осы іске себепші болған арыстаннан сұра. Ол неліктен теңізде 

жайбырақат жатқан мені жемекші болады екен? – дейді айдаһар. Сонда арыстан: 

– Істің жөн-жосығына жүйрік едіңіз, самұрық! Бұған мен кінәлі емеспін, 
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мен теңіз жағасында ұйықтап жатқанымда тастышқан келіп мұрныма кіріп кетті, соның кесірінен теңізге 

секіріп едім. Бұған сол тастышқан жазықты. Тектесеңіз, соны барып тектеңіз, – дейді. 

Самұрық лажсыздан тастышқанға келеді. Тастышқан оған: 

– Алдияр, тақсыр! Кінә менде емес, сайтан торғайда. Мен өз жолыммен 

келе жатқанда, ол садақпен көзімді дәлдеп атты, ауру жаныма қатты батты. Жанымды қоярға жер таппай, 

байқаусызда арыстанның танауына кіріп кетіппін. Меніңше, сойқанды бастаған сайтан торғай, тектесеңіз 

соны тектеңіз, – дейді. 

 

397 - Бөлім: Қазақ ертегілері (30) 
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Сөйтіп амалы таусылған самұрық, сайтан торғайға келеді. 

Сайтан торғай: 

– Уа, самұрық! Мен әлдеқашан айтып қарызымнан құтылғанмын, сіз 

елең қылмадыңыз, мені менсінбедіңіз, денем кішкене, қауырсыным қысқа болғандықтан «қауқарсызда, 

сиықсыз бірдеңенің қолынан не келеді» деп сөзіме құлақ аспадыңыз. Тіпті мардымсыз іске бола мені 

әуреледің, өз балаңды өзің жақсы қарасаң болмай ма, мені несіне іздейсің деп өзімді жазғырдыңыз. Ал 

бүгін сіздің бұл ісіңіз мардымсыз іс болмай әркімді бір қыжыртып жүргеніңіз не? Айдаһардың ұяңызды 

құлатып, жұмыртқаңызды шағып кеткені келелі іс болып, тастышқанның менің екі бірдей жұмыртқамды 

жеп кеткені келесіз іс болғаны ма? Біз сайтан торғайлар шөп арасына ұя салып, сол жерде 

жұмыртқалаймыз. Мен үш жұмыртқа тауыппын, оның үстіне жер дүниені кезіп, даладан жем іздеймін. 

Сіздің жұмыртқаңыз бәйтеректің басында тұрса, оның үстіне біреу ғана тұрса, жақсы қараймын десеңіз 

біз сықылды нашарлардан көрі сізге көп оңайға түспей ме? Өзіңіз неге жақсы қарамағансыз? Мен өз 

кезінде кішкене іс деп отырғаныңыз насырға шауып кетсе, оны менен көрмейсіз ғой деп әлдеқашан 

кесетіп айтып едім ғой, – дейді. 

Мұны естіп ұялғанынан жерге кіріп кете жаздаған самұрық сүмірейіп, өз жөніне кетіпті. 

123. Екі иттің достығы 

Бұрынғы уақытта дәулеті асқан, судай тасқан, көңілі жай, төрт түлігі сай бір бай болыпты. 

Ол байдың өз иттерін Төрткөз, Мойнақ қойғандықтарын түсіндіріп өтпекшімін. Төрткөз қойғанының 

себебі – басқа денесі қап-қара болып, жалғыз-ақ екі көзінің үстінде көзінің көлеміндей екі сарғышы болған. 

Шақырған уақытта құйрығын бұлғаңдатып, басын төмен салып, еркелеп келгенде, көзінің үстіңгі 

жағындағы екі қалы қабатталып, қосарланып көрінетін де жайты болса керек. 

Бір итін Мойнақ қоюының себебі – оның да басқа денесі қара, мойнының айналасы ақ болғансын Мойнақ 

қойыпты. 

Ал енде бұл екі иттің тектілігі, күндіз кісіге жарбақтап, арсылдап әсте үрмесе керек. Түнде болса қораны 

шыр айналып, қасқыр, ұры дегенге мал бермеген. Бұлардың мұндай текті, мұндай сақ болғандығына иесі 

разы болып, тамақтарын тояу қылып, қатындарына айқайшы болып: 

– Ой, ана Мойнаққа тамақ құйдыңдар ма? Төрткөзге тамақ құйдыңдар ма? – деп, жақсы көргендіктен жағы 

да сенбеуші еді. 

Бір күні түс мезгілі – малдардың бәрі де қораға келіп, жусап, қойшылар да күпісін күнге қақтап, қойдың 

шетінде «шайт» деп, анда-санда дауысы бір шығып, байлар да той-томалақ, ойын-жиыннан атпен келіп, 

олар да түсіп аттарын байлаттырып, қыз-келіншек, бозбалалар да үй-үйдің арасында өздерінің әдемі 

жүрісімен, көз қағысып қылмыңдасып, әрқайсына өздерінің тұрмыстары, жүрген жүрістері бір түрлі 

қызықты, бір түрлі көңілді болып жүрмекте еді. 

Сол уақытта екі төбеттің де өз қызығы өзіне, өз тұрмысы өзіне, олар да көңілді, тамағы тоқ, күншуақта, 

ас үйдің есігінің алдында бір-біріне қарама қарсы жатып, өзара әңгімеге кіреді. 

Жақсылық пен жамандық жағынан сөйлесіп, өздерінше олардың қандай болатындықтарын тексеріп, оны 

бітірместен жомарттық жағынан сөйлесіп, оны бітірместен сараңдық жағынан өздерінің таусылмайтын 

құрғақ сөздерімен бірдеңенің басын, бірдің аяғын шатып, ақырында сандырақтап келіп, араздық пен 

татулыққа түседі. Сол уақытта ділмарсып Мойнақ айтады: 
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– Төрткөз, осы мен ойлап тұрсам, дүниеде татулықтан жақсы нәрсе бар ма? Және осы екеуміз төбелеспей 

жүретін күніміз болар ма? Жоқ нәрсеге тартысамыз, жоқ нәрсеге ұрысамыз, бір-бірімізге жылы 

шырайымызды бір көрсетпейміз. Бір ойнап-күліп жүрмейміз. Күнде ұрыс, күнде төбелес, осыменен 

шашымыз ағаратын болды. Болымсызға таласа кетеміз де, екі ортада екеумізге де жоқ, оны Құтпан келіп, 

алып қашып әкетеді. Қарап тұрсам, осы бізден басқа Жолдыаяқ, Бөрібасар бәрі де ынтымақшыл, бірінің 

аузынан бірі жырып жейді. Екеуміз де солар сияқты ынтымақшыл болып, аз нәрсеге таласпай, бөліп жеп 

және алты күн ашаршылық көрсек те біріміз жоқта біріміз тамақ ішпей, шын досшылыққа көңілімізді 

берсек, біріміздің қабырғамызға біріміз қарап, күннің қалай өткендігін білмей қалмаймыз ба? Осы сөзіме 

не айтасың? Жолдасым! – деп сөзін тоқтатады. 

Сол уақытта Төрткөз аяқты көсілтіп, құйрықты бұлғаңдатып, қабақты ашып, Мойнақтың сөзі шын ішіне 

кіріп кеткендей болып, мына сөзді бастайды. 

– Мойнеке, мұның әбден айтарлық сөз. Бірінші қаралатын мәселе, мен де осы өзіміздің ұрысқақ болып 

кеткенімізге бұл қалайша деп өзімнен-өзім әрқашан да ойлаушы едім. Осы екеуімізге не жетпейді, 

тамағымыз тоқ, өркенің өскір иеміз тіпті қабағымызға қарап, сөкпей, соқпай, құрметтейді! Расын рас 

демей, тануға бола ма? Кінәнің бәрі өзімізден, ренішке тұрмайтын аз нәрсеге таласып, қып-қызыл шеке 

болып-ақ жүргеніміз. Ойлап қарасам, бұрынғы өткен ата-бабамызда да мұндай арасында ұрыс-жанжал 

тіпті болған емес. Атаның жолын қумай, алағаймыз ба? Түбі қарастырып келгенде, сол кеше бабамыздың 

жолынан тура жол таба аламыз ба, ей? – деп сөзін бітірді. 

Ал, енді мұның сөзіне Мойнақ та маңызданып, көзін тігіп, құйрықты қысып, «ал енді дос болайық» деген 

сөзді айту көмейіне бір келіп, бір қайтып, кетейін десе, оның ебін таба алмай, Төрткөзден қорқып тұрғанда, 

«дос болғанның белгісі, міне» деп, Төрткөз Мойнақтың мойнынан құшақтап алады. Екеуі бір-бірін 

құшақтап, аймалап, беттеріне беттерін тигізіп: «Екеуміздің достығымызды енді ешкім айыра алмас, тау 

күйіп, тас жанса да айрылмаспыз. Аштан өлсек те тамақ жағына таласпаспыз», – деп, серттесіп, уәделесіп, 

достықтың күштілігінен айырыла алмай тұрғанда, ас үйден лақтырылған бір майлы омыртқа екеуінің 

қасына келіп, топ ете қалады. Майлы сүйек көргенсін тұруға болмай, екеуі де құшақты жазып ала-ақ 

ұмтылады. Тура қатар сүйекті келіп тістесіп, бір-біріне қимай арылдаса барып, жұлқыласа бастайды. 

Достықтың күштілігі сонша – бірін-бірі тістеп тартқан зардабынан жүндері дода-дода болып, аспанға 

ұшады. 

Дауыстарын естіп, Жолдыаяқ, Құтпан, Сырттан жүгіріп келе әрбіреуін бір жұлқып, бұрқыраған жүнін 

одан әрі бұрқыратып, таласқан омыртқасын Құтпан алып қашып, жеп, тамам етті. Шуылдаған дауыстан 

қой үркіп, қойдың шетінде жатқан қойшылар жүгіріп иттерді сойылдап, үстеріне су құйып жүріп, зорға 

айырысады. 

Осы заманда шын көңілімен болатын достық тұрмыста аз ұшырайды. Бүгін дос болып, ертеңіне 

төбелесетіндер жоқ емес, сондықтан осындай тұрмыс (қалың ел) арасында ұшырамайды деп айта 

алмаймын. 

124. Иттің сыншысы 

Бір Шайқожа деген адамның Майтабан атты бір үлкен қара төбеті өзі сақ болса керек. Сол Шайқожаның 

үйіне біреу жақындаса, оны келіп абалайды. Жақын келген ешкім жоқ болса, қара жолға барып, тап 

жолдың қасына жатады. Бір күні сол Майтабан сол жолда жатса, Ерқожа деген адамның Майлыаяқ атты 

бір көк төбет иті сол Майтабанның күнде жолға барып жатқанын көріп: «Иә, мен одан барып сұрап 

келейін. Не турада жолға барып жатады екен?» – деген ойға келеді. Сонда Майтабан жолда жатқанда, 

оған Майлыаяқ барды. Қасына кеп сұрады: «Сен болсаң, Майтабан, осы не турадан жолға келіп 

жатасың?» – деп. Сонда Майтабан Майлыаяққа айтты: «Мен болсам адам баласын сынап тұрамын». 

Сонда Майлыаяқ Майтабаннан сұрады: «Сен болсаң қалайша адам баласын сынап тұрасың?». Сонда 

Майтабан Майлыаяққа айтты: «Жақсы адам маған жақын келгенде, аулақ тартып айналып, үндемей өтіп 

кете береді. Жаман адам маған жақын келмей, анадай жерден айқайлап, қолда таяғы бар болса, сол таяқты 

ала маған қарай жүгіреді. Сол уақытта мен тұрып, жолдан кейін барып анаумен де ұрысып қоямын, мен 

болсам сенің неңді алдым? – деп. Сөйтіп, бір күнде осы жолменен неше жақсы адам өтеді, неше жаман 

адам өтеді, соны мен біліп тұрамын». Сөйтіп, Майтабан Майлыаяққа осы сөзді айтты. Сөйтіп, иттің де 

сыншысы болады екен. 

125. Тазы мен елік 
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Тазы елікті қуып келеді. Елік тазыға: «Әуре болма, сен маған ешқашан жете алмайсың», – дейді. 

– Неге? 

− Мен өз өмірімді сақтау үшін қашып келем. Сен мені өз иеңе жағыну үшін қуып келесің, – дейді елік. 

126. Арыстан күшігін асыраған мысық 

Бір мысық қаңғырып жүріп, анасы өліп қалған арыстанның күшігіне кез болады. Мысық күшікті 

бауырына басып, емізіп асырайды. Арыстан өсіп, азулы жыртқыш аң болып, өз азығын өзі табатын халге 

жетеді. Бір күні ашыққан арыстан өзін асыраған мысықты жемек болады. Мысық оның бұл ойын сезіп, 

өрмелеп ағаш басына шығып кетеді. 

– О, менің ақ сүтін емізіп асыраушым! Маған сен туған анамдай ыстықсың. Бар қылықтарды үйреткенде, 

ағашқа өрмелеуді неге үйретпегенсің? – дейді. 

– Қысылғанда керек болар дегенім еді, – депті сонда мысық. 

127. Мысық пен қоян 

Жаз күнінде мысық пен қоян кез келіп екеуі сөйлеседі. Қоян айтады: «Екеуміз ажыраспайтын дос 

болалық», – депті. Сонда мысық айтады: «Олай болса жақсы болды. Менің балаларымды сенің 

балаларыңның үстіне алып барайық», – дейді. Екеуі балаларын жөнелтіп бірге жатып жүреді. Мысық 

балаларына күнде кекілік, қырғауыл тістеп әкеліп береді. Қоян шөп-шар беріп күн көріп жүріпті. Бір күні 

мысық бір құсты аңдаусыздан қармап алып тірідей ұясына алып келеді. Құсты ұшып кетпесі үшін қанат, 

құйрығын қырқып балаларына береді. Балалары ары-бері жорғалатып ойнап, жемейді. Оны қоян көріп 

айтады: «Мысықжан, мынау жуас айуан екен, балалардың ішіне қосып қоя тұрып, менің балаларымның 

көзі ашылғанда осындай қылып ойнатайық», – депті. Мысық досының тілін қимай «мақұл» деп қосып 

қойыпты. Ертесіне екеуі далаға кетіпті. Құс екеуінің балаларын бәрін тойғанша жеп, қалғанын өлтіріп, 

кете беріпті. Мақал: «Бөрі баласы – ит болмас». 

128. Күшік пен мысық 

Қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүргенде, қасқыр жүгіріп келіп: 

– Күшік, мен сені жеймін! – дейді. 

– Қой, көкешім, қой! Әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің, – дейді. 

– Жарайды, жарайды, менің соңымнан қалмай ере бер, – депті. Екеуі бірге келе жатып, бір топ сиырды 

көріпті. Қасқыр өзінің жолдасына қарап айтты: 

– Маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым һәм құйрығым қандай екен? – дейді. Сонда күшік 

айтты: 

– Сенің екі көзің шоқтай қызарып жайнаған, екі құлағың жымиған, аузың арандай ашылған, құйрығың 

артқы аяқтарыңның арасында қыстырылып, жас шыбықтай болып майысқан – дейді. 

– Енді мен не қылар екенмін, соны қара, – дейді қасқыр. 

Шапшып барып бір бұзаудың тамағына барып жабысып, тұншықтырып өлтіріп, күшікті де тойғызып һәм 

өзі де тойды. 

– Мен тойдым, сенің етіңді жемеймін, қош бол! – деп, қасқыр желе жортып, кетіп қалыпты. Күшік 

бұзаудың жемтігінің қасында қалып, үш күндей тегін етке тойып жатыпты. Ақырында іші пысқан соң, 

қаңғып жүрмекке шыққан еді, бір аш мысыққа кез болыпты. Ол мысыққа айтты: 

– Мысық, мен сені жеймін! – дейді. 

– Қой, күшігім, қой, әуелі тойғыз, сонан соң жерсің, – дейді. 

– Жарайды, менімен бірге жүр, – депті. Біраздан соң бұлар бір топ түйеге келіпті. Күшік айтты: 

– Мысық, маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым һәм құйрығым қандай екен? – дейді. 

– Несін айтасың, сенің көзің бозарып тұр, құлақтарың салпайып тұр, аузың аңқиып, тілің салақтап һәм 

құйрығың салбырап тұр, – дейді. Сонда бұған күшік айтты: 

– Енді мен не қылар екенмін, көр! – депті. Күшік жүгіріп барып, бір түйенің аяғынан тістейін дегенде, 

түйе мұны дәлдеп тұрып басқа тепкенде, күшік сол арада сеспей қатыпты. Сонда мысық айтыпты: 

– Әй, мақтаншақ, мақтаншақ! Сен неге әліңе қарамай қиын іске қолыңды созасың! Сен ешқашан қасқыр 

бола алмайсың. Енді сенің етіңді мен жеймін, – депті. 

129. Мысықтың түлкіге қонақ болуы 

Бұрынғы заманда айуандардың өзінің арасында патшасы болған. Патша келген уақытта айуандардың бәрі 

оған құрмет қылып тұратын болған. Бір күні мысық түлкіге қонаққа барады дағы: «Мен жер жүзіндегі 
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айуанның патшасымын, маған сойыс әпкел», – деп түлкіге жарлық қылады. Түлкі бұған сойыс іздеп аю 

мен қасқырға барады. Оларға айтады: «Менің үйіме бүтін жер жүзіндегі айуандардың патшасы келіп, 

«маған сойыс тап» деп, жарлық қылды, сойыс беріңдер», – деп аю мен қасқырға айтады. Аю мен қасқыр 

бір қойды ұстап алып келіп: «Мә, осы қойды сойысқа бер», – деп бір қой берген. Енді түлкі айтады: 

– Сендер біреуің барып сойып беріңдер, мен баруға қорқам. Түсі тегі жаман, көзі қып-қызыл. 

Аю мен қасқыр: «Сен өзің барып сойып бер, бізден гөрі аз да болса танысып қалдың», – деп түлкінің өзін 

жібереді. Түлкі барып қойды сойып, пісіреді. Дайын болған уақытта «патша қалай жейді екен, патшаның 

жегенін көреміз» деп, аю ағаш басына шығып отырады. Қасқыр ағаштың жанындағы шөпке жасырынады. 

Түлкі етті пісіріп, патшаны шақырады. Мысық етті жұлып-жұлып жеп жатса, жанындағы шөп астында 

бір нәрсе қимылдай бастайды. Мысық тышқан алуға үйреніп қалған емес пе, шөп үстіне секіріп мінгенде, 

қасқыр тұра кеп қашады. «Патша бізді көрген екен», – деп алды-артына қарамастан жоғалады. Сонан соң 

мысық ағаш басындағы қимылдаған нәрсені көріп, ағаш басына жүгіріп шыққанда, аю мені өлтіргелі келе 

жатыр екен деп, ол да ағаш басынан түсіп қашады. Солай қылып, мысық алдап сойысын жеп, үйіне 

қайтады. 

130. Ертегі: Мақта қыз бен мысық 

Екеуі дос болып жүреді. Бір күні Мақта қыз үйін жинап жүрсе, бір мейіз тауып алады. Мысықты 

шақырады. Шақырады – келмейді, шақырады – келмейді, сосын «келмесең, келме», – деп, мейізді өзі жеп 

қояды. Жеп болған соң мысық келіп: – Неге шақырдың? – деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сосын 

мысық айтады: «Ендеше қатығыңды төгем», – дейді. Мақта қыз: «Мен құйрығыңды кесіп аламын», – 

дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. «Апа, апа, құйрығымды 

берші», – дейді. Сосын Мақта қыз: «Менің қатығымды төлеп бер», – дейді. Мысық сиырға барады. «Сиыр-

сиыр, маған қатық берші», – дейді, сиыр айтады: «Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп бер», 

– дейді. Мысық ағашқа барып: «Ағаш, ағаш, жапырағыңды берші!» – дейді. Ағаш айтады: «Мен шөлдеп 

тұрмын, су әкелсең, жапырақ беремін», – дейді. Суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көріп: 

«Қыздар, қыздар, маған су берші», – дейді. Қыздар: «Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз», – 

дейді. Мысық дүкенге барады. «Ай, дүкенші, маған сағыз берші», – дейді. Дүкенші: «Маған тұқым бер», 

– дейді. Мысық тауыққа барады: «Тауық, тауық, маған тұқым берші», – дейді. Тауықтар айтады: «Бізге 

дән әкеліп берсең, біз саған тұқым береміз», – дейді. Мысық: «Енді не қыламын», – деп бара жатса, бір ін 

қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды қорқытып: «Жаның барында айт, үйіңде не бар?», – 

дейді. Тышқан қорыққанынан: «Үйімде бір батпан тарым бар», – дейді. Мысық айтады: «Маған бір уыс 

тары бер», – дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары береді. Тарыны апарып тауыққа береді, тауық 

тұқым береді, тұқымды апарып дүкеншіге береді, дүкенші сағыз береді, сағызды апарып қыздарға береді, 

қыздар су береді, суды апарып ағашқа береді, ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді, 

сиыр қатық береді, қатықты апарып Мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. 

131. Қызыл мысық 

Араларындағы айтыстарды бітіріп, араздықтарына ағалық ету үшін арыстан аң атаулыны аралдағы алаңға 

жияды. Тағылардың тартып алғаны мен азулылардың айдап алғанын айта келген аңдар адам айтқысыз 

көп еді. 

Үлкен құлағы үдірейген, қорқақ жүрегі лүп-лүп еткен қояндар тобы да талай арыздарын ала келіседі. 

Қоянқұлақтау келген қайқы құйрық тиіндер тобының жанында отырған қосаяқ пен ақкіс те, құндыз да 

құр алақан келіп отырмаса керек. Жазықсыз жаза көретін бөкен, жирен жорға жұпар, құлан тобы арқалап 

келгенін аялсыз айтуға асығып отырады. 

Итпен әрі-сәрілігі айтылып жүретін аласа ғана саркістер тобы олардан әнтек әрірек орынға отырады. 

Айналасындағыларды алымсынбағандай әдейі айбарлана келген аюлардың ойында да күдік жатады. Олар 

икемсіз денелерімен топас қозғалып, басқалардың өр жағынан орын алады. 

Айналаның апшысын қуырып, азулылардың арасында «айға шапқан ажарлыңмын» дейтін арыстан 

«тағдыр мені таққа жаратқан, тағымнан таярым жоқ» деп тәкаппарлана қарап, жиын мінбесіне арналған 

жартастан түспей отырады. Аңдарға ақырын айтатын сөзді ақырып айтатын оның түсінен «төр төренікі, 

төбе төрдегінікі, төбе басы төбелеріңді шайнайды» деген үрей шығып, аңдардың арасын аралап жүрген 

секілденеді. 
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Арыстанның қасында жамбастай жатқан жолбарыс «атаның баласы алдыға, басқаның баласы барына» 

деп топты отырғызып жүрген түлкіге анда-санда гүр етіп қояды. 

Сирек мұрты едірейіп, сақ құлағы құйқылжи естіген түлкі жолбарыстың жарлығын бұлжытпай атқарады. 

Алдындағы арқарлар мен таутекеден, еліктен айрылғысы келмей, топтан шыға беруін жығып, тебінгідей 

көкала төстігін қылғымай жұтқысы келіп отырған қасқырды шұқшиған көзінен аңғарған түлкі: 

«Көкжалдың тұқымы көптің көркі емес пе? Атаның баласы алдыға», – деп, аюлардың аяқ жағына 

ауыстырып қояды. 

«Қасқыр елді танымағанымен қасқырды елдің бәрі таниды», – деп тік құлағы едірейген шұбалаң 

құйрықтың көкшіл өңіне қалғандардың бәрі бұрыла қарасады. 

«Өмірі бірдің өрісі бір», – деп, қасқырдың орнына қара құйрықтың келгеніне арқарлар ашу шақырмайды. 

Аңдардың алды-арты әбден жиылып болғаннан кейін мәжіліс басталды. 

– Біріңді қопадан, біріңді орманнан, біріңді айдаладағы қиырдан немесе жан басып, құс аспаған қарлы 

таудың қай-қайдағы қапталынан, түлкі секілді сілімтіктеріңді елдің ескі жұртынан әдейі шақыртып 

отырмын, – деп сөзін бастайды орнынан еріне қозғалған арыстан аңдарды көзімен бір шолып шығып. 

«Ханың қайырымсыз болса, қауымыңды қайғы басады» деп, «Мен қайырымсыз хан болғым келмейді. 

Араларыңда айтылмай жүрген арман болса ақтарыңдар! Елімде озбырдың, жерімде жексұрынның болуы 

менің абыройыма кір келтіреді... Жуандық қылғанның жұлынын үзем, озбырлық қылғанның омыртқасын 

опырам, мұнан кейін аю арқар алмайтын, қасқыр қарақұйрыққа қарамайтын, қоян қорланбайтын өмір 

орнатам... Бұл өзгелерге өнеге болып, басқа хандардың қауымдары маған келетін болады. Көңілдер 

көтеріліп, күдіктер күл болады. Мен текенің лағын тентек жеп, тентектің лағын «текті» жегенге көне 

алмаймын, берсе қолынан, бермесе жолынан жейтіндердің, аңқаулардан алдап алса, асаулардан алысып 

алатындардың, алдағыны арбап алса, айналаны жайпап алатындардың тұқымын құртам». 

– Армандарыңды ақтарыңдар! 

– Әділет үшін!.. 

– Бақтарыңа мен тірі болайын! – деп сөзінің аяғын ұранмен тоқтатады. 

Жуан мойыны әзер бұрылып, ащы даусы алқымына шыққан арыстанның сөзіне қошамет білдіргісі келген 

қайсы бір аңдар: 

– Сізсіз селеу де селк етпейді. 

– Әлемге әйгілі атыңыз айтқаныңызға да лайық... 

– Сіз патша болғаннан бері «әділетсіз» дегенді ұмытып та кеттік, – десіп мәймөңкеледі. 

– Онда бүгінгі жиынға төбе басы сайлаңдар, істі сол меңгерсін. Төбе басылыққа сүйген аңдарыңды 

атаудан тартынбаңдар... Мен қисық-бұрысты бақылап, жотада ғана отырайын, – дейді жиынының күн 

тәртібіне көшкісі келген арыстан адалсып. 

– Хан тұрғанда қараны сайларымыз жоқ, арыстанның өзі болсын, – дейді түлкі, арыстанның өзіне естірте 

дауыстап. 

– Көрген көркіне де риза, өзі аңдардың сәтіне жаралған серке әрі серісі, меніңше бұғы болсын, – дейді, 

өзімнен төменде атасам өзіме келеді деген ойда отырған қасқыр, сілеусін мен қабланның біреуін айтсам, 

сілкілесе береді деп ойлап, олардан өресі биік, өктемі көп аюды айтпайды. Есі-дерті өзін атау болса да, 

аузы бармайды. Басқалардың аузынан өз атым шыға ма екен деп те дәмеленеді... 

Бірсыпыра аңдар «арыстанмен терезесі тең, қақпайына көнбейді, өз алдына жүрген, басқалардай зәбірлі 

де емес, жас ағаштың жапырағы мен тәтті жемістерді ғана жейді» деп үлкен тұмсығын әлсін-әлсін ерінбей 

көтеріп тұрған пілді ұсынады... Бірақ оған жолбарыс қарсы шығады. 

Жылдан-жылға жиылып, аңнан-аңға келе жатқан ұшы-қиыры жоқ даудың төрелігін меңгеретін түйе 

өзінің әділ төресін күтеді. Болашақ ұлық әлі ұйғарыла қоймайды. 

Қабылан қасқырды айтса, қарақұйрық қарсы болады. Аю жолбарысты айтайын десе, ертеңгі күні 

итжығыс түседі. Бәрі жиылып қоянды айтайын десе, ол бәрінің айтқанына көнеді. Қоянның өзін 

көрсететін ешкім жоқ. Қалғандары бірігіп суырды ұсынайық десе, аю оны алты қабат алыстан алады деген 

пәтуа табады. 

Сонымен, төбе басылыққа аңдар ешкімді атай алмай тұрғанда, күтпеген жерден ғажайып бір аң араларына 

келе қалды. 
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Өңі қып-қызыл, аласа бойына әнтек артығырақ біткен тік мұрттарын дамылсыз қозғаған әлгі аң 

отырғандардың бәріне де маңғаздана қарайды. Оны ешкім тани алмайды. Шегір көзін шекшите қараған 

қонақ сұлу мұртын ширатып та қояды. Ол келе сала-ақ арыстан отырған жартастың басындағы ұшқатқа 

шығып алады да, астында отырған арыстан мен жолбарысқа алымсынбағандай анда-санда еңкейе қарап 

қояды... Бауыр жүнінен тамшылаған қызылға жабыла қарап отырған аңдар оның арыстаннан жоғары 

шығып алғанына қайран қалысады. Бір-бірлеріне «бұнысы кім?» деп ымдасып та қояды. 

«Бойы биттей болғанда қорықпайтын үлкен жүрегі қай жеріне сиып тұр екен?» деседі кейбірі, үстіндегі 

қызылы сілкінген сайын төгілген кішкене қонақ отырған ұшқатынан түспейді. 

Төбе басылықты біреулері қызғанып, біреулері қолға түсере алмай отырған аңдар аяғында әлгі араларына 

келген аңға мақұл болысады. 

Аузы алты қарыс арыстан мен жарлығы жанды алатын жолбарыстан әлде қайда әлсіз келген, түсі жылы 

қонақтан ешкімі зәбір шекпеспіз деп ойлайды. Біреулері: «Қаны сорғалап жүрсе, қалпы қурамайтын 

неткен керемет, әлде бағымызға келген әулие ме...», – деседі. 

Өмірінде көрмеген аңның өзінен жоғары отыруға қалай батылы барғанына қайран қалған арыстан да оны 

тарпа бассалудан жасқанады. Сонымен төбе басы болып сайланған кішкене қонақ дау-шарға тұтас төрелік 

етіп шығады. Бірақ күңкіл аз болмайды. 

Күндер өтіп тағы бір жиын болғанда, аңдар оның алдына және жиылады. Ол жартасқа шығып ұйғарылған 

үкімдерді оқып тұрғанда алдынан кіп-кішкене бір сымпыс құйрық суыр тұра жөнеледі. Төбе басы өзін 

төбесіне көтеріп отырған аңдар мен алдындағы жұмысты, төрелікті ұмытып, мінбеден ытып түсіп соны 

қуа жөнеледі. Алғашында аңғармаған азулылар оның кім екенін сонда ғана біліседі. Сыршының шелегіне 

түсіп, иттен қорыққанынан ұшқаттың басына қашып шыққан мысық екен. 

Отарлап қуып, кейде қанды сорпа болып жүріп алатын азықтары алдына келгенде тісі қышып, іші 

шуылдап отырған азулыларға бұл аспаннан түскен сәт еді. Бәрі табанда-ақ тап беріседі. Мұның да 

алғашқы хабары түлкіден болады. Ол төбе басы ытқи бергенде-ақ қасқырға арқарды көрсетіп, ым қағып 

қалды. Төңірек лезде шыңғырған дауысқа, ақырған айғайға, күрілдеген үнге толады. Қою шаң шығып, 

қатты дүбір апаш-қопаш арпалыс басталды. 

– Теріс азу тегіне тартады. Құрғырдың өңі оңа бастағаннан шошып едім. Тегі қабылан емес пе, онан да 

«қорқақты қуа берсе батыр болады» деп қоянды сайламаған екенбіз. Тағылар тағылығын қойса, қоян 

қорқақтығын қояр еді, – деп өкініп бара жатқан дауыстар естіледі. 

Бәрінен басымырақ шыққаны:– Патшамыз арыстан болғанда, төбе басымыз қайдан оңсын, – деп өндіре 

алмаған арыздарын арыстан мен төбе бассыз-ақ өз қолымен бітіріп алуға ант еткен соңғы сөздері болады. 

132. Жалқау мысық 

Бір үйдің мысығы бейқам өмір сүріпті. Қарны тоқ болған соң, қимылдауға ерініпті. Жалқауланғаны сонша, 

тіпті тұмсығының астынан жорғалап өтіп бара жатқан тышқанды ұстауға да құлқы соқпапты. 

Ақыр тышқан: 

– Біздің маубас, – деп, мазақтайтын болыпты. 

Бір күні қожасы екі-үш қап бидайды үйіне кіргізіп қойып, өзі сыртқа шығып кетеді. Сол кезде қап толы 

астыққа тышқандар тұс-тұстан лап қойыпты. Көзді ашып-жұмғанша қаптың тасталқанын шығарыпты. 

Жылы жерде пырылдап ұйықтап жатқан мысық тынымсыз сытырлаған мазасыз тықырдан оянып кетеді. 

Сонда қаптың жібін бытырлата қырқып, дәнді күтірлете күйсеп жүрген тышқандарды көреді де, ожырая 

қарап қойып, жата береді. 

– Ә, тамақ жеп жүрсіңдер ме? – дейді де, қозғалмайды. Орнынан тұрып, тышқандарды қуып жіберуге 

ерінеді. – Әй, қойшы, жей берсін!.. 

Бір кезде үйге кіріп келген қожасы тесілген қапты, шашылып жатқан дәнді көреді де, манаурап жатқан 

мысыққа жетіп барады. 

– Мен үйде сен бар ғой деп сеніп жүрсем, тіпті үйге кірген ұры тышқандарды да ұстай алмайды екенсің 

ғой. Сені несіне бағамын. Одан да тоғайға апарып тастап құтылайын, – деп, сақылдаған сары аязда тоғайға 

апарып тастапты. 

Ақ қарға оранған тоғай ішінде бүрісіп тұрған мысықты көрген сауысқан: 

– Жылы үйде жатып, дайын асқа семірдің. Тышқан аулауға да еріндің. Енді қайтер екенсің? Қане, мынау 

қар басқан тоғайдан тамақ тауып жей қойшы! – деп, сықылықтай күліпті. 
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133. Мысық пен тышқандар 

Мысық бір күні тышқандарды қонаққа шақырып хабарландырыпты. Тышқандар хабарландыруды 

тапсырып алған соң: 

– Мысық бізбен қылыштасқан жау еді. Бүгін неғып қонаққа 

шақыратын дос бола қалды, бір сұмдық бар ма, қалай? – деп қауіптеніп, ақыры қонаққа барысады. Мысық 

басына сәлдесін орап, «қонақты» қарсы алып, алдарынан шығып, үлкен қошамет көрсетіп: 

– Қонақтар үйге кіріңдер, төрге шығыңдар, – деп құрмет білдіріпті. 

дастарқан жайып, тамақтарын алдарына қойған соң, мысық тамағын қырынып: 

– Қонақтар, тамақ алыңдар, өткенде ел де болдық, жау да болдық. 

Өткен өтті, енді қайталамайық, – дейді. Тышқандар қол қусырып, бастарын изесіп, раздықтарын білдіріп, 

рақымет айтады. Тамақтарын ішіп-жеп дастарқан жиылған соң, мысық: Тышқан жеген, кемірген, тескен 

заттарды жинап әкеліп, тышқандардың алдына қойып, мұны кім істегендігін, кім жауапкер екендігін 

сұрағанда, тышқандар: «Бүлінген затқа бір, мысыққа бір қарап, дауысын шығара алмай, «біз» дегендей, 

тұмсықтары жыбырласыпты. Сонда мысық орнынан атып тұрып, есікті тарс жауып алып, сәлдесін жұлып 

тастап: 

– Тышқандар, сендердің қылмыстарың ауыр, кешіруге болмайды. Мен ақ сәлдемді тастадым, баяғымды 

бастадым, – деп тышқандарды шетінен қырыпты. Содан бері ел аузында «мысықтың тышқанды қонаққа 

шақырғанындай» болып жүрмесін дейтін аңыз тарапты. 

134. Мысық пен тышқандар 

Бір күні, мысық тышқандарға: 

– Мен үлкен сопы болдым. Бүгіннен бастап құдайға құлшылық ету 

жөнінде шариғат сөйлеймін, барлығың келіп тыңдаңдар! – деп уағыз айтыпты. 

Тышқандар кеңесіп: 

– Бұл жыртқыш сопы болдым депті, ет жемесе, енді нені қорек етеді 

екен, сұрап ұғайық, алданып қалмайық, – деген байламға келісіпті. 

Олар мысыққа келіп осы жайлы сұрапты. Мысық: 

– Мен әлдеқашан ет жеуді қойғамын, тау бөктерінен балауса жеп, шөп 

басындағы шық суын ішіп, күнелтетін болғам, – деп жауап береді. 

Мысықты тәңір жолын ұстап, жақсы сопы болыпты деп ұққан 

тышқандар түгел онан шариғат естуге келеді. 

Мысық сопылық киімін киіп, үлкен салауатпен мінбеге шығады да, қан 

төкпеу, ет жемеу жайлы бірталай дәлел айтып, жөн-жосық сөйлейді. 

Мысық шариғат сөйлеп болған соң, тышқандар жапа-тармағай есікке 

ұмтылады. Осы орайда мысық мінбеден қарғып түсіп, ең арттағы тышқанды тарпа бас салып жеп қояды. 

Мысық әр күні шариғат айтып, әр күні бір тышқан жеп жайбырақат жата береді. Ал, тышқандар өзінің 

күннен-күнге азайып бара жатқанын көріп сезіктене бастайды. Сонан олар бір жерге жиылып кеңес құрып: 

– Біздің түбімізге жетіп жүрген сол, әйтпесе қатарымыз неге күннен- 

күнге селдіреп барады, ең жақсысы оның дәретін тексеріп көрейік, –деген байламға келеді. 

Тышқандар келіп аңдиды. Ол әмсе дәретін көрсетпей күлмен жауып 

тастап отырады екен. Ол кеткеннен кейін тышқандар күлді ашып оның дәретін қарайды да, ішінен 

бірсыпыра боғына араласқан тышқан жүндерін байқайды. Тышқандар бұл істің сырын біледі. 

Келесі күні тышқандар бәз-баяғысынша мысықтың шариғатын естуге 

келеді. Бірақ шариғат айтудан бұрын бір тышқанды уәкіл етіп мысыққа салады. Ол: «Сопы, тақсыр, 

шариғат айтып көп әурелендіңіз, біз сізге мойынға асатын бір қоңырау тарту етейік, өйткені сіз әулие, 

ұлы сопысыз, сіз бұл қоңырауды асып алсаңыз, қайда барсаңыз да біз хабарланып, өз құрметімізді білдіріп, 

әдеп-иба сақтап жүретін боламыз», – дейді. 

Мұны естіп қуанған мысық қоңырауды мойнына асып алады. 

Шариғатты айтып болғаннан кейін ол оқшауланып ең артта қалған тышқанға тап береді. Бірақ ол мінбеден 

атылған кезде оның мойнындағы қоңырау даңылдап кетеді. Мұны естіген тышқандар арт жағына жалт 

қарайды. Сөйтіп, мысықтың шын кеспірі пәш болады. Тышқандар оған: 
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– Сенің шариғатың өтірік екен! Доғар енді оныңды, сенің шариғатыңды кім тыңдасын?! – дейді. Содан 

бастап тышқандар оның шариғатын тыңдамайтын болады. 

135. Құмырсқа 

Бір құмырсқа өз илеуінде тобынан бөлініп, сол маңдағы ара, қоңыз секілді жәндіктермен дос болыпты. 

Жем іздеп шыққан құмырсқа жол үстінен бір дән тауып алыпты. Жалғыз өзі әрі-бері әуреленіп, дәнді 

орнынан қозғалта алмапты. Сонан соң көмек сұрау үшін әлгі қанатты достарын іздейді. 

Бір уақытта гүлден-гүлге қонып, шырын жинап жүрген араға жолығады 

– Досым, бір дән тауып алып едім, жалғыз өзім көтере алмағаным. Маған көмектесіп жіберші, – деп 

өтінеді. 

– Көрмей тұрсың ба, мен де жұмыс істеп жатырмын ғой, – деп ара көнбей қойыпты. Солайы солай ғой, 

мейлі деп, құмырсқа әрі жүріп кетіпті. Ол енді қоңызды тауып алады. 

Ол мән жайды айтып, көмек сұрапты. 

– Сен үшін өз еңбегімді еш қыла алмаймын, – деп, қоңыз ызыңдап ұшып кете барады. 

Достарынан күдер үзген құмырсқа мұңайып қайтып келе жатады. Жолда өзінің илеулестерімен ұшырасып 

қалады. Олар мұның түрін көріп: 

– Не істеп жүрсің? – деп, жөнін сұрайды. 

Жалғыз құмырсқа өзінің басынан кешкенін айтып береді: 

– Жалғыздық деген сол, – деп, илеулестері жұбатады да, құмырсқаның дәнін көтерісіп, әрі алып кетеді. 

Құмырсқа үйіріне қайта қосылады. 

«Жаңа достың қадірі ескі досқа жетпейді» деген екен сонда бір кәрі құмырсқа. 

136. Құмырсқаның қанағаты 

Ертеде бір данышпан кісі болыпты. Ол кісі жан-жануарлардың, құрт-құмырсқаның тілін біледі екен. 

Бір күні әлгі данышпан жолаушылап келе жатыпты. Жарты жолға келгенде ат шалдырып, дем алып 

отырса, кішкентай бір құмырсқаның дән тасып жүргенін көреді. Оны жерден көтеріп алады да, алақанына 

салып тұрып: 

– Қане, құмырсқа, айтшы, дәнді қайда алып барасың? – деп сұрайды. 

– Илеуіме апарамын, – дейді құмырсқа. Адам сұрайды: 

– Оны қайтесің? 

– Кейінге сақтаймын, – дейді құмырсқа. Адам: 

– Көп жинайсың ба? – деп сұрайды. 

Құмырсқа өз шаруасының жайын былайша баяндайды: 

– Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын да, қыстыгүні қаннен қаперсіз тынығып жатамын. 

Данышпан құмырсқаны шыр айналдыра қарай бастады: 

– Басың неге үлкен? 

– Аз сөйлеп, көп ойлаймын. 

– Белің неге қылдырықтай? 

– Қомағай емеспін. 

– Жылына қанша дән жейсің? 

– Бір дән жеймін... 

– Соған қанағат етесің бе? 

– Одан көп жей берсем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма? Қанағат керек қой! 

Құмырсқаның ақылына, қанағатына, көрегендігіне сүйсінген данышпан оны сынап көрмек болады. 

Қорапқа бір дән салады да, құмырсқаны соған қоса қамайды. Сонан соң су тимейтін бір жайлы жерге 

орналастырады. 

– Бір жылдан кейін келемін. Дәнің бар жейтін, қамсыз жата бер, – дейді данышпан құмырсқаға ескертіп. 

Осылайша құмырсқаның азықты қалай үнемдейтінін білгісі келеді. 

Бір жыл өткен соң данышпан әлгі құмырсқаға қайта оралады. Өзі қойып кеткен жерден қорапты тауып 

алады. Құмырсқаның өлі-тірісін білмек болып, қорапты ашады. Қараса, құмырсқа тірі екен. Қасына 

қалдырған жалғыз дәннің жартысын ғана жепті. Бұған таңданған данышпан: 

– Ей, құмырсқа, – депті мұның себебін білмек ниетпен. – Сен жылына бір дән жеймін деп едің ғой. Мына 

дәнді неге түгел жемей, жартысын қалдырғансың? Не себептен сонша үнемдедің? 
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Сонда құмырсқа былай депті: 

– Айтқаның дұрыс, мен жылына бір дән жеймін, ол рас. Ал сен болсаң мені қорапқа салып, қамап кеттің. 

Сыртқа шыға алмаймын. Егер сен мені бұл қамаудан босатуды ұмытып кетсең, тағы да бір жыл қамауда 

жататын едім. Бір дәнді түгел жеп қойсам, аштан өлетін едім. Соны ойлап, қанағат еттім. 

Данышпан құмырсқаның шыдамдылығы мен тастай берік қанағатына қайран қалыпты. Оны қамап 

кеткенінің қиянат болғанын, азапқа салғанын енді түсініп: 

– Менің істегенім дұрыс болмапты, кешір! – депті де, құмырсқаны қамаудан босатып жіберген екен. 

Содан кейін данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйретіпті. 

137. Хан мен құмырсқалар 

Баяғы заманда бір хан өтіпті. Өзін-өзі әлемдегі асқан ақыл-парасатты, ділмәр адам санайды екен. 

Бір күні хан қалың нөкерін шұбыртып, саятқа шығуға әзірленіпті. Жан-жаққа жаршы, хабаршылар 

шаптырыпты. «Құрт-құмырсқаға, кішкене жәндіктерге айтыңдар, он күнге дейін індерінен шықпасын. 

Әйтпесе біздің аттарымыз таптап өлтіреді!» – деген хабар таратыпты. 

Бұл хабарды естіген соң ұсақ жәндіктер індеріне тығылыпты. Ал құмырсқалар болса, әлгі ханды өз 

ауылдарына бір қондырып, сый-сыяпат көрсетпек болады. 

Хан қалың қолмен аңға шығады. Келе жатып, құмырсқалардың жол тосып, топтасып тұрғанын көреді. 

– Құмырсқалардың бәрі ініне тығылсын деп хабар берілмеп пе еді? Бұл не қылған шоғыр? – дейді хан. 

Нөкерлері де таңданып қалады. Таяп келген соң құмырсқа патшасын шақыртып алып, жөн сұрайды: 

– Топталып жолда тұрғандарың қалай? 

– Тақсыр, – депті сонда құмырсқалар патшасы. – Сізді жолай біздің ауылға бір күн түнеп, сый-

сыяпатымызды көрер ме екен деп, алдыңыздан шығып, тосып тұр едік. 

Хан бұған таңырқай тұрып, мысқылдай күледі: 

– Әй, ақымақтарым-ай, ойласаңдар етті, біз түнеп-ақ шығайық. Сонда осыншама адам мен ат-көліктердің 

ішіп-жемін қайдан тауып бересіңдер? Соны ойладыңдар ма?.. 

Ол жағынан қам жемеңіз, тақсыр, – депті құмырсқалар патшасы. Көп біріксе, көл емес пе! Еңбегімізбен 

ерді сыйлаймыз! 

Мұны естіген хан: 

– Ырыздығың құдайдан десең, сөзіңе тоқтар едім, – депті шалқақтап. – Бірақ сөз таппадың. Осыншама 

адам мен ат-көлікті еңбегіңмен қалай тойдырар екенсің? 

– Тақсыр, аттан түсіңіздер, – депті құмырсқалар патшасы, – егер сіздерге ас-тағам қамдай алмасақ, мен 

айыпты болайын. 

Мұны қызық көрген хан күле тұрып: 

– Мейлі онда, қарық қылғаныңды көрелік, – деп, бір қонып аттануға көніпті. 

Сөйтіп, құмырсқалар патшасы хан мен оның нөкерлерін арнайы әзірлеп қойған шатырларға бастап алып 

келіпті. Ат-көліктерін қора-қораға орналастырыпты. 

Содан кейін құмырсқалар патшасы барлық құмырсқа атаулығы әрқайсысы бір-бір түйірден нан үгіндісін, 

бір-бір бас сұлы, бір-бір сабақтан жабайы жоңышқа алып келуге әмір беріпті. 

Құмырсқалар өз патшасының жарлығын орындау үшін жан-жаққа тарап кетеді де, бірінің соңынан бірі 

кері орала бастайды. Біраздан кейін нан, сұлы, жоңышқа төбе-төбе болып үйіліп қалады. Оған 

қонақтардың ат-көлігі сылқия тояды. 

Мұны көрген хан қайран қалады. Өзінің ақылы жетпей, ұтылғанын іштей сезеді де, құмырсқалар 

патшасын қалай да бір сүріндірудің амалын ойлайды. 

– Ей, құмырсқалар патшасы, сенің басың неге сонша үлкен? – деп сұрайды. 

– Ақылымыздың молдығы шығар, тақсыр,– деп жауап беріпті құмырсқалар патшасы. 

– Ал белің неге қылдырықтай? – дейді хан кекесінмен. Бұған да құмырсқалар патшасы байсалды жауап 

қайырады: 

– Аса ауыр жұмыстарды атқарар кезде белімізді тас қылып буып аламыз. Бүгін сізге аса зор сый-сыяпат 

көрсетуіміз керек. Сондықтан белімізді мықтап буып алғанбыз. Беліміздің тым қылдырықтай көрінуі 

содан шығар. 

Хан құмырсқаның тапқырлығына таң-тамаша қалады. Одан әрі не сұрарын білмей, ойға шомады. Сонда 

уәзірі: 
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– Тақсыр, ақылыңыз дариядай еді, қисынды сөзді қардай боратушы едіңіз. Құмырсқалар патшасына басқа 

айтарыңыздың болмағаны ма?– депті ханның көңілін аулап. 

– Жүйелі сөзге жетесіз таласады, – депті хан басын иіп. – Мен тоқтадым. 

Хан үн-түнсіз түрегеліп, аңға да шықпастан үйіне қайтып кетіпті. 

138. Құмырсқа мен елік 

Құмырсқа мен елік дос болыпты. Мұны білген басқа хайуандар: 

– Елік ақымақ қой, құмырсқа дос болып несімен жырғатады, – дейді 

екен. Бір күні су ішіп тұрса, құмырсқаны су ағызып келе жатқанын көреді. Елік жалма-жан шөпті аузына 

тістеп құмырсқаны құтқарып алыпты. Құмырсқа елік досының бұл жақсылығын қайтып ақтасам болар 

деп жүріпті. 

Бір күні құмырсқа, бір аңшының қолына мылтық алып, жусап жатқан елікке баспалап таяп қалғанын 

көреді. Содан құмырсқа жүгіріп отырып барып әлгі аңшы елікті нысанаға ала бергенде, аңшының 

балтырын шағып алады. Балтыры шым етіп ауырған аңшы еңкейіп балтырын сипап қалғанда, қолынан 

мылтығы түсіп, ағаш сылдыр ете түскенде, елік біліп зытып берген екен. Сөйтіп, құмырсқа досының 

жақсылығын ақтаған екен. 

139. Қарға баласын «аппағым» дер, кірпі 

баласын «жұмсағым» дер 

Жер-дүниенің патшасы Сүлеймен пайғамбар кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық қылды. 

– Сен, қарға бар! Бір түнде жер-дүниені аралап, бір жақсы сайрайтын құс тап. Бұл құсты үйдің бас 

жағындағы тұрған қапасқа отырғыз. Таң атқанда бұл құс мені сайраған даусымен оятсын! 

– Сен, кірпі, барып жердің жүзін тінтіп, маған бір жұмсақ нәрсе тап, бұл нәрсені әкеліп, дәл менің 

жастығымның үстіне, бетіме таяу қой! Құс сайрағанымен оянып, қапасқа қарай бергенде, бетім бұл 

нәрсеге тисін, – деді. 

Қарға дамыл таппай, көп жерлер аралап, құстардың сайрағанын естиді. Бұған бір де құстың сайрағаны 

жақпайды. Мұның ойлауынша, бұлбұл, сандуғаш һәм басқа құстар жаман сайрайтын көрінеді. Даусы 

жақсы құсты таба алмай, қарға сорлы қайғырды: «Енді маған өлім келеді ғой», – деп. Таң мезгілде талып, 

шаршап қарға ұясына қайтты, «балаларын бір көріп, амандасып кетейін» деп. Пақыр анасын көріп аш 

балапандар шиқылдап, қарқылдай бастады. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай жақсы, нәзік көрінді. 

Бұлардың қасында бұлбұл, сандуғаш әлдеқайда жаман сайрайтын көрінеді. Қарға сорлы қуанып, 

балаларын Сүлейменге әкеліп, мұның қапасына отырғызады. 

Кірпі түні бойы дамыл таппай, жердің жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді, іздесе де таба алмайды. Бұл да 

шалдығып, шаршап, үңгіріне қайтып келеді. Пақыр анасын көріп, мұның балалары алдынан шығып 

құшақтайды, кірпі де құшақтайды. Кірпіге балаларының денесі сондай жұмсақ көрінеді. Бұл ойлайды: 

«Жердің үстінде өзімнің балаларымнан жұмсақ нәрсе болмас», – деп. Көп ойламай, кірпі балаларын 

Сүлейменнің жастығының үстіне әкеліп қояды. 

Таң атты. Қарғаның балалары қарқылдап, шиқылдай бастайды. Сүлеймен «бұл не?» деп, қапасқа қарай 

бергенде мұның бетіне тікенектер кіріп кетті. Қараса, қапаста қарғаның балалары отыр, жастығының 

үстінде кірпінің балалары жатыр. 

Сүлеймен ашуланып, қарға мен кірпіні шақырып алып, бұлардың басын кесуге бұйрық қылады. Жазалы 

болған кірпі мен қарға «дат, тақсыр» деді. Сүлеймен «дат» берді. Екеуі бастан-аяқ қылғандарын баян етіп 

еді, ойға түсті. Бұл ойлайды: «Әркімдікі өзінікі-өзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық һәм 

мамықтан жұмсақ», – деп, қарға мен кірпіні босатып жібереді. 

140. Құзғын қарға 

Бұрынғы өткен заманда бір қарға көшкен жұртқа ұшып келеді. Сол жұртта көлеңкеде жатып қалған 

тоқтыны көреді. Тоқтыға айтады: 

– Сенің көзіңді жеймін, – дейді. 

Тоқты: 

– Жарайды, менің көзімді жеу үшін алдымен аузыңды суға жуып кел. Өйткені сенің адалдығың шамалы, 

былғаныш едің. Сонан соң мен саған көзімді беремін, – депті. 

Қарға ұшып суға барады, суға барып мынаны айтады: 

– Су, сен менің аузыма ілін, мен аузымды жуып, тоқты жеймін қаңқ-қаңқ, – дейді. 
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Су: 

– Мен сенің аузыңа қалай ілінейін, онан да ыдыс тауып әкеліп, су алып, аузыңды жу, – деді. 

Қарға сынық аяқ тауып алып, оны ұстаға апарады. 

Ұстаға шегеле деп айтқаны: 

– Ұста, ұста, шегелеші аяқ, апарамын су, ілейін су, жуамын ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ... 

Ұста: 

– Бұл аяқты шегелеу үшін бұғының мүйізі керек, онсыз жарылып іске жарақсыз болып қалады, – дейді. 

Қарға ұшып бұғыға барып: 

– Бұғы, бұғы, берші мүйіз, апарайын ұста, шегелесін аяқ, ілейін су, жуайын ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ, 

– дейді. 

Бұғы: 

– Ой, ақымақ, өз мүйізімді қалай түсіріп бермекпін, онан да мынау жерде ит бар, соған қуғызып түсіріп 

ал, – депті. 

Қарға итке барып: 

– Ит, ит, қушы бұғы, түссін мүйіз, апарамын ұста, ілейін су, шаям ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ... – деді. 

Ит: 

– Мен өзім ашпын, оны қуып түсіріп беруге шамам жоқ, сен бұғыны қусын десең, мына жерде сиыр жүр 

соның сүтін әкел, – дейді. 

Қарға ұшып сиырға барып:  

– Сиыр, сиыр, берші сүтіңді, ішсін ит, қусын бұғы, түссін мүйіз, апарайын ұста, шегелесін аяқ, ілейін су, 

жуайын ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ... – деді. 

Сиыр: 

– Мен бұзауымды жарытпай тұрмын, сүт алам десең мына жерде құрақ бар, соны орып әкел, бұзау да 

тойсын, ит те ішсін, – депті. 

Қарға ұшып отырып құраққа барып айтқаны: 

– Құрақ! Құрақ! Орылшы құрақ, жесін сиыр, шықсын сүт, ішсін ит, қусын бұғы, түссін мүйіз, апарамын 

ұста, шегелесін аяқ, ілейін су, жуайын ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ...– дейді. 

Құрақ: 

– Мен құр босқа орылам ба, болмаса өзімнен-өзім жұлынайын ба, сен орақ тауып алып, орып ал, – дейді. 

Қарға бір сынық орақты тауып алып, тағы ұстаға апарады. Ұстаға барып мынаны айтады: 

– Ұста, ұста соқшы орақ, орылсын құрақ, жесін сиыр, шықсын сүт, ішсін ит, қусын бұғы, түссін мүйіз, 

апарамын ұста, шегелесін аяқ, ілемін су, жуамын ауыз, жеймін тоқты қаңқ-қаңқ...– деді. 

– Жарайды, олай болса, ана көмірді әкел, – деп жұмсапты. Қарға көмірге басын сұғып, аузымен тістеп 

алып жатқанда, ұста басын кесіп алған екен. 

141. Қарға мен баласы 

Қарға баласына: «Адам баласы біздің дұшпанымыз, сақ болыңдар, екі шоқып бір қараңдар», – деген. 

Сонда баласы: «Екі шоқып бір қарамай, бір шоқып екі қарағанда аштан өлеміз бе», – деген. 

Қарға: «Адам баласы ұратын тасын қойнына тығып жүреді», – деген, сонда баласы айтқан: 

– Тасты қойны мен қонышына салғанша, қолына ұстап жүрсе болмай ма? – деген. 

142. Қарғаның бөспелігі 

Лашынның балапаны топшысы қатып, ұядан ұшқан соң-ақ жемін тауып жеуге шығыпты. Жолшыбай бір 

қарға оған қызылшы болып ерсе керек. Алғаш бауын үйректің балапанымен ашқан лашын олжасын 

қарғаға байлапты. 

Көктен тілегенін жерден тапқан қарға барлығын жапырып тастағандай екі иінінен дем алып, әлгі үйректің 

балапанын ұясына алып келіпті. 

– Не деген тәтті, мұны қайтып алдың, төс еті неткен жұмсақ еді, – деп, балапандары таласа-тармаса жей 

бастапты. Сонда қарға: 

Бұл шешең аюды алған белеңдегі, 

Судағы балықты да тереңдегі. 

Көл шетінде көк ала үйрек тұр ғой, 

Өгіз сасық немені де алад өлеңдегі, – 
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деп бөсіпті. 

143. Қарға мен лашын 

Бір қарға көп жемтік өлексені жиып таусылғысыз етіп, таудай қылып үйіпті. Бір қыран лашын-бидайық 

соны көріп: «Мынауменен жақын болсам, өмірімде қарным ашып, өзегім тала ма», – деп, сол қарғаға 

тимей, үйді-үй қонып жақындасып жүріпті. Манағы бидайық көрінгеннің желкесін қиып тастай береді 

екен. Сүйтіп жүре-жүре қарға манағы бидайықтың қиып тастап жүргенін ұмытып кетіп ойлапты: «Осы 

жеген нәрселерімнің бәрін өзім алып жеп жүрмін ғой», – деп. Екінші ойлайды: «Осынша үйілген 

боқтығым тұрғанда маған жолдас болып лашынға не керек, өзім лашыннан артық емеспін бе», – деп, 

шалқаң-шалқаң басып «қарқ-қарқ» деп тауды жаңғырықтырыпты. Мұндай шалқаң басып тау 

жаңғырықтырғанын көрген соң әртүрлі құстар маңайына жиыла беріпті. 

– Пәлі, қарғам, пәлі даусыңа, бір сенен артық құс жоқ, – деп, манағы үйіліп жатқан жемтіктің шетінен 

шеттеп жеп жүрісіпті. 

Сонан соң баяғы бидайық мұның бұл ызасына шыдай алмай қанатын қомдап алып, аспаннан бір келіп 

қарғаға түйілген екен. Манағы қасындағы үйіліп-төгіліп жүрген құстан жалғызы қалмай быт-шыт болып 

кетіпті. Сонда қарға жаныменен қайғы болып, кірерге жер таппай жиған боқтығы басына пәле болып 

тигенін білген соң айтты дейді: «Әкем жеген боқ еді, шешем жеген боқ еді, құстың етін жегенім жоқ еді. 

Енді осы қылық өзіме айып еді», – дейді. Мен ойладым: «бұл бишара қарғаның жиған боқтығы басына 

пәле болды ғой», – деп. «Неге десең, оның жиылған боқтығы болмағанда лашын да оған айналмас еді 

және басқа құстар да қасына жиылып желіктірмес еді» және ойладым «өз көзіне көрінгенді қиып тастап 

жүрген лашын қарғаға не себептен жолдас болды?» – деп. Ақыры ойлап тұрсам, бәрі нәпсіге ерген дүниеге 

келеді екен. 

144. Қарғаның достығы 

Бұрынғы заманда бір кедей адам болыпты. Бұл адам тұзақ құрып, құс ұстап саят қылып жан бағады екен. 

Бір күні бір жіпке жем шашып, тұзақ құрып қойған екен. Мұны кептер көріп патшасына айтады. Соны 

барып жеп келсек қайтеді деп. 

Сонда патшасы: «Адам баласы амал-қайласы бар қу болады. Тұзақ деген нәрсе құрып қойып, алдап ұстап 

алып жүрмесін», – дейді. Сонда да бүтін ел жиылып барамыз деп оған бәрі барып тұзаққа түсіп қалады. 

Сонда патшасы тұрып келмелік деп едім, тілді алмадыңдар. Міне, ұсталдық. Ал, бәріміз бірдей құбыла 

жаққа көтеріле ұшалық деп, бір күн ұшып адамы жоқ иен қалаға келіп қонады. Бұл шаһарда ешбір жан 

жоқ тышқанның астанасы екен. Сонда Кептер патшасы тышқан патшасына келіп, басына киілген пәлесін 

айтып жылайды. «Мені осы пәледен құтқарсаң, жақсылығыңды өмір бойы ұмтпаспын. Өзім өзіңізбен өмір 

бойы дос болар едім», – дейді. Сонда тышқанның патшасы еліне бұйрық қылып, «мыналардың 

мойнындағы тұзақты қиып, босатыңдар», – дейді. Сонда тышқанның бүтін қолы жиылып келіп, 

кептерлердің мойнындағы тұзақты қиып босатады. Сол арада бір қарға мекен етіп жүреді екен. Сол 

тышқан патшасына келіп, «сен кептерлерді босаттың, мен сенімен дос болайын деп келдім», – дейді. 

Сонда тышқанның патшасы, «құдай сені көрсетпесін, сыртыңнан ішің қара», – депті. Сонда қарға күнде 

тышқан патшасына келіп-кетіп жүріп аяғында тышқанға айтты, мен сенімен дос болайын. 

– «Менің үш жылдан бері көрмеген досым бақа бар, соған амандасайын, жеткіз», – депті тышқан патшасы. 

«Қарға мақұл» депті. Тышқан мен бақаның арасында бір дария бар екен, қарға тышқанды қанатына 

мінгізіп алып бір күн, бір түн ұшып, дарияның ар жағындағы бір аралға түсті. Сонда тышқанның досы 

бақа да амандасып көрісіп, жыласып-сықтасып құшақтасып қалды. 

Сонда бақа: « қайтіп бұл жаққа ұшып шықтың», – дейді. 

Тышқан: «Мына қарға менімен дос болып, сол қанатына мінгізіп, әкелді», – дейді. 

Сонда бақа: «Сенің бұл досың қарға екен, бір күні өзіңе қас қылып қояр мен саған бұрынғы заманда төрт 

жануардың дос болып бір-біріне жанын қиып, бірін-бірі өлімнен құтқарған екен. Мен соның әңгімесін 

айтып берейін. Сен тыңла», – дейді. Тышқан мақұл дейді. 

Сонда бақа: 

«Ол төрт нәрсе – тышқан мен бақа, үйрек пен киік еді. Бір күні патшаның баласы аудан қайтып келе жатыр 

еді. Бұған төртеуінің бірі бақа жолығып еді. Жол болуға жақсы деп қоржынға салып алады. Мұны киік 

досы көріп, үйрек пен тышқанға хабар берді де, «Мен аушының алдынан ақсаған болып қашайын, үйрек 

сен тышқанды қанатыңа салып мінгізіп ұш. Аушы мені қуып кетіп, қоржынын тастар. Тышқан қоржынды 
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тесіп, бақаны шығарсын», – деп, өзі аушының алдынан ақсаңдап қашады. Аушылар қоржынды тастап, 

киікті қуып кетеді. Үйрек ұшып келіп, тышқан қоржынды тесіп құтқарады. Сөйтіп, төртеуі аман-есен 

қашып құтылады, міне, шын дос деп осыны айт. «Сенің досың осылардай болса жарар еді», – деп тұрғанда 

қарға батыр қарқылдап келіп, досы тышқанды басып қалды. Бақа байқұс суға секіріп, әрең құтылды. 

145. Қарға мен бүркіт 

Бір күні ақымақ қарға жар басында қонып отырса, бір бүркіт келіп, сайда жайылып жатқан қойдың ішінен 

бір қозыны іліп алып тасқа шығып жеп отырыпты. Мұны көрген қарға «Мен де бүркіт сияқты біреуін іліп 

алып, жемеймін бе? – деп ойлапты да мен алсам қозыны алып не қылам, үлкен қошқарды алмаймын ба,» 

деп бар күшін жинап, қанатын қомдап, жартастан еңкейіп түйіліп барып бір қошқарға түсіпті. Қарғаның 

шілбиген жіңішке саусақ тырнақтары қошқардың қалың жүніне ілініп қалып, қошқарды алғанды қойып, 

өз тырнағын шығара алмай, қошқардың үстінде далпылдап жатқанда, анадайдан қарап отырған қойшы 

келіп,қарғаны ұстап алып, баласына ойыншық қып беріпті. Осыдан бастап «Қарғаның қошқарға түсуі 

сияқты», – деген тәмсіл ел аузына тарапты. 

146. Кезқұйрық пен бақа 

Нөсер құйып, өзен тасиды. Бір бақа өзеннен малтап жағаға шығып, шөп басындағы су моншақтарын 

шашырата шоршып, ән салып жырғап жүреді. 

Әуе кеңістігінде жер бетін шарлай ұшып бір аш кезқұйрық шүйілген бойы оны іліп алып, әуе кеңістігіне 

шарықтай жөнеледі. 

Бақа төмен жаққа көз салады, жер бетіндегі үйлер мен ағаштар көз ұшында қара ноқаттай болып бұлдырап 

арт жақта қалып жатады. Есеңгіреген бақаның көзі шұбартып кетеді. Ол қайта қарауға батылы бармай, 

көзін тарс жұмып алады. Ол «ажалымның жеткені осы, кезқұйрықтың тегеуірінен енді маған құтылу жоқ 

қой» деп ойлайды. Сөйтсе ол, тәуекелге бел байлап, жүрегін тоқтатып, өжеттене: 

– Кезқұйрық, мені қайда апарасың? – деп сұрайды. 

– Таудың ұшар басына апарып, келісіп бір тоямын. 

Бұны естіп жүрегі зырқ ете түскен бақа енді құрыдым, мекеннен 

шалғай тау басына барғанда мені кім арашалап алады деп шошып кетеді. Сонда да бақа қапияда ақыл 

тауып, бейне қуанған жанша: 

– Кезқұйрық, саған мың бір рақымет, менің өзім тау бақасы едім, ата- 

ана, ұрық –туғандарым сол жерде еді, енді солармен бет көрісетін болдым. Өлер алдында жақын, 

жұрағаттарыммен бет көрісудің өзі бір ғанибет қой, – дейді. 

Мұны естіп әрі-сәрі болған кезқұйрық «тауда мұның көп туысқандары бар болса, апарғаным келіспес» 

деп ойлап артына бұрылады да, өзен жаққа қарай ұшады. 

Іштей қуанышқа батқан бақа: 

– Мені тағы қайда апарасыз, – дейді. 

– Өзендегі көпірге апарамын. 

Мұны естіп бақа өп-өтірік зар қақты: 

– Айналайын аға-екеш, көпірде менің туыс-туғандарым болмағаны 

былай тұрсын, танысым да жоқ. Өлер кезімде туыстарыммен дидарласа алмау үлкен қорлық қой! – дейді. 

Ол жалынған сайын мәз болып масайраған кезқұйрық сол араға келіп бақаны көпірге тастап, өзі көпірдің 

басына қонды да қарқылдап: 

– Бақа, өлер алдыңда тағы қандай өтінішің бар? – деп сұрайды. 

Көпір астындағы сырылдап ағып жатқан өзенге көз қиығын тастаған 

бақа кезқұйрыққа: 

– Сіз бір нағыз сайыпқырансыз, мен болсам бір қораш бақамын, сен 

мені жегенде ызбарлылақ болыңыз, алдымен тұмсығыңыз бен тырнағыңызды тасқа қайрап, қылпылдатып 

алсаңыз, – дейді. 

Бақаның айтқан сөзін жөн көрген кезқұйрық, бір тасты тауып 

тұмсығын қайрай бастайды. Осы орайдан пайдаланып өзенге секіріп түскен бақа судан жарым денесін 

шығарып тұрып, кезқұйрыққа: 

– Сау тұрыңыз нәдүрісім, өзен – менің мекенім, менің ата-бабам мен 

туыс-туғандарымның бәрі осы жерде, – деп суға сүңгіп ғайып болады. 
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Кезқұйрық ызадан жарылардай болып меңірейіп отырып қалады. 

147. Батыл есек 

Есек жүк тасудан қашып, әбден жалығады. Бір күні ол өзімен жолдас болып жүрген түйеге келіп: 

– Әй, түйе, мен жүк тасудан әбден жалықтым, жон терімнің тамтығы қалмады! Жүр, екеуміз бірлесіп 

қожамыздан қашайық та, ойымызға келгенін істеп, өз еркімізбен өмір сүрейік, – депті. Түйе үндеңкіремей, 

ойланыңқырап барып жауап қайырыпты: 

– Шынында да, қожамыздың жаман екені рас, көп жұмсайды, күтіміміз жаман-ақ. Мен қашуға қуанар 

едім, ал қалай қашасың? Есектің жауабы дайын еді. Ол: «Мен ойлап қойғанмын, қам жеме. Ертең қожамыз 

бізге тұз артып қалаға барады. Бастапқыда біз айдағанына көніп тыныш жүреміз, ал тауға шыққан соң 

титықтап болдырған болып, жығыламыз да тұрмаймыз. Қожамыз бізді қарғап-сілеп, таяқтың астына 

алады. Біз сонда да тұрмаймыз. Ол әбден шаршап, басқа көлік әкелгелі үйіне қайтады. Біздер емін-еркін 

оңаша қаламыз, тек қана аяғың шыдаса болғаны, қайда қашсаң да, еркің өзіңде», – дейді. 

Түйе көңілденіп қоя беріпті: 

– Сенің мұның табылған ақыл, данышпандық деп осыны айт! Тап солай істейміз, – дейді ол. Олар ертеңгі 

таңды күтеді. Қожайыны ерте тұрып, есек пен түйеге қаптаулы тұз артып, қалаға жөнеледі. 

Көліктер жарым жолға дейін бұрынғысынша жүріп барады. Түйе ең алды, оның артында есек, ең соңында 

қолында таяғы бар қожайын келе жатады. Түйе мен есек тауға шығысымен әбден болдырған болып 

жығылады да, тұрмастан жатып алады. 

Қожайын оларды: 

– Өй, оңбаған жалқаулар, жатып ішер, арам тамақтар! Таяқ жеп сілейместен бұрын тез тұрыңдар! – деп, 

сөгіп балағаттайды. 

Олар қожайынның сөзін құлағына да ілмей, түк естімеген болып жата береді. Қожайыны ызаға булығып, 

көліктерді таяқтың астына алады. Түйені ол отыз тоғыз рет таяқтайды, бірақ ол былқ етер емес, 

қырқыншы таяқты сілтегенде түйе ойбайын салып ұшып тұра келеді. 

– Солай ма! Саған әлдеқашан осы керек еді, – дейді де, қожайыны есекті таяқтауға кіріседі. Ол есекке 

қырық таяқ соқты, ол қыңқ етпестен жата береді, тағы оған елу таяқ соқты, есек былқ етер емес, алпыс 

таяқ соқты, есек қозғалар емес, жатқан күйінше жата берді. 

Қожасы жағдайдың нашарға айналғанын байқады. Есектің көп ұзамай-ақ өлетін түрі бар. Бұл бір тап бола 

кеткен қаза ғой, амал қанша?! Ол есектің жүгін түйеге артады да, жолға шығады. Өз жүгіне есектің жүгі 

қосыла артылған түйе, аяғын әрең басып есекті қарғап келе жатыр: «Қарғыс атқыр есек, сенің тіліңді 

аламын деп, қаншама таяқ жедім, оның үстіне екі есе жүк көтеріп келемін!». Есек сол жатқанынан, 

қожайыны түйені жетектеп қырдан асқанша жатты да, олардың қарасы үзілген соң, ол тұра салып, бет 

алды қаша жөнелді. Есек сол қашқаннан үш күн қашады, үш таудан және үш алқаптан асады, ақырында 

Тентек өзенінің жағасындағы кең алқапқа жетеді. Есекке тоғай алаңы ұнайды да, сол жерге мекендеп 

қалады. Ол тоғай көптен бері бір күшті жолбарыстың меншігінде екен. Бір күні жолбарыс өзінің меншікті 

жерін аралап көруге шығады. Ол ертемен шығып, түс кезінде есектің үстінен шығады. Есек құйрығын 

шыпшаңдата түсіп, тоғайда емін-еркін жайылып жүр екен. «Бұл мен көрмеген, неткен аң болды екен?» – 

деп, ойлайды жолбарыс. Есек жолбарысты көріп, есінен тана қорқады. «Менің ажалым жеткен екен!» – 

деп ойлайды ол. Қарсыласпай босқа өлгенше, бұл қорқынышты жыртқышқа өзімнің ерлігімді көрсетіп, 

өлгенім артық», – деген ұйғарындыға келеді. 

Ол құйрығын шаншылта көтеріп алады да, құлағын қағып қойып, бар даусымен ақырып қоя береді. 

Жолбарыс қорыққанынан көзінің оты бұлдырап, кейін қарай бар дәрменімен жортып, артына бұрылып 

қарауға да мұршасы келмейді. Жолда оған қасқыр кездесіп: «Мұнша кімнен қорықтыңыз, әміршім?» – 

депті. 

– Мен бір аңнан қорқып келемін, ондай қорқынышты аң дүниеде жоқ шығар, оған құлақ орнына қанат 

біткен, бас дегенің бақырқазандай, ақырған үнінен жер сілкініп, көк жарылғандай,– дейді. 

– Сабыр етіңіз, сабыр етіңіз, – дейді қасқыр. «Сіздің кездескеніңіз есек болмасын? Ұсқыны соның өзі ғой. 

Жарайды, ертең оны екеулеп арқан құрып ұстармыз». Қасқыр келесі күні арқан тауып алады да, оның бір 

ұшын жолбарыстың мойнына, екінші ұшын өзінің мойнына байлап, екеуі алаңға қарай жөнеледі. Қасқыр 

алда жүріп келеді, ал жолбарыс оған тығыла түсіп, артта келеді. Есек бұларды алыстан көріп, аузын кере 

ашып, бұрынғысынан да қатты ақыра бастайды. 
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Жолбарыс қасқырға айқайлап: 

– Е, жарқыным, сен мені мына сұмырайға жем қылғалы әкеле жатқаның белгілі болды! – деп, ол бір жаққа 

қарай пәрменімен жұлқына жөнелгенде, қасқырдың басы жұлынып кетіпті. Жолбарыс демі құрып үйіне 

жеткенше жүгіреді. Сол кезде оған сауысқан ұшып келіпті. Ол шықылықтап, секелектеп алыпты да, 

жолбарыстан болған уақиғаны жай-күйін түгел сұрап біліпті. Содан соң: 

– Сәл сабыр ете тұрыңыз, мен ұшып алаңға барайын, қандай жыртқыш екен, не істеп жүр екен, біліп 

алайын. Барлап алып, бәрін сізге баяндайын, – дейді. Сауысқан тоғай алаңына ұшып кетеді. 

Есек ұшып келе жатқан сауысқанды алыстан көреді де, аяқтарын серейтіп өлген болып жата қалады. 

Сауысқан сол жерде өз көзіне өзі сенбейді. Сұлап жатқан қорқынышты жыртқыштың тап өзі. 

Ол тіп-тіке есектің үстіне шүйіліп түседі де, алды-артына жорғалап жүріп, жолбарысқа керемет 

жыртқышты өзім өлтірдім деп, айтудың сылтауын іздей бастайды. Осы жерде жатқан бидайдың бір түйір 

дәнін көріп, оны шұқығалы тұмсығын соза бергенде, өз сорына қарай, сүрініп кетіп басы есектің тірсегіне 

ілініп қалады. Өліп жатқан есек тіріле кетіп, сауысқанды тірсегімен қысып тұрып, құйрығымен сабалай 

береді. Сабай береді кеп, сабай береді. Сабап-сабап түте-түтесін шығарады, жүні бұрқырап алаңды басып 

кетеді. Дәрмені кеткен сауысқанды теуіп жібергенде анадай жерге барып, ұшып түседі. Сауысқан 

жоғарыдан төмен қарап, өз ісіне өзі өкіне, шықылықтаған бойымен аһлап-уһлеп, бір жанбастай ұшып, 

кері қайтыпты. Ол ұшқан бойымен жолбарысқа алыстан айқайлап: – Жаның барда бұл тоғайдан жоғал! 

Қарғыс атқан аң, мені өмірлік жарымжан етіп жіберді. Абайла, менің күнім саған да туып жүрмесін! – 

деді. 

Мұны естіп жолбарыстың зәресі қалмады. Ол көр-жерін жинап, арқалап, алды-артына қарамастан алыс 

бір елге қарай тартып отырыпты. Ал батыл есек кең алаңда әлі өмір сүріп жатыр. 

148. Есек пен өгіз сырлары 

Ілгері заманда бір адамның бір өгіз, бір есегі болыпты. Есек әман рақатта, сарайда шөп жеп, суын ішіп 

тұра береді. Өгіз әман ауыр жұмыстарда болып михнатпен күн кешіреді екен. Яғни – жер жырту, егін 

суару, тағы басқалар. Бір күндері өгіз есекке мұң-мұқтажын айтып шағады «Арыдым, шаршадым, бар 

ауыр жұмыс менің мойнымда» деп. «Ал, достым, сенің маған беретін қандай жәрдемің бар?» – дейді. 

Мына ауырлықтан рахаттанатын есек: «Олай сен шаршап, жүдеген болсаң, менің айтатын мынадай бір 

ақылым бар, сен ауырған болып, шөп жеп, су ішпе, бүгіннен бастап, таңертең қожамыз сенің 

ауырғаныңды көрсе, мүмкін жұмысқа мінбей қалдырар», – деп үйретеді. Бұлардың қожасы хайуан тілін 

білетін оқымысты адам екен, есектің өгізге үйретіп жатқан айласын естіп тұрады екен. Таңертең өгіздің 

оттамай тұрғанын көріп үндеместен, есекті жұмысқа жегіп алып кете барады. Жұмыс басына барған соң, 

есекті күндегі өгіздің істейтін жұмысының бәріне салады, есек әбден шаршап қалжырайды. Жұмыстан 

қайтып үйге келген соң, есекті ағытып өгіздің жанына қоя береді. Өгіз есектен: «Хал-жайың, қалай болды, 

шаршаған жоқсың ба?» – деп сұрайды. 

Есек: «Халім жақсы, шаршап онша ренжігем жоқ, жалғыз-ақ сен жағынан бір қорқыныш сөз естіп, 

күйзеліп келдім соған», – дейді. Өгіз абдырап, құлағын қалқитып: «Ол қандай қорқыныш мен жағымнан», 

– дейді. Есек: «Ол мынадай, қожамыз жұмысқа барғанда адамдарға айтып келді, өгізім ауырып қалды, 

көп ұзатпай сойып сатып ақша шығарып алмасам, арыған соң құнды бұл шығармайды ғой», – деді. Мұны 

естіп өгіз сасқалақтап: «Достым, ендігі ақыл не болды», – деді. Есек айтты: «Менің саған айтар ақылым, 

сен бұрынғыдай шөп жеп, су ішіп тәуір болғаныңды әдет бойынша көрсетпесең, мен түбінен қорқып 

отырмын, ұнамсыз іс бола ма деп саған», – деген соң, өгіз тұра сала жалмаңдап, тілін орап шөп жеп, су 

іше, сауыға бастайды. Бұлардың бұл кеңестерін қожайыны естіп тұрады екен, сыртынан келіп күліп 

жіберіп, үйіне қарай жүре беріпті. 

149 . Есек пен саршұнақ 

Бір күні саршұнақ бақшаға кіреді де, өсіп тұрған көкөністің әптер-тәптерін шығарып бүлдіреді. Бақшашы 

ұстап алыпты да, сілейте сабапты. Сарышұнақ есінен танып қалыпты. Бақшашы оны өлдіге санап, 

қоршаудың сыртына лақтырып тастапты. Есеңгіреп жатқан сарышұнақ аздан кейін есін жинайды да, 

сүйретіліп барып, шалғынның арасына еніп кетіпті. Сол арада біраз тыныққаннан кейін орнына тұрып, 

арғы жақтағы тоғайға барыпты. Сол жерде оның қиыспас досы қасқыр тұрады екен. 

Сүйретіліп барып, қасқырдың апанына кірген соң, саршұнақ өзінің көрген қорлығын айтып, таяқ 

зардабынан оңалғанша қасқырдың апанына паналай тұруды өтініпті. 
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Қасқыр досының бұл тілегін қабылдап, бір бұрышқа жатқызып қояды да, өзі қонағын тамақтандыру үшін 

жем іздеп кетеді. Айналаны түгіл шолып шығады, ештеңе таба алмайды. Апанына бос сопиып, бос 

қайтады қамығып. Досының бұл кейпін көрген соң саршұнақ 

– Досым, бері қара, – дейді көңілін аулап. – Осы маңдағы бір ауылда саяқ жүретін маған таныс бір есек 

бар. Мен жорғалап болса да соған барайын да, осы араға ертіп келейін. Сен осында тоса тұр. Екеуімізге 

сол есектің еті бір аптаға жетер. 

– Ой, досым-ай, мұның қандай жақсы ақыл, – дейді қасқыр қуанып. – Қысылтаяңда сүйеніш болар нағыз 

досым екенсің ғой. Тезірек барып келерсің. 

Саршұнақ сүйретіліп апаннан шығады да, әлгі өзі көріп жүрген есекті іздеп кетеді. Ауылға таяп келсе, 

есек ауылдың сырт жағындағы тақырдың шөбін түртінектеп, жайылып жүр екен. 

– О, досым, – дейді саршұнақ қасына жетіп барып, – бұның не? Байқаймын, бұл арадан сен аузың толып 

шөп жей алмайтын түрің ғой. Шөпшек теріп жүргенің қалай? Білмеуші ме ең? Анау тоғайдың арасында 

балауса шалғын жайқалып тұрған жоқ па? Жүр, мен сол араға ертіп барайын. Шалғынға малтығып 

жүресің. Аз күннен кейін қарның қампиып, балықтай болып семіріп шыға келесің. Мына жерден не жеп 

жүрсің? Түріңді көріп, жаным ашиды, тарамысыңа ілініп, тыртиып тұрсың. Сүйегің сорайған ап- арықсың. 

Молшылықты естіген соң, есектің аузынан сілекейі ағып, саршұнақтың айтқанына көнеді де, шалғынды 

жерге бармақ болады. Сөйтіп, саршұнаққа ілесіп жүре береді. 

Біраз жерге барған соң, таяқтың зардабынан әлі кетіп, қалжыраған саршұнақ өзінің шаршағанын айтып, 

есектің жотасына мінгізіп алуды өтінді. Жұдырықтай тышқанға жаны ашыған есек сол арада саршұнақты 

арқасына мінгізеді де, әрі қарай жорғалап жүре береді. Тоғайға жақындау бір төбенің басына шыққан 

кезде қарсы алдындағы шалғынның арасында көкжал қасқырдың жүргенін байқап қалады. Сол жерде 

жүрісін тоқтатып: 

– Қап, әттеген-ай! – деп өкінеді есек қамығып. – Ауылға барып қайтпасам, болмады. 

– Неге, не бітіресің? – деп сұрайды саршұнақ таңданып. 

– Әке-шешемнің мұраға қалдырған мүлкін үйге тастап кетіппін, – дейді есек. – Алыс жолға шыққанда 

қауіптен қорғайтын қасиетті зат еді. Соны алып жүруім керек. 

Осыны айтады да, жалт бұрылып, ауылға қарай шапқылай жөнеледі. Жолда келе жатып, әкесі өлерінің 

алдында қайда жүрсең де әрқашан тастамай алып жүр, қауіп-қатерден сақтайды деп, беріп кеткен мүлікті 

алмай, шалғынға бармайтынын айтады. 

Сол бетімен ауылға келген соң есек ышқына ақырып қоя береді. Оның ащы даусынан шошып оянған ауыл 

иттері өре тұрып, шулай үріседі. Осы айқай-сүреңнен есі шыққан саршұнақ есектің жотасынан секіріп 

түсіп, жан сақтайтын тесік іздей бастайды. Бірақ жасырынып үлгере алмайды, иттер тарпа бас салып, 

түте-түтесін шығарады. 

«Біреуге ор қазба, өзің түсесің» деген сөз содан қалыпты. 

150. Тышқан мен жылан 

Бір тышқан тамақ аулай кетіп ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман 

қорқып, қуып шығаруға батпай, ақыл сұрай, өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады. Ақылды 

тышқандар жиылысып отырып, кеңесіп айтыпты: 

– Сен ол інді тастап өзге ін қазып ал, жылан сенің ініңді тартып алғаны әділдік емес. Оған еш айла жоқ. 

Не қыласың? Оған тиіп мазасын ала берсең, сені жеп қояды. Оған ештеме қыла алмайсың, – дейді. 

Тышқан бейшара қайғыра-қайғыра қойыпты. Бірақ қалай кегін алуды ойлайды. 

Бір күні сейілде келе жатып інінің аузында жыланның күншуаққа жылынып жатқанын көріпті. Жанында 

бір кісі ұйықтап жатыр екен. Тышқан барып оның мұрнын тістеп алып жыланға қарай тұра қашқан. Кісі 

оянып тұра қуған. Қараса алдында жатқан жыланды көріп, тышқаннан мұның зияны көбірек болған соң, 

жыланды өлтіруге алданып қалыпты да, тышқанды қоя беріпті. Жыланды өлтіріп ол кісі кетіп қалған соң, 

тышқан қайта келіп өз ініне тұрыпты. 

Еш уақытта нашарға зорлық қылмау керек. Оған болысуға күшті адам табылады. 

151. Тышқандар 

Қамбаға бас сұқса-ақ мысық бас салып, ажалға тап бола берген соң, тышқандар оңаша бір қуысқа 

жиналыпты да, кеңес құрыпты. 
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– Жауыз мысықтан қалай құтыламыз? – депті мәжілісті басқарып отырған тышқан. Бәрі үнсіз ойласып, 

амал іздей бастапты. Әрі ойлап, бері ойлап, ешқандай шара ойларына түспепті. 

Сөйтіп дал болып отырғанда: 

– Мысықтың мойнына қоңырау тағып қоялық, – депті бір тышқан білгішсініп. – Сонда оның келе жатқаны 

алыстан естіледі. Біз дыбысын ести сала тығылып үлгереміз. 

Бұл кеңеске бір кәрі тышқан мысқылдай күліп, былай депті: 

– Жарайды, солай-ақ істейік... 

Дал болған тышқандар амал табылғанына қуанып: 

– Солай істейік! – деп дауыстап жіберіпті. Бұлардан кәрі тышқан: 

– Сонда мысықтың мойнына қайсың барып қоңырау тағасың? – деп сұрапты. 

Тышқандар не айтарын білмей, үрпиісіп қалыпты. 

Сөйтіп, тышқандар күні бүгінге дейін мысықтан құтылудың амалын таба алмай келеді екен. 

152. Тышқан мен мысық 

Мысық пен тышқан дос болыпты. Бір күні екі дос келе жатып, бір құмыра май тауып алыпты. Мысық 

білгірсініп: «Құмырадағы майды қыста жейік», – деп, шұңқыр қазып, көміп тастапты. Күндер өте береді. 

Қыс келеді. Аяз қысып, қарны ашып жатқан мысықтың есіне өзі көміп қойған құмырадағы май түсіпті. 

Енді мысық сылтауратып: 

– Тышқан, менің апам ұл тауыпты, соған той жасайды екен, мені шақырып кетті, – дейді де, кетіп қалады. 

Сонан соң құмырадағы майдың төбесін ғана ойып жеп қайтады. Алдынан тышқан шығады. «Бөбектің 

атын кім қойдыңдар?» – деп сұрайды. «Төбелше қойдық», – дейді мысық. 

Келесі күні мысықтың тағы да қарны ашады. Құмырадағы май есіне түседі. Тышқанға келіп: 

– Менің тағы бір апам ұл тауыпты, тойға шақыртыпты, барайық, – 

деп, кетіп қалған мысық майды орталай жеп алады. Тышқан тағы да алдынан шығады. «Е, бөбектің атын 

кім қойдыңдар?» – деп сұрайды. «Белдемше қойдық», – дей салады мысық. Бірнеше күннен кейін 

мысықтың тағы да қарны ашып, құмырадағы майға бармақ болып, тышқанға келеді: 

– Менің тағы бір апам бар еді, сол ұл тапқан екен, шақыртыпты, – деп, кетіп қалады. Мысық құмырадағы 

майдың қалғанын жеп келе жатады. Алдынан тышқан шығады: 

– Е, бөбектің атын кім қойдыңдар? – деп сұрайды. 

– Қалдықша қойдық, – дейді мысық. 

Бір күні қысқы аяз қысады. Далаға шығуға дәттері шыдамайды. Тышқан мен мысықтың қарны ашады, 

ашыға бастайды. Сол кезде тышқанның есіне өздері тығып қойған құмырадағы май түсіп, мысыққа 

айтады. Мысық пен тышқан көмген майларына келсе, құмырадағы майдың жұғыны да қалмапты. Сонда 

тышқан: 

– Ім-м... білдім, білдім, – дейді ренжіп, – сен үш рет үйден шығып кетіп едің. Бірінші келгенде төбесін 

жеп, Төбелше, екіншісінде ортасын жеп, Белдемше, үшіншісінде қалғанын жеп, Қалдықша дедің ғой, ә? 

– дейді. 

Өз қулығын тышқан біліп қойған соң, дойыр мысық ашуға булығып, тышқанды бас салып талайды. 

Тышқан бір тесікке кіріп кетіп әрең құтылады. Мысық пен тышқанның достығы сонымен біткен екен. 

153. Кептер мен қарға 

Бір кептер үлкен қайыңның салалы бұтағындағы қалың көк жапырақтардың арасында бейқам отыр екен, 

ентіге жылпылдап, жоғары жағындағы бұтаққа монтық қара қарға келіп қоныпты. Содан кейін мойнын 

бір жоғары, бір төмен созғылап, өңешін қырнай қарқылдай бастайды. 

Қарғаның барқылдақ даусынан кептердің құлағы бітіп, басы зеңіп, мазасы кетеді. Сонда да өзі білер деп, 

үндемей шыдап бағады. Бірақ қара қарға қарқылдауын тоқтатпайды. Денесі түршігіп, берекесі қашқан 

кептер: 

– Оу, қарға, таң атқалы балапандарыма жем тасып, әбден шаршап, мына қайыңның саясына аздап 

демалайын деп отыр едім. Мүмкін болса, біраз қоя тұршы, мазаны алмай, – деп өтінеді. 

Өзінің әніне түсінбегеніне қарғаның қабағы түсіп кетеді. Тұмсығы сорайып, кілмие қарайды: 

– Ей, осылай шаршап отырғанда көңіліңді көтерейін деп, әдейі сайрап отырған жоқпын ба?! – дейді. 

Кептер өз өтінішін ұқпаған қарғаға таңдана қарайды да, әрі ұшып кетеді. 

154. Көк кептер балапаны 
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Бір көк кептер ұяға екі балапан салыпты, бұл екі балапан қанат, құйрығы жетіліп, ұшар мезгілі келгенде 

біреуі-біреуіне айтыпты: 

– Әй, шырақ, енді біздің қанат, құйрығымыз жетілді, ұшып дүниені кезіп, сауық қылып келелік, – дейді. 

Сонда біреуі (інісі): 

– Қой аға, тамашаны, сауықты қоялық, әркімнің үйренген жері жақсы, ешқайда кетпей-ақ қоялық, – депті. 

Ағасы: 

– Жоқ, сен бармайтын болсаң, маған рұқсат қыл, мен жүріп қайтам, – деп, ұшып сахараға кетеді. Сөйтіп, 

ұшып бір жерлерге қонғанда, бір бүркіт сол жерде кез болып, балапан ол бүркіттен өліп-талып шөп астына 

кіріп, аман қалады. Содан соң: «Құдай, осыдан құтқар!» – деп, құдайға мінәжат қылып сұрайды. Бұдан 

шығып, енді «мұным жарамайды екен, есім барда елім табайын», – деп, қайта ұшып келе жатып бір 

қырманға қонса, қырман иесі тұзақ құрып, ұстап алады. Одан аман-есен құтылып шыққан екен, енді 

ұясына қарай ұшып келе жатып, бір қырманға қонса, қырман иесі таспен жіберіп қап, бір аяғын үзіпті. 

Сонан соң әрең аяқтан ақсап, ұясына келіп кіріпті. Інісіне жылап келіп, мұнан соң інісінің ақылына еретін 

болыпты. 

155. Қаз бен түлкі 

Бір түлкі жайылып жүрген қаздардың қасына жермен жер болып ұрланып келіп, шеткі біреуін бас салып 

ұстап алады. Басқа қаздар қаңқылдап ұша жөнеледі. Ұсталған қазды түлкі алып соғып, алдыңғы екі 

аяғымен екі қанатынан басып тұрып, ыржыңдап күледі. Күледі де былай дейді: 

– Әй, Қазеке, егер сенің қолыңа мен түсіп қалсам, қайтер едің? 

– Қайтушы едім, – дейді қаз, жүніңнен тістеп тұрып, екі аяғымды кеудеме қойып, көзімді жұмып: «Уа, 

құдай, бергеніңе шүкір», – деп, тәуба қылар едім. 

– Ендеше мен солай етейін, – деп, шоқиып отырады да, екі аяғын кеудесіне қусырып, көзін жұмады. «А, 

тәңірім, бергеніңе шүкір», – деп, аузын аша бергенде, қаз қанатын қағып қалып, қаңқылдап ұша жөнеледі. 

Түлкі аузын ашқан күйінде қала беріпті. 

156. Қаз 

Бір қаз үйінде жүзіп жүріп, өзіне-өзі айтты. Қалай мен ғажап құспын. «Жерге жүремін, суға жүземін, 

ауамен ұшамын» мендей құс барма екен? 

Бұл күңкілді әтеш естіп, оған айтты: 

– Бекер сен мақтанасың, сен аттай жүгіре алмайсың, балықтай жүзе 

алмайсың, бүркіттей ұша алмайсың, әр істің басын шалып білгенше, бір істі терең білген жақсы емес пе? 

157. Үйрек 

Қыстақ сыртындағы суға жүзуге барған үйрек соның қызығында күннің кешкіргенін білмей қалыпты. 

Сонан соң ол жалма-жан жағаға шығыпты. Енді қайтайын деп қыстаққа беттепті, соның арасынша 

ымыртта жабылып, қас қарайып кетіпті. Үйрек жол ортаға келе бір түлкіге тап болыпты. Тосыннан тап 

берген түлкі үйректі табанда басып алыпты да, аузын арандай ашып жемекші болыпты. Үйрек, міне, 

түлкіге жем болмақ! Осындай шұғыл сағатта, үйрек не саспапты, не қорықпапты. Ол қыстақ жаққа шола 

көз тастаған екен, есіне бір ой сап ете түсіпті. Сонан түлкіге шұғыл тіл қатып: 

– Мені шыныңмен жейсің бе? – депті. 

– Әрине, – депті түлкі. 

– Сен сияқты жүйрік еместігім өзіңе аян шығар? 

– Иә? 

– Менің әлім саған жетпейді ғой? 

– Дұрыс-дұрыс! 

– Мені көрген жерден тарпа бас салып тапжылтпадың ғой! 

– Иә! 

– Мен енді бәрібір қашып құтыла алмаймын, қашан болмасын, мені 

бәрібір жейсің, сондай бола тұра менен несін алаңдайсың? 

– Таңдайымның тасқа тимесіне сенімім кәміл! 

– Сенімің кәміл болса, мені босат, бітпей қалған шаруамды бітірейін, 

онан кейін жесең де кеш болмас. 

– Нендей шаруа айт, қане! 
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– Менің түлкі сияқты шәуілдейтін өнерім бар, тамағымды кенеп 

шындап үретін болсам, сендер жол қаласыңдар! 

– Қой, ары, үйрек қайтып түлкіше шәуілдейді 

– Айтқаныма сенбесең босат, құлақ құрышыңды қандыра шәуілдеп 

берейін. 

«Бәрібір қашып кете алмайтын болған соң, мұның бұл кереметін бір көрейін», – деп түлкі үйректі 

босатыпты. 

Түлкінің шеңгелінен азат болған үйрек қанатын қағып, барқ-барқ етіп 

барқылдапты, үйрек қайтып түлкіше шәуілдей алсын. 

Мұны естіген түлкі басын шайқап: 

– Бұныңды шәуілдеу деуге қайтып болады, біздің дауысымыз былай 

деп шәуілдей бастапты. 

Мұны естіген үйрек басын шайқап: 

– Түлкінің шәуілдеуіне ұқсамайды, титтей де ұқсамайды! – депті. 

Бұны естіп ашуланған түлкі: 

– Түлкі әсілінде осындай шәуілдейді ғой! Мұның қай жері ұқсамайды, 

сенбесең, мен тағы үрейін, жақсылап тыңда, – деп тағы үріпті. 

Түлкі үрген кезде, қыстақтан бір ит осы жаққа қарай тұра ұмтылыпты. 

Үйрек әсілінде қыстақ шетіндегі үйлердің иті бар екенін, иттің дыбысшыл болатынын, түлкінің шәуілін 

естіген иттің дереу жетіп келетіндігін біледі екен. Өзіне төніп келе жатқан итті көргенде, түлкінің үні 

өшіпті, сасқалақтағанда ол үйрекке де қарай алмай, зытып беріпті. 

158. Бақа мен кірпі 

Көлшік маңындағы көгалда бақа мен кірпі бір-бірінің түрін көріп, қайран қалысыпты. Көзі бадырайып, 

жүрегі лүпілдеген бақа: 

– Тұла бойың түгел тікенек, не деген тұрпайысың! – депті кірпіге. Бақаға батпай бұйығып тұрған кірпі: 

– Өзгелердің көзінше тұла бойың тыртиып жалаңаш жүрген сенің түрің де келісіп тұр екен! Түріңді 

көргенде денемнің түршіккенінші! – деп, тікенектерін тікірейтіп, тұмсығын тыжырайтып, күліп жіберіпті. 

Екі аяғымен жер тіреп, еңсесін көтеріп, көлбақа іштей сескенсе де, есесін жібергісі келмей: 

– Осы көк майсаға бір аунамай өмір бойы тікенек арқалаған тіршілігің құрсын! – депті көмейі бүлкілдеп. 

– Бұт-борбайыңды шөпке жырғызып, жалаңаш жүрген сенің тіршілігің құрсын! – депті, кірпі тікенек 

арқасын шөгірге үйкеп-үйкеп қойып. 

Бақа сол тікенек өзіне қадалғандай қаймығып, былай деп бақылдай жөнеліпті: 

Жан сая деп білгенім, 

Жалғыз ғана көл менің. 

Жап-жалаңаш жүргенім, 

Жай-мәнісі сол менің! 

Жалынайын мен кімге, 

Жан қысылса әрдайым. 

Суға дереу сүңгуге 

Жалаңашпын дап-дайын... 

Бақа жайын түсінген кірпі де қыртысы жазылып, тіл қатыпты: 

Бар шыныңды бүкпеген, 

Мен де сенің өзіңдей. 

Біреу көрсе, бүктелем, 

Өлі-тірі сезілмей. 

Домаланған тікенге, 

Кінә барлар жолар ма! 

Көне қоймас икемге 

Мен бір жатқан шоғайна! 

Жыланды да жабысып, 

Жылжытпаудың ебі осы. 
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Қамшыласа алысып, 

Қан болады денесі! 

Кірпі соны айтып, жылан ұстағандай жиырыла қойыпты, бақа шоп етіп суға сүңги жөнеліпті. 

159. Бақаның көшуі 

Екі қаз және бір бақа бір көл жағасын мекендеп, ұзақ уақыт көрші отырыпты. Олар бір семья 

адамдарындай өте тату-тәтті өткен екен. Кейінгі кездерде, қатты қуаңшылық болып көл тартылып, суы 

құрып қалыпты. Қаздар суы бар жерге ұшып кетейік десе, бақаны тастап кетуге қимайды екен. 

– Енді қайтеміз? – деп қаздар мен бақа бас қосып, кеңес құрыпты. 

– Бір таяқ табайық, екеуің оның екі ұшынан тістеңдер, мен ортасынан 

тістейін, Сөйтіп суы бар жерге кетейік, – депті ары-бері айналған бақа. 

Қаздар бұған мақұл болады әрі дереу іске кіріседі. Сөйтіп, бұлар аспан кеңістігіне шарықтай көтеріледі. 

Алғаш бірнеше киіз үйдің төбесінен өткенде, бұларды кейбіреулердің көзі шалады. 

Олар: 

– Қаздар бақаны алып ұшып барады, әдісқойларын-ай, –деп дабырласады. «Менің тапқырлығым екенін 

білмеді-ау», – деп ойлайды бақа. 

Ұша-ұша бұлар тағы да көп киіз үйдің төбесінен өтеді, қалың адамдар сыртқа шығып бұларды 

тамашалайды. Олар да: 

– Қаздар бақаны алып ұшып барады, әдісін тапқан – ақ екен, – деп дуылдасады. Бақа: 

– «Бұл – менің тапқан әдісім», – деп айғайлап жібере жаздайды. Бұлар алға қарай ұшып отырады, сонан 

бағанағыдан да көп киіз үйлердің үстіне келеді, бағанағыдан да қалың адам бұларды тамашалайды. 

– Қаздар бақаны алып ұшып барады, неткен әдісқой, – деп шулайды олар. Бақа шыдай алмай кетіп: 

– Бұл менің ойлап тапқан әдісім! – деп айғайлап жібереді. Осы тұста таяқ аузынан шығып кетіп, бақа 

жерге «былш» ете түсіп мылжа-мылжасы шығады. 

160. Тасбақаның айласы 

Қу түлкі тасбақаның берік қабыршағы болғандықтан, оны ешбір мұқата 

алмай, оған тісін басып жүреді екен. Сонан ол өз дос-жарандарын: кезқұйрықты, қасқырды, таутесерді, 

сасық күзенді шақырып, тасбақаны мықтап жазаламақ болыпты. 

Бір күні аспан кеңістігін шарлай ұшып жүрген кезқұйрық асқар таудан 

асып бара жатқан тасбақаны көріп, екі қанатын қомдай құдиып келіп, оны шоқыпты. Бұл хабарды естіп, 

түлкі, қасқыр, таутесер және сасық күзен сол араға жетіпті. Барлығы тасбақаға жабылыпты. Өзінің оларға 

тең келе алмайтындығын білген тасбақа қасақана күйініп: 

– Ата-бабамнан мирасқа қалған құрыш қабыршағым тұрғанда кім 

маған жәбір жасай алмақ, – деп күліпті. 

– Тым дағдармайық, көп болып кеңессек, бұған төтеп берудің амалы 

табылып қалар? – деп өз қауымына жұбату айтқан түлкі тасбақаға қарап: 

– Мықты болсаң, неге қашып кетпейсің? – депті әжуалай. 

Тасбақа: 

– Денемді қорғайтын құрыш сауытым тұрғанда, не деп қашпақпын, – 

депті. Сонда түлкі: 

– Таутесер, сен құз жартастарды ұңғып тесуші едің ғой! Жедел 

қимылдап, тасбақаның қабыршығын тес, алғашқы жүлде сенікі болсын, – депті. 

Таутесердің кереметін білетін тасбақа бұны естіп қатты сасыпты. «Ол 

шындап іске кірісетін болса, қабыршығын тесіп мұның өміріне қауып төндіреді». Тасбақа сонда да мүлде 

саспағансып: 

– Таутесер, шіркінім, егер маған ұрынар болсаң, мойныңды бұрап 

жұлып аламын, құрыш сауытымның кереметін сонда білерсің, – деп қарқылдай күліпті. 

Мұны естіген таутесер қатты именіп, мұның қасына жақын келе 

алмапты. Әккі түлкі: 

– Бұл сұмпайы сауытына жиырылып кіріп алды, енді бәріміз аңдып 

қарап тұрайық, бұл қашан болмасын тыныстауға басын бір шығарады, сол кезде батыр қасқыр бас салып, 

желкесін үзсін, – деген әдісті көрсетіпті. 
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«Егер олар осылай табан аудармай аңдитын болса, тұншығып өлмеген 

күнде де, аштық пен шөлден өлермін, ұзақ жиырылып жатсам, аяқ-қолым да ұйып қалар» деп ойлап, зәресі 

зәр түбіне кеткен тасбақа өзінің бұл қорқынышын сездірмей: 

– Үш ай су ішпей, үш жыл нәр татпай шыдаймын. Сарыла күтем 

десеңдер өз еріктерің! Сауытымның үстіңгі жағында бір тыныс саңлауы, астында ауа алмасатын төрт 

тесігі болғандықтан, мың жылда басымды бір рет шығаруға зәру емеспін, әрі тұншықпаймын! Қасқыр сен 

немере-шөберелеріңе шейін қаққан қазықша қадалып қара да тұр! – деп сақ-сақ күліпті. 

Түлкі бір ауық аңырып қалса да, тағы бір амал тауыпты. Ол: 

– Бұл сұмырайды шоқпар тастың үстіне қойып, темір балғамен соғып, 

күл-паршасын шығарайық, – депті. 

«Бұлар түлкінің осы айтқаны бойынша темір балғамен шындап соқса, 

қабыршығым сынып, мылжа-мылжам шығатын болады» деп ойлаған тасбақа: 

– Сендер барып тұрған есуас екенсіңдер, ата-бабам сыйлаған сауытым тас пен балғадан берік, өздерің 

мерт болмасаңдар екен, – деп кеңкілдепті. 

Бұны естіп тақаты таусылған қасқыр быжалақ қағып: 

– Мылжыңдасып тұрудың қажеті жоқ. Енді мұны таудың құзар 

басынан домалатайық, сонда бұл сауыты шағылмай қалған күнде де, миы шайқалып болса да құриды 

депті. 

Тасбақа қатты сасса да қарқылдай күліп: 

– Тәңір тауының ұшар басынан қарғығанда мыңқ етпеген едім, мені 

енді жатаған төбешіктерден құлатып, жаманнан қатты мұқатарсың, – деп мысқылдапты. 

Ашуға булыққан түлкі: 

– Лағынет атқыр сұмырай! Жүрек жұтқан неме болсаң да бұл жолы 

айнырсың, келіңдер, төбе қылып отын үйіп, оған май шашып, отты маздата жағып, мынаны отқа күйдіріп 

өлтірейік. Сөйтіп, тайталасқан тасбақа етіне сылқия бір тояйық, – деп айқұлақтаныпты. 

– Қаумажалай қоршап тұрғандардың бұны бір ауыздан құптап мәре- 

сәре болғанын көргенде, тасбақадан суық тер бұрқ ете түсіпті. Бірақ ол сонда да сыр білдірмей: 

– Бәрекелді, неткен сауатсыз жан едіңдер, тасбақа жуынғанда сумен 

жуынбай, отпен жуынады дегенді естімеп пе едіңдер? Маздап тұрған отқа түсіп жуыну қандай рахат, 

шіркін! – депті. 

От алып қопаға түскен түлкі: 

– Өлем қапқыр, оттан қорықпасаң, судан қорқарсың? Кезқұйрық мұны 

іліп ал да, шарықтай көтеріліп, толқын атып тулап жатқан өзенге апарып таста, мұның мықтылығын сонан 

соң көрейік, – деп ақырыпты. 

– Сұмдығы елден асқан әккі түлкі, ақылыңның жеткен жері осы ма 

еді, маған керегі осы емес пе, – деп іштей шаттанған тасбақа мүлде шошып, үрейі ұшқан жанша қалш-

қалш етіп көз жасын төгіп: 

– Ағатайлар-ай, осы ғұрлы өлімге қиятындай мен неден жазып едім 

сіздерге, егер мені шындап суға тастасаңыздар, онда менің ауыр қабыршығым су түбіне шым батырып 

әкетеді де, аузы-мұрнымнан су кіріп, өлмеген күннің өзінде де тұншығып болса да өлемін ғой, бір қасық 

қанымды қия көріңдер, – деп еңіреп қоя беріпті. 

– Сенің де қорқатын кезің болады екен ғой! Қарқылдай бермей неге 

мөлтеңдей қалдың, «Ім» сұмырай! Біліп қой, бүгін саған кешірім жасасақ, ертең бізге әлек тауып бересің! 

– деп қоқиланыпты масайраған түлкі. 

Кезқұйрық түлкінің бұйрығымен тап бергенде, тасбақа жылауын тіпті 

де үдетіпті. Түлкі бұған ішек-сілесі қатқанша күліп, жерде домаланып қалыпты. 

Тасбақаны шеңгеліне алған кезқұйрық шарықтай көтеріліп, ұшқан 

бойы өзенге келіпті. Сонан өзеннің ағысы ең қатты жеріне әкеп оны тастапты. 

Тасбақаның өзенге жеткені – үйіне жеткені. Сондықтан ол басын судан 

шығарып: 

– Кезқұйрық ағай! Үйіме әкеліп тастағаныңызға мың мәрте 
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рақымет!Айлалы түлкі мырза, ендігәрі сұңғылалығыңызды базарға салмау жөнінде нәсихат айтамын, – 

депті. 

161. Кірпішешен 

Бір уақытта кірпішешен қара жыланға келіп айтыпты: 

– Мені, қара жылан, аз уақытқа үйіңе кіргіз,– депті. Қара жылан кіргізіпті. Кірпішешен үйге кірген соң 

қара жыланның балаларына қиын бола бастапты. Сонда жылан айтыпты: 

– Сені мен әншейін біразға ғана жібергенмін, енді кет, сенің инелерің балаларымның үстіне қадалып, 

ауыртып тынышын кетірді, – депті. Сонда кірпішешен жауап беріпті: 

– Үйден кімнің тынышы кетіп, қиын болса сол кетер, маған қиын 

емес, осында тұруға болады, – дейді. 

162. Кірпі мен қоян 

Кірпі балалайтын уақыты жақындап, қолайлы орын таба алмай жүргенде ұясында жатқан қоянға келіп: 

– Менің де күнім жақындап қалып еді, қолайлы орын таба алмай сізге 

келдім. Мүмкін болса мына орын қолайлы екен, жеңілдеп, балаларымды аяқтандырып алғанша ұяңыздың 

бір шетін қарызға беріп тұрсаңыз, – депті. ақкөңіл қоян: 

– Бақан жаққан баста бар, ол не дегеніңіз, берейін! Келіп орналасып, 

беліңді бекітіп, балаларыңды қара құлақтандырып ал да, орын тапқан соң бірақ көшіңіз, – депті де, 

ұясының бір жағын босатып беріпті. 

– Кірпі көшіп кеп орналасып, баласын туып, ержеткізіп алса да 

көшпепті. Тұратын орын да тауып алмапты. Қоянның балалары мен кірпік шешеннің балалары да 

аяқтанып, марқайып, бір ұяға сиыса алмай, әсіресе кірпі балаларының инедей тікен жүндері, қоянның 

балаларына жұғысып кетсе қадалып, көжектерді қан-қақсатып, зарлата берген соң, ана қоян шыдай алмай, 

кірпіге: 

– Көрші, сіздің шаруаларыңыз да бітті, кететін де уақытыңыз болды. 

Енді осы жақсы кезіңізде ініңізді тауып алсаңыз, көп отыра берсеңіз, балалар арасынан жаңжал шығып 

қалса, үлкендер ренжісіп, берекемізге ықпал жетіп қалар ма екен, – деп сөздің жөнін айтыпты. Сонда кірпі 

рақымет айтып, ұясын босатып берудің орнына: 

– Е, мен енді қайда барады деп отырсың! Балалар сиыса алмаса, 

қайтушы едім, мен бұл орыннан ешқайда кете алмаймын. Жерің тар келіп, шыдамасаң, кең жеріңді тауып 

ал, – депті. 

Кірпі шешеннің зорлығына төтеп бере алмаған, әрі шыдамаған қоян 

байырғы мекенін де құрылысын да кірпіге босатып беріп, ақыры өзі көшуге мәжбүр болыпты да, содан 

соң соңғыларға: 

– Қояншылап жүрмейік! – деген аңыз қалыпты. 

163. Көбелек пен маса 

Бір күні елпелектей ұшып жүрген көбелек қораның төбесіне келіп қонады. Мұны жақтаудың қуысында 

жатқан масаның көзі шалып қалыпты. Масаның бұған ызасы келеді. 

Сонан соң шыдай алмай, көбелектің қасына жетіп барады да, сес көрсетеді: 

– Сен бұл араға неге келдің? Бұл жер менің мекенім! – деп әкіреңдейді. Бұған көбелек саспайды. 

– Бұл қораның үсті ғой, қоға емес! 

– Тақылдама, мойныңды үзіп аламын! – дейді маса ызыңдап. Бұған көбелек сақылдай кеп күледі: 

– Күшің жете ме... 

– Мен саған көресіңді көрсетемін, – дейді маса тызалақтап. – Мына ұзын тұмсықты қалың теріңе сұғып 

жіберіп, қаныңды сорып аламын! 

– Мұныңа сенбеймін! – дейді көбелек әдейі қарсыласып. Маса ыза боп, қоқаңдайды: 

– Сенбесең, көзіңмен көр! 

– Қане, көрсетші... 

– Қара да тұр! 

Осыны айтады да, маса ұшып барып байлаулы тұрған өгіздің құлағына қонады. Сонан соң тұмсығын сұға 

бастайды. 
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Сол кезде өгіз артқы аяғымен құлағын қасиды. Маса теріге сұққан тұмсығын қайта шығарып үлгергенше, 

тұяқ тиіп, мылжаланып қалады. 

164. Сауысқан 

Тыным таппай сүйреңдеп, көп сөйлей бергендіктен сауысқанның тілі аузына сыймай, ісіп кетіпті. Ақыры, 

ас-су ішуден қалыпты. Енді қайту керек? Сауысқан ешбір амал таба алмапты. Сонан соң тырнаға 

жалыныпты. 

–Тырна тілімді емдеп бере гөр! Сені қандай дерт болса да емдейді дейді ғой, шөптен дәрі жасайды екенсің. 

– Саған шипа боларлықтай шөбім жоқ! Көмектесе алмаймын, – дейді тырна. 

– Ә, солай ма! Міндетсінесің бе? – деп сауысқан ашуға мінеді. 

– Ендеше, маған өкпелеме, жаман атыңды бүкіл орманға жайып гулетейін, бәлем! 

Осыны айтуға тілі зорға келеді де, ем сұрап қабанға барады. Оған арыз айтады. 

– Менің көмегім керек болған екен ғой саған, ә? Ендеше келе ғой, әкел бері, сүйреңдеген тіліңді суырып 

алайын. Өзіңе де жақсы, біздің де құлағымыз тынышталады, – дейді. Қабан шабынып. 

Сауысқанның үні өшіпті, сауысқанның тіліне түйнеме шығыпты деген сөз бүкіл орманға тарап кетіпті. 

Ақыр-аяғында сауысқан тіпті сөйлей алмай қалады. 

165. Тау мен қаңбақ және бүркіт 

Бір қаңбақты жел айдап, үлкен таудың етегіне әкеп тастап кетті. Мұны биіктен көріп тұрған тау: 

– Е, қаңбағым, қайдан жүрсің, неғып келдің мұнда? – деді. Қаңбақ тұрып: 

– Алты батпан ауырды көтерген алып едім. Жеті қабат жер астынан шығып, алып деген атағыңды естіп, 

алысу үшін әдейі сені іздеп келдім, — дейді. 

Тау бұған жымиып күлді. Сол кезде құйын соғып, қаңбақты дедектеткен бойы аспанға алып шықты. 

Аспаннан қайта жерге әкеліп, ары-бері аунатты. Ойға-қырға домалатты. Ақыр аяғы өлдім-талдым дегенде, 

таудың бетіне өскен бір шоқ тобылғының басына іліп тастап, жайына жүріп кетті. Қаны қашып, қабағы 

түскен қаңбақтың қасына бір бүркіт келді. Ол: 

– Е, қаңбағым, неғып жатырсың? – деді. Қаңбақ: 

– Алты батпан ауырды арқалаған едім. Жеті кабат жер астынан шығып, алып деген атағын естіп, астымда 

жатқан таумен әдейілеп келіп алысып едім, алты күн алысып, жеті күн дегенде әрең деп жығып, 

желкесінен басып жатырмын, – дейді. 

– Болса болар! – деді бүркіт оған. – Тобылғыға зорға ілініп қалған екенсің! 

– Әлбетте, – деді қаңбақ, – одан басқа қолайлы жер болмаған соң тобылғысынан ұстап жатқаным ғой. 

Сол кезде құйын соғып, қаңбақты тағы да дедектете жөнелді. Бүркіт тұрып: 

– Е, батыр, қайда барасың, тауды тастап? Тұрып кетпей ме ол енді орнынан? – деді. 

– Уақа емес, бүркітім. Алдымда алысатын әлі де көп алыптар бар еді. Соларға жетуге асығып барамын! – 

деуге ғана шамасы келді қаңбақтың. Құйынмен бірге құлдырап, ұшып кете барды. Ақырында күліп, 

бүркіт пен тау қалды. 

166. Екі әтеш 

Ертеде бір кемпір-шалдың құс дегенде асырап отырған екі әтеші бар екен. Қолдарына түскен жемдерін 

соларға беріп бағып-қағыпты. 

Күндердің бір күнінде кемпір құсына жем шашады. Қарындары ашқан әтештер дүрсе қоя береді. Әрқашан 

бірге жүрген досынан шұбар әтеш жемді қызғанып, шекесінен одырая қарайды. 

– Шіркін, мынаның бәрін жалғыз өзім жеп, тыңқия бір тойсам-ау, – дейді. 

Сөйтеді де, шұбар әтеш қасындағы сұр әтешті қайта-қайта шоқып, жем жегізбейді, мазасын алады. Сұр 

әтеш бір рет елемегенсиді, екінші рет абайламаған болады. Тіпті қоймаған соң, ақырында ызаланып, ол 

да шұбар әтешті шоқып алады. 

Осыдан соң екі әтеш жүндері үрпиісіп, бірі мен бірі төбелесе кетеді. Екеуінің де үсті-басы жұлым-жұлым 

болады. 

Бұлар өстіп қызыл шеке болып жатқанда, көршінің шібилері келіп, жемді түгін қалдырмай жеп кетеді. 

167. Не дәмді? 

Бір күні қорада тұрған жануарлар қандай тағам дәмді дегенге таласып қалыпты. Әрқайсысы өздері жақсы 

көретін тағамдарын дәріптесіпті. Байлаудағы ала сиыр өкірештей жөнеліпті: «Шіркін, пішен мен таза 

жемге не жетсін! Солардан дәмді бұл дүниеде бірде-бір тамақ болуы мүмкін емес!» Бұған келіспейтінін 
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танытқан қой мекірене маңырайды: «Иә, жем мен пішен жақсы-ақ. Бірақ желіндеген көк майса болса, одан 

да жақсы ғой!». 

Бұларға жылқы өз дауын айтады: «Арпа мен сұлы дәмді емес пе? Күтір-күтір шайнасаң, оның балдай дәмі 

таңдайыңнан кетпейді». 

– Жоқ, сендер таба алмадыңдар. Сүт пен еттен дәмді ештеңе жоқ. Босқа таласпаңдар, – дейді мысық. 

Мұны естігенде иттің ызасы қозып, орнынан атып тұрады. «Сен босқа көкіме, – дейді мысыққа жекіріп. 

– Ненің дәмді екенін мен айтайын: сүйек дегенді естіп пе едіңдер? Кемігі көп сүйектен дәмді ештеңе жоқ!». 

Сонда әңгімеге түйе қосылды: 

– Сендер босқа дауласып тұрсыңдар. Даланы менен көп шарлайтын ешқайсың жоқсың. Шөл далада бір 

түп темір тікен ұшыраса кетсе бар ғой, соны күтірлете шайнасаң, содан дәмді ештеңе жоқ! Бірақ олар бір-

бірінің айтқанына иланбай, әлі күнге дейін қалаған шөбін дәріптеп келе жатқан көрінеді. 

168. Аттың басы 

Далада аттың бас сүйегі жатыр. Келді жүгіріп ін қазғыш сұр тышқан. О, о! Міне! Қандай ақбоз үй, бұл 

үйде кім тұрады? – дейді. Ешкім дыбыс бермеді. Енді мұнда ін қазғыш сұр тышқан тұрады деп жүгіріп 

үйге кірді. Тарбақтап секіріп бақылдауық бақа келді. 

Міне!...қандай ақбоз үй, бұл үйде кім тұрады? – дейді. 

– Мен, иесі – сұр тышқан. 

– Сен кім? 

Мен бақылдауық бақамын. 

– Кел мұнда менімен бірге тұруға дейді. Екеуі бірге тұрады. 

Шоңқаңдап келеді қыли қоян. 

– Мынау неткен ақбоз үй, бұл үйде кім тұрады? – дейді. 

– Мұнда мен, ін иесі – сұр тышқан, бақылдауық тарбақ бақа тұрады. Сен кімсің дейді. 

– Мен тауларда шоңқаңдағыш сұр қоян. 

– Кел мұнда бәріміз бірге тұрайық – дейді. Келді кірді қоян. Үшеуі бірге тұрады. Бір уақытта жүгіріп 

қызыл түлкі. 

– Мынау неткен ақбоз үй? Бұл үйде кім тұрады? – дейді. 

– Мен ін иесі сұр тышқан, бақылдауық тарбақ бақа, шоңқаңдағыш сұр қоян тұрады. 

– Сен өзі кімсің? 

– Мен өзім әрбір жерді кезгіш. 

– Кел, мұнда бәріміз бірге тұрайық. Келді, кірді. Төртеуі бірге тұрады. Бір уақытта келді аяңдап аю. Бар 

дауысымен ақырды. Бұл неткен ақбоз үй, бұл үйде кім тұрады? 

– Мұнда ін иесі – сұр тышқан, бақылдауық тарбақ бақа, тауларда шоңқаңдағыш және әр жерде кезгіш 

тұрады. 

– Сен кімсің? 

– Мен үйіңнің төбесіне шығып, қабырғаңды езгіш. Аю басқа шығып құйрығын қойып отырды. Бәрі ойбай 

салып бақырды. 

169. Тырна мен Көкқұтан 

Бір шалшықта бір көкқұтан мен тырна мекендеп тұрыпты. Тырна жалғыз тұруға қапаланып, көкқұтанға 

барып айтыпты: 

– Мен сені өзіме айттыра келдім, маған ти, екеуіміз бірге тұралық деп. 

– Жоқ, саған тимеймін, сенің жүнің қысқа, жаман ұшасың және де сен мені 

немен асырайсың? – деп, көкқұтан жауап қайтарады. Тырна үйіне қайтты. Тырна кеткесін көкқұтан ойға 

қалады. Жалғыз тұру қапа ғой, тырнаға тиейін екеу болсақ уақыт та тез өтер, – дейді де, тырнаға барып: 

– Мен саған тиейін деп келдім, – дейді. Тырна ашуланып: 

– Жоқ, енді мен сені алмаймын, айттыра барғанда тисең еді, – деп қайтарды. 

Ұялып һәм ызар болып көкқұтан үйіне қайтып келді. Бұдан кейін тырна ойға қалды: 

– Неге мен көкқұтанды қайтардым, екеу болсақ, қызығырақ болар еді деп, қайтадан көкқұтанға барады 

да: «Мен сені аламын, жүр енді біздің үйге», – дейді. Көкқұтан ашуланып: 

– Кет, енді итше шұбатылмай, өзім барғанда алсаң болмас па еді? – дейді. 
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Бұдан соң көкқұтан ойға қалып тырнаға барғанда, тырна алмай, оның артынан тырна барғанда көкқұтан 

тимей, екеуі осы уақытқа дейін әуре болып жүр. 

170. Бұланның өкініші 

Күнде келіп су ішетін көлшігінен бір күні өзінің судағы сағымын көрген бұлан, Мүйізім келісті-ақ, бірақ 

аяғым неткен жаман. «Мүйізіммен сай аяғым да әлді, әдемі болсашы!» деп өз аяғын өзі қорашсыныпты. 

Бұлан суға телміріп осыны ойлап тұрғанда аяқ астынан пайда бола кеткен қасқыр тақымынан ала кеп 

түсіпті. Жұла қашқан бұлан шалдырмай кеткен екен, тірсегінен жараланғандықтан құтыла алмайтынға 

айналыпты. Сонсоң: «тоғайға қашайын татырың да құтқармайтын көрінеді» деп ойлап, алдындағы 

тоғайға кіре бергенде бір ағашқа мүйізінен ілініпті де қалыпты. Сонда бұлан: «Жамандаған аяғыммен 

құтылған да, мақтаған мүйізімнің ұстап бергені-ай!» деп өкініпті. 

171. Піл мен түлкі 

Баяғы заманда, бір таудың бөктерінде тұңғиық гүлмен көмкерілген бір 

көл болыпты. Көлдің бір жағында піл, енді бір жағында түлкі жасапты. 

Бір жолы піл тұңғиық көлінен су ішіп қайтып бара жатқан жолында түлкіге жолығып қалыпты. Сонда 

түлкі: 

– Менімен сайысуға шыдайсың ба? Сайысуға шыдамасаң, дөдеңе жол бер, – депті. 

Піл «бұл арам пасық немені тісіммен, тұмсығыммен, не аяғыммен 

өлтірсем пәк денем былғанар, онан да тиіспей-ақ қояйын» деп түлкіге жол беріп өткізіп жіберіпті. 

«Дерендей ақымақ бір ауыз сөзімнен шошып кетті, енді мұны ары-бері 

тырқыратайын» деп ойлаған түлкі пілдің артынан кіжіңдеп айдапты. Таяп келген түлкіні сезген піл: 

– Арам нәрсеге арам нәрсемен төтеп беру керек, мен сенің көзіңді лас 

нәрсемен жояйын, – деп қатты күшеніп қалыпты. Сонымен түлкі пілдің жас тезегінің астында қалып 

өліпті. 

172. Асқақ аққу 

Ертеде бір өзеннің жағасын бір құндыз бен бір аққу мекендепті. Олар 

көрші отырса да, асқақ аққу әспенсіп, өзінің көріктілігін, көргіштігін мақтан етіп, көзім елбең еткен елесті 

алыстан шалады деп күпінеді екен. Ол «құндыз сияқты қысық көз, алысқа көз аясы жетпейтін неме менің 

теңім емес» деп қарайды екен. 

Күндердің бірінде еңбекшіл құндыз өзен жағасында еңбек істеп, жаңа үй 

салу үшін ағаш материалдарын әзірлеп жатқанда, өзенде арлы-берлі жүзіп жүрген аққу құндыздың қасына 

келіпті. Аққудың келгенін көрген құндызжалма-жан көтерген ағашын жерге қойып, істеп жатқан әрекетін 

тоқтатып, оған таяна барып: 

– Сәлеметсіз бе аққу аға! – деп амандық сұрапты. 

– Е, есен бе едің! Мені енді ғана көрдің бе? Расында соқыр екенсің ғой! – депті тәкәппар аққу басын 

болымсыз ғана шұлғып, – сенің көзің күндердің бірінде түбіңе жетеді ғой, аңшы құрғыр келіп-ақ сені 

тірідей дорбасына салар әлі. 

– Сіздің көру қуатыңыз менікінен көрі әлдеқайда жақсы, алыстан 

көресіз, бұған дау жоқ, – дейді құндыз. Бірақ құлағыңызды түріңіз, өзеннің қарсы жағасынан судың 

шалпылы естілер ме екен? 

– Жоқ, ешқандай қыбыр байқалған жоқ, судың шалпылын естімек түгіл, 

көрініп тұрған ағаштардың арасынан ештеңе байқалмайды, – депті бадырая қараған аққу құлағын түре. 

– Тыңдаңызшы ана жақтан судың шалпылы естілеме, жоқ па? 

– Қай жақтан? 

– Өзеннің алдыңғы иіні жақтан. 

– Жоқ, титтей де сыбыс жоқ, қайдағы судың шалпылы,ол тұрмақ көрініп 

тұрған ар жақтағы ағаштардың арасынан да қылт еткен нәрсе байқалмайды. 

– Жақсырақ тыңдаңыз, – депті құндыз тағы да – Таяу арадан шыққан 

осы шалпылды да естімедіңіз бе? 

– Қай жақты айтып тұрсың? 

– Өзеннің алдыңғы иінінен бері өтті ғой. 

– Қой ары, ештеңе жоқ. Сен өтірік айтып мені әтейге қылжақ еткің келіп 
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тұр ғой. 

– Көзіңіз сізге қандай болса, менің құлағым да өзіме төтенше маңызды, – 

депті құндыз су түбіне сүңгіп бара жатып, – Сау тұрыңыз аққу аға! 

– Сен...сені ме соқыр! – депті аққу оның сөзіне мойынсал бола қоймай 

іштей күпініп, – Шылғи өтірік бәлсінесің, сенің жаман құлағың менің алда болатын істі қалт жібермей 

көретін көзімнен садаға кетсін! Асқан-ақ екенсің! 

Аққу осыларды ойлап көңілі лекіпті. Сонан қораздана ол осылай масайрап, төңірегіне шола қарап, 

мардамсып тұрған тұста салға мініп шыға келге аңшы, оқтаулы мылтығын аққуға кезеп үлгірген еді. 

Қанатын қағып көтеріліп болғанша «тарс» еткен мылтық даусы шығып, паң аққу сол жердің өзінде жалп 

ете түсіпті. 

173. Шолп 

Баяғы заманда жидек орманмен көмкерілген бір көл болыпты. Онда алты қоян мекендейді екен. Бір күні 

әбден пысқан бір жидек биік ағаш басынан көлге «шолп» етіп түсіпті. Оның не екенін білмеген қояндар 

шыбын-шіркей қаша жөнеліпті. 

Ытқып келе жатқан қояндарды көрген түлкі олардан: 

– Неге қашып келесіңдер? – деп сұрапты. 

– Шолп келіп қалды, – деп жамырай жауап берген екен қояндар. Бұны 

естіген түлкі де оларға ілесіп қашыпты. Зытып келе жатқан түлкіні көрген маймылдар үдірейіп: 

– Неменеден үркіп келесіңдер? – деп сұрапты. 

– Шолп келіп қалды! – депті түлкі. 

Мұны естіген маймылдар да жалма-жан олардың соңынан ілесе қашыпты. 

Сөйтіп бұғы, шошқа, су сиыр, мүйіз тұмсық, піл, ит, аю, сары аю, қабылан, жолбарыс, арыстан,...бір –

бірінен естіп, бірінен-бірі үркіп қашыпты. 

Қалың аң түгел жосылыпты. Қашқан сайын жандарын қоярға жер 

таппапты. Тау етегінде бір ата арыстан құйынперен болып келе жатқан арыстандарды көріп, олардан: 

– Өткір қанжардай тұяқтарың, пышақтай тістерің, адуын күштерің бола 

тұрып, неден қашып келесіңдер? – деп сұрапты. 

– Шолп келіп қалды! –деп жауап беріпті арыстандар алқынып. 

– Шолп деген не нәрсе? Ол қай жерде? – деп сұрапты ата арыстан. 

– Білмейміз! – десіпті қашып келе жатқан арыстандар. 

– Босқа дүрлікпеңдер! Не нәрсе екенін әуелі сұрастырып білу керек! Бұны кімнен естідіңдер? – депті 

арыстан. 

– Жолбарыс айтты, – деп жауап беріпті олар. Ата арыстан жолбарыстан 

сұрапты. Жолбарыс қабыланнан естідім депті. Қабыланнан сұраса, ол сары аюдан естідім депті. Сары 

аюдан сұраса ит аюдан естідім депті. Сөйтіп ит аюдан, пілден, мүйіз тұмсықтан, су сиырдан, шошқадан, 

бұғыдан жағалата сұрап ең соңында түлкіден сұрапты. Түлкі: 

– Маған қояндар айтты, – депті. 

Ата арыстан қояндардан сұрапты. Сонда қоянның бірі: 

– Сол қорқынышты шолпты мына тұрған алтауымыз да ет 

құлағымызбен естідік, бізбен бірге жүріңіз, біз сізге сол жерді көрсетейік, – депті. 

Сөйтіп, қояндар арыстанды жидек орманның қасына ертіп келіп: 

– Шолп анау жерде, – деп нұсқап көрсетіпті. 

Дәл осы кезде пісіп тұрған жидектің бірі көлге тағы «шолп» етіп түсіп 

кетіпті. Мұны көрген ата арыстан: 

– Малқамсоқ немелер! Ол көлге түскен жидектің дыбысы емес пе, көріп 

тұрсыңдар ма, сонан да қорыққан бар ма? Көп жұлым болып сонша жінігіп едіңдер! – депті. 

Аңдар ауыр күрсініп, өздерінің қарадай әлек болғанын сонда барып 

біліпті. 

174. Жануарлардың арманы 

Бір күні ат, түйе, ит, мысық төртеуі кездесіп, армандарын айтысады, сонда мысық: 

– Сүт көп болса, тойып алып, мештің түбінде тырайып ұйықтар ма еді, 
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ә,– депті. Ат: 

– Сүті құрсын, көк шөп пен сұлы болып, күрс-күрс шайнап тұрар ма еді 

десеңші! – депті. Ит: 

– Шөп пен сұлы тамақ па? Шіркін, майлы сүйек пен жуындыны 

айтсаңдаршы! – депті. Сонда түйе де кимелей келіп: 

– Сүйегі де, сүті де құрысын, алабота мен ашты жапыраққа тойып алып, 

күлге аунап жатарма еді десеңізші! – депті. 

175. Көк өгіздің тарихы жайында 

Ерте заманда бір сиырдан туған көк бұзау ержетіп, ешкім мінбей, ешкім ұстамай, ешкім саумай, бұғы 

маралдай болып тел өсті. Өзі семіз болды. Сол дене, дәулетіне мастанып, сиыр жынысын өзі шабан, өзі 

көріксіз, денесі келісімсіз, тұяғы сыртылдақ деп менсінбей төңірекке қарап түйені, есекті көріп оларды да 

менсінбей жүргенде, бір үйір жайылып жатқан арғымақ құлағы тік, жалқұйрықтары төгілген, тұяғы құйма 

бақай, тік денелі сұлу, асыр салса құйындай ойнағанын көріп «осы мал менің теңім екен, өзі сұлу, өзі 

жүйрік екен» деп, сиырды тастап жылқыға еріп жайылып кете береді. 

Бір күндерде жылқыға қасқыр шапты. Көк өгіз жылқыны қорғап қасқырды жолатпады. Бірнеше рет 

жылқыны қорғаған соң, қасқырлар ұлып-ұлып жиналысып, кеңес қылып былайша деп ақылдасты: «Осы 

малдың жылқыдан түрі бөлек, жылқымен туыс емес сияқтанады, қой, осының өзіне жабылып, өзін жесек, 

жылқы осыған қалай болысар екен», – деп ойласып, ақылдасып болды дағы тағы жылқыға шауып еді, көк 

өгіз әдеті бойынша қоқырайып, топырақ шашып, өкіріп айбат қылып, қасқырлардың алдынан шықты. 

Қасқырлар уағда бойынша тұс-тұстан өгізге жабылды. Қабырғадан, бүйірден, шабынан, тамағынан, 

санынан тістеп шайнай берді. Көк өгізекең жылқыны қорғау есінен шығып өзі жанымен қайғы болды. 

Тулап сүзгеніне қасқырлар болмай талап-шайнап жабыла бастаған соң, өгіз бар даусымен өкіріп барып 

құлағанда, жылқылар өгіздің өкірген даусынан үркіп ойын салып жосып, топтанып кетіп қалды. Көк 

өгіздің жан даусымен өкіргенін тоғайда жатқан бір топ сиырлар естіп, құйрықтарын қоқырайтып, 

мүйіздерін аран-аран қылып шуылдап бар даусымен күжілдеп көк өгіздің үстіне барлығы шуылдап ат 

қойысып жетіп келгенде қасқырлар бұғып шыға берді. Өгізді қасқырдан ажыратып алды да, қоршалап 

мөңіреп, шуылдасып қарап тұрды. Көк өгіз талып әлсіреп, тұла бойы жара, қан болып жатыр екен, 

біраздан соң есін жиып, көзін ашып қараса жылқы жоқ, ажыратып тұрған өзінің менсінбей шығып кеткен 

сиырлары екенін танып, ұялғанынан көзін қайта жұмып алды. Біраздан соң есін жиып орнынан тұрып, 

көп сиырға қарап басын иіп, «бізден өткен қатені кешіріңіз» деп, үзір тіледі. Көп сиырлар шуылдап: «Бізді 

менсінбей тудырған ата-ана, өз жынысыңды көзге ілмей тәкаппарлық етіп едің, сиырды тастап жылқыға 

кетіп едің, жылқың қайда? Бүгін жаныңды жаудан кім ажыратты?» – деп, бірнеше айыптарын өгіздің 

бетіне басты. 

Өгіз жылқыны талай-талай қасқыр жаулардан ажыратқан қайратын айта келіп, басына күн туғанда 

жылқының тастап кеткенін айтып, өзінің басынан асқан тәкаппарлығын айтыпты, ойлап тәуба қылды. 

«Енді қастарыңыздан шықпаймын», – деп, көп сиырлармен уағда байлап, бірге жүре берді. 

«Әркімнің өз жынысы өзіне» деген сөз тарихта сондайлардан қалған екен. 

176. Сиыр мен теке 

Бір кемпірдің бір сиыры мен бір текесі болыпты. Сол сиыр менен теке малда бірге жайылады екен. Сиыр 

сауған мезгілде де айналып тұрмайды екен. Сонда кемпір сиырына нан, тұз алып келіп, беріп айтады: 

«Тыныш тұр шырағым, мә,мә, тағы алып келіп беремін, бірақ түзу тұр», – депті. 

Екінші күні кешке теке сиырдан бұрын өрістен келіп, кемпірдің алдына керіліп тұра қалыпты. Кемпір 

орамалменен текеге сермеген екен, теке қозғалмай тұрып алыпты, жуас болып, кемпірдің сиырға «жуас 

тұрсаң, нан беремін» дегені есіне түсіп. Кемпір текенің жүрмегенін көріп таяқпенен ұрып жіберіпті. Сонда 

теке кеткен соң кемпір сиырына тағы да нан бере бастапты, тыныш тұр деп. 

Сонда теке ойлайды: «Адамда әділдік жоқ, мен сиырдан да жуас тұрып едім, сонда да ұрып жіберді», – 

деп, бір жаққа қашып барып, кемпірді сүзіп, сүтін төгіп, өзін жаралы қылыпты. 

177. Өгіз, есек ертегісі 

Бір күндерде өгіз бен есек жолдас болған екен. Екеуі бір сахара жерде жүріп, бір қалың баққа кірген екен. 

Бақтың өлеңдеріне тойған соң, есек қатты бақырмақшы болғанда, сонда өгіз айтады: «Бұл жерге біз 

ұрлыққа келгенбіз, сен ақырма», – дейді. Есек айтады: «Қарын тойған соң ақырмақтан абзал нәрсе 
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болмайды», – дейді дағы ақырып жібереді. Есекеңнің даусын бағбандар естіп келіп, өгіз, есекті ұстап алып, 

көп машақатқа салып, диірменге есекті салып, жолдасы өгіздің етін қауап қылып жеп алады. Сөйтіп, 

есектің даусынан осындай көп машақаттар шығады. 

178. Жақсылыққа жамандық 

Кез келгендерді сүзе беретұғын, сүзеген бұқа байқаусызда құдыққа түсіп кетіпті. Құдықтың ішінен бар 

пәрменімен сүзгілеп топырағын түсірсе де, басқа түскен пәледен құтыла алмайды. Бар хәлі кеткен соң, 

істің жаманға айналғанын, өзінің бекерден-бекер өлетінін бұқа біліпті. Біреу болмаса, біреу мені құдықтан 

шығарып алар деп, бұқа бар пәрменінше өкірді. Мұның бақытына қарай жақын арада қойшы бір топ қой 

жайып жүр екен. Мұның даусын естіп, қойларымен қойшы жүгіріп келді. 

– Шырақтарым, қарақтарым, суырып алсаңдаршы, – деп бұларға әдеппенен, ибалықпенен күлімсіреп бұқа 

сөйлей бастады: 

– Мені жазасыз, күнәсіз өлтірмеңдерші. Ғұмырымда жанға жамандық ойлап, қас қылмаушы едім. Менің 

момындығым, мінезімнің жақсылығы Зеңгі бабаға мағлұм. Достарым, қарақтарым, мені шығарып 

алсаңдаршы! Қойшы, саған бір саба сүт, қойлар, сіздерге бір шоқ жақсы шөп берем. 

– Қойлар, бұқаны құдықтан шығарып алып, берем деген сыйларын алайық, – деп қойшы айтты. 

– Жазықсыз бейшараны шығарсақ, шығарып алайық, – деп қойлар жауап қайтарды. Мүйізді мырзаны 

шығарып алды. 

– Демімді алып, халқымды жиып алған соң, сізге тәңір жарылқасын айтушымын, сый көрсетем, – деді 

бұқа ентігіп. Бірақ ажалдан құтылып, есін жиып алған соң, айдайын деп келген қойшыға: «Сені өлтірейін», 

– деп өкіріп тап беріпті. 

179. Өгіз, айғыр, жолбарыс 

Ертеде бір аңшының ақтоқал өгізі, бір ақбоз айғыры болыпты. Оның бұл екі көлігі орман 

жыртқыштарының тілін біледі екен. Бір күні аңшы ақтоқал өгізге бастыра отын артып, жолына түсіріп 

айдап жібереді де, өзі айғырын іздеп артта қалады. Ақтоқал өгіз үйреншікті жолмен жүріп, бір қайқаңға 

келгенде омырау жібі кеңірдегін қысқандықтан кеңірдегі қырылдап, мұрыны шуылдап зорға жүре береді. 

Тастың басында жатып өгізді көрген жолбарыс: «Сорлы неме, адамдар үшін тер төгемін деп жүрген 

жүрісін қарашы, тіпті, тыныс аларға дәрмені келмей қырылдап қалса да, өрге қарай отынын көтеріп кетіп 

барады. Бұл неткен бейшаралық» деп ойланады да, тастың басынан секіріп түсіп, өгіздің жолын тосады. 

Ол өгізге: 

«Сен неткен сорлы хайуансың, адамдардың сөзіне сонша бағынамын деп көрген күнің осы ма? Бүйткенше, 

ол иеңді табаныңа салып мыжып тастасаң немесе тоқал басыңмен ағашқа жаншып сүзіп өлтіре салсаң, 

мұндай күйден құтылар едің ғой?», – дейді мүсіркегенсіп. Ақтоқал өгіз екі бүйірін солқылдатып, аузынан 

сілекейін шұбыртып тұрып жолбарысқа: 

– Сен өзің немене білем деп тұрсың? Сен адамдарды түсінбейсің, адам деген өте қиын болады. Егер мен 

оның сөзін тыңдамайтын, оған бағынбайтын болсам, онда ол біріншіден, қиын күндерде маған жейтін 

жем- шөп бермейтін болады; екіншіден, мұрынымды тесіп арқан өткізіп, тұмсығымнан сүйреп қинайтын 

болады; үшіншіден, ақбоз айғырға мініп алып қуып жүріп сабап, арқамнан тіліп арқан алатын болады. 

Бұл қорлықтарды көргенше, ол үшін істеп, сөзін тыңдап, оны да қуантып, өзімді де асыратып жүргеннің 

не жамандығы бар екен? Егер сен де айтқанына көнсең, саған да жаманшылық істемейді. Сенбесең, өзің 

келіп, менің иемді сынап көр, – дейді. 

Жолбарыс өгіздің сөзін тыңдап болып, шынында да адамдардың қиын екендігін сезінеді. Бірақ ол: 

«Адамның дегенінің бәріне көнуге болмайды. өгіз қорқақ болған соң бәріне көніп жүр ғой. Бұл аңшыны 

мен бір сынап көрейін. Ол менің қимылыма қайтып көнбес екен» деп ойлайды да, артта қалған аңшыны 

күтеді. Аңшы жетіп келген соң жолбарыс, өзінің өгіз сияқты жуастықпен істеп тер төгіп беруге бел 

байлағандығын айтады. Аңшы: «Әйтсе әр күні осы кезеңнен табысып тұр, істейтін ісіңді мен көрсетіп 

тұрайын» дейді. 

Күндер өтіп, бір күні аңшы ақбоз айғырын мініп, әлгі кезеңге келеді. Ол айғырының ертоқымын алып қоя 

береді. Сол сәтте жолбарыс жетіп келеді. Аңшы бір қу қарағайды жығып мұрындық жасайды, оған арқан 

өткізіп, жолбарыстың мойнына салған қамыттың құлағынан мықтап байлайды да: 

– Ал, жөке, ақтоқал өгізім болса мына ағашты қыңқ етпей сүйреп ауылға алып барады. Енді тіленіп сен 

келдің. Арқаңа қамшы тигізбей-ақ сүйрей жөнелші!, – дейді. Жолбарыс қарағайды сүйрей жөнеледі. Бірақ 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1490 bet 

ауыл жаққа тарт десе, арт жағына тартады. Өрге тарт десе, еңіске қарай тартады. әбден қара терге түседі. 

Аңшының сөзін тыңдамай, өзі білген жаққа қарай тартады. Аңшы да мұның әдейі істеп жатқанын сезініп: 

– Тоқтай тұр, азырақ дем ал, мен жотаңа бір бау қамыс таңып берейін, ол үстіңді салқындатып тұратын 

болады және қамшыдан қорғайды, – дейді. Жолбарыс тоқтап дем алған соң оның арқасына бір бау 

қамысты мықтап таңады да, аңшы шақпағын шағып қамыстың үлпілдек басына от тұтатып жібереді. 

Жолбарыс жан таба алмай қарағайды ала жөнеледі. Жүгірген сайын от лапылдай түседі. Сонан қайтері 

білмей арқанды ала жөнеледі. Жүгірген сайын от лапылдай түседі. Сонан қайтерін білмей арқанды тістеп 

қияды да сайды құлдап безіп береді, арқасында әлі лапылдап от жанады. Сөйтіп жүріп ол ақтоқал өгізге 

жолыға қалады. 

– Өлер болдым, мені құтқаруға көмектес деп бажылдайды. Оның бейшара бейнесін көрген өгіз оны 

масқаралап: 

– Айтпадым ба, адамдар қиын болады деп. Сен оның тілін алмасаң, саған көргілікті әбден көрсетеді. Қазір 

адам туралы қандай сезімдесің? Қане, шыныңды айтшы? – дейді. Бұған булыққан жолбарыс шыдап тұра 

алмай тағы да безіп береді. Безген сайын арқасындағы от лапылдайды. Ол айлана кезіп, тағы ақтоқал 

өгіздің қасына келіп: 

– Мен бұдан былай сиыр баласына тимес болайын, маған бір шапағат ете көр, – дейді. Ақтоқал өгіз енді 

жаны ашып: 

– Өзіңде ақылдан дәнеңе жоқ екен. Анау күркіреп жатқан өзен суына ыршып түссең, от өшіп қалмай ма,-

дейді. Оның бұл сөзін тыңдап қалған ақбоз айғыр жайылып жүрген жерінен шапқылап келіп 

жолбарыстың алдын тосады. Жолбарыс оны көзге ілмей «Жанталаста жанымды күйдірмей жолымнан 

аулақ тұр» дейді. Ақбоз айғыр құлағын жымитып, алдына келсе, тарпып, артына келсе, теуіп жүргізбей 

қояды. Жолбарыстың арқасынан шыжыған май ағады. Ол жан таппай айғырмен әбден таласады. Ақыры 

айғырдың жол бермейтініне көзі жеткен соң, ол тастың үстіне секіріп шығып, тұйықсыз атылып түсіп, 

айғырдың жалынан тістеп өзенге лақтырып жібереді. Оның салмағымен жолбарыс та құлап суға түседі. 

Жолбарыстың арқасындағы от өшіп, жотасы жидіп, сыпырылып қалады. Ақбоз айғыр аяғы мертігіп, 

судан өтіп аман қалады. Осыдан кейін жолбарыс жылқының айғырына өшігетін болыпты. Айғыр иесіне 

кісінеп тұрып: «Мынау ақтоқал жауыңа жөн көрсетті мұның мұрнынан бұйда кетпейтін, арқасынан жүк 

түспейтін болсын», – дейді. Шынында да аңшы ақбоз айғырдың айтқанын жөн көріп, ақтоқал өгізді 

мұрындықтап жүріп іске салатын болыпты. 

180. Бір өгіз 

Бір шал мен кемпірдің жалғыз сиыры болыпты. Сол сиырдың сүті олардың қорегі екен. Сондықтан 

сиырдың бұзауы сүтке жарымай, өліп кала беріпті. 

Жылдар өтеді, шал-кемпір картая түседі Ал бұзаулардың бұрынғыша өлуі тоқталмайды. 

– Қой, болмас, – дейді бір күні шал кемпіріне, – бір жылға бір нәрсе етіп шыдармыз. Сиырды саумай-ақ 

койшы, бұзауы өссін. 

– Жарайды, – деп кемпір де келісе кетеді. Үш күннен соң сиыр еркек бұзау туады. Бұған қуанған олар 

қанша тарыға тұрса да, сиырды саумай, барлық сүтті бұзауға береді. Енесінің сүтін бір өзі еміп өскен 

бұзау үлкен өгіз болады. Келе-келе ол өзінің семіздігіне мастанады. Оған мынандай ой келеді: «Осындай 

зор денемен сиырлардың арасында жайыламын. Жоқ, бұл лайықсыз, түйелерге қосылайын». Сөйтіп, ол 

түйелерге қосылады. Өзін ерекше зор сезініп жүрген ол барынша-ақ түйе болуға тырысып бағады. 

Солардың жеген шөбін жейді, олармен шөлге кетіп, сортаң жалайды. Ақырында шөлден қатып, іші 

ауырып, шыдай алмай: «Жылқыларға барайын, түйеден кішірек қой, азабы да жеңілірек болар», – деп 

ұйғарады. Сөйтіп, жылқыға қосылады. Бірақ бұл да жайлы тимейді. Солардың санатынан қалмай шауып 

жүремін деп титығы құриды. Бір күні қасқыр тиіп, жылқылар дүркірей қашады. Бұл ілесе алмай, айдалада 

қалады. Бақытына қарай қыр астында сиырлар жайылып жүр екен. Өгіздің өкірген даусын есітіп, 

жолдасын мүйіздерімен қорғай жүріп, қасқырдан құтқарып алады. Өгіз қуанғаннан жылап жіберіпті. 

– Өз тобыңнан бөлінсең, көрер күнің осы екен, – депті ол жасын сүртіп тұрып. Өгіздің бұл сөзі бұзауларға 

тәлім болыпты. 

181. Бозінген 
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Бұрынғы заманда Бағланбай деген бай бар екен. Оның дүние малы көп екен. Көп малының ішінде бозінген 

деген бір жақсы түйесі бар екен. Бозінгенді барлық малынан жақсы көреді екен. Бірақ Бозінген ешбір бота 

таппаған екен. Бір күні бай ел-жұртын жинап неше биелер сойып той қылып жұртынан кеңес сұрапты: 

– Менің жақсы көретін түйем Бозінген бота таппады. Сол туралы не ақыл бересіңдер? – дейді. 

Онда жиналған жұрттың ешбіреуі жауап бере алмайды. Сонда босағадан сығалап тұрған бір жеті жасар 

жетім бала былай депті сөз бастапты. 

Айналайын, ағалар, 

Өткен екен дүниеден 

Мың бір-екі сабалар. 

Ажал жетіп күн бітсе, 

Бұл дүниеде кім қалар?! 

Мендей жетім балалар 

Босағадан сығалар! 

Ақсақалдар, қақпасаң, 

Мен бір сөзді айтайын, 

Құлақ салып тыңдасаң, 

Ашу, жанжал қылмасаң, 

Тойыңды жеп қайтамын, 

Бозінгенді алдырсаң, 

Үстіне кілем жаптырсаң, 

Жібектен бұйда тақтырсаң, 

Жітірме қазық қақтырсаң, 

Бозінген бота табады, 

Бір кедейге ырым қылып бақтырсаң, – 

дейді. Бай баланың сөзін мақұл алып бозінгенге: 

Қалы кілем жаптырып, 

Жібек бұйда тақтырды, 

Жітірме қазық қақтырды, 

Ырым қылып бота табар деп, 

Бір кедейге бақтырды. 

Онда ай төбеден толып, жыл мүшелі болып, Бозінген қайып, туатын уақыты жетіп, бір күні басы алтын, 

бөксесі күміс бота туады. Бағып жүрген кедей кемпір-шал қуанып: «Байдан сүйінші алайық!» – деп, бара 

жатса, ауылындағылардың барлығы да кедей екен. Кемпір-шалдан: 

– Қайда барасыңдар? – деп сұрайды. 

Сонда кемпір-шал: 

– Бағланбайға барып сүйінші аламыз! Түйесі басы алтын, бөксесі күміс бота туыпты, – дейді. 

Онда ауылдағылар айтады: 

– «Сен жалғыз барып байдан сүйінші алып , бай болып, бастарыңа мүйіз шықпайды. Неде болса 

барлығымыз тең көреміз. Інгенді сатып, пұлын аламыз. Ботасын жеті қабат темір үйге кіргізіп, бағып, 

өскен соң, оны да сатамыз, – дейді. 

Кемпір мен шал көнбейді. Аяғында кемпір мен шалды өлтірмекші болады. Онан соң кемпір мен шал 

қорыққанынан лажысы жоқ көнеді. Бозінгенді ботасынан айырып базарға апарып алпыс діллаға сатады. 

Керуеншілер түйелеріне қосып тіркеп, алып кетеді. Сонда Бозінген керуеншілердің қолында ботасын 

сағынып, боздап, жылап, зарлап айтқаны: 

Жаратқан жалғыз құдая , 

[Күйіп жаным, сабылдым.] 

Үстіме кілем жамылдым. 

[Ырым қылып бала үшін, 

Кекілімді үкілеп, 

Жібектен бұйда тағындым. 

Бір бота үшін толғанып, 
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Бір өзіңе жалындым. 

Ақырында аңырап,] 

Ақырында құдая, 

Базар түсіп сабылдым. 

Жас ботамнан айрылып, 

Мен құдайға не қылдым?! 

Мына жалған дүниеде 

Көрер күнім болар ма? 

Мен ботамды сағындым! 

Неше күндей жол бастым, 

Көзімнен жасым ағызып, 

Емшектің сүтін тамызып, 

Өлгенде көрген ботамды 

Емізбедім жағызып! 

[Боташымнан айырылып, 

Ішім оттай күйеді. 

Жүйкем босап сағынып, 

Тұла бойым иеді.] 

Бағыланбайдың алдында, 

Тұра алмадым құдая, 

Келіндерге сауғызып. 

Кеш болған соң кірекештер келіп бір жерге қонады. Бозінген арман, дерті ішіне толып, ауадағы ұшқан 

құстарға қарап, ботасын сұрап зарланғаны: 

[Қалықтаған аспанда] 

Ителгі менен сұңқарсың. 

Ертеменен жем алсын, 

Сәскеде барып ұшарсың! 

Аспандап ұшып келдің бе? 

Ел ішінде қайғырған, 

Енесінен айрылған, 

Қу кедейлер жәй қылған 

Жетім бота көрдің бе? 

«Қандай бота?» – дедің бе, 

Мен құдайға не жаздым. 

Аспанда ұшып айналған, 

Түлкі көрсе, сайланған, 

Иесі алып байланған, 

Қара ала баршын бүркітім, 

Аспандап ұшып келдің бе? 

Ел ішінде боздаған, 

Ішкі дертін қозғаған, 

Кедейлер сатып тоймаған, 
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Еркіменен қоймаған 

Жетім бота көрдің бе? 

«Қандай бота?» – дедің бе. 

[Шарықтаған күшеген,] 
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Аспанды кезген жорысын, 

Тамам құстың зорысың. 

Бес тырнақтың зарпынан, 

Тамам құстың қорысың. 

Жөндеп ұшып келдің бе? 

Ел ішінде боздаған, 

Ішкі дертін қозғаған 

Жетім бота көрдің бе? 

Қандай бота дедің бе? 

Аспандап ұшқан ақсарсың, 

Бір күндерде мыңды іліп, 

Алақан қысып тастарсың. 

Сен де сорлы құс төрем, 

Балаң үшін қақсарсың, 

Аспандап ұшып келдің бе? 

Ел ішінде қайғырған, 

Енесінен айрылған 

Жетім бота көрдің бе? 

Күндіз ұшпай, түнде ұшқан, 

Көбелекпенен бірге ұшқан 

Көзі қызыл үкісің. 

Түндерде ұшып келдің бе? 

Енесінен айырылған, 

[Аққудай мойны қайырылған. 

Күндіз-түні зарлап боздаған, 

Көзінен жасы парлаған] 

Жетім бота көрдің бе? 

Қандай бота дедің бе? 

[Омырауы жасқа малынып, 

Көрінген құсқа жалынып. 

Ботасына зар күйін, 

Қайнаған күште бар күйін 

Жеткіз деп жылап тапсырды 

Кемпір мен шалдың үйіне. 

Ұшқан құс таяды, 

Мойындары иіле. 

Тау мен тас та күңіренді 

Бозінгеннің күйіне.] 

Сөйтіп зарлап көрінген құстан сұрай беріпті. Ешбіреуінен жауап ала алмапты. Содан кейін бозінген 

қайғыланып, ботам өлген екен, Алладан хүкім келген екен, аманат басын берген екен деп айтқаны: 

– Мен – ботамнан айрылған, 

[Қарайлап мойыны қайырылған. 

Сағынып, зарлап егілген, 

Көзінен жасы төгілген,] 

Күнә қылмас айуан, 

Не жазығым бар еді, 

Жаратқан Жаппар Құдайым?! 

[Екі көзді сел алып, 

Жылай-жылай шел алып, 

Тәңірден тілеп зарласам, 

Тілегімді берер ме, 
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Ботақаным келер ме?! 

Зарланғаным тәңірдің, 

Құлағына жетер ме? 

Не жазығым бар еді, 

Жаратқан тәңір иеме.] 

Керуеннің қолынан 

Бозінген қайтып келе ме? 

Тілегімді бере ме? 

Не жазығым бар еді? 

Жаратқан жаппар иеме?! 

Ботақаным келер ме? – деп, боздап кете береді. 

Керуеншілер бір жерге малдарын тынықтырып, тойындырмаққа тоқтап, бес-алты күн еру болып жатады. 

Сол кезде Бағланбайдың екі ұлы бар еді. Ойсын, Ойсыл деген. Қалаға мал айдап апарып сатып, жолда 

қайтып келе жатып, боздаған Бозінгеннің дауысын естіп, таниды. Сонда бұлар: «Бұл қайдан жүр? Әлде 

керуенге еріп кетті ме? Әлде боталап, бошалап жүрме іздеп табайық» – деп, екеуі жорғаларына мініп алып 

іздеп кетті. Қоржын нәрселерін жолдастарына тапсырып, жолмен жүре беріңдер дейді. Бұлар іздеп жүріп 

отырып, жолда неше қалың малдарды аралап таба алмай, ертеңінде келіп керуендерден табады. «Түйені 

ұстап алып, жүре берейік», – деп ойлайды да: «Қой, мұнымыз ұят болар! Жайын сұрайық», – деп 

керуендерге келіп сұрайды. 

– Ассалаумағалайкүм, 

Қонып жатқан керуендер! 

Алтын, күміс артынып, 

Жалғаншы адам құнекер, 

Ай түбіне бардыңыз, 

Айға сұрау салдыңыз. 

Бағланбайдың Бозінгенін 

Қайдан сатып алдыңыз? 

Алтын, күміс артты екен, 

Ай қызарып батты екен, 

Бағланбайдың інгенін 

Қандай адам сатты екен? 

Ай, жарықтық, Бозінген, 

Қандай бота тапты екен? 

Шешесінен айрылып, 

[Адасқан қудай қайырылып, 

Ботақаны ыңырсып,] 

Қайтып тірі жатты екен? 

Бағланбай деген бай еді, 

Төрт түлікке сай еді. 

Байдың жақсы көретін 

Бозінгені бар еді, 

Бір ботаға зар еді. 

Оймалы, шайы кілемді, 

Оңдап, солдап жапсырған, 

Жібектен бұйда тақтырған, 

Жітірме қазық қақтырған, 

Бозінген бота табар деп, 

Ырым қылып бақтырған. 

Бағланбайдың інгенін 

Қандай адам саттырған? 

Аттың басын бұрам ба, 
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Кешке дейін тұрам ба? 

Мінген атым қарагер, 

Ертерек бізге жауап бер! 

Сөзімді қабыл алыңыз, 

Бұл сөзіме наныңыз. 

Артынан хабар алайын, 

Жеті күн тоқтап беріңіз! 

Атқа мініп шабайын, 

Сатқынды іздеп табайын, 

Пұлыңды алып берейік, 

Інгенді алып қалайық, – дейді. 

– Онда керуен басы айтады «Біз талай үлкен қалаларға бардық. Қайтуға жақындағанда бір қалада біреу 

әкеп сатты. Алпыс ділда беріп сатып алдық. Ондай ботасы болатын болса, обалына қалмайық, он күн 

тоқтап тұрамыз. Пұлын әкеп беріп, алып қалыңыз. Он күннен кешіксеңіз, кетіп қаламыз. Онда қалғаныңыз, 

– дейді. 

Екі мырза жүріп отырып, бес күнде кемпір-шалдың үйіне келеді. Мырзалардың келе жатқанын көріп, 

кемпір-шал жасырынып қалады. 

Мырзалардың ауылға келіп айтқаны: 

– Мінген атым қарагер, 

Келген жерім талай жер. 

Бозінгенді сұраймыз, 

Кемпір-шал, шығып жауап бер! 

Әуеден ұшқан сары екен, 

Анаға бала зар ма екен. 

Кемпір-шал, шығып жауап бер! 

Бағыланбайдың боз інген, 

Аман-есен бар ма екен! 

Кемпір-шал шықпайды. Екі кішкене қыз бала шығып, мырзаларға берген жауабы: 

– Адыра шыққан бадал ма? 

Мал-жаныңыз аман ба? 

Сіздер сұрап тұрғанда, 

Айтып тұрған заман ба? 

Айналайын мырзалар, 

Тәңірі қылса хал қанша. 

Байға Қыдыр дарып тұр, 

Бозінгені қайып тұр. 

Ай төбеден толыпты, 

Жыл мүшелі болыпты, 

Боталар уағы жетіпті, 

Бозінгені құрысын, 

Боталап қашып кетіпті! 

Екі қыз қалды амалды, 

Кемпір-шалдан хабар жоқ, 

Әлі күнге таба алмай, 

Кемпір-шалды барма екен, 

Тірі көрер заман ай?! 

Екі мырза ойлайды: «Ешкім сатқан емес екен, өзі боталап қашып кеткен екен, керуендер бізді алдаған 

екен. Енді біз барғанша керуендер көшіп кетеді. Біз бара алмайтын болдық!» – деп қапаланып тұрады. 

Сол уақытта Бозінгеннің ботасы емізік еметін уақыты болып, боздайды. Ботаның дауысын есітіп, екі 

қызға мырзалардың айтқаны: 

– Жалмаңдаған сары қар, 
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Жалынға күйген қара қар. 

Енесінен айырып, 

Жас ботаны қылдың зар! 

Екі жерде зарлатып, 

Кемпір мен шалдың пейілі тар. 

Ыңырсыған үйінде 

Жас ботаның үні бар. 

Тау менен тас күңіренді, 

Боз інгеннің күйіне, 

Жаратқан Жаппар құдая, 

Енесінен айрылған, 

Жетім бота тірі ме?! 

Мұны естіп, кемпір-шал өздері шығып, мырзаларға жалынып: «Күнәмді кешкін!» – дейді. Мырзалар 

кемпір-шалдың күнәсін кешеді. 

Алпыс ділдәні алып, күн-түн қатып, сыдыртып барса, керуендер түстен кейін көшуге қамданып жатыр 

екен. Ділдәсін беріп, түйені алып, келе жатқанда: «Ботам өлі ме? Тірі ме?» – деп, Бозінгеннің зарлағаны: 

– Құдайым берді тілегім, 

Қуанып келеді жүрегім! 

Мен ботамнан айрылып, 

Еңіреп, боздап келемін. 

Аман-есен бар ма екен?! 

Ботамды көріп, құдая, 

Жарылар ма екен жүрегім? 

Жолға түсіп желемін. 

Керуеннің қолынан 

Аман қайтып келемін. 

Өлерде көрген ботамды 

Қайткенде тірі көремін?! 

Керуені құрысын, 

Ауыр жүкті көп артып, 

Жауыр қылды арқамды-ай, 

Қуанғаннан құдай-ай, 

Келемін зарлап шыдамай. 

Тірі көрер күн бар ма, 

Боташымды, қалқамды-ай?! 

Түзелді құдай жүрісім, 

Ойымнан кетті керісім, 

Шындап құдай жаратсаң, 

Көрсетпе ботам терісін! 

Қоқтыға біткен шайыр-ды, 

Қойшылар қойын қайырды. 

Өлерде көрген ботамнан, 

[Аямас қулар айырды. 

Боташымнан айырылып, 

Артыма жылап қайырылып, 

Жат қолында қаңғырдым, 

Еңіреген зар күйіме 

Жер менен көк жаңғырды. 

Сүймеген тәңір залымды, 

Есітті мұңлы зарымды.] 

Қу кедейлер айырды! 
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Кедейлер білген байырды, 

Мен ботамнан айрылып, 

Бір құдай білді зарымды. 

деп түйе бұрқырап-боздап күндік жерге келеді. Ботаның қарасын көргенде, тұла бойы еріп, түйенің 

бақылдап боздап арман қылып айтқаны: 

[Аман көріп ботамды, 

Емізер күнім бар ма екен?] 

Жар жағалай жүгіріп, 

Тал бүршігін сыдырып, 

Жегізер күнім бар ма екен? 

Аман көріп ботамды, 

Емізер күнім бар ма екен? 

Айналайын жан ботам, 

Немене болып қалды екен! 

Кекіре біткен көк ойға, 

Көлбетер күнім болар ма? 

Сарымсақты сары ойға, 

Ойнатар күнім болар ма? 

Айналайын жан ботам, 

Немене болып қалды екен. 

Сайға шыққан сарымсақ 

Жегізер күнім барма екен?! 

Бауырымдағы қара емшек 

Емізер күнім болар ма? 

Айналайын жан ботам, 

Немене болып қалды екен. 

Көнге біткен көк шалғын 

Жегізер күнім барма екен?! 

Көнектей толған қара емшек 

Емізер күнім бар ма екен? 

Айналайын жан ботам 

Немене болып қалды екен?! 

Жібектен бұйда мұрнымда 

Шұбылтар күнім болар ма? 

Бағланбайдың Бозінгені 

Алтын бота тапты деп, 

Қуантар күнім бар ма екен? 

Жібектен бұйда мұрнымда 

Түйілтер күнім бар ма екен? 

Бағланбайдың інгені 

Күміс бота тапты деп, 

Сүйінтер күнім бар ма екен? 

[Серке беріп көкпарға] 

Көкбарыға нар беріп, 

Елі-жұртын аулына, 

Жылытар күнің бар ма екен?! 

Ей құдая жан ботам, 

Немене болып қалды екен?! 

Мен ботамды ерітіп, 

Тел қозыдай телшітіп, 

Бағланбайдың аулына 
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Барар күнім бар ма екен! 

Айналайын боташым, 

Немене болып қалды екен, 

Түйе аунаған шаңдаққа 

Аунатар күнім бар ма екен! 

Түйе ішінде секіріп, 

Ойнатар күнім бар ма екен! 

Ұйықтап жатқан жерінде, 

Қабырғадан тістелеп, 

Қақ төсінен иіскелеп, 

Оятар күнім бар ма екен!? – 

деп боздаған Бозінген ботасына келіп қосылып, мауқын басады. Бай түйесі менен ботасын алып қуанады. 

Елі-жұртын жинап той қылып мұратына жетеді. 

182. Ботаның кешірмесі 

Бір байдың қызы бір төренің ұлына ұзатылып, оның жасауына бай жүз ақ 

түйе беретін болыпты. Енесін еміп жүрген бір жас ботаны да енесінен мезгілсіз айырып сан толтыру үшін, 

сол түйелердің қатарында беріпті. 

Ботасынан айырылған інген ботақанын сағынып зарықса, бота енесін 

онан бетер сағынып зарығыпты. 

Сонан жол-жөнекей, әлгі жас бота түйелерден бөлініп, қашып шығыпты. 

Оның есі-дерті иесін бір көру болыпты. 

Ол қалың шилеуітті аралап, құлағын тіге жортып келе жатады. 

Ол қоғалы қамысқа жетеді. Оның ішін аралап бір мезет екпіндей желеді де, құлағын тігіп тұра қалады. 

Өркешіңе бас қойып, аяулы анам, 

Ұйықтар күнім бар ма екен? 

Қарақат көзіңе қадалып, анам, 

Ұйықтар күнім бар ма екен? 

Көнектей болған емшегіңді, анам, 

Емер күнім бар ма екен? 

Қақ төсіңді искелеп, анам, 

Еркелер күнім бар ма екен?! – деп іштей зарлайды. 

Сонан ол шеті мен бұл шетіне көз жетпейтін, шалқар көлге келіп бөгеледі. 

Бота онан өтудің амалын таба алмай дағдарып тұрғанда, көл ішінен үлкен бір балық шоршып шыға келеді. 

Ол балық ботаға жаны ашып, оны көлден өткізіп қояды. Бірақ ботаның қуанышы ұзаққа бармайды. Ол 

тағы бір пәлеге тап болады, бір түйеші оны ұстап алып, өзінің бурасына қосақтайды. Енесін қатты 

сағынған бота зарлаумен болады. 

Бура оның мән-жайын сұрайды, бота оған басынан кешкенін түгел айтады. 

Бура да ботаны қатты аяп кетеді. Сонан ол бұйданы тісімен қиып, түйешіге білдірмей, ботаны босатып 

қоя береді. Жүрісін жеделдеткен бота, көп өтпей өзінің байырғы мекеніне келіп, енесін табады. 

Інген ботақанын ойлай-ойлай оттаудан қалып, өлуге жеткен еді, ол орнынан тұра алмай, ботасына телміре 

қарап, көз жасын көлдетеді: 

– Мен енді өлемін, мен өлгеннен кейін сен солтүстікті бетке алып ағаң – 

ды ізде, ағаңның бойы тапалдау, шудалы, өзің сықылды ақ. Онымен бірге болсаң, алаңсыз өмір өткізесің. 

Есіңде болсын: ағаңды іздеп шыққан жолыңда жал басына түнеме, ескі жұртқа әсте түнеуші болма, 

төбешік кезіксе, оның оңтүстік жағына түсіп түнегейсің, ал ағаң бар керуенді тапсаң, ағаңның артында, 

түйелердің ортасын ала жүр, – деп ақыл айтады. 

Сөзін бітірген інген жасты көзбен дүние салады. 

Сонан бота солтүстікті бетке алып, ағасын іздеп жол жүріп кетеді. Жол-жөнекей енесінің сөзін есіне алған 

бота «Не болар екен, жал басына түнеп, бір байқап көрейін» деп жал басына түнейді. Жал басы желді, 

суық еді. Енесінің өсиетін ойлаған бота: 

– Анамның жал басына қонба дегені жал басы жалтаң, суық, тоңасың 
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дегені екен ғой, – деп ойлайды. Бота енді «Ескі жұртқа түнеп байқайын» деп мұны да білгісі келеді. 

Сөйтіп, ол ертеңінде бір ескі жұртқа түнейді, жыртқыш хайуандар ескі жұрттан тіміскілеп, жем іздеп көп 

келіп, ол сол түні көз ілмей шығады. Енесінің өсиетін есіне алған бота: 

– Анамның ескі жұртқа қонба деуінің себебі осы екен ғой, – деп ойлайды. 

Бота үшінші күні бір төбешікті тауып соның оңтүстік жағына түсіп 

түнейді. Ол сол күні тоңбайды, түн бойы жем іздеп, мазалап, тіміскілеп жүретін жабайы хайуандардан да 

аман болады. Төртінші күні ол ағасы бар керуенді табады, ағасымен кездеседі. Сонан ол шешем мені 

«Ағаңның артында, түйелердің ортасында жүр» деп неге айтты екен, осы сөздің сырын білейінші деген 

ойға келеді. 

Сонан ол әтейге түйелердің алдына шығып алады, оны басқа түйелер 

санынан тістеп, маза бермейді. Бұл болмаған соң, бота әтейге ығысып, түйелердің ең артында қалады. Бұл 

жолы бір бақташы қыз қамшының астынан алады. Сонан бота түйелердің қатарынан шығып жанасалай 

жүреді, бұл да болмайды. Құм, топырақ кіріп көзін аштырмайды. 

Сөйтіп, бота түйелер қатарындағы ағасының артына келіп, түйелердің ортасын ала жүреді, бұл жолы 

бәрінен тыныш болады. 

Ағасы қарайлас шөптің жақсысын жеп, судың тұнығын ішіп, жаманшылықтан құтылады. Ағасы оған 

үнемі күлдіргі әңгімелер айтып беріп, көңілін аулайды. Шат-шадыман тұрмыс кешіреді. 

Сонымен, бота «Анамның айтқан сөздерінде титтей де ағаттық жоқ екен-ау!» деген ойға келеді. 

183. Ешкі мен қасқыр 

Тасты таудың басында ешкі оттап жүр еді, таудың төменгі жағында тамақ іздеп, аш қасқыр жүр екен. Тау 

басындағы ешкіні көріп, қасқыр айтты: «Тау басында сен оттағандай шөп жоқ қой, онан да төмен түсіп, 

жердегі тәтті, шырынды шөпті жесейші». 

Ешкі қасқырға айтты: «Әй, шырағым, тау етегіндегі тәтті шөпті өзің үшін сақтарсың, ал маған тау басында 

да жақсы», – деді. 

184. Ешкі мен қасқыр 

Ертеде бір ақылды ешкі болыпты. Ол әр күні тауға шығып, соны шөп жеп, етекке түсіп өзен суын ішеді 

екен, күндердің бірінде ол бір аш қасқырға кез болыпты. Қасқыр ешкіні жемекші болып, оның қасына 

жетіп келеді. Ешкі жалтара алмай қалады. 

– Ешкі, басыңдағы арбиған нәрсенің не керегі бар? – деп сұрайды, 

қасқыр мүләйімсіп. 

– Бұл тәңірдің берген қос мүйізі, мұнымен кезіккен аңды жарып 

тастаймын, – деп жауап беріпті ешкі сыздана. 

– Қос мүйізіңнің қаншалық күші бар? Мені сүзіп көрші. 

– Жарайды, сен ана жерде қозғалмай тұр, саған мүйзімнің құдіретін бір 

көрсетейін, – депті ешкі. Сонан ол екпіндеп келіп анадай жерде көлденеңдеп тұрған қасқырдың астынан 

өте шығыпты. Сонан ол: 

– Әттеген-ай! Төменірек кетіпті, тағы бір рет сүзейін, – депті. 

Қасқыр тағы да тұрыпты. Бұл жолы ешкі екпіндеп келіп қасқырдың 

үстінен қарғып өте шығыпты. Сонан ол тағы да: 

– Қап! Бұл жолы өте жоғары кетті. Тағы бір рет тұр. Осы жолы сені 

жарып өлтірмесем әкемнен тумай кетейін! – депті. 

Мына ешкі шынында мені мерт қылатын ұқсайды деп ойлаған қасқыр 

зыта жөнеліпті. Ол көк жалтыр мұздан ызғып өте шығып, артына бұрылып, қарапты. Осы кезде әлгі ешкі 

мұздан тайып жығылып, орнынан тұра алмай жатыр екен. Мұны көрген қасқыр мұздан қайта өтіп, ешкіні 

жемекші болады. Сонда ақылды ешкі: 

– Қасқыр, қашпа, етігімді шешіп болғаннан кейін, сені бәрібір құтқармай 

сүзіп өлтіремін, – деп айқайлайды. Зәресі ұшқан қасқыр сол қашқаннан қас қағым аралығында көзден 

ғайып болады, сөйтіп, ешкі амалын тауып аман қалады. 

185. Екі лақ 

Ақ лақ пен қара лақ әрі жүгірді, бері жүгірді. Жан-жағына алақ-жұлақ қарады. Мына жағы – қалың шілік, 

ана жағы – қалың бау. Маңайында ешбір қой-ешкі көрінбейді. 
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– Сен ақ лақсың, түк білмейтін ақымақсың. Мені әрлі-берлі сүйреп жүріп, ақыры адастырдың. Жаның 

барында қойды тауып бер! – деп, қара лақ ақ лақты бүйірден бір түйіп кеп қалды. 

Қара лақ бір күн бұрын туған еді. Ол ақ лақтың ағасы болатын. Денесі шымыр, жұп-жұмыр, маңдайында 

екі мүйізі бар-тұғын. Өзі барып тұрған сотқар, желбас болатұғын. Ақ лақты «бауырым екен» деп аямайтын. 

Қит етсе «ақ лақсың – ақымақсың» деп мазақтайтын. Ашуланса болды, мүйізімен бүйірден түйіп қалатын. 

Өзі және жалақор болатын. Бағана: «Бә-ә, бә-ә! Мына жердің шөбін қар-а!» – деп, қалың шіліктің ішіне 

бастап келген де өзі болатын. Енді адасқан соң, ақ лақты жазғырып тұр. 

– Ақ лақ – ақымақ! Жаның барда түс деймін алға! – деп, зекірді қара лақ тағы да! 

Ақ лақ әрі ойланды, бері ойланды. Жүрген-тұрған жерлерін еске алды. 

– Ұзап кеткен қойды қалай табамыз. Кім біледі, ендігі тау асып, жайлауға жетіп те қалған шығар. Ал 

жайлауға барар жолды табу да оңай емес. Сонда да жол кесіп көрейін. Бірақ саған айтатын сөзім бар: 

ешкіммен егеспейсің, айтқанымды істейсің. Осыны орындамасаң, адасып өлеміз, – дейді ақ лақ. 

«Өлеміз» деген сөзді естігенде, қара лақ үрейі ұшып қорқып кетті. Қанша тентек болғанмен, ақ лақтың 

тілін алуға уәде берді. 

Ақ лақ жол бастап, алға түсті. Қалың шөпті олай-бұлай жапырып жүріп отырды. Алдынан жыра кездессе 

– секіріп өтті, тас кездессе – қарғып өтті. Сөйтіп екеуі бір кезде таудың етегіне келіп ілінді. Маңайда бір 

қара көрінбейді. Айнала жым-жырт. Ойда жоқта алдарынан бір түлкі шыға келді. 

– Туу, өзің бір аппақ қардай, әдемі лақ екенсің. Ағаң да әдемі. Шаршап қалған шығарсыңдар. Біздің үйге 

соғып, дәм татып кетіңдер. Менің де өздеріңдей екі балам бар, бірге ойнарсыңдар, – деді түлкі. Ал өзі 

ішінен: «Ақ лақ кішкентай екен. Қапысын тауып осыны жәукемдейін. Бірақ мұны көрген ағасы қорқып 

қашып кетеді-ау!» – деп ойлайды. 

Не айтатынын күні бұрын ойлап қойған ақ лақ былай деп, тіл қатты: 

– Түке, әнеки, ана төбенің басында, қара тастың қасында, бізді қасқыр күтіп отыр. Ол қара лақ екеумізді 

қонаққа шақырып еді. Сізге еріп кеткенімізді көрсе, ашуланады ғой. Қасекеңнің кәрі қатты. Мүмкін, өзіңіз 

де бізбен бірге жүрерсіз. 

– Жарайды, ендеше. Жүре беріңдер, мен арттарыңнан барармын, – деді де, түлкі бір қулық ойлады. 

Бір кезде алдарынан тайыншадай көкжал қасқыр кез бола кетті. Ол аузын арандай ашып, бірден екі лаққа 

тап берді. Қасқырды көрген түлкі сайға қарай зытты. 

– Қарным ашып келе жатыр еді, мұндай жақсы болар ма! Мен қазір сендерді жеймін! – деді қасқыр. 

– Қасеке, әнеки, ана төбенің басында, қара тастың қасында, бізді Арыстан күтіп отыр. Ол таудағы жортқан 

аң, ұшқан құс атаулыға патша болу үшін кеше осында келіпті. Ертеңгі асына екі бұзау, түскі асына екі 

лақ, кешкі асына екі қозы жейді екен. Сіздің мына қылығыңызды көрсе, ол бұлқан-талқан боп ашуланып 

жүрер. Тіпті, өзіңізді жазым етер, – деді ақ лақ. 

– Бә-ә! Әй, қасқыр! Мына арыстанды қара-а! Шақырып тұр, – деп бақырып қоя берді қара лақ тыныш 

тұрмай. 

Қасқыр қатты састы, әрі-бері алақтап тұрды да: 

– Бәлесінен аулақ. Бар, жандарың барында кетіңдер, түге! – деп жөніне жүре берді. 

Жүгірген бойымен екі лақ бір таудың басына шықты, тауға шығып қараса, тауды бөктерлей бір қора қой 

қаптап жайылып келеді, қойдың артында астында аты бар, қасында иті бар қойшы келеді. Қойды көргенде 

есі шығып қуанғаннан екі лақ «Бә...Бә..» деп маңырап қоя береді. 

Шопан ата жол бастап, бұрын келген ақ лақты жерден көтеріп алды. – Мен сендерді ойдан-қырдан іздеп, 

таба алмай қойып едім. Өздерінің тауып келгенін қарашы. Жарайсың, ақ лағым, жарайсың! Сені «Ақ лақ 

– ақымақ» деп мазақтайтындардың өздері ақымақ! – деп, ақ лақты құшақтап бауырына қысты. 

186. Ақылды лақ 

Бір бұзау, бір тоқты, лақ ел көшкенде жұртта қалыпты. Үшеуі адам болып қос тұрғызып алыпты. Қосы 

бір бұлақтың бойында екен, қасында бәйтерегі бар екен. Бұлардың хабарын естіп бір аю жеймін деп 

қостың қасына келген екен. Лақ аюды көріп алдынан жүгіріп шығып, қосына әкеліп, есік ашып енгізеді. 

Үйге кірген соң: «Аюға не береміз?» – дейді тоқты. Сонда лақ айтады: 

– Басқы аюдың басын ас, соңғы аюдың төсін ас, болмаса осы аюдың өзін сойып ас! – дейді. Бұлар аю 

жейді екен деп, аю орнынан тұра қашады. Қашып келе жатса оған қасқыр жолыға кетіп: «Қайдан 

қаштың?» – деп сұрайды. Аю: «Міне жерде тоқты, лақ, бұзауға барып едім, өзімді жеймін деген соң, 
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қашып әрең құтылдым», – дейді. «Ендеше екеуміз де баралық, бірігіп желік», – дейді қасқыр. Аю: «Мен 

бармаймын», – дейді. Қасқыр бір жіп тауып бір жағын аюдың мойнынан байлап, бір жағын өзінің 

мойнына байлап алып жүреді. Қосқа жақындағанда лақ шығып: «Ол аюға тоймаймыз», – дейді. Бұл сөзден 

бұрынғыдан жаман қорқып қайта қаша жөнеледі. Қасқыр буынып, жығылып қалады. Бұл жығылып 

жатқан қасқырға екінші қасқыр келіп: «Сен неғып жатырсың?» – дейді. «Мен неғып жатайын, аю сүйреп 

кетті», – деп бастан аяқ жөнін айтады. Сонымен үшеуі қайтадан барады. Мұны көріп, үшеуі бәйтерекке 

шығыпты. Лақ басына, тоқты ортасына, бұзау артына тұрыпты. Түбіне келіп қасқыр бал ашып: «Жейміз 

бе, жоқ па?» – деп тұрғанда бұтақ сынып, бұзау жерге құлап түседі. Құлаған бұзаудан қорқып қасқырлар 

бет-бетіне қашып кетеді. Бұзау, лақтың иесі күз айналып келіп, қосты тауып алады. «Бір лақтың ақылы 

сондай болыпты» деп қазақтың айтатыны осы. 

187. Бес ешкі 

Ертеде бір кедей болыпты. Оның бес ешкі, бір қара тоқтысы және бір құла аты болыпты. Кедей ешкілері 

мен тоқтысын байдың қойына, атын байдың жылқысына қосады екен. 

Бір күні азынап тұрған боранда бай бес ешкі мен қара тоқтыны, құла атты өз малынан бөліп, елсіз-күнсіз 

айдалаға айдап жібереді. 

Ұлып соққан боран, үскірік аяздан бүрсең қаққан бес ешкі бір тасқа келіп ықтайды да, тасжарғанның 

бүртігін кірт-кірт шайнап, тұра береді. 

Қара тоқты бишара оларға ере алмайды, «енді өлдім-ау» деп, маңырап тұрғанда, тап қасында бір түп 

көкпек көрініпті. Көкпектің түбіне келіп, теуіп-теуіп кеңейтіп, бүрлерін жалмап, жем етіп, бырт-бырт 

шайнап, ол жата беріпті. 

Жал-құйрығына қар қатқан, 

Қабағын қалың мұз жапқан, 

Арлы-берлі көп шапқан – 

Құла ат қамыстың арасындағы, бетін көбік қар жауып қалған бір құдыққа күмп етіп, түсіп кетіпті. 

Оқыранып, осқырынып, қайшылап тігіп құлағын, жұлып кеп ернеу құрағын, қүрт-күрт шайнап о да тұра 

беріпті. 

Сөйтіп кедейдің бар малы ақ боранның астында, қараңғы түнде айдалада қалыпты. 

Боранмен бірге құтырып, араны ашылған аш қасқыр жем іздеп келе жатып, қара тоқтының дәл үстінен 

түсіпті. 

– Қара тоқты, қара тоқты, сені жеймін! – депті қасқыр. 

– Ағатай, ағатай, мені жеме, ана жерде бес ешкі тұр, соны же, – депті тоқты. 

– Жарайды, – депті де қасқыр аузын ақсита түсіп, бес ешкіге жетіп келіпті. 

– Бес ешкі, бес ешкі, сендерді жеймін! 

– Қасеке, қасеке, жеме, ана жерде жалы құлағынан асқан құла ат құдыққа түсіп жатыр, соны же, – депті 

бес ешкі. 

– Жарайды, – депті де, қасқыр құлағын тікірейтіп, арқа жүнін сыртқа теуіп, құла атқа келіпті. 

– Құла ат, құла ат, мен сені жеймін! – депті қасқыр. 

– Сен қасқыр едің, мен ат едім. Ең болмаса, мені мына құдықтан шығарып ал, батпағымды тазарт, артыма 

шығып отыр да, бір аят оқы, сонан соң же. Онсыз да өлгелі жатырмын ғой, – депті құла ат. 

– Жарайды, – деп, қасқыр құла атқа құйрығын мықтап тістетеді де, құдықтан шығарып алады. Аяғымен 

тырналап, батпағын тазалайды. 

– Енді әрі қарап тұр да, иманыңды айта бер. Мен құранды келістіріп оқимын да, келістіріп тұрып сені 

жеймін, – депті қасқыр. 

Құла ат құлағын жымырып, артқы аяғын бауырына алыңқырап, тұра беріпті. 

Иен дала. Айсыз түн, азынаған боранда өзімнен басқа батыр жоқ деп, дандайсыған бөрі құла аттың артына 

шығып, шоңқайып отырады да, молдаларға ұқсап, екі көзін шарт жұмып, өзінше әндете, ұли бастайды. 

Аңдып тұрған құла ат қырындай түсіп, көз тастап, артқы аяғымен дәлдеп тұрып қасқырдың шықшытынан 

періп кеп қалады. Шықшыты сынып, екі көзі алдына ағып түскен қасқыр қылжиып жатып ұлиды: 

– Қара тоқтыны жемеген, 

Қабылан басым-ау, у...у... 

Бес ешкіні жемеген, 
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Бегпен басым-ау, у...у... 

Құла атты құдықтан суырып алған, 

Балуан басым-ау, у...у... 

Артына шығып, құран оқып, 

Көз жұмар молда ма едім? 

Ау...у!...– депті де, қылжиып жатып өліпті. 

Ертеңіне таң атып, боран басылған соң кедей бір төбенің басына келіп, былай деп малдарын шақырыпты: 

– Қой баласы – қоңырым, 

Ұя бұзбас момыным, 

Шопан ата түлігі – 

Қошқаным қайдасың? – 

Пұшайт, пұшайт! 

Жүнін жұлса, бақырған, 

Ешкі атасын шақырған, 

Өрісте өскен жануар – 

Шөкетайым қайдасың? – 

Шөре! Шөре! 

Жолға шықсам – көлігім, 

Жапанда жүрсем – серігім, 

Қамбар ата өсірген, 

Құла атым менің, қайдасың, 

Құрау! Құрау! 

Бұл дауысты естіген соң, құла ат қар бұзып, бес ешкі шұбап жол салып, қара тоқтыны соңдарынан ертіп, 

аман-есен иелерін тауыпты. Кедей малдарын әкеліп жылы қораға кіргізіп, астарына жайлап көң төсеп, 

пішен мен жемге тойғызып, олардың көрген-білгендерін сұрапты да, әңгімеге әдбен қанып алған соң: 

– Сен неге басыңды сауғалап, бес ешкіні саудаға салдың? – деп, қара тоқтыға кінә қойыпты. 

– Мүйізім болса өскен жоқ, буыным болса қатқан жоқ, өзім жалғыз, әрі әлім келмейтін болған соң, 

солардан бір зауал болар деп, бес ешкіге жіберіп едім, – деп жауап беріпті қара тоқты. 

– Сендер неге өз бастарыңды сауғалап, құла аттың басын саудаладыңдар? – депті бес ешкіге. 

– Сіздің құла атпен талай рет қасқыр соққаныңызды білеміз. Сондықтан ер қанаты ат еді ғой, бір зауал 

содан болар деп едік. Онымыз дәп келді, әйтпегенде аш қасқыр бәрімізді де жеп қоятын еді, – депті 

ешкілер. 

188. Домбырашы теке 

Күндер де бір күн қошқар, теке, бұзау үшеуі жолдас болып, алыс сапарға шығыпты. Үшеуі жолда келе 

жатып, екі қос уыстай сұлы тауып алыпты. Енді мұны үшеуіміз қалай тең бөлісіп жесек екен деген кеңеске 

кіріседі. Сонда теке тұрып: 

– Мен таптым, – дейді. Оның өзі лақ теке болса керек. 

– Үшеуіміздің ең кішіміз сен екенсің, олай болса, айта ғой, не істеу керек, –депті қошқар мен бұзау. 

– Меніңше, бұзау ағайдың аузы үлкен ғой, алдымен бір асасын, одан аузы кішірек қошқар ағай екі асасын, 

сонан соң ең аузы кіші мен үш асайын, сонда үшеуміз де бірдей асаған боламыз, – депті теке. Оны ана 

екеуі де теріс көрмепті. 

Сөйтіп, үшеуі сұлыны бөліп жеп алып, тағы жүреді. Бір жерге келгенде үшеуінің алдыларынан бір өлген 

түлкі кез болыпты. 

– Мұны қайтеміз? – дейді қошқар. 

– Бұл да жолымыздан табылған олжа ғой, керек болар, ала жүрелік,-дейді бұзау. 

– Бұны кім алып жүреді?- дейді қошқар. Сонда теке тұрып: 

– Бұзау ағай бізден үлкендеу ғой, мұны сол арқалап жүрсін, – депті. Мұны бәрі де мақұл десіп, өлген 

түлкіні бұзау алып жүреді. Үшеуі сол бетімен келе жатып, бір иесіз ескі тамға кез болады. 

– Үй ішінде не бар екен,- деп өлген түлкіні далаға қоя салып, үшеуі бірдей кіріп барса, домбыра шертіп 

отырған түлкіні, оны тыңдап отырған аю мен қасқырды көріпті. 

– Е, жақсы келдіңдер ғой, отыра қалыңдар, домбыра шертісейік, – деп түлкі домбырасын текеге ұсынады. 
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– Жоқ, алдымен сіз шертіп өнер көрсетіңіз! – деп теке домбыраны алмапты. Сонда түлкі домбыраны безеп 

жіберіп: 

– Міңгір-міңгір, міңгірлік, 

Лақ біздің бір түстік. 

Міңгір-міңгір, міңгірлік, 

Қошқар біздің бір күндік. 

Міңгір-міңгір, міңгірлік, 

Бұзау біздің бір түндік, – дейді де, 

домбыраны текеге ұсынады. Теке домбыраны ала салып: 

– Міңгір-міңгір міңгірлек, 

Түлкі бізге тұмақтық. 

Міңгір-міңгір міңгірлек, 

Аю бізге төсектік. 

Міңгір-міңгір міңгірлек, 

Қасқыр бізге ішіктік. 

Міңгір-міңгір міңгірлек, 

Ал тамды қират дүңгірлет,- 

депті де домбыраны шертіп-шертіп жіберіпті. Сонда түлкі: 

– Бұлардың соңында әскерлері бар шығар,-деп далаға жүгіріп шықса, өліп жатқан түлкіге көзі түседі. 

«Таптым, бұлар аң аулап жүрген аңшылар екен, енді бұл жерден тез қашпасақ, бұлар бізді де мына түлкі 

сияқты соғып алады!» деп ойлайды да, дереу аю мен қасқырға хабар беріп, өзі қаша жөнеледі. Оның 

артынан екеуі де қашады. Бірақ қарыны ашқан қасқыр алақтап қала береді. 

«Бұлар не істер екен» деп тамның сыртынан тыңдап тұрады. Бір кезде текенің «Әлгілердің өзін қорқытып 

қашырдық-ау!» деп күлгенін естіген қасқыр: 

– Әй, не айтып тұрсыңдар? Теке, алдымен сені жайратпасам ба! Деп тұра ұмтылады, ана үшеуі қаша 

жөнеледі. Ызаланған қасқыр бұлардың соңынан қуа береді. Бір жерге барғанда, алдыларынан үлкен бір 

ін кездесіп, әлгі үшеуі соған кіріп кетеді. Іннің екінші жағы тесік екен. Бір кезде қасқыр да жетіп, інге 

басын сұға бергенде теке аңдып тұрып, қасқырдың басын мүйізімен қыса қойыпты да: 

– Ал қошқар аға, шамаң болса, ұмтыл! – депті. Сол кезде қошқар іннің ана жағынан шыға сала жетіп 

барып, қасқырды соғыпты-ау келіп...қасқыр ойбай салып, зорға құтылыпты да, тұмсығының қанын 

сорғалатып қаша жөнеліпті... 

Сол қашқанымен биік бір таудың басына шығып ұлып, қасқырларды шақырыпты. Жиналған қасқырлар 

одан: 

– Не болды, – деп сұрапты. 

– Ойбай, ана жақта бір... сондай, үш ұста бар екен, солар кездесіп қалып, жалғыз өзімді ұстап алды да, 

біреуі қышқашымен мойнымнан қысып тұрып, екіншісі балғамен ұрып-ұрып қоя берді, – сонда басқа 

қасқырлар тұрып: 

– Жүр ендеше, ол ұсталарды бізге көрсет, бәріміз жабыла барып, балғасын өздерінің тұмсығына соғайық! 

– деседі де ұсталарды іздеуге жүреді. Бұлардың алыста қаптап келе жатқанын қошқар көріп: 

– Ойбай, қасқырлар келе жатыр қашайық, – дейді. Үшеуі қашады. Бір жерге келгенде алдыларынан бір 

бәйтерек кез болыпты. Теке алдымен бұзау мен қошқарды теректің басына шығарып, онан соң өзі шығып 

биігірек жеріне орнығып отырып алады. Бір заманда қалың қасқыр келіп, теректің басынан үшеуін көреді. 

– Енді бұлар құтыла алмайды! – деп қасқырлар бірінің үстіне бірі шығып, теректің басына жақындайды. 

Сол кезде теке тұрып: 

– Жақсы болды. Мына қасқырлар келген екен. Ал қошқар аға, мен қышқашыммен тұмсықтарын қыса 

берейін, сіз балғаңызбен соғып құлата беріңіз,-депті. Сол-ақ екен алғашқы таяқ жеген қасқыр ең астында 

тұр екен. Қорқып қалған сорлы, текенің сөзін естігенде тұра қашады. Оның үстіндегі қасқырлардың бәрі 

құлап, өлгені өліп, мертіккені мертігіп, қалған саулары әлгі қасқырлармен еріп зыта жөнеліпті. Сөйтіп, 

теке лақтың айласымен үшеуі аман құтылыпты. 

189. Ақымақ теке 
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Бір теке шөлдеп, терең бұлаққа түсіп, су ішті дағы қайтадан шыға алмай бақыра бастады. Оның дауысын 

естіп, түлкі келіп айтты: 

– Әгәрда, сенің иегіңдегі сақалыңның хисабы сайын, басыңда ғақыл болса, сенің бұл ұраға түсерден 

бұрын, қалай шығуды ойлар едің. 

190. Жетім қозыны қасқыр жегені 

Ертеде көктем күнінде көшершілік заманында бір қозы қойдан адасып жатып қалады. Ел жөңкіліп ұзап 

кетіпті. Қозы жалғыз өзі жайылып жүреді де, бір күні бір көлшікке кез келіп, су ішіп жатқанда бір қасқыр 

келіп су ішті де, қозының ізін көріп, қозының артынан іздеп жүріп тауып алады. Қозы қасқырды көріп 

қорқып тұрды. 

Қасқыр қозыға: «Мен сені жеймін», – дейді. Қозы: 

– Не жазығым бар, тақсыр? – дейді. Қасқыр: 

– Үш жылдан бері ішіп жүрген суымды лайлап жүрсің, қояды десем қоймайсың, – дейді. Қозы: 

– Менің туғаныма үш ай болған жоқ, үш жылдан бері суыңды қалай лайлаймын, – деді. Сонда қасқыр: 

– Сен болмасаң сенің енең, болмаса сенің аталарың, – деді де қозыны кеңірдегінен алып, жерге бір соғып 

жеп қойды. 

191. Қошқар мен теке 

Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Өздері кедей екен. Күн көрерлік бар малы – бес қой мен бес ешкі 

екен. Олардың сүтін ішіп, құрт-майын және жыл сайынғы өсімді төлін сойып жейді. Терісін, жүн-

жұрқасын үстеріне киім қып киеді. Бес қой мен бес ешкі не көбеймейді, не азаймайды. 

Бес қой мен бес ешкі өріске өздері жайылып, бұлаққа өздері барып су ішіп қайтады. Олар не ит-құсқа, не 

ұры-қарыға жем болған емес. Шал мен кемпір оларды кешке өрістен қайтқанда түгендеп қораға кіргізіп 

алады да, ертемен түгендеп шығарып салады. Бес қой мен бес ешкіні аман-есен сақтап, бағып-қағып 

өсіретін бақташы да, күзетші де қошқар мен теке еді. 

Қошқар мен теке шал мен кемпірдің жанындай ең жақсы көретін малы еді. Мал емес-ау, өздерінің туған 

баласы сияқты еді. Қошқар мен теке шал мен кемпірдің не айтқанын түгел ұғатын, түгел орындайтын. 

Шал мен кемпір де текенің естілігіне сенетін. Теке қой мен ешкіні өрістен ертіп мезгілінен ерте қайтатын 

болса күн ырайы бұзылып жауын-шашын, боран боларын сезіп, алдын ала сақтық жасайды. 

Қошқар мен текенің бастауымен ешкі мен қойлар шу көтеріп маңырап, үркіп-үрпиісетін болса – жақын 

жерде бұлардың ізін аңдып қасқыр мен ұры жүргенін сезіп, алдын ала сақтық жасайтын-ды. 

Қошқар мен теке екеуі жандай дос еді, біріне-бірі қамқор ақылшы серік болатын. Сонымен бірге олардың 

бірінде жоқ мінез қасиет екіншісінде бар еді. Қошқар аңқау, аңғал мінезді қорқақтау еді. Бірақ қайратқа 

мықты, текеге сенетін, ал теке айлалы, ақылды, көп жайды күні бұрын болжап білгіш көреген еді. 

Осындай мінез қасиеттерін жақсы білетін шал мен кемпір қошқар мен текені аз ғана малымның құты – 

иесі, күн көрерлік ауқатымның таянышы-сүйеніші деп білуші еді. 

Күндерде бір күні шал қатты ауырып, төсек тартып, жатып алды. Кемпір шалының аузына су тамызып 

күні-түні қасынан шықпады. Қошқар мен теке бұл жайды әбден түсініп, шал мен кемпірді жоқтаған жоқ, 

өздері қорадан шығып жайылып, өздері қайтып келіп жүрді. Үй қасынан алыстап кетпей, сақтанып 

жайылатын болды. Шал науқасынан жазылмады, халы күннен-күнге ауырлай берді. Кемпір көлдей жасын 

төгіп, жылаудан басқа түк бітірмеді. Шал осындай әл үстінде жатқан кезде ел аралаған қара бақсы келді. 

Қобызын ойнап, тамырын ұстап шалды қарады да, емін айтты: «Ең жақсы көретін, қасиет тұтатын бір 

малыңды сойып, қан-жыныңмен ұшықтап, емдеу керек», – деді. 

Мына сөзден шал мен кемпір шошып кетті, ең жақсы көретін малы қошқар мен текені қалай өлімге қимақ! 

Қасиет тұтатын қошқар мен текені бұл құрбандыққа қимаймыз, басқа бір қоймен емдеңіз, – деді, шал мен 

кемпір қара бақсыға жалынып. Бақсы айтқанынан қарысып қайтпады. 

– Нағыз жаныңа бататын, қимасыңды құрбандыққа шалып емдеген ем қонады. Басқа малмен мен 

емдемеймін, – деді. 

Шал мен кемпірдің амал-айласы құрыды. Екеуі бірдей егіліп жылады. Қошқар мен текенің бірін сойып 

емдесе, шал жазылмайтын сияқты болып көрінді. 

Ал соятын болса бар күн көріп, қорек қылып отырған аз ғана малы бірге құритындай көрінді. 

Бәрінен де жан тәтті, адам өмірі ардақты ғой. Шал мен кемпір әрі жылап, басқа қылар ақыл-айласы 

таусылып, ақыры қошқар мен текенің бірін соймақшы болды. 
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Теке бұл жайдың бәрін сезіп білді. Түн ішінде қошқарды оятып алып, оған сұмдық хабарды естіртті. Әрі 

жылап, әрі ыза болған екеуі уәде байласты да, түн ішінде ешкімге сездірмей туып-өскен мекенін тастап 

жүріп кетті. Ойласқандары шал мен кемпірді емдейтін дәрі шөп іздеп таппақ. 

Қошқар мен текені іздеп артынан қуған ешкім болған жоқ. Кім қуады? Шал ауру, кемпір өз бетімен мал 

іздей алмайды. Сонымен қошқар мен теке сол кеткеннен кете барды. Ессіз даланы, сай-саланы, таулы 

орман араларын, өзен-бұлақ бойларын аралап, мекендеп от оттап, суын ішіп бірнеше күн жол жүрді. Аяқ 

аттаған сайын қауып-қатер кездесті бұларға. Бірде қасқыр сияқты жыртқыш аңдардың кезіп-жортқан 

іздеріне душар болады, кейде түн ішінде айналада ұлыған қасқырдың үнін, ақырған аюдың, қорсылдаған 

қабанның дауыстарын естіп, жаны алқымына тығылғандай үрейленді. Бәрінен де жасырынып, ептеп 

сыбдырын сездірмей жүріп қаша өтеді... 

Қайда барарын, қайда мекендеп өмір сүрерін қошқар мен теке әлі анықтаған жоқ. Елсіз дала, тау, орман 

арасында дәрі шөптің қайда екенін де білмейді. Елсіз дала, тау, орман арасында жыртқыш аңдарға 

кездессе, бас салып талап жеп қояды. Ал ел қарасына жақындап, адамның көзіне түссе бас салып екеуінің 

бірін және сойып жеп қоюы мүмкін. Бірақ, елсіз, адамсыз жерде тіршілік етіп өмір сүру тағы мүмкін 

еместігін екеуі де жақсы түсінеді. Құтылатын жалғыз жол – шалды жазатын дәрі шөп. Ол табылса, 

қорықпай үйге қайтып бармақ. 

Осылайша, қошқар мен теке жазық бір далада келе жатыр еді. Теке жел жақтан көтерілген бұлтқа қарап 

тұрды да: 

– Бүгін сұрапыл жауын болады екен, кел, қошеке, күрке жасап алайық, – деді. 

– Өзің сиятын шағын күрке жаса, менің жүнім қалың, етім майлы, жауын астында жатсам да түк етпеймін 

ғой, – деді. Теке «маһм-маһм!» деп жүріп, жұлып шөп жинайды, бір шоқ тобылғының түбіне шөпті үйіп, 

өзі сыйғандай етіп жылы күрке жасап шықты. Кешке қарай күн райы бұзылды, кілегей қара бұлттар 

аспанды түгел жауып сапырылып ағылып, сатыр-күтір, жарқ-жұрқ етіп нажағай ойнады. Шелектеп 

құйғандай нөсер жауын үдеп жауа берді. 

Асты-үсті, жан-жағы шөппен жабылып қымталған жылы күркенің ішінде теке мынадай сұрапыл жауынға 

ұрынбастан үсті-басы құрғақ, жайбарақат тынығып жатты. Ал төңкерген қазандай семіз құйрығын жел 

ұрған жауынның бетіне тосып, күркенің қасына ықтай қошқар жатты. Бірақ қошқар көпке шыдай алмады, 

асты-үстінен бірдей сорғалаған мұздай суық су, азынап ұйтқып соққан жел қошқардың қалың жабағы 

жапқан семіз терісінен өтіп етіне, етінен өтіп сүйегіне жетті. Қошқар дірілдеп, қалшылдап тоңа бастады. 

Ақыры шыдамы таусылып: «Теке, ә, теке! Мен жаурадым, менде бір білместік болды. Мені жылытпасаң, 

халым нашарлап барады», – деп жалынды қошқар. Теке: 

– Ендігәрі ондай ақылсыздық істеме, – деп, тар болса да күркесіне қошқарды кіргізіп алды. 

Ертеңіне жауын басылды. Күн ашылды. Қошқар мен теке жолға шығып жүріп келе жатты. Түске таман 

аспанда ыдырап бітпеген бұлттардың қозғалысына қадала қарап тұрып теке: 

– Бүгін қар жауып, боран болуы ықтимал. Күрке жасап алайық, қошеке! – деді. Бұған қошқар абыржи 

қоймады. 

– Қар қалың, жүннен өтіп кететін жаңбырдың суық суы емес қой. Құйрығымды желге төсеп жата берем. 

Қылшығың селдір, терің жұқа саған күрке жасап алу әбден дұрыс, – деді қошқар. 

Теке жолдасына қайырып тіл қатпады. «Маһм-маһм!» деп жүріп, жұлып шөп жинады. Бір шоқ ақ шидің 

ығына қалқалай шөпті үйіп-үйіп, өзі сыйғандай етіп жылы күрке жасап шықты. 

Кешке қарай, күн райы бұзылды. Бурыл ала бұлттар аспанда жөңкіліп ағылып, жапалақтап қар жауа 

бастады. Құйындатқан суық жел соғып, аспан мен жер бетін ұйтқыған ақ түтек боран жауып кетті. 

Мынадай сұрапыл боранда теке жылы күрке ішінде жайланып, тынығып жататын болса, төңкерген 

қазандай семіз құйрығын боранға тосып, күркенің қасында жатқан қошқардың халі мүшкіл еді. 

Ұйытқыған боран, азынаған суық аяз қошқарды титығына жете жауратты. Қошқар ақыры шыдамы 

таусылып: «Теке! А, Теке! Менің халім бітуге айналды, күркеңе кіргізбесең, енді құрып кететін түрім бар. 

Ендігәрі айтқаныңды екі етпеймін», – деп жалынды. Теке: 

– Ендігәрі ондай ақылсыздық істеме, – деп, тар болса да жаураған досын күркеге кіргізіп алды. 

Ертеңіне боран басылды, күн ашылып жылынды. Қошқар мен теке жолға шығып жүріп келе жатты. Келе 

жатып теке жер шолып отырды, құс ойнаған, қасқыр, қоян жүрген жымдарды, аю қабан жортқан 
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соқпақтарды қадағалап, барлап, біліп, сақтық жасап отырды. Күн кешкіріп, ымырт жабылар кезде теке 

келіп тоқтай қалды. 

– Қошеке! Қасқыр апанының үстінен шығыппыз, жан-жағына тарап кеткен іздер сайрап жатыр ғой, міне! 

– деді. 

– Ойбай! Теке! Енді біржола құрыдық қой, – деп, қошқар қорқып дірілдей бастады. Бірақ теке саспады, 

абыржымады, қорықпады да. 

– Бұдан қашып құтыла алмаймыз, ізімізді сезеді де, қайда кетсек те қуып жетіп құртады. Құтылатын 

жалғыз амал сол – қасқыр апанының өзіне тығылу, – деді. Бұдан тіпті шошынған қошқар: «Не дейді мынау! 

Не дейді!..» дей берді қалшылдап. Алайда теке досының ақылына енді қарсы болуға шамасы да қалмады. 

Текенің артынан ере берді. 

Теке бастап жүріп отырып, көп ұзамай қасқыр апанына келді. Кең апанның бір жағы қуалап қазылған 

үңгір ін екен. Екеуі де ішіне кіріп, дәл кіре беріс тар ауызда теке өзі тұрды да, бір жақ бүйірін ала 

қалтарысқа қошқарды қойып: «Мен соқ дегенде әйтеуір қасқырды аямай мүйіздеп соға бер, қорықпа», – 

деп ақылын айтты, түні бойы қасқырдың түнгі жорықтан қайтуын ұзақ күтті. 

Таңға жақын ешнәрседен хабарсыз түнгі жорықтан қалжыраған қасқыр жалқау басып келіп апанға секіріп 

түсті де, інге кіре берді. Теке найзағайдай шаншылған екі тік мүйізін қасқырдың қыл тамағынан орап 

қылғындырып, іннің төбесіне тіреп тұра қалып: – Тоқтым, тоқтым, соқ, – деп айғай салды. Қошқар 

бөгелген жоқ. Доғадай иілген зор, тастай ауыр мүйізін қадай пәрменімен қасқырды бүйірлеп қойып-

қойып жіберді. Бір жақ қабырғасы мен алдыңғы аяғынның бір жіліншігі жазым болғандай қыңсылап, 

өкіріп бір құлап түсті де, жан беріп өлу оңай ма, бұрылып алып шойнаңдай кейін қаша жөнелді. Артынан 

қошқар мен теке недәуір жерге қуып тастады. Қуып бара жатып: «Тоқтым, тоқтым, соқ», – деп қояды теке, 

осы дауысты естіген қасқыр одан сайын үрейленіп зыта берді. 

Таң атып, күн шықты. Қошқар мен теке отын оттап, суын ішіп жүріп келе жатты. Жолшыбай дәрі шөпті 

іздейді. Сәске мезгілінде теке жер, із, шымдарда шолып келе жатып: 

– Апырай, бізді он екі қасқыр іздеп келе жатқан екен, енді тезірек жүріп, анау көрінген бәйтерекке жетіп 

алайық, – деп аяғын жүгірте басты. Қошқар мен теке терең жайқын дарияның жағасында биік жарға біткен 

бәйтерекке жақындап келгенде, алыстан шаңдатып, шапқыласып келе жатқан бір топ қасқырлар да 

көрінді. Бәйтерекке жетісімен теке бұтағына оңай секіріп басына өрмелеп шықты, ал қошқар ауыр денесін, 

майлы құйрығын көтеріп секіре алмады, бәйтерекке шыға алмады. Теке жерге қайта жылжып түсті де, 

қошқарды құйрығынан сүйемелдеп көмектесіп, бәйтеректің ең төменгі бұтағына шығарды. Өзі одан 

жоғары бір бұтаққа өрмелеп шығып, келіп жеткен он екі қасқырға қарап отырды. Он екі қасқырдың бірі 

түндегі бір аяғы мертіккен ақсақ қасқыр екен, бәрі де бәйтерекке шығып отырған қошқар мен текені көріп 

тілдерін салақтатып, сілекейін шұбыртып, қуанысып іске кірісті. 

Әуелі бәйтеректі құлатпақ болып, жан-жағынан тырнап қаза бастады. Бірақ жуан бәйтеректің жер астын 

алыстап қуалаған тамырлары да жуан берік еді, топырағын қазып жуан тамырға жеткенде қасқырлар 

басын шайқап тұрып қалды. 

Бәйтерекке секіріп, өрмелеп шықпақ болып еді, одан ешнәрсе өнбеді. Жығылып түсе берді. Ақыры бірін-

бірі сатылап көтеріліп, бәйтерек бұтағындағы қошқар мен текені алмақ болды. Ең астыңғы саты болып 

ақсақ қасқыр тұрды, онан кейін басқалары бірінің үстіне бірі сатылап шығып, он екінші қасқыр төменгі 

бұтаққа отырған қошқарға жетіп майлы құйрығына арс етіп ауыз сала бастағанда, барлық амалы құрыған 

теке тек қана: 

– Тоқтым, тоқтым, соқ! – деген айқайды ғана айтып салды. Осыны естіген баяғы ақсақ қасқыр тағы да 

қабырғама тепкілейді екен деп, зәресі ұшып саты болып тұрған орнынан қаша жөнелді. Басқа он бір 

қасқыр биік жардан аунап дарияға топылдап құлап түсіп, малтып шыға алмай терең суға бір батып, бір 

шығып кете барды. Бәйтерекке өрмелеген қасқырлардан қорқып, есі ауып талып қалған қошқар сірескен 

жабағы жүннен бәйтерек бұтағына ілініп, аман қалды. Ақсақ қасқыр артына жалтақ-жалтақ қарай зытып 

отырды. 

Қошқар мен теке отын оттап, суын ішіп тағы да жүріп келе жатты. Олар таулы-тасты, қалың шытырманы 

мол тоғайдың ішіне келіп кірді. Күн кешкірді, қас қарайып ымырт жабылды. Жазықтан гөрі тоғай 

арасының қорқынышы көбірек. Жан-жағына алақтап, қорқып келе жатқанда әр шоқша қарағай шоқшиып 
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отырған аюға ұқсайды. Сытыр еткен ағаш бұтақтарының сыбдыры – аңдып бас салғалы тұрған аш 

қасқырды елестетеді. Осылай қорқып келе жатқанда теке кенет жуан қарағайдың түбіне тоқтай қалды. 

– Қошеке, көрдің бе мынаны, аңшы өлтіріп, терісін сыпырып әкеткен қасқырдың басы мен сүйектерін, – 

деді. Қошқар өлген қасқырдың денесінен шошып, досына ешнәрсе айта алмады. Теке «мұның бір керегі 

болады» деп, қасқырдың басын қошқардың жалпақ құйрығының үстіне таңып берді. Екеуі тағы да жүріп 

кетті. 

Қап-қараңғы түн болды. Айналаның бәрі тау-тас, қалың тоғай түгел мүлгігендей. Тек ақырын аттаған 

қошқар мен текенің өз аяқтарының тықыры, өз жүректерінің дүрсілі ғана естілетіндей. Осылай қорқа, 

жан-жақтарына алаңдай жүріп келе жатқан екеуі алаңға шыға келіп еді. Жанған отты айнала қақтанып 

отырған бір топ қасқырдың үстінен шықты. Енді қашып кетуге болмайды, қасқырлар сезіп қалды. Теке 

қошқар досына: «Қорықпа, мынау басты осы жерге қойып кет те, менің артымнан ере бер», – деп, ілгері 

батыл аттап басып, от айнала шоқиып-шоқиып отырған қасқырлардың ортасына жетіп келді. 

– Салаумаликум, – деді теке оттың дәл жанына жайланып отыра беріп, қорыққан қошқар текенің артын 

ала тұрып қалды. Қасқырлар таң-тамаша қалып, мейлінше қуанысып, бір-біріне қарап, жымыңдап, мәз 

болып күлісіп: 

– Құдай сендерді біздің ортамызға қалай айдап әкелді десейші? – деді, қасқырдың бір арланы. Теке 

бұлардың енді бас салғалы отырған ыңғайын байқаса да сыр білдірместен: 

– Я, дәм айдап сендерге қонаққа келдік. Сендер әрдайым қой етіне құштар болсаңдар, құдай әмірі 

бойынша енді біз қасқыр етіне құштар болдық, – деді. Қасқырлар тағы да бір-біріне аң-таң болып қарасып 

алды. Арлан тәкаппарлықпен: «Ім, ім! Қонақасыларың дайын ғой!» – деп кекете бастап еді, теке қорқып 

қалтырап тұрған қошқар досына қарап: 

– Бұлар бізге оңайлықпен қонақ асы берер түрі жоқ көрінеді. Анау байлаудағы он бір қасқырдың біреуінің 

басын жұлып алып келші, мынау отқа үйтіп жейік, – деді. Қошқар аяғын жайлап басып, тастап кеткен 

басқа қарай жүре берді. Мына сөзді естіген қасқырларда үрей қалмады. Барлығы да қошқар кеткен жаққа 

қарай алаңдап қарай берді. «Мен байқайыншы», – деп, бір-екеуі тайып тұрды. Біраздан соң: 

– Әлгілер неге кешікті, – деп тағы бір-екеуі жөнелді. Бір кезде қанын ағызған қасқырдың басын оттың 

жарығына көрсетіп жақындай берген қошқарды көргенде арлан бастаған қалған қасқырлар дүркіреп қаша 

жөнелді. Басты жарық оттың жиегіне қақтап қойып, түні бойы қошқар мен теке жайбарақат дем алып, 

ұйықтап шықты. 

Ертеңінде қошқар мен теке тағы да жолға шықты. Қалың тоғай арасын кезіп жүріп келе жатты. Бір 

мезгілде теке тоғай арасын кезіп, өткен соқпақ іздерді байқап, әрі алыстан даурығып сөйлеген 

қасқырлардың дауысын естіді. 

– Түндегі қасқырлар аюға хабар берген екен, ізімізге түсіп, бәрі іздеп келеді бізді. Енді тезірек ыңғайлы 

бір қарағайдың басына шығып жасырынайық, – деді теке. 

Бұталы қалың, жуан бір қарағайға сүйемелдеп көмектесіп әуелі қошқарды шығарды да, артынан бір 

секіріп теке өзі шықты. Осы кезде балпаң басқан дәу қара қоңыр аю бастаған он шақты қасқырлар 

дыбырлап сөйлесіп, дәл қошқар мен теке орналасқан қарағайдың жанына жақын келді. 

– Ақымақсыңдар, құдайдың өзі айдап әкелген майлы тамақтан айрылып қалған сендердей ақымақты 

көргенім жоқ. Қорқақ қойдан батыр қасқыр қорқып қашып кетіпті деген атақтың өзі масқарашылық қой! 

– деді аю. 

– Я, ақымақ болдық, масқара болдық, әйеке! – деп, шуласты қасқырлар. 

– Ай! Менің қолыма бір тисе. Ім...ім... мына найзалы саусақпен мытыр едім келіп... Осы жерде бір бал 

ашып алайықшы, бүгін бір майлы құйрыққа ауыз толар ма екен деп аю арбаңдай басып, қошқар мен теке 

отырған қарағайдың түбіне шалқая келіп отырды. Он шақты қасқыр да көздерін қызартып, тілдерін 

салақтатып аюды айнала шоқайып отыра бастады. Осыларды көргенде зәресі ұшып, есі ауып кетті. 

Қошқар аяқтарымен тіреп, салмағын тең ұстамағандықтан отырған бұтағы сатыр-гүтір майысып, сынып 

төмен құлап бара жатты. Мұны көріп отырған теке: 

– Ең мықтысын қарма! Ең семізін қарма! – деп айғайлады. Сөйткенше болмады, қошқар пәрменімен келіп 

аюдың дәл төбесінен шаншыла құлап түсті, қасқырлар тым-тырақай қаша жөнелді. Мойны үзіліп өкірген 

аю біраз жатып жан тапсырды. Теке денесі ауырлап домалап жатқан досы қошқарды сүйемелдеп 

тұрғызып алып, тағы жүріп кетті. 
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Қошқар мен теке отын оттап, суын ішіп, қалың тоғай арасында бірнеше күн жол жүрді. Әлі дәрі шөп 

табылар емес. Қашып кеткен қасқырлар тоғай ішін шулатып ұлып, ұрандасқанын, аю мен жолбарысқа 

дейін барып арыз етіп, тоғай ішінде емін-еркін сайраңдап жүрген қошқар мен текеден кек алудың 

керектігін айтып жар салғанын, өздерінің ізіне түсіп, іздеп жүргенін қошқар мен теке біліп келе жатты. 

Бір күні кешке таман теке соқпақ іздері, алыстан талып жеткен шаң-шұң дауыстарды байқап: 

– Көптеген жаулар ізімізге түсіп қуып келеді. Тез жүрейік, салқын лебі келеді. Алдымызда үлкен дария 

болуы керек, соған жетейік, – деді. Тездетіп жүгіре басып жүріп отырып көлденең керіліп жатқан үлкен 

дарияның жағасынан келіп шықты. Дарияның ортасы кең арал, аралдың арғы жағы тағы жайқын су, судың 

арғы жағы тағы құрғақ жер еді. Бәрін де қошқар мен теке шамалап байқап көріп тұр. Ұлып шулап, 

гүрілдеп ақырып аю, жолбарыс, қасқырлар арттан жақындап келіп қалды. 

Теке досы қошқарға: 

– Бастап жол салып ажалдан алып қалар кезек енді саған келді. Мен жүзуге жоқпын, сен жүзуге мықтысың, 

бастап түс мына дарияға, мен сенің құйрығыңа асылып отырып малтиын. Тура аралға тарт! – деді. Бұл 

жерде қошқар бөгелген жоқ. Майлы құйрығының үстінен текенің екі аяғын асылтып, терең дарияға 

қайықтай қалқып жүзе жөнелді. Түнімен ұлып, шулап жетіп келген қасқырлар жағада аңтарылып тұрып 

қалды. Ыза болған жалбыр жүнді қара аю ақырып: 

– Құтылмайсыңдар, бәлемдер! Ал түсіңдер артынан суға жүзіп, алып келіңдер алдыма мыналарды 

сүйретіп! – деп қасқырларға әмір беріп тұрды. Баяғы түнгі от басында қорқып қашқан арлан бастаған бір 

топ қасқыр күмп беріп дарияға түсіп, жылжып жүзе жөнелді. Оның артынан іркес-тіркес қасқырлар тобы 

да дарияға түсіп қошқар мен текеге қарай бет алды. Бірақ қасқырлардың жүзуінде айла-тәсіл еркіндік жоқ 

сияқты еді, бір батып, бір шығып, суды шалпылдатып жылжумен болды. Кейбірі біріне-бірі қақтығып, 

судың тереңіне батып кетіп жатыр. Аздан кейін олардың көбі жүзудің бағытынан айырылып, әрқайсысы 

әр жаққа қарай малтып, енді жан қармаудың амалына кірісіп кетті. 

Ал қошқар мен теке болса бөгелместен тез жүзіп отырып, дарияның ортасындағы аралдан келіп шықты. 

Су бетінде бір батып, бір шығып жанталасып малтып жүрген қасқырларға қошқар қуанышты да, үрейлі 

де кескінмен қадалып қарап тұрды. Қасқырлар жүзіп аралға өтер ме екен? Жоқ, кейін қайтып кетер ме 

екен? Қаншасы суға батып кетер екен?.. Теке ешнәрседен қуыстанбай, дереу жүгіріп аралда шөптерді 

тінтіп, дәрі шөп іздеді. Аралда жайылып оттайтын жануарлар сирек еді. Қалың өскен әр тектес шөптер 

жабағыдай боп кеткен екен. Кішкене төмпешіктің жақпар тастар арасына өскен гүл шашып жайқалып тұр. 

Теке міне, осы жақпар тастың шетінен бір топ дәрі шөпті табады, оны жапырақпен орап, қошқардың 

мүйізінің түбіне мықтап бекітіп байлайды. Қошқар мен текені қуған қасқырлар көп, елу-алпыс шамалы 

еді, жүзе алмауына, суға батып кетіп жатқандарына қарамастан, жағадағы аю ақырып, бұйрық беріп, 

қасқырдың жаңа топтарын суға түсіріп жатыр. Кейбір жүзгіш топтары тобын жазбай, қиындықпен малтып 

аралға тура тартып жылжуда. Мұны да қошқар мен теке байқап тұр. Енді белгілі болды. Қасқырлардың 

бәрі болмаса да, бірталайы аралға жүзіп жетуі мүмкін, сондықтан екеуі аралдың қарсы жағындағы жағаға 

қарай жүзуге дайындалып тұрды. Қасқырлардың алды аралға келіп аяғын сала бергенде қошқар мен теке 

тағы да дарияға түсіп, алдыңғы жағаға қарай тартты. Қапы қалған қасқырлар тілдерін тістеп жалақтатып, 

қатты ызаланып аралдың жағасында тағы аңтарлып қалды. 

Қошқар мен теке енді қайтып артына бұрылған жоқ. Арғы жағаға жүзіп өтіп шықты да, бөгелместен ілгері 

жүріп кетті. Таң атпаған әлі қараңғы түн еді. Түн болса да текенің ақылымен тоқтамай жүре берді. 

– Қасқырлардың бір тобы бергі жағаға өтуі мүмкін, әйтеуір, аралда қалмайды. Бері өткендері дереу 

ізімізге түсіп қуатыны белгілі. Қалай да таң атпай бір бекініске жетуіміз кажет, – деп, ақыл айтады теке 

дос қошқарға. Қошқар текенің ақылдылығына әбден сенген. Енді ешбір күдік келтірмейді. Теке досы не 

айтса қошқар көбіне үндемей мақұлдап бас изейді. Бұлар кең жазық алаңға жетті. Бірақ жазық алаңқы 

жалаңаш емес, шабылған шөптен үйілген жапырлаған шөмелелер еді. 

Теке қошқарды ертіп шөмелелерді түгел аралап, жан-жағын түгел айналып шықты. Қошқар текенің бұл 

қылығына қайран қалғандай. 

– Біреуіне тоқтамай айнала шарлауымыздың не жөні бар еді? – деп сұрады. 

– Із тастап жүрміз. Енді бір шөмеленің астына кіріп жасырынамыз. Қасқырлар келсе, біздің ізімізбен осы 

жапырылған шөмелелердің барлығын ақтарыстырып қарайды. Бірден оңай таба қоймайды бізді. Оның 

үстіне шөмелелерді ақтарып жүргенде шөп иелері де келіп қалмас па екен! – деді. Досының мұншалық 
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терең, алдын ала болжағыштық ақылына жаны сүйсініп: «Теке, жаным-ай! Ақылыңнан айналайын-ай!» – 

деп қатты қысып құшақтап жіберді. Теке де досын құшақтап жылады. Екеуі де шөмеленің астына 

тығылып ұйықтап жатып қалды. 

Таңға жақын бұл жерге ұлып, шулап, қасқырлар да жетті. Шарлаған ізді қуалап шөмелелерді асты-үстіне 

шығарып тінтіп қошқар мен текені қарай бастады. Ала көбең таң атқан кезде ұлыған шулаған 

қасқырлардың айғайын естіп оянған шөпшілер шөмелелерді талқандап жүрген қасқырларды көріп, айыр, 

тырнауыш, шалғыларын қолына ұстап, айқай салып қасқырларға ұмтылды. Дәл шөпшілер оянып шу 

көтерген кезде бір топ қасқыр теке мен қошқар жатқан шөмелені бұзып, шаша бастап еді. Енді бірер 

құшақ шөпті лақтырса дірілдеп жатқан қошқардың майлы құйрығына қасқырдың тістері тиетін еді. 

Шөпшілердің айғайын естісімен қасқырлар дүркіреп қаша жөнелді. 

Шөпшілер жақындап келгенде теке мен қошқар да шөмеле астынан шыға келіп, шөпшілерге қарай қарсы 

жүріп келіп алдарына ботадай боздап жылап жата-жата қалысты. Шөпшілердің бәрі қасқырлардың 

шөмелелерді неге талқандап жүрген себебін енді түсінді. Егіліп еңіреген қошқар мен текені аяп кетті. 

– Бұл екеуіне тимейік. Малдың құты болар, ауылға апарып қой мен ешкіге қосайық, – деді бір шал тұрып, 

осыны естігенде қошқар мен теке дереу жасын тыйып, ойнақ салып, шалдың алдына келіп бас изеп тағзым 

етісті. 

– Апырым-ай, мына жануарлар есті екен ғой, айтқанға түсініп тұр ғой. Тимейік сорлыларға, – деді тағы 

бір шөпші. Қошқар мен теке тағы да ойнақ салып, қуанышты сезіммен бұған да келіп бас изеді. 

Шөпшілердің қошқар мен текені басынан сипап арқаларынан қағып еркелетіп, жатқан қостарына ертіп 

әкелгенде ондағы қалған шөпшілердің бірі: 

– Ойбай-ау, мыналарың Ақшоқыдағы шал мен кемпірдің текесі мен қошқары ғой. Сорлылар шарқ ұрып 

сұрау салып іздеп жүр, – деді. Қошқар мен теке сол күні туып-өскен мекенінен қашып шыққалы бірінші 

рет қауып-қатерсіз, алаңсыз рақаттанып ұйықтап еді. 

Ертеңінде шөпшілер ауылға әкеліп екеуін де қойға қосып жіберді, артынан шал мен кемпірге жеткізіп 

берді. Шал теке тауып әкелген дәрі шөптен жазылып, бұлар бұрынғыша тыныш өмір сүре берді. 

192. Екі қой 

Екі қой бірігіп жолдас болысыпты, далаға барып даладан бір қасқырдың басын тауып алысыпты. Сонан 

соң үйлеріне қайтысып келе жатып жолда бір үйге кез келіп қалысыпты. Ішіне кіріп келсе, үйдің іші 

толған қасқыр екен. Сол қасқырлар өздері аш болған соң келген қойға мейлінше қуанып қай жерге 

отырғызарын біліспейді. Бұларды көріп қойлар істің жаман болғанын байқасып, әлгі қойдың біреуі тұрып, 

біреуіне айтады: «Менің қарыным ашты кешегі сойған қасқырдың басын алып келші», – дейді. Сонда 

біреуі басты алып келіп тұрып айтады: «Сен бұл басты жеп қоясың, мен нені жеймін? – дегенде айтады, 

– аз ба саған мұндағы толып тұрған қасқырлар? Таңдап семізірегін соямыз да екеуіміз жерміз, маған 

жалғыз бұл бастың өзі де аз болады, – дейді. 

Қасқырлар сонда мұны ести сала мейлінше қорқысып кетіп, сасқандарынан үйден бірінің артынан бірі 

шығып қашып кетіп қалған соң, айтылмыш үйге екі қой ие болып қалған екен дейді. 

 

399 - Бөлім: Қазақ ертегілері (32) 
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МЫСАЛ ЕРТЕГІЛЕР 

193. Кім неден күшті? 

Ертек-ертек ерте екен, 

Ешкі жүні бөрте екен. 

Қырғауыл жүні қызыл екен, 

Құйрығының жүні ұзын екен. 

Мүзға тайып жығылып, 

Жанбасын сындырған екен. (Сол уақытта құдай тағала) сонда мұздан сұрапты: 

– Мұз-мұз, сен неден күшті болдың? 

– Мен күшті болсам, күн көзі жарқырап шыққаннан құрымас едім. 
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– Күн-күн, сен неден күшті болдың? 

– Мен күшті болсам, бетімді бұлт басар ма еді? 

– Бұлт-бұлт, сен неден күшті болдың? 

– Мен күшті болсам, жауа-жауа жусанның басын көгертпес пе едім. – Жусан-жусан, сен неден күшті 

болдың? 

– Мен күшті болсам, қошақан басымды жер ме еді? 

– Қошақан-қошақан, сен неден күшті болдың? 

– Мен күшті болсам, көтімді қасқыр тартар ма еді? 

– Қасқыр-қасқыр, сен неден күшті болдың? 

–Мен күшті болсам, мерген атып алар ма еді? – Мерген-мерген, сен неден күшті болдың? 

– Мен күшті болсам, мылтығымның бауын тышқан қияр ма еді? 

– Тышқан-тышқан, сен неден күшті болдьщ? 

– Мен күшті болсам, ала жаздай тасыған азығымды құмырсқа те-ріп кетер ме еді? 

– Құмырсқа-құмырсқа, сен неден күшті болдың? 

– Менің күшім арқаммен алты батпан, желкеммен жеті батпан шойынды көтергендіктен күшті болдым 

дегенде: 

– Е, сен құдайсыз күшті болған екенсің ғой, олай болса, – деп, белден қылышпенен бір салғанда, қылдай 

болған. Өзіндей бұйымды көтеру де содан қалған. 

194. Үш дос немесе аққу, шаян, шортан 

Ніл дариясындағы пәлен мың жасаған бір жайын Сүлеймен пайғамбардың ат басындай гауһарын жұтқан 

екен. Сол жайынға бір кездерде ажал уақыты жетіпті. Ол өте есті жайын екен, мендегі гауһар кісі ақысы 

еді, соны ақыретке арқаламай беріп кетуім керек. Ол үшін қайранға шығып өлейін. Бір кездерде жемтік 

арасындағы гауһарды бір адам көріп алар. Адам алса мен борыштан құтылғаным ғой деп ұйғарады. 

Сонымен жайын жағадағы қайранға шығып қаза табады. Бірнеше жыл ішінде оның жемтігін алдымен құс 

жеп тауысады. Жеуге келмейтін тек қана гауһар тас қалады. Бұл гауһардың жартысы су ішінде, жартысы 

бетінде көрініп жатыр. Су ішіндегі жарымын шортан мен шаян көреді. Су бетіндегі жартысын мойны 

ұзын аққу көреді. Бұлардың әрқайсысы да оны өздері алмақ болып қызығады. 

Шортан ойлайды: «Шіркін-ай, бұл тереңірек жерде болса су астында шам жанғандай жарық болар еді де, 

көзім бұдан да жақсы көрер еді. Соның арқасында тамағым тіпті тоқ болар еді. Жемді қиядан көрер едім», 

–дейді. 

Шаян өзінше пайдасын малданады. Ол: «Осы гауһар судан шығып тұрмай, жер астына қарай түссе, жер 

ішінде де сәуле болар еді. Менің балшық арасындағы балаларыма үлкен пайдасы тиер еді. Өзім де ұядан 

адаспай, тап басып отырар едім», – деп арман қылады. 

Аққудың ойы бұлардан басқаша: 

– Гауһар менің арқамда не мойнымда болса, сұлулығым бұдан да артар еді. Көл бетінің, көк жүзінің күні 

мен болар едім. Шынында бұл гауһар маған ғана лайық, маған ғана жарасады, – деп сеніп, гауһарда 

алайын деп келсе, шортан мен шаян да келіп, өзді-өзі алмақ болып керілдесіп жатыр екен. Аққу оларға: 

– Сендер босқа арам тер болмаңдар, гауһарды мен аламын, ол маған ғана лайық, – дейді. 

Олар оған көнбейді. Үшеуі жақ болып жанжалдасады. Ақырында олар: 

– Осы қазына үшеумізге де жетеді. Бірлесіп бөліп алайық, пайдасы бәрімізге ортақ болсын, – деген 

тұжырымға келеді. Сонымен үш дос бірлесіп алатын болып, гауһарға жегіліп тартады. 

Ә деп тартқанда аққу көкке қарай, шортан су түбіне қарай, шаян балшық арасына қарай үш тарап болып, 

үш жаққа тартады. Бірақ гауһар орнынан қозғалмайды. Осы ретпен, осы үшеуі көп уақыт үлкен машақат 

көреді. Не істесе де жүкті қозғай алмайды. Ақыр соңында олар ала алмай қояды. Себебін өздері де 

білмейді. 

«Бірліксіз іс – бос, жұмсалған күш» болып қала береді. 

195. Емен түбін жайлаған шошқа 

Бұрынғы өткен заманда, ну жыныс қалың орманда бір шошқа мекен етіп тұрыпты. Оның қорек қылатын 

ағашы емен екен. 

Еменнің бүршіктеріне жеміс шығады, ол шошқаның атасының асы, ең сүйіп жейтін тамағы болады 
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Шошқа әбден семіреді, тегін тамақ мол болғандықтан ашаршылықты көрмейді. Тамаққа тойып, емен 

түбінде күн шуақта жата береді. Ыстықта көлеңкесіне паналайды, суықта түбіндегі үңгірде жатады. 

Қысқасы, осы ормандағы дәу жалғыз емен шошқаның әрі орны, әрі азығы болып, барлық мұқтажын өтеп 

тұрады. Ашаршылық көрмеген, азық үшін еңбек істемеген семіз, күйлі шошқа әбден ерігеді, не істерін 

білмейді. Ақырында тұра салып еменнің түбін қаза бастайды. Шошқа бірнеше күн еріккен сайын, емен 

түбін қазатын болады. Еменнің тамырлары қиылып құлауға қарайды. Сол кезде оған емен тұрып тіл 

қатады: 

– Әй, ақымақ, өлеріңді білмейтін сен доңыз, менің түбімді қазып, құлайтын халге жеткіздің. Құламаған 

күнде де тамырларым қиылды, көбін аршып тастадың, сондықтан мен аз жылда қуарып құрып бітемін. 

Ал бұдан былай да қаза берсең, мен көп ұзамай-ақ құлаймын. Сонда келесі жылы сен не жеп күн көресің, 

қайда, ненің түбінде паналайсың, – депті. 

Оған шошқа: «Сенің қурап, құлағаның маған не қажет, мен еріккен соң жанымдағы сенің түбіңді қазбай, 

алыстан ағаш іздеп әуре болатын мені ақымақ деп ойлайсың ба? Сенің тұрғаның, құлағаның маған не 

керек, мен үшін сен емес, тек сенің жемісің ғана керек»,– деді де, бұрқыратып қаза бастады. 

Сонда емен тұрып: «Өлеріңді білмейтін ақымақ, сенің көзің де, көңілің де соқыр ғой. Мен болмасам жеміс 

шыға ма, әкесіз бала қайдан туады. Мен құрысам жеміс те құритынын неге сезбейсің, ал жеміс құрыса, 

сен де құрисың»,– депті. Оған шошқа: 

– Сен мені алдап әурелеме, қызықты жұмыстан бөгеме, мен сенің ақылыңмен күн көріп жүргенім жоқ, – 

деп ашуланып, бар күшін салып қазады. Ақырында бірнеше күн азаптанып, еменнің түбін қазып құлатып, 

үлкен ата жауын мұқатқандай болып, игілікті зор жұмысты бітіргендей болып масаттанады. Күз бітеді, 

қыс келді, жаз да жетеді. Құлаған емен қурап жатады. Оған енді жеміс шықпайды. 

Шошқа әбден ашығады, өткенге өкінеді, бірақ одан түк пайда шықпайды. 

196. Көгершін ертегісі 

Ілгері кезде бірнеше көк кептер, ішінде патшасымен бір жерде мекен қылып жатыпты. Күндерде бір күн 

араларынан бір топ кептерлер бір жаққа жолаушы барып келіп, мұндағы кептерлерге көрісіп, есендік 

сұрасып болғаннан кейін, барып келген жерлерінен хабар айтып, сөз арасында айтыпты: 

– Бір керуен сарай бар екен, сол сарайдағы керуендер көшіп, сарайын қалдырып басқа жаққа кетіпті. Ол 

сарай иесіз қалыпты. Қанша заманнан бері халық мекен қылған жер сарайларында есепсіз дәндер төгіліп 

қалыпты. Енді бізге ұқсас құстар мекен қылуға тиісті болыпты, – деп, мұндағы кептерлерге айтып өтініпті. 

– Көптерің мақұл десеңдер, патшаға айтып, енді сол сарайға көшсек, үш-төрт күнде жетіп барып рахатта 

болар едік, – дейді. Оған баршасы барғандарын мақұл көріп, патшасына арыз қылыпты: «Сыйлы біздің 

патшамыз, бізден бірнеше кептерлер жолаушы барып келген еді, сол жолаушылар бір жақсы хош хабар 

айтып келді. Бір керуен сарай бар екен, сол сарайдың адамдары кетіп, сарайы босқа қалыпты. Қанша 

төгілген астықтары бар дейді. Мына көп жұртыңыз өтінеді, сізден рұхсат болса, сол сарайға көшіп барып, 

сол сарайда мекен қылсақ, үш-төрт күндік жол екен деп, сізден тілек қыламыз. Ендігі әмір өзіңізден», – 

деп сөздерін бітіріпті. Ол кезде патшасы жауап қылады: 

– Сіздер бұл әңгімені қойыңыздар, осы үйренген жерімізде тұралық. Бұрынғы ризықты місе қылалық. 

«Пәлен жерде бақыр бар, барса бақыр тұрсын жаулау жоқ», «Артық боламын деп тыртық болыпты», 

«Сары ит сауға сұраймын деп дауға қалыпты» деген мақалдағыдай болмалық, – дейді. 

Ол кезде көп кептерлер өтінеді: «Сүйікті патшамыз, барша бұқара халқыңыз өтінеміз, ол сарайдың 

адамдары кетіп қалыпты, сарай босқа қалған. Енді оны сіз бен біз, көп бұқара халқыңыз мекен қылып 

тұруға тиісті. Үш-төрт күндік жол мехнатын мойнымызға алып, зор рахатқа жетеміз», – деп өтініседі. 

Сонда патша айтады: «Көпшілік баруды мақұл десеңіздер де менің көңіліме ұнамайды. Алайда болса, 

көпшілік баруға ниет қылыпсыздар, енді баралық», – деп баршалары мақұлдасып, керуен сарайына қарата 

жол тартты. Баршалары ұшып, бір-екі күн жол жүріп келе жатқанда, жолда бір саятшы тұзақ құрып, қанша 

дәндерді шашып қойыпты. Келе жатқан кептерлер дәнді көріп, алданып нәпсі тұзағына ұйып, дәнді теруге 

баршалары қона қалады. Бірінен-бірі қызғанысып, бірін-бірі итеріп, бастығы патшасы болып тұзаққа 

ілінеді. Ол шақта тұзақ құрушы саятшы тұзақ басында жоқ екен. Бір қарға көріп, саятшыға хабар қылмақ 

үшін, қарқылдап жөнеледі. Қарғаның қарқылдаған даусымен, саятшы: «Қарға қарқылдайды, тұзаққа бір 

нәрсе түскен шығар» – деп, тұзағына қарай жүгіреді. Сол уақытта кептердің патшасы айтады: 
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– Ей, жарандар, мен айтқан едім, енді нәпсі тұзағына іліндік, қазір саятшы келіп, басымызды кесіп, 

етімізді қауап қылып, жүнімізді жастық қылады, – деді. Сол уақытта кептерлербаршалары жылап, 

жанынан үміт үзіп, қайғырысып тұрады. Сонда патша айтады: 

– Енді маған бір ой келді. Баршаларың бір жаққа қарап, дем қосып, бәрің бірден қанат қағып ұмтылыңдар. 

Осылай істесек бәлки тұзақты үзіп алып кетер ме екенбіз, – дейді. Сонда бәрі бірге қосып, қанаттарын 

қақты. Тұзақты жұлып, аспанға шықты. Керуен сарайына қарата ұшып кете береді. Сол уақытта саятшы 

кептерлердің артынан жүгіріп, жете алмай қала береді. Бағанағы хабаршы қарға кептерлердің артынан ол 

да ұшып: «Бұл кептерлер қай жерге түсер екен, түскен жерін көріп, саятшыға хабар қылармын», – деп, 

артынан бірге ұшып жүре береді. Бұл кептерлер өздері шошып қалған нәрселер, еш жерге қонбастан, 

дамыл қылмайынша ұшып отырып, керуен сарайына келіп түседі. Қарға да бірге ұшып келіп, сарайдың 

тап алдына келіп қонады. Артына қайтып барып хабар қылуға саятшы алыс жерде қалды. Кептерлер 

сарайдың ішіне келіп қонды. Кептердің патшасы айтты: 

– Әне бір көрінген үлкен орда-інге қарата мені жеткізіңдер, – деді. Сол кезде кептерлер патшасын орда-

інге жеткізеді. Сонда кептер патшасы айтты: «Ей, тышқан бірадар, ініңнен шық!» – деді. Оған інінен 

тышқанның патшасы шыға келді. Екі патша есендесіп болған соң, кептердің патшасы айтты: 

– Ей, бірадар тышқанның патшасы, мен қанша адамдармен нәпсі тұзағына ілініп, шерменде болып қалдым. 

Енді сіз маған бір жәрдемшілік қылып, мені ұшбу нәпсі тұзағынан босатсаңыз екен, – деп өтінемін дейді. 

Сол кезде тышқан патшасы әскерлеріне әмір қылып, кептерлердің тұзағын қырқып, барша кептерлерді 

тышқандар тұзақтан азат қылды. Барша кептерлер тұзақтан босанып, тышқан патшасына рахмет айтты: 

– Ей, бірадар тышқан патшасы, рахмет бізден жетпейді, сіздің бізге қылған жақсылығыңыз дүние 

қазынасымен толсын. Енді белгілі мақал бар да «жақсылыққа жақсылық» деген. Мен өтінемін сізбен дос 

болуға, бір жақсылық қызмет қылармын деген үмітім бар, – деді. Онда тышқан патшасы жауап қайырды: 

– Ей, бірадар кептер патшасы, мен сізге қылған жақсылықты міндетке қылмадым, бірақ мен сізбен дос 

болмаймын, өйткені «жақсылыққа жамандық» деген тағы бір белгілі мақал бар, – дейді. Кептер патшасы 

айтты: 

– Ей, тышқан бірадар, сіз қате айтасыз, сіз мені өлім пәлесінен құтқардыңыз. Мен қалайша жамандық 

жасаймын, – дейді. Сонда тышқан патшасы айтады: «Ей, кептер, сіз ілгеріде жақсылыққа жамандық 

қылғанды естімегенсіз,-дейді. Сонда кептер патшасы айтты: 

– Қалайша жақсылыққа жамандық бар екен, айтыңыз, естиін, – деді. 

– Олай болса, мен сізге бастан-аяқ баян қылайын, сіз құлақ салып тыңдап тұрыңыз, – деді. 

– Мақұл, сүйікті патша, баян етіңіз, – деді. Онда тышқан патшасы айтты: 

– Ілгері уақытта бір топ саудагер жолға шығыпты. Бұлардың ішінде бірінің аты арық, өзі ғаріп, бір мүсәпір 

екен. Бір орманды жерге келгенде, баяғы мүсәпірдің арық аты болдырып жүрмейді. Онда қасындағы 

жолдас болған саудагерлер айтады: 

– Сіз енді ақырын-ақырын атыңды қағып, біздің артымыздан келерсіз, сізге қарай алмаспыз, – деп, 

жолдастары тастап кете береді. Мүсәпір бишара жолдастары кеткен соң, көңілі жаман болып: «Ей, әгерде 

менің пұл-сомам болса, жолдастарымнан қалар ма едім», – деп, жапан-түзде өте зарығып, біраздан соң 

қараса, бұл отырған тоғай өртеніп келе жатыр, бір қатты шуылдаған дауыс шығады. Бұл шуылдаған дауыс 

немене деп қараса, бір үлкен жылан өрттен қашып, бір ағаштың басына шығыпты. Ол ағаштың түбінен 

жанып от басына қарай лаулап жанып келеді. Жылан оттан қорқып, ұшып кететін қанаты жоқ, енді өлдім-

ау, деп, дауыс шығарып шуылдаған екен. Сонда мүсәпір саудагер ойлайды: «Ей, бұл жылан өлім 

шеңгеліне тұтылған екен, енді мұны құтқарайын, бұ да жаратылыстың мақұлығы, мұның жаны да менің 

жанымдай ғой, бәлкім, бір сауап алармын», – деп ойлап, бір қоржыны бар екен, өзі отқа жақын бара 

алмаған себепті, қоржынын бір ағашқа байлап алып, жыланға қарата ұсына береді. Сол кезде жылан 

қоржынға түсіп, мүсәпір саудагердің қолына келеді. Саудагер бишара, қоржынды мойнына салып, бір өрт 

жүрмейтін тақыр жерге алып келіп: «Ей, бишара жылан, енді өрттен құтылдың сенің жаныңдағы менің 

жанымдай, сені құтқарғаным үшін бір жақсылыққа жетер ме екенмін, – деп, – қоржыннан шық!» – деді. 

Сонымен жылан қоржыннан шығып, саудагер бишараның мойнына оралды, мүсәпір жолаушы: «Ей 

жылан, мұның қалай?» – деді. Жылан айтты: 

– Мен саған кәдемді қыламын, оны ұқпасаң, шағамын. Өйткені жақсылыққа жамандық бар, – деді. Сонда 

мүсәпір саудагер айтты: 
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– Не себепті шағасың, мен сені өлімнен құтқарғаным үшін шағасың ба? – деді. Сонда жылан айтты: 

– Әрине, сен мені өлімнен құтқарғаның үшін шағамын. «Жақсылыққа жамандық» деген деді. Онда 

саудагер айтты: 

– Қой, жылан, «жақсылыққа әрқашан жақсылық» болады, еш уақытта жақсылыққа жамандық болған емес, 

– деді. Жылан айтты: 

– Еш уақытта жақсылыққа жақсылық келмейді. Әрқашанда жақсылыққа жамандық келуі анық. Бұған разы 

болмасаң, біреуге барып жүгінейік. «Жақсылыққа жақсылық» келеді десе, мен өз жайыма болайын, егерде 

жақсылыққа жамандық бар десе, сен разы бол, мен кәдемді қылайын, – деді. Мүсәпір саудагер жүгінуге 

разы болды. Жылан мойнында, қоржын қолында, аты бір жерде қалды. Жүгінгелі бір мақұлық іздеп, 

мүсәпір қатты қайғырып келе жатты «қылған ісім айдай ашық, бар жазығым өлімнен құтқарғаным» деп, 

қамығып, жылап келе жатыр еді, жанды нәрседен түк бір мақұлық жолықпады. Қатты шаршап, 

маңдайынан тер ағып, бір өрік ағашқа сүйеніп отырып жылап: «Менің атым арық, өзім мүсәпір, 

жолдастарымнан жалғыз қалдым. Менің пұлым болса, қалар ма едім? Олардан қалған соң мұндай бәлеге 

кіріптар болдым», – деп, налып: «Ей, өрік ағашы, сенде жаратылыстың бір нуысың, мен мынадай бір 

қысылшаңға ұшырадым, осының билігін сен қылшы», – деп өтініп жылады. Одан кейін ғайыптан өрік 

ағашы тілге келіп айтты: 

– Сендердің бұл істері «Жақсылыққа жақсылық» келмейді, «жақсылыққа жамандық» болады, – деді. 

Мүсәпір саудагер айтты: – Сіз тура айтпадыңыз, не себепті жақсылыққа жамандық келеді? – деді. 

– Мен жақсылыққа жамандық келетінін айтайын, сен тыңдап тұр, – деді. 

– Мен өзім өрік ағашы, менен жылда қанша миуа болушы еді. Мені бағушы ием бағбан (бақшашы) 

жемісімді алып, миуаларымды жеп, көлегейлеп отырып, қатын-баласымен әр жылда рахат көруші еді. Екі 

жыл болды мен қартайып, қуарып, миуа бере алмадым. Кеше мені бағушы бағбан келіп: «Мұнан енді 

миуа шықпайтын болды, мұны енді кесіп отын қылуға тиіс екен», – деп кетті. Мен ойладым: «Бұл 

жақсылыққа жамандық» деген осы екен. Мен бұған қанша жылдан бері миуа беріп жақсылық қылып едім, 

бұл мені отқа жақпақшы болды. Өз ажалым жеткенде жығылып өлсем болмас па еді, бұл мені азат қылса 

болмас па еді? Міне, бұл «жақсылыққа жамандық» емес пе?» – деді. Сонда мүсәпір разы болмай, және 

біреуге жүгінемін деп, мойнындағы жыланмен және тағы жүріп берді. Сонан мүсәпір саудагер келе жатса 

бір бақта, үлкен бір семіз өгіз оттап жүріпті. Сол жерде өгізге келіп арызын айтып, бастан-аяқ істерін баян 

қылды. Өгіз бұлардың арызын тыңдап: «Жақсылыққа жамандық бар», – деді. Мүсәпір саудагер айтты: 

«Қалайша жақсылыққа жамандық болады?» – деді. Сонда өгіз айтты: 

– Сіздер тыңдап тұрыңыздар, мен өз басыма келген жақсылыққа жамандықты айтайын, – деді. 

– Айтыңыз, – деп өтінді. Сонда өгіз айтты: 

– Мен анамнан бұзау болып тудым. Туған заман мені емізгелі қоймай, мойнымнан байлап қойып, анамның 

сүтін сауып алды. Сол рет бойынша байлауда жүріп, анамның сүтін еркімше еме алмадым. Тана шыққан 

кезімде мұрнымды тесті, өкіртіп бордағымды кесіп алды. Одан үйретіп баласына міндіріп, бір тыным 

таптырмастан іске салды. Құнан өгіз шыққан соң қос айдады. Жаз қойына мінгізіп жайлады. Отын арту, 

су тарту, бәрі менде болып бір тыныштық бермеді. Бидай, тары менсіз шықпады, істің бәрі менімен ғана 

бітетін болды. Қысқасы, сол бейнетпен жүріп қартайдым. Бір жыл болды тым болмаса жақсы жем-шөп 

беріп еске алмады, тек қуа берді. Ойладым, мені туғанымнан бәрі жақсылық қызметімді көріп еді, енді 

мені қартайған соң аяп, босатар деген едім. Кеше менің ием бір қасапшыны ертіп келіп: «Қарашы осы 

өгізім қандай семірген, қанша пұл май береді», – деді. Енді байқасам мені сойғалы семірткен екен. Бұл 

жақсылыққа жамандық емес пе? Менің сонша қызметімді көріп еді, енді мені қартайғанда азат қылса 

болмас па еді? Мен өз ажалымнан өлсем болмас па еді? – деді өгіз. Жылан айтты: 

– Енді болдың ба? – деді. Онда мүсәпір саудагер айтты: 

– Жоқ, тағы біреуге жүгінемін, үшке шейін жақсылыққа жамандық келеді десе, сонан кейін разылық 

берейін, – деп, жыланмен тағы да бірге жүріп кетеді. Саудагер келе жатса бір түлкі өтіп бара жатыр екен. 

– Ей, түлкі, біздің сізге айтатын бір арызымыз бар, – деді. Сонда түлкі адамзатты көріп, қорыққанынан 

қашып, бір қырға шықты да, жауап берді. 

– Арызыңыз болса, солай тұрып айта бер, арызыңды баста, сұраушы биікте болады, – деді. 

– Ей, түлкі, біздің арызымыз анау. Жақсылыққа жамандық бар ма? – деді. Сонда түлкі айтты: 

– Не туралы? – деді. Сол уақытта саудагер бастан-аяқ жыланмен болған ісін баян етті. Түлкі айтты: 
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– Менен бұрын ешкімге жүгініп пе едіңдер? – деді. 

Сонда саудагер айтты: 

– Сізден бұрын екі мақұлыққа жүгіндік, олар жақсылыққа жақсылық жоқ, жақсылыққа жамандық келеді, 

– деді. 

Онда түлкі ойға түсіп, қайла тұзағын ашып, ойлап тұрды да: «Бұл жылан өзі түскен қоржынға сия ма 

екен?» – деді. Сонда жылан айтты: 

– Сиямын, – деді. Олай болса, мен бір билік айтамын: «Сен қоржынға түскін», – деді. Жылан: «Мақұл» – 

деп, саудагердің мойнынан жазылып, қоржынға кірді де, басын шығарып тұрды. Онда түлкі айтты: 

«Сиямын дегенің қайсы? Басың көрініп тұр», – деді. Жылан айтты: 

– Басым да сияды, – деп, басын қайырып қоржынның түбіне алып кетті. Сонда түлкі айтты: «Ей, сорлы 

саудагер, неге жетісіп қарап тұрсың, қоржынның аузынан мықтап ұстап алып, алдыңғы тасқа ұрып, 

бәледен құтылмайсың ба?» – деді. 

Саудагер бишара түлкі айтқан бойынша қоржынның аузынан ұстап, жыланды тасқа ұрып өлтіріп құтылды. 

Түлкі саудагерді әділетпен құтқармады, айламен құтқарды. Әгерде әділет қылса, жақсылыққа жамандық 

келуі анық, рас еді, – деп, тышқан патша сөзін бітірді. Онда кептер патшасы айтты: 

– Рас, тақсыр, мұның шын екен, – деді. Бұл сарайдың иесі керуендер, не себепті сарайын қалдырып кеткен, 

мұның мәнісін білесіз бе? – деді. 

Онда тышқан патшасы айтты: «Білемін, керуендердің сарайды қалдырып кеткенінің себебі бар. Осы 

сарайда бір керуен басы бір жақсы адам бар еді, бұл адамдар ас жегенде, біздер аңдып тұрып, тамақтарын 

алдына қойғанда оны біз тістей қашып, тамақ жегізбей, беймаза қылушы едік. Тамақтарың арам болды 

деп, тастап кей уақыттарда аш қалушы еді. Бір күні басқа жақтан бір адам қонаққа келді, бұл адам тамақ 

қылып, тышқандар тамаққа түсіп кетпесін деп, үй иесі керуен екі қолын шапалақтап бірін-біріне ұрды. 

Сол кезде қонақ айтты: 

– Ей, керуен басы, біздің жорамыз бойынша қолды бірін-біріне ұрған жаман. Не себепті қолыңызды бірін-

біріне ұрдыңыз, – деді. 

– Жарайды, мейманым, мұның жайын айтайын. Осында ордалы тышқан бар, солар қаптап келіп асқа түсіп 

кетеді. Сіз ас ішкенде тышқандар келмесін деп қолымды ұрдым, – деді. Сонда қонақ айтты: 

– Ордалы тышқан болса, олардың қазынасы болса керек. Кетпен жетсе жігіт жинап, ордасын қазып, 

қазынасын алыңыздар, – деді. Сонымен керуен басы мейманның айту бойынша жігіт жинап, кетпен тауып 

алып, біздің ордамызды бұзып, қазынамызды алды, біз бұларға ерегісіп, күндіз-түні ас-тамағына түсіп, 

жас балаларының құлақ-мұрнын жеп, жаман қылдық. Сонан соң керуендер бұл тышқандарды біз тауыса 

алмаспыз, бұлар ерегісіп бізді жаман қылды, бұл жерден кетелік деп, бұл сарайды қалдырып кеткенінің 

себебі сол», – деді. Кептер патшасы тышқан патшасымен қоштасып, екеуі айрылып әңгімелерін аяқтап, 

өздерінің тіршілігін қылып кете берді. Баяғы кептерлерге еріп келген қарға бастан-аяқ кептер мен 

тышқанның сөйлескенін, тышқандардың кептерлерді тұзақтан құтқарғанын, ту алдан көріп отырған еді. 

Қарға ойлап: «Бұл тышқанға мен дос болайын, бір тұзаққа іліне қалсам, бұл тышқандар құтқарады екен», 

– деп, інінің аузына келіп: 

– Я, тышқан, шық! – деді. Ол жерде қарғаның даусымен тышқан шыға келіп: «Неге шақырдың?» – деді. 

Қарға айтты: 

– Ей, тышқан, мен сенімен дос болғым келеді. Өйткені әлде қалай тұзаққа ілініп қалсам, сен құтқарушы 

екенсің, – деді. Сонда тышқан патшасы айтты: 

– Ей, қарға, сенің жүзіңді тәңірім аулақ қылсын. Он сегіз мың әлемде сенен қара мақұлық жаратқан жоқ. 

Сенің сыртыңнан да ішің қарарақ. Не себепті сенімен дос боламын, – деп. Сонда қарға айтты: «Жоқ, 

жараным, мен сізге қара саналмаймын, әрқашан сіздің жәрдеміңіз бізге тисе керек», – деді. Онда тышқан 

айтты: 

– Ей, қарға, көп сөйлеме, тәңірім сенің жүзіңді аулақ қылсын! – деп, тышқан ініне кіріп кетті. 

Сол сарайда қарға бір жыл тұрып қалды. Ерте де, кеште де, тышқандар қарғаны көре берген соң, біріне-

бірі үйір болды. Бір күні сөз арасында тышқан патшасы қарғаға айтты: 

– Ей, қарға, менің бір мұратым бар. Сол мұратыма сен жәрдем 

қылсаң, мен сенімен дос боламын,-деді. Қарға айтты: 
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– Айтыңыз, тақсыр, қолдан келсе, жан-тәніммен қызметіңіздемін, – деді. Тышқан патшасы айтты: – Ей, 

қарға, менің бір бақа достым бар еді, бір сағат бір-бірімізді көре алмасақ, отыра алмаушы едік. Сол 

досымды көрмегелі, міне, төртінші жыл болды. Қайғы-қасіретте қалдық. Құданың құдіретімен 

ортамыздан бір үлкен дария ағып кетіп, сол дариядан өте алмай қалдық. Енді өтінемін, сол досыма мені 

жеткізсең, мен сенімен дос боламын,- деді. Қарға: 

– Мақұл, бұл міндетті жан-тәніммен мойныма аламын, – деді. Содан кейін тышқанды қанатына мінгізіп 

алып, қарға дариядан өте ұшып кете берді. Бірнеше күн ұшып, бір күні қанаты талып бір құрғақ аралға 

келіп, дем алып қонды. Қарға дем алып отырғанда тышқан патшасы қараса, аралдың ар жағында бір 

кішкене судың жанында дос бақасы тұрған екен. Сол жерде екі дос бірін-бірі көріп, жыласып, құшақтасып, 

қайтадан естерін жиып, аман-саулықтарын білісіп, бір-бірімізді көретін күн бер екен десіп, қалайша 

жеттің? – деп, тышқан патшасынан бақа сұрады. Тышқан патшасы айтты: 

– Бір қарғамен дос болып, қарғаның қанатына мініп жеттім, – деді. Онда бақа айтты: 

– Ей, достым, сіз қалайша қарғамен дос болдыңыз? Он сегіз мың әлемде қарғадай қара жаралған мақұлық 

жоқ, қарғаның сыртынан іші қара, – деді. 

– Рас айтасыз, олай болса да сізді сағынғандықтан дос болып, сол қарғаның себебімен екеуіміз бір-

бірімізді көріп, көрісіп отырмыз, – деді. Сонда бақа айтты: «Сіз бекер қылыпсыз, бұл қарға опаға жапа 

қылушыдан емес пе? Дос болғаннан кейін, дос үшін дос жанын қиса керек. Бұл қарға жанын қимақ тұрсын, 

қарны ашқан күні өзіңді жеп қояды. Сіз ілгеріде бірі үшін бірі жанын қиған бір төрт досты естімегенсіз 

бе?» – деді. Сонда тышқан патша айтты: – Айтыңыз, естиін,– деді бақа. Ханның баласы айтыпты: «Жол 

боларға бұ да жақсы ырым, ана бақаны ұстап алып келіп қоржынға салыңдар», – депті. 

Сонда жолдастары бақаны ұстап алып, қоржынға салыпты. Мұны үйрек көріп, бұлардың дос бақасы 

болған соң киікке, киік дереу тышқанға хабар қылыпты. «Жайсыз болды, бақа досты ханның баласы ұстап, 

қоржынға салып алып кетті» – деп, үшеулері жылап, бұл үшін жанымызды қиып, бір айла қылалық, деп, 

кеңес қылысты. Сонда тышқан айтыпты: «Киік, сен ақсақ киік бол да, ханның баласының алдынан ақсап 

өте бер, міне, ақсақ киік кетіп бара жатыр деп, қоржындарын тастап қуа қалса, үйрек мені қоржынға 

жеткізіп бақсын, мен қоржынды тесіп, бақаны шығарармын. Сонан соң үйрек саған хабар қылсын, сен өз 

жаныңды құтқарарсың, қашып кетерсің», – депті. Баршалары бұл айланы мақұл көріп, киік ақсақ болып, 

ханзаданың алдынан өте беріпті. «Міне, ақсақ киік келе жатыр, қуып, соғып алалық», – деп, қоржын-

кіселерін тастап, киікті қуа беріпті. Сонда үйрек тышқанды қоржынға жеткізіпті. Тышқан қоржынды 

қырқып, бақаны құтқарыпты. Бақа құтылғаннан кейін, үйрек барып киікке хабар беріпті. Киік бақаның 

құтылғанын естіп, өзінің әуелгі қалпынша қашып құтылып кете беріпті. 

Сондай айламен бақа үшін жандарын аямай, бақаны құтқарып алған. Дос болған соң соларға ұқсап, бірі 

үшін бірі жанын аямаса керек. Бұл қарға жанын қимақ тұрсын, қарны ашса, өзіңе қас болады. Мұнда опа 

бар ма? – деп бақа сөзін аяқтапты. Сол уақытта қарғаның қарны бек ашқан еді, бірер нәрсе табылар ма 

екен деп, жан-жағына қараса, еш нәрсе жоқ, көзі түсіп кетіп, уағдасы естен шығып, өзінің алып барған 

дос тышқан патшасын бас салып жеп қояды. Бақа қашып суға кіріп кетіп құтылыпты. 

197. Бұлбұл, жарқанат және қарақұрт 

Бұрынғы өткен заманда гүл-бәйшешегі жайқалған жалпақ бір аңғарда таңдайынан күй төгілген әнші 

бұлбұл болыпты. Өз тұқымының ішінде одан асқан әнші болмапты. Жалпақ аңғардағы орманда, ағаштан 

ағашқа қонып, күні-түні тыным таппай, сайрайды да жүреді екен. Мүлгіген тауды, қалғыған орманды, 

шық оранып, балбыраған гүлді әсем әнімен тербетіпті. Таң арайын, күн шұғыласын сұлу әнімен қарсы 

алады екен. 

– О, құдіретті күн! Төк шапағыңды жалпақ аңғарға! Жайқалып, жандансын дала, жайнасын жалпақ өңір! 

Сен бар жерде өмір бар! Сен бар жерде тірлік бар! Бақыт та, шаттық та сенің мөлдір шұғылаңда! Түнекті 

түріп, қараңғылықты серпілтіп, бүкіл әлемге жарық сәулені себелейтін құдіретті күн өзіңсің! – деп, таң 

алдына саңқылдай жыр төгеді екен бұлбұл. 

Таң атып келе жатқанда шалқыған әуен жасыл аңғардың үстінде қалықтайды. Сол маңдағы құстар мен 

аңдар, сықырлауық қанатты көбелек, қыпша бел инелік, гүл шырынын іздеген бал арасы, ызылдаған 

шіркей бұлбұл әнімен бірге оянып, күнделікті әрекетіне құлшына кіріседі екен. 
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Сөйтсе де осы аңғардағы бір жартастың қуысын, қараңғы үңгірді мекендейтін бір жарқанат әлемді 

тербеткен бұлбұл әнін өлердей жек көріпті. Таң саз бергенде бұлбұл әні естілсе болды, өзінің қапас 

үңгіріне кіріп алып: 

– Уа, үнің өшкір, үнің өшсін! Көмейіңе тас тығылсын! – деп, өршелене қарғайды екен. 

Ал бұлбұл таңның нұрын, күннің шапағын жырға қосып, шаттық әнін шырқай беріпті. Жарықтан 

қорқатын жарқанаттың қолынан не келеді, қараңғы үңгірдің түбінде жатып: 

– Қараңғылықтың құшағы жақсы ғой. Соны да түсінбейді. Қызық өмір менің үңгірімде, – деп күңкілдеп, 

күйініп отыра беріпті. 

Бұлбұл әні тынбай: «Жарқыра күн нұры! Жадыра, кең дүние!» Бұлбұл әнінен осылай сыр ұғыпты. 

– Қараңғылық құрсын! Бұлт баспасын көк жүзін! – дейді екен бұлбұл. 

Саңқылдаған бұлбұл әніне жалпақ аңғардағы барлық әнші құс үн қосады екен. 

Күндердің күнінде Жарқанаттың үңгіріне қарақұрт кіреді де, екеуі сырласады. Жарқанат мұңын шағып, 

қарақұртқа жалынады: 

– Айналайын, қарақұрт, – депті жарқанат қиылып, – екеуміз дос едік қой. Мен қараңғыны ұнатамын, сен 

біреудің қанын сорғанды жақсы көресің. Дүниеде сенің уыңнан шошымайтын жан иесі жоқ. Сен шақсаң 

таудай түйені де құлатасың... 

Жарқанаттың мақтауына еліктеген қарақұрт: 

– Маған не қыл дейсің? – деп сұрайды. Сонда: 

– Үнін естіп жүрген шығарсың өзің де. Осы аңғарда бір заржақ бұлбұл бар. Ұйқы бермейді. Даусымен 

мезі етті әбден. Естісем, тұла бойым тітіркенеді. Құртшы соны, жойшы көзін! Мүлгіген қараңғыда тыныш 

өмір сүрейікші! – деп безілдепті жарқанат. 

Бұлбұлдың әсем әні топас, қарақұрттың құлағына кіріп те шықпайды екен. Жалынып, жалбарынып тұрған 

соң жарқанаттың тілегін жерге тастамапты. 

– Шағайын! Көзін жояйын! – деп, уәде беріпті. 

Содан кейін ағаш бұтағында сайрап отырған бұлбұлға келіпті. Мұны көріп бұлбұл ойланып қалыпты. 

Қарақұртқа бұрылып, былай депті: 

– Уа, қарақұрт, тыңда мені! Мен өмір бойы жер бетіндегінің бәріне жақсылық жасап келемін. Ойлағаным 

– ізгілік, жырлағаным – жақсылық нышаны. Ажалым сенен бе, кім білсін? Олай болса, өлер алдында саған 

да бір жақсылық жасаймын. Тақыр жерде тырбаңдап жүріп, бұл өмірден не көрдім дейсің?! Ұста менің 

құйрығымнан, Мен сені аспанға алып шығып, мынау жалпақ аңғардың тамашасын көрсетейін. Өміріңде 

есіңнен кетпейді. 

Бұған қарақұрт келіседі де, бұлбұлдың құйрығына жабысып отырып алады. Бұлбұл қанатын жайып 

жіберіп, биікке самғайды. Жалпақ аңғардың үстінде шарлап жүріп, таң нұры мен күн шапағын әнге қосып, 

сайрай береді. 

Құмыр бұлбұлдың әсем әні қарақұрттың да тас жүрегін жібітеді. Балдай тәтті, әсем әнге балқып отырған 

қарақұрт байқаусызда бұлбұлдың арқасынан аунап кетеді. Құлдырай құлап, тасқа соғылады да, мылжа-

мылжасы шығады. 

Сөйтіп, арамзалардың ойы іске аспапты. Жарқанат өз үңгірінде күңкілдеп жата беріпті. Ал құмыр бұлбұл 

осы күнге дейін таң нұрын, күн шапағын жырға қосып, тынбай сайрап келеді екен. 

198. Торғай мен адам 

Бір саятшы тор құрып, аң мен құс ұстап күн көреді екен. Бір күні құрып қойған торына бармақтай ғана 

торғай түсіп қалыпты. Саятшы торғайды тордан босатып алады да, уысына қыса ұстап, үйіне қайтады. 

Жолда келе жатқанда торғай адамға жалынады: 

– Мен бармақтай ғана торғаймын, аузың толып асайтын етім жоқ. Союға жарамаймын, қабырғам 

қылтандай, сирағым шидей. Қапасқа қамап қойсаң, құсадан өлемін ғой босқа. Менің аспан астында 

шарықтай ұшып жүруім керек. Қанатымды сермеп, еркімше самғауым керек. Қоя берші мені, жіберші кең 

дүниеге. Торғайдың арманы мен тілегін қызық көрген адам: 

– Босатып жіберсем не бересің? – депті әзілдей күліп. Сонда торғай айтыпты: «Өзім білетін екі өсиетім 

бар еді, соны үйретейін» 

– Ал ендеше үйрет сол өсиетіңді, – депті адам сенер-сенбесін білмей, таң көріп. «Жарайды. Бір өсиетімді 

қолыңда тұрып-ақ, айтайын. Тағы біреуін сен босатқан соң, жерге түсіп тұрып айтайын. Әйтпесе сен қос 
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қолдап, уысыңды қысып ұстап тұрғанда, өкпем аузыма тығылып, жөндеп сөйлей де алатын емеспін», – 

депті, торғай қиналып. Сонан соң адам торғайды уысынан босатып жіберіпті. Мейлі, қиналма, еркін 

тұрып-ақ айта ғой, – депті. 

– Бірінші өсиетім, – депті торғай адамның уысынан босанған соң 

бойын жазып. – Өткен іске өкінбе! 

– Екінші өсиетім – көзіңмен көрмегенге еш уақытта сенбе! 

Өсиетіңнің бар-жоғы осы ма? Оны өзім де білемін, – депті адам онша разы болмай. Жоқ, сен ештеңені де 

түсінбедің, – депті торғай. Бұған адам таң қалады. Қалайша, нені түсінбедің дейсің? 

Менің бөтегемде жұдырықтай гауһар жатыр еді, – депті торғай күліп. 

Мұны естігенде адам қарсы алдындағы шөпке қонып отырған торғайды ұстамак, болып, тұра ұмтылады. 

Торғай пыр етіп ұшып, әр жерге бір қонып, ұстатпай қояды. Сонан соң адам өзін алдаған торғайға 

наразылығын білдіріп: 

– Сен мені алдап соқтың, – деп, өкпе айтыпты. Сонда торғай: – Жоқ, мен сені алдаған жоқпын, сынадым, 

– депті сендіріп. – Менің жаңағы айтқан өсиетіме сен әлі түсінбеген екенсің.Өзің ойлашы, менің бүкіл 

тұрқымның бар-жоғы бармақтай ғана, оған жұдырықтай гауһар қалай сияды депті. 

199. Қотыр торғай 

Бұрынғы күнде бір қотыр торғай болыпты. Қотыр торғай шеңгелге қоныпты. Шеңгел қотырын жұлып 

алыпты. Торғай: 

– Қап, сені ешкіге айтармын, – депті. Ешкі дегенін істемесе: «Қап, 

сені қасқырға айтармын», – депті. Қасқырға айтса: «Өзім күшіктей алмай жатырмын», – депті. Торғай: 

«Қап, сені байдың жылқышысына айтам»,– депті. Байдың 

жылқышысы: «Жылқы баға алмай жүрмін», – депті. Оны барып, тұрған байға айтыпты. Бай: «Бие сойып, 

соны жұмыстап жатырмын», – депті. «Қап, сені қабың тесетін тышқанға айтамын», – депті. Тышқан: «Ін 

қаза алмай жатырмын», – депті. 

– «Қап, сені балаларға айтамын», – депті. Балалар: «Бұзау жая алмай жүрмін», – депті. «Қап сені шешеңе 

айтам», – депті. Шешесі: «Өрмек тоқи алмай жүрмін», – депті. «Сені құйынға айтам», – депті. Құйынға 

айтса, құйын өрмекті үзіпті. Өрмекші қатын баланы ұрыпты. Бала тышқанды ұрыпты. Тышқан қапты 

тесіпті. Бай жылқышысын ұрыпты. Жылқышы қасқырды соғыпты. Сонан барып қасқыр ешкіні талайды, 

ешкі шеңгелді жеген екен. 

200. Қарға мен түлкі 

Қалың орманда қақ жарып аққан өзеннің жағасында ауыл отырады екен. Ауылда бір аңқау кемпір бар. Ол 

күнде ірімшік қайнатып үйінің төбесіне жайып қояды, кешке аларда азайып қалады. Кемпір оны күн 

көзінен құрысқан ғой деп жүре береді. 

Шынында, бұл ірімшікті ұрлайтын орманға ұя салған ала қарға екен. Ол кемпірдің аңқаулығын 

пайдаланып өзі әбден тойып, балаларына да ала келіп жүретін болыпты. 

Бір күні бұрынғы дағдысы бойынша ірімшікті жеп тойғаннан артығын үйіне ала қайтады. Балаларын 

тойғызып болған соң артылған бір түйір ірімшігін жеп қоюды да, жоқ үнем қылуды да шеше қоймай, 

ойланып отырғанда, орман кезіп жүрген қу түлкі көреді. Оның көзі жайнап, аузынан сілекейі шұбырып 

ағашты айнала береді. Басына шығуға дәрмені жоқ. Ақырында ол ойлап-ойлап амал табады. 

– Қарғаның бойын ерітіп, жүрегін жұмсатып мақтайын, сол кезде ол бір дыбыс берер. Егер де дыбыс 

шығарса аузын ашады. Аузы ашылса, ірімшіктен айрылады. Менің аш құрсағыма тамақ барады, – деп 

есепке алады. Сол ретпен мақтай бастайды. 

– Шіркін-ай, дүние жүзіндегі құстарда сенен сұлу бар ма екен? Маңдайың жалтыр қара, ішің толған ақыл-

сара. Қанаттарың гауһардай жарқырайды, екі көзің танадай жалтырайды. Барлық сұлулық бір өзіңнің 

бойыңа қалай үйлесіп, қалай жарасып біткен? Үміт сипатыңа қарай даусың да тамаша деседі. Соны естіген 

соң әдейі іздеп, алыстан келіп тұрмын. Естігенде құлағым тойып еді, көрген соң көзім тойып тұр. Неше 

күн сапар шегіп келген бейнетім орнына тұрды. Енді жарқыным, маған үніңді есіттір. Өмірде армансыз 

болайын, – деп жалынады. 

Қарғаның түлкінің мақтауына көңілі өседі. Мейлінше шат болып масаттанады. Сөйтіп, бұл байғұстың 

сағын сындырып, жүдетіп қайтармайын, әдейлеп келген соң разы етіп қайтарайын деп барлығынша жағын 

керіп «қарқ» етеді. Сол кезде ірімшік аузынан жерге түсіп кеткен екен. Түлкі ірімшікті қағып салып: 
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– «Дәулеттінің дәмінен», – деген. Даусың ащы, ірімшігің тәтті екен, – деп, жортып жүре беріпті. 

«Аңқау – аңқауды қарақтайды», «Аңқаулығың ала қарғадай екен», – деген мәтелдер бар. 

201. Ұлар мен қарға 

Бір таудың шағыл тасты бөктеріндегі арса-арса жартастың қуысын қара қарға мекендепті. Одан жоғары 

көгалды жерді ұлар жайлапты. Бұлар көрші болған соң, көпке дейін бір-біріне барыс-келіс жасап жүріпті. 

Екеуі ұзақ-ұзақ әңгімелеседі екен. Содан соң сөзден-сөз туындап, бір күні екеуі өз артықшылықтарын 

айтып, мақтана бастайды. Мақтан таласқа ауысады. 

Ақыры екеуі кімнің күшті, кімнің әлсіз екенін сынап көрудің амалын ойласады. Сөйтіп, ұлар мен қарға 

күресіп, күш сынасуға келіседі. Біріне-бірі былай шарт қойысады: жыққаны жығылғанын жеуге тиіс. 

Осылайша, ерегіскен екі құс алыса кетеді. Әрі ырғасып, бері ырғасып, бірін-бірі ала алмайды. Арпалыс 

жеті күн, жеті түнге созылыпты. Ешқайсысы жығылмапты. Сегізінші күні сәске кезінде өліп-талып, барын 

салып тұрған қарға сүрініп кеткен ұларды басып қалыпты. Кеудесіне мініп алады да: 

– Енді мен сені жеймін! – депті қоқиланып: 

Сонда ұлар: «Ей, қарға, серттен таятын өзің, мен емеспін, – депті қайсарланып. – Дұрыс, сен – жықтың, 

мен – жығылдым. Сен енді мені жеуге хақылысың. Бірақ бір өтінішімді орында». 

Қарға сырлас, тату көршісінің көңілін қимай: 

– Мен де тасбауыр емеспін. Өлер алдындағы тілегіңді айт ендеше, – депті. 

Сонда ұлар ақтық өтінішін айтыпты: 

– Қарға, сен жерге жатқанның бәрін талғамай шоқи бересің, рас па? 

– Тамақ іздеген соң, шоқу керек қой, – депті қарға мойындап. 

– Демек, содан тұмсығыңның кірі бес батпан. Менің етім сүттен ақ, қардан таза. Мені сол таза қалпымда 

жесең, өмірбақи аузыңнан етімнің дәмі кетпейді. Сондықтан бұлақ басына бар да, тұмсығыңды жуып, 

тазалап кел. 

Ұлардың бұл өтінішін қарға мақұл көреді де, ұша жөнеледі. Сонан өзі су ішіп жүретін жіңішке бұлаққа 

барады. Көздей ғана жылып аққан судың жағасында отырып, алдымен өзінің шөлін қандырып алмақ 

болады да, суды сіміре бастайды. Күні-түні алысып, әбден қаталап қалған екен, бұлақтың бармақтай 

көзінен жылтылдап шығып жататын су таусылып, суалып қалады. Қарғаның тұмсығы қара батпаққа 

батып кетеді де, бұрынғыдан бетер былғанады. Енді еркін жуынатын үлкен су іздеп табу үшін таудан-

тауды асып, сай-саланы кезеді. Ақыры түбінде мөлдір суы мөлтілдеп тұрған бір құдыққа тап болады. 

Құдықтың мөлдіреген тұнық суына қызығады. Одан суды қалай аларын білмей, басы қатады, ешбір 

амалын таппайды. Содан құдыққа өтініш айтады: 

– Құдық досым, мына мөлдір суыңнан берші. Онымен тұмсығымды жуайын да, ұлардың тәтті етіне бір 

тояйын. 

Бұған құдық қарқ-қарқ күледі: 

– Мен бұл суды ыстықта шөлдеп, сусағандардың сусынын қандыру үшін сақтап отырмын. Олай-былай 

өткен жолаушылар соны ішіп, шөлін басады. Сенің лас тұмсығыңды батырып былғауыңа көне алмаймын. 

Егер керек болса, бар да шелек тауып кел. Соған құйып берейін. 

Қарға шелекті қайдан аларын білмей, ойланып тұрады да, тәуекел деп, ұша жөнеледі. Күні бойы жерге 

қонбай қалықтап жүріп бір ауылға келеді. Ауыл үстін айналып біраз ұшады. Бір кезде күресінде жатқан 

түбі тесік көзеге көзі түсіпті. Қуанып кетіп, көзенің қасына барып қонады. Отыра салып: 

– Көзе, досым бір жолға тілімді алшы. Саған құдықтың суын құйып тұмсығымды жуайын да, ұлардың 

тәтті етіне бір тояйын, – деп қиылыпты. 

Түбі тесік көзе орнынан әзер тұрады да: 

– Сен мені күресінде жатыр екен деп мазақтама, – дейді ашуға булығып. – Маған да талай күш, ақыл-ой, 

өнер жұмсалған! 

Шошып кеткен қарға: 

– Мен мазақтап тұрғаным жоқ. Сен маған өте қажетсің! – деп барлық сырын айтады. 

Қарғаның мұңын естіп, көзенің жаны ашиды: 

– Ендеше, сағыз топырақ тауып әкеліп, балшық иле. Сонан соң менің түбімді жама да, тесігімді біте. Одан 

кейін құдыққа барып, су құйып ал, – деп кеңес беріпті. 
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Қарға өлер-тірілеріне қарамай, сағыз топырақты іздейді. Оны бір адырдан табады да, қасына жүгініп 

отыра қалады. 

– Досым сағыз, топырағыңнан берші. Онымен көзенің түбін жамаймын. Бүтіндеген соң құдықтан су алып, 

тұмсығымды жуайын да, ұлардың етіне бір тояйын. 

– Тіленшіге берер балшығым жоқ, – депті сағыз топырақ сазара қырыстанып. – Менен көп адам көзе 

жасайды. Маңдай терін төгіп, өздері қазып алады. Алда-жалда өте қажет болса, киіктің мүйізін тауып 

әкеліп, өзің қазып ал! 

Қарғаның амалы таусылып, қатты қиналады. Осымен-ақ қоя салайын десе, ұлар етінің тәттілігі құлқынын 

қышытып, өңешін жыбырлатады. Содан кейін тәуекелге бел байлап, тағы да құлшына қанат қағып, әлемді 

шарлап жүріп, жалпақ далада қос құралайын ертіп, жайылып жүрген киікке кездеседі. Қалбалақтап 

қасына жетіп барады. Жалынышты кейіппен: 

– Киік досым, маған мүйізіңді берші. Онымен сағыз топырақты қазып алып, көзені жамаймын. 

Бүтінделген көземен құдықтан су тартып, тұмсығымды жуайын да, ұлардың тәтті етіне бір тояйын, – деп 

өтініпті. Қарғаның жалынышты үніне киіктің жүрегі елжіреп, жаны ашиды да, өзінің ақылын айтады: 

-Әй, қарға-ай... мен мына шөл далада ылғи қауып-қатердің ортасында өмір сүремін. Оның үстіне, міне, 

көріп тұрсың, балаларым да жас, өз күндерін өздері көре алмайды. Сондықтан мүйізім балаларымды 

жыртқыштардан қорғау үшін өзіме де керек. Алайда сен соншама шалғайдан әдейі іздеп келген екенсің, 

меселіңді қайтармаймын, берейін. Ол үшін сен менің мүйізім қайта өсіп жетілгенше балаларыма жатып 

жейтін шөп жинап бер. 

Қарға істің барған сайын қиындап бара жатқанына күйінсе де, ұлардың тәтті етін ойлағанда таңдайы 

жыбырлап, еріксіз тамсанды. Басқа амалы болмаған соң, қайғысын басып, әрі қарай сапар шегеді. Бірнеше 

күн жерге қонбай ұшып, көгарай шалғыны жайқалған көгілдір тауға жетеді. Етегіне қонып, демін алған 

соң, тауға мұңын шағады. 

– Тау досым, сенің шөбіңді киікке апарып берейін. Киіктің мүйізін алып, сағыз топырақты қазып, көзенің 

түбін жамайын да, құдықтың суын құяйын, сол сумен тұмсығымды жуып, ұлардың тәтті етіне бір тояйын. 

Қалың шөбі толқындай ширатылған тау қарғаның зарын естіген соң: 

– Шөпті мен саған қалай беремін? Адам баласы өз қолымен орып алады. Еңбек етеді, тер төгеді. Алыстан 

іздеп келген екенсің, егер қатты қажет болса, орақ тауып әкел де, қалағаныңша орып ала ғой, – депті 

ырзалығын беріп. 

Орақ тауып келуден басқа амалы болмаған соң, орақ іздеп қарға тағы да ұшыпты. Ел-елді шарлап жүріп, 

егін орып жатқан бір орақтың үстінен түсіпті. Қуанып кеткен қарға: 

– Орақ досым, – деп қиыла айтыпты өтінішін. – Сенімен шөп орып алайыншы. Сол шөпті киікке апарып 

берейін. Киіктің мүйізін алып, сағыз топырақ қазайын. Онымен көзенің түбін жамап, құдықтан су алайын 

да, тұмсығымды жуып, ұлардың тәтті етіне бір тояйын! 

– Ей, қарғам-ай, мені тыңда, – депті орақ белін бүкірейтіп тұрып. – Мен өздігімнен орақ бола қалғаным 

жоқ. Менің темірімді ұста отқа салып қыздырған, шоқ балғамен соғып шыңдаған. Суға салып пісірген, 

маңдай терін сорғалатып, осы халге жеткізген. Сол ұстаға бар да, тілегіңді айтып, жаңа орақ соқтырып ал. 

Мұнда өзімнің де атқаратын жұмысым басымнан асып жатыр. Тілегіңді орындай алмаймын, ренжіме! 

Қарға енді ұлармен күресіп, өзінің жыққанына қынжылыпты. Егер ұлар жықса ғой, бұл азапты сол шегер 

ме еді, қайтер еді. Ары ойлап, бері ойлап, қарға ақыры ұстаның дүкеніне барады. Ұстаға шеккен азабын 

айтып, зар еңірейді. Қарғаның көрген азабын естіген соң, ұстаның оған жаны ашиды. Сонан соң ұста: 

– Орақ соғып берсем, қалай алып кетесің? – деп сұрайды. Қарға ұстаның сөзіне қуанып, өз білгенін айтады. 

– Аяғыма қыстырып аламын ғой... 

– Ол болмайды. Көтеріп кетуге әлің жетпейді, жерге құлап түседі. Шеңгелдеп ұстап жүретін қауқар сенде 

жоқ. Құлатып алсаң, жерге түсіп, біреуді жазым етерсің. 

– Ендеше мойныма іле сал, – депті қарға орақты алып кетуге ынтығып. 

– Жарайды қалағаның болсын, – деп күлген ұста қарғаның мойнына қылп етсе қыл қиятын өткір орақты 

іліп береді. 

Енді барлық мақсаты орындалатынына масайраған қарға қуанышы қойнына сыймай, отырған жерінен 

ұмсына ұмтылып, көкке шапшиды. Жерден қарыстай көтеріле бергенде, алмастай өткір орақ қарғаның 

мойнын қырқып түсіпті. 
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«Ақылсыздың істеген ісінің ақыры өзін көрге жығады», – депті мұны көргендер. 

202 . Екі қаз, бір бақа 

Ертегі заманда екі қаз су таба алмай жүріп, ыстық шілденің күнінде бір көлшікке келіп қонады. Ол 

көлшікті көптен бері мекен етіп жүрген бір бақа бар еді. Екі қазды қорқылдап жолатпай, көлшігін 

қызғанып, екі қазға су ішкізбеді. Екі қаз жалынды. Жалынса да бақа: 

– Бұл азғана көлшік құрып таусылады, сіздер ұшып кетесіздер, мен бишара қанат, құйрығым жоқ, қайда 

барамын, – дейді. Қаздар айтады: 

– Әгер де осы көлшік құрыса, сізді біз алып ұшып, бір жақсы көлге жеткізелік, – дейді. Бақа қабылдап, 

үшеуі шарттасып, бір жүре береді. Күндерде бір күн азғана көл суалып, қалған суы сасып кетеді. Екі қаз 

уәде бойынша бақаға: «Кетелі, бір жақсы суға жетелі», – дейді. Мұны бақа мақұлдады. Бір құлаштай ұзын 

ағашты алып келіп, бақаға дәл ортасынан тістетіп: 

– Аузыңды ашпа, жағыңды қарастырып тұра бер, – деді. Екі қаз ағаштың екі шетінен аяғымен мықтап 

ұстап, бақаны аспанға алып ұшты. Бақа көктің үстіне шыққанға көтеріліп, көңілі өсіп, жердегі бақалардан 

өзін жоғары дәрежелі деп мастанды. Сөйтіп, аспанда бара жатып, бір үлкен шаһардың үстіне келіп еді, 

шаһар халқы көкке қарап қайран қалды: 

– Бұл не зат? – деп. Біреулер: «Қасиетті бақа» деді. Біреулер: «Бақа емес басқа зат», – деді. Жұрттың 

сарынын естіген соң, бақа мақтанып: «Атымды айтпай, білдірмей кеткенім болмас», – деп, таңқалып 

тұрған елге. 

– Мен – бақамын! – деп, аузын ашқанда ағаштан босап, жерге қарай құлдилап шыр айналып, сүзе соғып, 

далбаңдап келіп ат базардың ортасына тарс етіп түскенде, жарыстырып базарға салып жүрген аттар 

бақаның белін басып, өлтіріп кетті. Екі қаз: «ақымаққа жақсылық етіп болмас!» – деп, өз бетімен ұшып 

кете берді. Міне, бәз бір азаматтар, бақаға ұқсас елінен жоғары дәреже көрсе, менмендік пікір алады, 

өзінен басқаны пәс тұтады. Ол асылық, ол адамды надандыққа ұшыратады. Түбінде бақа құсап, 

дұшпанның аяғының астына түседі. 

Бұл туралы Абай айтты деген бір сөз дәлел еді: 

Жамандар істемейді әділ еңбек, 

Ұрлық, қулық қылғанға қағар күлмек. 

Арамдықтан жамандық таппай қалмас, 

Мың күн тұрса, бір күні сынар шөлмек. 

203. Пілдің ісі тышқанға түсіпті 

Бұрынғы заманда асқар таулы, нулы орманды өңірде піл мен тышқан көрші әрі тату-тәтті дос болып өтіпті. 

Бірақ достықтары көп ұзамай бұзыла бастапты. Піл өзінің алып тұлғасына қарап, кішкентай тышқанды 

алымсынбайтын болыпты, тіпті онымен бірге жүруді ар көріпті. Пілдің бұл ниетін білген тышқан 

«Орайын тауып сазайыңды бір тарттырамын» деп әбден тісін басады. Піл мен тышқан осындай күрең 

қабақтасып жүргенде арыстан қызын ұзататын болып, пілді тойға шақырыпты. Піл тойға аттанғанда 

тышқан да ере жүреді. Бойын қызғаныш кернеген піл оған тап-тап беріп қуалайды. Арбаңдап жүрген 

пілдің абайсыздығында тышқан оның құлаштай ұзын танауына «сып» етіп кіріп, кетеді. Танауға кірген 

ол тыныш жатсын ба, арлы-берлі жүгіріп оның мазасын әбден алады. «Шық» деп зекиді піл. Тышқан 

ерегесе түсіп, бұрынғыдан әрмен жыбырлата тырналайды. Ақыры піл: 

– Ағатай-ай! Танауымнан шықсаң, тату-тәтті өтейік, айтқаныңа көнейін – деп жалыныпты. Сонда ғана 

тышқан пілдің танауынан шығып, сып етіп ініне кіріп кетеді. «Пілдің ісі тышқанға түсіпті» деген тәмсіл 

осыдан қалса керек. Піл осыдан бастап тышқанның інін көрсе, оның аузын табанымен басып тұрып 

алатын болған екен. Пілдің осы ерекшелігіне қанық адамдар асау пілді үйреткенде алдымен жерге төрт 

қазық қағып, оны суырып алады екен де, асау пілді сол араға әкеліп байлайтын көрінеді. Піл қазықтың 

орынын тышқанның іні деп табанымен басып тұрғанда адам оған жүгін артып алады екен дейді. 

204. Піл мен маймыл 

Ну орманды мекендеп, бірімен-бірі сыбайлас боп қатар жүрген піл мен маймыл бір күні өз бойларындағы 

артықшылықтарын айтысып отырып, дауласып қалыпты. 

– Менің бойым таудай. Күшім де көп, – деп мақтаныпты піл. – Ашулансам бар ғой, қандай жуан ағашты 

болса да тамырымен қопарып тастаймын. Ондай қайрат сенде жоқ!.. 
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– Ал мен ептімін, ештеңе бөгет бола алмайды, – деп таласыпты маймыл. – Ағаштан-ағашқа ырғып, ну 

жыныстың арасымен сырғанап жүре беремін. 

Осылайша піл мен маймыл өз бойларындағы артықшылықтарын айтып, ұзақ таласыпты. Бірінің 

айтқанына бірі көнбепті. Өздері бір бітімге келісе алмапты. Сонан соң бұл даулары туралы біреудің 

билігін естігілері келеді. Сөйтіп, екеуі жуан емен дінінің қуысында отырған үкіге барыпты: 

– О, орманның ақылгөйі, – депті піл ұзын тұмсығын жоғары созып тұрып. – Мына маймыл екеуміздің 

таласымызға өзің төрелік айтшы! 

– Не жайында таласып жүрсіңдер? – деп сұрапты үкі. 

Сол кезде жыпылдаған маймыл сөзді іліп әкетеді: 

– О, біздің ақылгөйіміз! Анығын айрып берші, күш-қайрат үстем бе, немесе епшілдік үстем бе? 

Мұны естігеннен кейін үкі енді піл мен маймылдың не себепті таласқандарының сырын түсінеді де, 

ойланып қалады. Піл де күжілдей өтінеді: 

– Соны айырып бер бізге! 

– Мұны менің іс үстінде сынап көруім керек. Кесімін содан кейін айтамын, – депті үкі. 

– Қалай сынамақсың? – деп сұрасады. 

Үкі екеуін кезек-кезек қарайды да, аздан соң қалай сынайтын шартын түсіндіреді: 

– Мына өзеннің арғы бетіне өтіңдер. Қалың ағаштың арасында биік өскен бір түп алма ағашы бар. Қазір 

жемісі уылжып пісіп тұр. Екеуің де өзеннен өтіп барып, сол алма ағашының алмасынан алып келіңдер. 

Мен сол алмаға қарап отырып, өздерің қалаған төрелікті айтамын. 

Піл мен маймыл алма алып келу үшін өзенге қарай беттейді. Келсе, өзен арнасына сыймай, лықы толып, 

астан-кестен боп ағып жатыр екен. Өзеннен өте алмайтын болған соң маймыл мұңайып, қасірет шегеді. 

Сол кезде: 

– Кел менің жотама мініп ал, – депті піл. – Мен таудан үлкенмін. Күшім де мол. Өзеннің ағысы мені 

ағызып кете алмайды. 

Маймыл қуанып кетіп, пілдің жотасына өрмелеп шығып алады. Піл өзенді қақ жарып, ешбір қиналмастан 

арғы жағаға өте шығады. Содан кейін екеуі үкі айтқан алма ағашын іздеп табады. 

Қараса, алма ағашы зәулім биік екен. Жемістің бәрі мойын жетпейтін биікке өсіпті. Қанша созса да пілдің 

тұмсығына бірде-бір алма іліге қоймапты. Өзінің алма ала алмайтынын білген піл мұңайып, мөлиіп тұрған. 

Сол кезде маймыл: 

– Мұңайма, – депті пілді жұбатып. – Қазір мен алма ағашына өрмелеп шығамын да, басындағы жемістерді 

жерге түсіремін. Сен жинай бер. 

Маймыл бұтақтан-бұтаққа секіріп, алма ағашының басына өрмелеп шығады да, алмаларды үзіп, жерге 

тастай беріпті. Піл алмаларды теріп, бір жерге үйіп қойыпты. 

Сөйтіп, алмаларды алып болған соң, екеуі кері қайтыпты. Өзенге келген маймыл алған алмаларын 

құшағына қысып, тағы да пілдің жотасына мініп алыпты. Піл өзенді қақ жарып, балпаңдай басып, қамсыз 

өте шығады. 

Екеуі алып келген алмаларын үкінің алдына төгіп қойыпты да, қандай төрелік айтатынын тосыпты. Сонда 

үкі: 

– Маймыл, сен мына ағыны қатты өзеннен қалай өттің? – деп сұрайды. Маймыл шынын айтыпты: 

– Мені піл жотасына мінгізіп алды. 

– Дұрыс. Өйткені оның бойы таудай. Күші де мығым. Өзен ағызып кете алмайды. Ал, піл, сен айтшы, биік 

ағаштың басындағы жеміске бойың қалай жетті? 

– Менің бойым жетпеген соң, – депті піл де шынын айтып, – маймыл ағаштың басына өрмелеп шықты да, 

алмаларды үзіп, жерге түсірді. Мен жинап тұрдым. 

– Міне, ұқтыңдар ма? – деп, үкі өзінен төрелік сұрап тұрған піл мен маймылға түсіндіре бастапты. – 

Күштен де, епшілдіктен де үстем нәрсе – біріңе-біріңнің көмегің. Селбесіп мақсаттарыңа жеттіңдер. Тек 

қана күштен немесе жалаң епшілдіктен пайда аз. Біріңе-бірің жәрдемдеспегенде екеуің де мына алманы 

алып келе алмас едіңдер. Демек, күш пен епшілдік қабысқанда ғана жарасып тұрады. Күшің болғанмен 

ебің болмаса, ебің болғанмен күшің болмаса, бәрі де бос әурешілік, еңбегің зая. 

– Дұрыс, дұрыс! – деп, піл мен маймыл өздеріне айтқан үкінің төрелігіне бас шұлғысыпты. Сонда үкі: 

– Піл, сен күшіңе сеніп даурықпа! Маймыл, сен епшілмін деп бөспе! 

mailto:1001ertek@gmail.com
http://www.elarna.com/ertegi_kk.php


Email: 1001ertek@gmail.com and WWW: http://www.elarna.com/ertegi_kk.php                                              1522 bet 

Әрқашан біріңе-бірің осылай жәрдемдесіп жүріңдер! – деп өсиет айтыпты. 

205. Бөгелек 

Ерте, ерте, ертеде жәндіктер өздерін-өздері мансапқа қойыпты. Сона – хан, бөгелек – уәзір, шіркей – 

жасауыл сайланыпты. 

Күндердің күнінде ызылдап ұшқан бөгелек өрісте жайылып жүрген жылқыны, сиырды, есекті 

кездестіреді. Қараса жылқыға жал, сиырға жая, есекке қоң біткен. Бөгелекті мүлде әкім екен деп 

танымайды. 

Бұған қаны қайнап, көзі алайып кеткен бөгелек ызыңдап, әрқайсысына бір төнеді. Оған жылқы да, сиыр 

да, есек те мыңқ етпейді. 

Сонымен, әбден ыза болған бөгелек ұшып келіп, сона ханға арыз айтыпты: 

– Осылай да осылай, хан тақсыр? Жан-жануарлар сізді хан деп елемейді, салығын төлемейді. 

Мұны естіген сона хан кәріне мініпті. Шіркей жасауылдарын шақырып, жарлық беріпті: 

– Бөгелекке еріңдер, 

Салық жинап келіңдер. 

Төлемесе салықты, 

Сыбағасын беріңдер! 

Сонымен, бөгелек уәзір бастап, шыбын-шіркей қостап, жан-жануарлардан салық жинауға аттаныпты. 

Бұлар дуылдап, ең алдымен жылқыға келіпті. 

– Салығыңды төлемей, сона ханды елемей жүрген сенің сыбағаңды берейін, – деп, бөгелек пен шіркей тап 

бергенде, жылқы бұларды құйрығымен шықпыртып-шықпыртып, көлдің қалың құрағына қойып кетіпті. 

– Қой, қанатымыз су болар, мұны көлден шыққан соң көрерміз, – деп, бөгелек енді есекке келеді. 

– Әй, бақырауық, кәне, төле салығыңды! – деп, зіркілдей ұмтылғанда, есек: 

– Қыс-қарт, қыс-қарт! – деп, құйрығымен басы-көзін сабалап, борпылдақ күлге аунай беріпті. 

– Қой, мына бәленің астына түсіп, күлге көміліп қалармыз, жүріңдер, сиырды тауып алайық, – деп, салық 

жинаушы бөгелек өзінің жасауылдарын ілестіріп, сиырды іздеп әрі қарай жөнеледі. Сиырды тауып алып: 

– Кәне, төле салығыңды, төлемесең, қаныңды түгел сорып, қу сүйегіңді қалдырамыз! – деп, төбесінен 

төне түседі. 

Мұны естіген сиыр: 

– Қане, бөгелегім, салығыңды қуып жетсең, аларсың! – деп, құйрығын көкке шаншып, зыта жөнеліпті. 

Ештеңе өндіре алмаған бөгелек қайтайын десе, сона ханнан қорқып, әлі күнге дейін салығын ала алмай, 

сиырды қуалап жүр деседі. 

206. Шымшық пен көгершін 

Құламерген айдалада, жапан түзде аң аулап, сейіл құрады екен. Оның баласы Жоямерген әкесінің таяғын 

ұстап жастай-ақ аңсақ болған екен. Ол түрлі құстарға тор, тұзақ құрып ұстап алады екен. Бір күні құрып 

қойған торына кішкене шымшық оралып қалыпты. Ол сорлы тордан шыға алмайды, оралып жата береді, 

бір мезгілде оның қасына көгершін келеді. Бұның торға оралып жатқанын көреді. Ол анадай тұрып 

шымшыққа ұрсып табалайды: 

– Әй, ақымақ, есалаң, қазір күн талтүс емес пе? Түн болса бір шарт. Күндіз торды көрмей оралып екі 

көзіңді шел қаптады ма? Аяғыңның астына қарап, ана сығырайған көздеріңді ашып жүрсең етті. Енді сен 

күшікті кім шығарып алады. Бәрібір бүгін мен сені әуреленіп шығарсам да сен есалаң ертең тағы шоқақтап, 

ебелектеп жүріп торға түсесің ғой. Күнде-күнде мен саған әуре болып жүремін бе? – деді де ілгері бір-екі 

аттап еді, өзі қол тұзаққа түсіп, шиқылдады да қалды. Оны көрген шымшық: 

– Әй, данышпан, көзі бар досым, ақылшы апам, қазір түн бе, күн бе? – деп сұрапты. Өзі жанталасып 

буынып жатқан көгершіннің оған жауап беруге шамасы келмепті. Сонда шымшық оған тағы да: 

– Әй, ақылгөй апа, мен торға түссем де қиналмай, дем алып жақсы жайда жатырмын. Сенің халің менен 

де нашар болды-ау, жаңа маған айтқан ақылыңды өзіңе неге істемедің? Өз басыңды алып жүре алмайтын 

болған соң басқаға ақыл айтып нең бар еді, – депті. 

Біреуге күлсең өз басыңа келеді. «Табашының табаны тайғақ», «Өзіңе пайдасыз ақылды өзгеге айтпа!» 

деген мәтелдер осыған келеді. 

207. Қырғи мен бөктергі 
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Қырғи мен бөктергі ойда жоқ жерде кездесе кетеді. Екі дос өткен- кеткенді әңгімелеп, кездесу құрметіне 

кеш өткізуді ұйғарады. Кештің керегіне әзірлеу үшін жиырма торғай ұстап әкелуге келіседі. Жиырма 

торғайдың жартысын ұстауды қырғи міндетіне алады, қалған он торғай бөктергінің үлесіне тиеді. 

Қырғи көп кешікпей 10 торғайды ұстап, төбе басында бөктергіні күтіп отырады. Бөктергінің келетін 

мезгілі өтіп, кешігеді. Ал бұлар кешті күн батпай бастауға уәде еткен. Ақыры шыдамы таусылған қырғи 

дерексіз кеткен бөктергіні іздеуге шығады. 

Қалың тоғай бойымен ұшып келе жатып, қырғи алыстан бөктергіні байқайды. Ол бір торғайды қуып, 

ылдиға ығыстырып барады екен. Сол сәтте қырғи бөктергінің соңынан ұшып жетеді. Оның қауырсындары 

терге малшынып, аяғын торғайды бүруге ілгері соза түсіпті. Бөктергінің шаршау кейпін көрген қырғи: 

«Тоғайда торғай қалдырмай қырған екен», – деп ойлайды. Сөйтіп, ол бөктергіден асығыс: 

– Ау, Бөке, қанша торғай ұстадыңыз? – деп сұрапты. 

Сонда бөктергі алдында ұшып бара жатқан торғайды нұсқап: 

– Осыны алсам, тоғыз торғай қалады, – депті. 

208. Екі бұғы 

Бір күні тауда жайылып жүрген екі бұғы шөпке таласып қалыпты. 

– Мен жеймін мұны, мен бұрын көрдім, – депті бірі. 

– Мен жеймін, мен бұрын келгенмін бұл жерге, – депті екіншісі. 

Екеуі жанжалдасып, бірін-бірі сүзе бастапты. Кейін шегіне түсіп сартылдата кеп мүйіздесе сүзісіпті. 

Аздан соң тіпті қызық болыпты. Бұғының мүйізін білесіңдер, талдың бұтағы сияқты болады. Ілініскенше 

әбден сүзіскен көрінеді. Бір кезде мүйіздері ілінісіп қалған бұғылар бірінен-бірі ажырай алмай әрлі-берлі 

тартысыпты. 

Мұны өтіп бара жатқан аңшылар көріп қалыпты да қуанып, дереу келіп бұғыларды арбасына салып, 

үйлеріне қарай жөнеле беріпті. 

209. Әркімнің туған жері өзіне жәннат 

Өткен заманның заманында торғай мен бұлбұл дос болыпты. Күндердің күнінде бұл екеуі бір-біріне туған 

мекендерін көрсету үшін қонақ шақырысатын болыпты. Алдыңғы кезекті бұлбұл алып, торғайды әнімен 

қарық қылып орман-тоғайдың ішімен бір жеміс бағына әкеліпті. Бұл кезде бұлбұлдың жағымды әні онан 

ары сорғалай түсіпті. Кеудесін қуаныш кернеген бұлбұл қанша сайрағанымен торғай қабағын бір 

ашпапты. Бұны байқаған бұлбұл: 

– Ой, досым, неге қабағыңды ашпайсың? – деп сұрайды. Сонда торғай: 

– Осыны да туған мекенім бар деп масаттанып төбең көкке жеткендей болып кеттің ғой, менің туған 

жеріме салыстырғанда бұл жерің неге тұрады? – дейді де отыра беруге тақат ете алмай, өзінің туған 

мекенін көрсету үшін алдыға түсіп пырылдап ұша жөнеліпті. Бұлбұл артынан қуа еріп отырыпты. Бұлар 

ұша-ұша талай шөл даладан өтіп, ес кетіп, жан шыққанда, ішерге суы, теруге түйір дәні жоқ құмдағы 

жалғыз бүргеннің түбіндегі ұясына алып барыпты. Сонда торғай екең: 

– Міне, жердің жәннаты, кең дүние, көсіліп ұшқанға да... – деп ұясының маңайынан құрт-құмырсқаларды 

теріп жеп, қуанышы қойнына симай жырғап қалыпты. 

Бұны көрген бұлбұл «Е, әркімнің туған жері өзіне жәннат екен ғой» деп ойлапты. 

210. Қозы мен құлын 

Қозы мен құлын жарысатын болып келісіпті. Жарысатын жері ұзақ жер екен, даяшылар оларды бір 

төбенің басынан тосып алатын болыпты. 

Жарыс басталып, а дегенде құлын озып кетеді. Біраз жер жүгірген құлын артына қараса, қозы көрінбей 

қалған. Сонымен, ол өз-өзіне марсиып, «Маған қозы өлсе де жете алмайды, босқа жүгіргенше дем алайын, 

қозы осы араға келгеннен кейін жүгірсем де, бәрібір озбаймын ба», – деп қозының келуін тосып жатады. 

Құлын туада ұйқышыл болады екен де, жата салысымен дереу ұйықтап кетеді. Содан ұйқысы қанып бір 

уақытта оянса, қозы әлі жоқ. Сонда құлын қозы әлі келмеген екен деп ойлап: «Бұл арада бүйтіп тосып 

әлектенгенше ертерек барып алмаймын ба, бәрібір жүлде менікі болғаннан кейін», – деп шауып отырып 

барса, қозы өзінен бұрын барып баяғыда жүлде алған екен. Сөйтіп, асқақтаған құлын артта қалыпты да, 

өзіне сенім артқан қозы озып келіпті. 
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*** Соңы *** 

 

 

 

 

 
Бұнда қазақтың қял-ғәжайып, жануарлар, уақиға, қожанасыр, алдаркосе, батырлық, аңыздық, салыттық және 

басқа алуан мазмұндарды қамтыған 1000 нан астам дәстүрлі ертегілері берілген. өте азсанда ішінара басқа 

халықтар ертегілерінде қамтылған. ертектер 399 бөлімге бөлінген, әр бөлімде 1 ден 50 ге деиін ертектер енгізілген. 

Кітап мазмұны мол, бет саны көп, қағазға басып шығарып корсеңіз қолайлырақ. жалпы 1525 бет. егер қатсты 

пікірлер немесе мәлімет керек болса төменде берілген елхатқа хат жазып хабарласыңыздар. 
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