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КИРИШҮҮ ОРДУНА
Сагымбай манасчынын вариантынын бешинчи китебине ирээти менен биринин артынан экинчиси келип айтылган, бири биринин түздөн түз уландысы
болгон, бирок темасы жана ички курулушу боюнча төрт эпизодго кире турган
окуялар топтолуп берилди. Азыркы түрдөгү жалпы формалык белгилери негизинен окшош болуу талап кылынган көп томдук басылыштарда өтө зор көлөмдүү
чыгарманын ар бир окуясын өз-өзүнчө бастыруу мүмкүн эмес экендиги ким
кимге болбосун түшүнүктүү нерсе. Ал эле эмес биздин бир эпизодду бөлбөй,
колдон келсе бир, же эки томдо берүү далалатыбыздан да оң натыйжа чыкпады —
композициялык курулушу жактан өзүнчө бир бүтүндүккө ээ эпизоддордун бири
кыргыздардын ата-бабанын .тууган жери Ала-Тоону баскынчы жоодон куткарып кайра алуусун баяндаган окуялардын тобун үчүнчү китепте баштап, төртүнчү
китепке да сыйбай калгандыктан аяк жагын 12952 ыр көлөмүндөгү материалды ушул бешинчи китепте жайгаштырдык.
«Манас» эпосунун бардык окуяларын ирээти менен баштан аяк бир күндө,
ал эле эмес бир нече күн, же бир нече ай ичинде да айтып чыгуу мүмкүн
болбогондуктан мурдатадан анын сюжеттик нугуна кирген эпизоддордун дээрлик көбү, айрыкча көлөмдүүлөрү өзүнчө башталып, өнүгүшкө ээ болуп, аяктаган корутундуга ээ атайын бүткөн чыгарма түрүндө иштелип чыгып, адатта
ошол өз алдынча турган бөлүм өзүнчө аткарылуу салтка айланган. Андай
бөлүмдөрдүн катарына Манастын туулушу жана балалык чагы, Кошойдун окуясы
жана он бир дуудуга каршы согуш, Ала-Тоону душмандардан бошотуу, Алмамбеттин окуясы, Көкөтөйдүн ашы, Чоң чабуул ж. б. кирет. Албетте эпостун
жалпы нук менен биригип, бирок ар бири өз алдынча бир бүтүн түрүндө иштелген ошол эпизоддорду өз-өзүнчө жарыялоо окурмандардын материалдарды терең кабыл алуусу үчүн да, тексттерди басмага даярдоо, тиешелүү илимий аппараттар менен жабдуу үчүн да оңтойлуу, жеңил болмок. Бирок эпостун окуяэпизоддорунун көлөмдүк жактан бир кылка эместиги, ал эми академиялык
басылыштын томдорун колдон келишинче көлөмү боюнча бири биринен кескин
айырмалабоо, тескерисинче чамаалаш куруу салтын сактоо зарылчылыгы айрым эпизоддорду үч китепке созуп, кээде бир китепте бир нече өзүнчө темага
кирүүчү материалдарды чогултуп топтоп даярдоого мажбурлап жатат.
Ошентип бешинчи китеп Ала-Тоону душмандардан бошотуу окуясынын жыйынтык бөлүгүн берүү менен башталды, б. а. Манас баштаган кыргыз колу
5

www.bizdin.kg

(жүрүшкө катышкан жоокерлердин негизги бөлүгү кыргыздар менен казактардан тургандыктан манасчы «алаштар» деген наамды айрыкча кеңири пайдаланат) Ташкеңди каратып, Ташкендин каны Панустун ордуна Көкөтөй кандыкка
олтуруу менен жүрүштүн максаты орундалып, баатырлар Алтайга кайтышат.
Варианттагы ага улай келген окуя душмандардан бошотулган ата-бабанын
мекендеген жерлерине көчүп келүү жана мурдагы жүрүш учурунда аман калган
Алоокеге каршы туруу, кыргыздарга кол салып, талоончулук кылган Шоорук
кан менен согушуу.
Мекенди табуу, кыргыздарды басып алып, көптөн бери бийлик жүргүзүп
турган Алоокеге беттешүү, жаңы көчүп келген элди кодулап, аларды чаап,
оңой олжо алмакчы болуп кол салган Оогандын каны Шоорук менен согушуу
Сагымбай манасчы эле эмес эпостун кеңири белгилүү варианттарынын дээрлик
баарында орун алган жана салт катары ушул Сагымбайдын вариантындагы
мүнөздө бири биринин уландысы болуп айтылуучу, логикалык курулушу боюнча бир топко жаткан тыкыз байланыштуу, бүтүндүктү түзүүчү структурага биригишкен окуялар.
Окуя Сагымбайда бул түрдө берилет жана бири-бири менен байланыштырылат: мекенди душмандардан бошотуу максаты менен аттанган жоокерлер Ташкенди башкарып турган Панусту жеңгенден кийин өз милдеттери негизинен
аткарылды деп эсептешип Алтайга кайтышат.
Элди чогултуп Манас бошотуп келген жерлерге — ата-баба мекендеген жайларга көчөлү, барууну каалабагандар бул жерде калышсын, эч кимди зордоо
болбойт, мен өзүм көчөм — деген бүтүмүн угузат. Манастын сунушун Көкчө
менен Үрбү да колдошот. Алтайдагы Манастын айлапасында куралган элдер
бүт көчүүнү макул алышып, көчүп жөнөшөт. Айдаркан, Көкчө баштаган казактар Сары-Аркага, Үрбүнү ээрчиген кыпчактар Эки-Кеминге келип жайгашат. Манастын өз айылы Анжыяндын Кара-Тоого келип конушат. Манас үйдө
жокто мага багынсын, Манасты ак үйлүүгө алам, болбосо башка жакка кеткиле! — деген Алоокенин опуза сөзүн айтып ал жиберген элчи айылга келет.
Жакып өзү барып ууда жүргөн Манаска кабар жеткирет. Манас айлына кайтып, кырк жигити менен Алоокенин ордосуна баса барат. Анын баатырдык
келбет, сүрүн көргөн Алооке алы жетпөсин түшүнүп, өз эрки менен багынганын
билдирет. Манас айлына кайтып, эл тынч жашап калат. Бирок ошол учурда
Оогандын каны Шоорук жаңы келген кыргыздарды чаап алып олжого туйтунуу максатында кол курап келип, Алайда жайгашкан нойгуттардын айылдарына кол салып, четинен талап кирет. Өзү келип кабар айткан Акбалтадан
жоонун жайын уккан Манас кол менен аттанып, согушта Шоорукту жеңип,
айласы куруган Шоорук өз кызы Акылайды баш кылып, отуз бир кыз тартуу
тартып, амандык сурайт. Эки эл жарашып, Манас Акылайды аялдыкка алат.
Манас колу менен Шоорукка каршы аттанып кеткенде анын жоктугунан пайдаланган Алооке өз адамдарын ээрчитип Кытайга качып кетиптир. Кетсе барсын! — деп баатыр артынан куубай тынч жатып калат.
Бешинчи китепке кирген окуяларды варианттын жалпы композициялык
өнүгүшүндөгү өзүнчө орчундуу чек дешке болор эле — ушул окуялар менен
Манастын инсан катары калыптанышынын орчундуу этабы — учуру бүтөт —
ал баатыр катары да, элге ээ болуучу жетекчи катары да толуп жетилип, доскас дебей анын биринчилик ордун тааныйт, жалпы кабыл алышат. Баатырдын
балалык чагы, жигиттик курагы бүтүү анын кан шайланышы менен белгилен6
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се, баатыр катары толуп жетилүү, элге таанылып, калкына толук ээ болуу,
баатыр жана жетекчи катары кабыл алынуу. учуру өзгөчө коркунучтуу душман
эсептелген Алоокени ээрчиткен колу жок, кырк жигити менен жалгыз барып,
согушсуз багындырып, өзү катылган Шоорукту согушта жеңип, кызын тартууга алуу аркылуу айкындалат. Манас баатыр жана эл ээси катары сыпатталуу
иши чегине жетти — дегендин белгиси кылып манасчы ага түздөн түз тиешеси
болбогон окуяны баяндоого Алмамбеттин жомогуна өтөт.
Мурдатан айтылып жүрүп кеңири белгилүү болгон — илимде буга чейин
кабыл алынган маалыматтар боюнча бул бешинчи китепке киргизилген тексттерди манасчы Сагымбайдын өз оозунан угуп Ыбырай Абдыракманов кагаз
бетине түшүргөн.
Чынында эле тексттерди айткан адам Сагымбай манасчы экендигинде эч
күмөн жок. Ошондой эле ыр саптарын кагаз бетине жазган кол тамга Ы. Абдыракмановго таандык. Бирок ушул маалыматка сын көз менен карап, көңүл
буРУУ. тиешелүү изилдөө иштерин жүргүзүү, маалыматка зарыл тактоолорду
киргизүү жөндүү болор эле. Анткени буга чейинки жарык көргөн төрт китептеги материалдар кол жазмаларда катчы катары бир гана адамдын ысмы
көрсөтүлгөнүнө карабастан тексттерди жазуу ишине көптөгөн адамдар катышканын айгинеледи. Бул тактоону талап кылган маселенин бир гана жагы.
Мааниси жактан андан кем болбогон, өзгөчө татаалдыгы менен айырмаланган
маселенин экинчи жагы да бар, ал бүгүн академиянын кол жазмалар фондусунда сакталып, статусу боюнча Сагымбай манасчынын вариантынын тексттери
жазылган кол жазмалардын чынында түп нуска экендиги, же түп нускадан
которулган көчүрмөлөргө жатары.
Көзү тирүү кезинде башка кишилерге кол жазмалар, же алардын көчүрмөлөрүн
бергендигин эч качан моюндабаса да Ы. Абдыракманов Сагымбайдан жазган
тексттеринен өзү көчүрүп кадыр-колко салып сураган айрым адамдарга бергени, белек кылганы, ошондой эле кээде анын уруксаты менен кээ бирөөлөр
өзүлөрү көчүрүп алган учурлар да аз болбогону кенен айтылып жүрчү эле. Андай кабарлардын чындыгы бардыгын далилдөөчү фактылар да (Сагымбайдын
вариантынын кол жазма түрүндөгү үлгүлөрү эл арасында бүгүнкү күнгө чейин
жолугат, алардын айрымдарын кол жазма фондусуна сатып алгыла деген сунуш менен келген адамдар да болгон) бар. Кеп манасчынын айткан тексттерин
кагаз бетине түшүргөн катчысынын бул же тигил кызыктуу эпизодду өзү көчүрүп
бирөөлөргө бергенинде, же көчүрүп алайын дегендерге макул болгонунда эмес.
Андай иштин жаман жагы жок, тескерисинче эпостун материалдары эл арасына кенен тароосуна көмөкчү болгон аракет катары оң бааланууга да тийиш.
Маселе башкада — катчы белек кылуу үчүн тексттерди көчүргөндө белекке
кеткен үлгү көчүрмөбү, же түп нуска белекке кетип калып, анын ордунда
көчүрүлгөн тексттер калып калдыбы? Илим үчүн бул чоң мааниге ээ нерсе.
Анткени көчүрмө эч качан түп нусканын өзү боло албайт, анын милдетин так
аткара да албайт, ошон үчүн куну да такыр башка.
Даярдалган түп нусканы көбөйтүү — көчүрүү жолу менен дагы бир нуска
даярдоо илимге кеңири белгилүү, мурдатадан келе жаткан ык. Түп нуска кол
менен көчүрүлүп — кол жазма түрүндө көбөйтүлүшү, китеп түрүндө жарык
көрүшү, сүрөтү тартылышы ж. б. мүмкүн. Биз кепке алып жаткан учур түп
нусканын көчүрмөсүн кол менен жазып көчүрүп алуу жөнүндө. Эгер түп нусканы даярдаган адам өзүнчө, ал эми андан көчүрмөсүн жүзөгө ашырган киши
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башка болсо андай үлгүлөрдүн кайсынысы түп нуска, кайсынысы анын көчүрмөсү
экенин тактоо анча кыйынга турбайт — эки кишинин кол тамгасындагы айырма белгилерге таянуу менен бүтүмгө келүүгө мүмкүн. Бирок ушул азыр биз туш
болуп жаткан учур өтө сейрек кездешүүчү уникалдуу көрүнүш. Анткени түп
нусканы даярдаган адам менен андан көчүргөн — экинчи нускасын даярдаган
адам бир эле киши — түп нусканын катчысы Ы. Абдыракманов. Анын үстүнө
көчүрмө даярдоо ошол түп нуска жазылып жаткан учурдун өзүндө, же ага
удаалаш эле, арасынан анча узак убакыт өтпөй иштелгендиктен кол тамгада
да (жаш өзгөчөлүгүнө карата, жалпы эле убакыт өтүү менен кол тамгада да
өзгөчөлүктөр болоруна карап, эгер эки иштин аралыгында бир топ мезгил жатса кайсыл материал качан жазылганын жоромолдоо жеңил болмок), ошондой
эле кагаз (кайсыл учурда кандай кагаз пайдаланылганы да мезгилге жараша
эмеспи) ж. б. жактан да кескин айырмачылыкты байкоо кыйын.
Мунун баарын айтып жаткандагы себеп кол жазмалардагы тиешелүү белгимаалыматтар боюнча түп нуска делип эсептелгендиктерине карабастан ушул 5китепти басмага даярдоодо негиз-таяныч болгон материалдардын түп нуска
экендиги күмөн туудурат: 5-китепке инвентардык катар ирээти 205 - 206-кол
жазмалардагы тексттер киргизилди. Көзгө урунуп, даана билинип турган сырткы белгилерине караганда кол жазмалардын эки дептер-томдорун бир адам
жазган. Кол тамга Ы. Абдыракмановдуку экенин да ишенимдүү айтууга болот.
Бирок бизди кыжаалат кылган абал ошол кол жазмалар абыдан тыкаттык
менен, шашпай, ар бир сөз даана, тиешелүү белгилер өз-өз ордуна коюлган
түрдө жазылган. Мындай нуска манасчынын өз оозунан, шыр айткандарды
дароо жазууга караганда, жай учурда, шашылбай иштелген иш сыяктанып
турат. Бул, албетте, күдүктөнүү гана, кесе айтып, так бүтүмгө келүүгө жеткиликтүү факты-далилдер али жок (кол жазма түп нуска эмес, анын көчүрмөсү го
деген ойго түртүүчү айрым учурлар өз-өз ордунда, басмага даярдалган тексттерге берилген ички комментарияларда көрсөтүлдү).
Сагымбай манасчыдан тексттер жазууга катышкан адамдардын так санын,
айрыкча алардын ар биринин ким экендигин, текст жазууга канча жолу катышканын ж. б. ушул проблемага тиешеси бар маселелерди, ошондой эле бүгүн
колдо болгон кол жазмалардын кайсынысы түп нуска, ал эми кайсыл материалдар көчүрмө экендигин тактоо манастаануу илиминде али колго алына элек,
ал турмак бүгүнкүгө чейин күн тартибине коюлбаган маселелердин биринен.
Ырас ушундай мүнөздөгү проблема бардыгын билебиз, эл арасында бирден бирге өтүп келе жаткан кол жазмаларды табуу, мүмкүндүгү болсо жыйнап алып,
кол жазмалар фондусунда сактоо (алардын кайсындайы болсо да илим үчүн
кызыкчылык туудурары, айрыкча тексттерге текстологиялык иштер жүргүзүүгө
кереги тиери кадиксиз нерсе) аракеттери мурдатан эле көңүлдө бар болчу. Бирок чынчынында бул багытта такай аракеттенип, артынан түшкөн, ушул ишти
жүзөгө ашырууга атайын адистик билими бар адам али болбоду. Академиялык
бастырылыш үчүн тексттерди даярдоо учурунда убакыттын тардыгынан (чынында бул ишке тың жарай турган, атайын билимге ээ адисибиз бүгүн деле
жок) майнаптуу иш жүргүзө албадык. Ушундай проблема бар экенин көпчүлүктүн
ортосуна салып, жарыя айтуу менен мындан ары бул иш эсте болот, колдон
келишинче аракеттер көрүлөт демекчибиз. Пайгамбар барына азыр, биз азыр
пайдаланып жаткан кол жазмалар түп нуска болсо да, көчүрмө болсо да ошого
каниет кылгандан башка аргабыз жок. Ошентсе да илимдин тактыгы үчүн
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аныгын билип коюу зарыл, ал эми тексттерди жазуу ишине катышкан адамдардын эч курбаса аты-жөнүн аныктоо моюндагы карыз. Анын үстүнө манастаануу илиминин бүгүн колго алынып, активдүү аракеттер көрүлүп жаткан
эпостун түрдүү варианттарынын тексттерин илимий негизде академиялык бастырылыш принциби менен жарыялоо багытында сөз болгон проблемалардын
мааниси, ойногон ролу орчундуу. Анткени тексттерге талдоо жүргүзүү — текстологиялык иштер учурунда бул же тигил сөздүн, терминдин такталышы үчүн —
кандай түрүн туура деп эсептеп, же жарыяланып жаткан тексттерге кайсыл
үлгүсүн берүү маселесин чечүүдө айтуучунун эле эмес, анын айткандарын кагаз
бетине түшүргөн катчылардын да кимдиги, билими, түшүнүк деңгээли эсепке
алынуусу зарыл шарттардан. Ошондой эле мындай бастырылышка негиз-таянычтык милдетти аткарган материалдардын түп нускалыгы, же анын көчүрмөсү
экендиги чоң мааниге ээ экендигин эскертип олтуруунун да кажети жок — түп
нускага таянганда бир башка ык, мамиле, ал эми көчүрмөгө негизделгенде ага
караганда башка ык талап кылынары бул багыттагы иштер менен тааныш ар
бир адиске айдан ачык. Башканы айтпаганда да тексттердин манасчы өзү айткан үлгүгө ж акы нды гы на жетишүүдө түп нускага караганда көчүрмө алда канча алысыраак аралы кта турарын ким болбосун түшүнөт да. Ошон үчүн жеке эле
Сагымбай м анасчы ны н варианттарын жариялоо маселеси эмес, башка манасчылардын тексттерин бастырып чыгаруу иштерине да түздөн түз тиешеси бар
бул проблемага тыкыз киришүү, проблеманын теориялык, практикалык багыттагы м аселелерин колго алуу — бул багытта аракеттерди күчөтүү кечиктирилгис иш терден.
Ж огор уда эскерилгендей 5-китепке кирген тексттерди басмага даярдоодо
кол жазмалардын эки дептери таяныч негиздин милдетин аткарды: баш жагында 205-номерлүү дептер-китептин аягындагы жазылган тексттер (болжол
менен китептеги көлөм дүн теңи), калган материалдар 206-дептер-китептин башынан тартып, 187-бет и н е ч ей и н к и жайгашкандар.
205-номерлүү кол ж а зм а дептердин маалымат сыпаттамасы мурда берилген.
206-дептер-том да сырткы белгилери боюнча негизинен бардык башка кол жазмаларга окшош, сы зы ксы з ак кагаздан бириктирилип колго жасалып, тигилип
коюлган, кы зы л-чаар гүлдүү картон кагаз менен мукабаланган, көлөмү бир топ
чоң (618 бет), 16x31 см форматында. Мукабанын сыртына жабыштырылган
төрт чарчы (көлөм ү 24,5x27 см) агыш көк кагазга С. Орозбаков, Манас (бүгүнкү
биз пайдаланган тамгалар менен) — деп жазылып, төмөнүрөөк жагына Тил,
адабият ж а н а тарых институтунун сүйрүрөөк келген эн тамгасы — печаты
басылып, ошол атайын белгинин ортосуна «Инв, № 206, 1- 618 стр, 1979» —
делген жазуу кабарлар берилген (сандар кол жазма дептердин катар номерин,
канча беттен турарын жана ушул жазуулар жазылган — кол жазма дептер
кайра каттоодон өткөрүлүп, текшерилип, анын сакталыш абалы, барактары
өз-өз ордунда толук экендиги текшерилген — инвентаризациядан өткөрүлгөн
жылын туюнтат).
Кол жазманын 1-барагы жука сызыксыз ак кагаз. Ал дептердин башка
кагаздарынан бөлүнүп, өзгөлөнүп турат (кол жазманын башка барактары өңү
саргыч (эскиргендин кесепети) ак кагаздар. 1-барак негизги барактарга желим
менен жабыштырылып коюлган (кыясы кийин чапталган өңдөнөт). Барактын
1-бетинин баш жагынын сол бурчуна институттун ушундай кагаздарга коюлуу
үчүн атайын белгиси — сүйрү печаты басылып, ортосундагы ачыкка көк сыя
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менен 1792 деген сан жазылган. Бирок ал сан үстүнөн сызылып өчүрүлгөн,
анын туура жагына «№ 5» — делген белги коюлган (биздин билишибизче бул
«№ 5» делген тамга жыйырманчы жылдардын аяккы чендеринде кол жазмалар
алгач чогултулуп, катталганда коюлган. «Манас» боюнча ошол кездеги колдо
бар материалдар Сагымбайдан жазылган тексттер болгондуктан катар номер
коюлуу ошолордон башталса керек. Бул белги кол жазма Сагымбайдын вариантынын 5-дептери экендигин айгинелейт). Печаттын ичинде «5/1Х 56 г.» —
деген жазуу да бар. Кыясы бул дата кол жазманын каттоодон өткөрүлгөн жылдарынын бири. Барактын баш жагынын ортосуна кызыл карандаш менен «(оригинал)» — (орфографиясы жазган адамдыкы) — делип жазылган. Барактын
ушул бетине дагы печать коюлуп, ортосуна кол менен «206», андан төмөнүрөөк
1979 г.» тамгалары жазылган (мукабадагы белгинин кайталанышы). Барактын экинчи бети актай — жазуу, белги жок. Кийинки барактын кагазы да
негизги тексттерди жазган кагаздардан айырмаланат — көлөм-форматы жактан кичирээк, кадимки түз сызыктуу жалпы дептерден (общая тетрадь) алып
пайдаланылган, алгач бири бирине түп жагы желим менен жабыштырылып
бириктирилген төрт барак экен, алгачкы үч барагы түп жагынан кесилип салынган. Ал барактын эмне үчүн кесилгени да, ошондой эле аларда эмнелер
жазылганы да, ким, эмне себеп менен кескени да белгисиз. Бул дептер-томдун
баш жагынан үч барак кесилип салынгандык жана анын себептери жөнүндө
дептердин өзүндө да, башка кол жазма фондусунун башка иш кагаздарында да,
эсептик китепте (инвентардык китеп) да эч кабар, маалымат, эскертүүлөр жок.
Төрт барактын акыркы аман калганындагы жазууларга караганда ордунда жок
үч баракты кыркып салган адам Ы. Абдыракманов болсо керек — деп, жоромол
айтууга негиз бар (эн узак убактар бою кол жазмалар фондусундагы бүт материалдар ошол адамдын көзөмөлүндө болуп, ирээтке келтирүү, карап туруу
ж. б. иштер ага жүктөлгөн, натыйжада анын колу тийбеген дептер турмак барак
да аз. Айрыкча «Манаска» тиешелүү материалдарды-тексттерди бир эле эмес,
көптөгөн жолу карап чыкканы, окуганы, ирээттеп, тексттерге тактоолор киргизүүгө аракеттенгени жалпыга маалым. Андай аракеттердин издери азыр да
кол жазмалардын четинен табылат. Кыргыз фольклорун, айрыкча «Манасты»
жазуу, сактоо багытында эбегейсиз зор иштер иштеп, баалуу эмгек сиңирген
бул инсан кээде өзүн толук кожоюн эсептеп, билим денгээлинин чектелүү экендигине байланыштуу айрым туура эмес жаңылыш кадамдар жазоого барганы,
жаман нээт менен иштелбесе да андай чеки иштер илимге белгилүү даражада
зыянын тийгизгени моюнга ала турган нерсе). Анткени, акыркы баракка жазылган сөздөр анын кол тамгасы менен түшүрүлгөн. Кол тамганын көптөгөн
белгилерине караганда негизги тексттер жазылган учурдагы жазуулардан айырмаланып турат, ошондой эле Ы. Абдыракмановдун өмүрүнүн акыркы жылдарындагы кол тамгасына да окшобойт. Ушуларды эске алганда үч барактын
кесилип салынуу жана алардагы жазылган сөздөрдүн ордуна башка сөздөр жазуу 30 - 40-жылдардын орто чендеринде иштелсе керек деп болжолдоого болот.
Мындай кадамга барууга катчыга эмне себеп болгону, же аны кандай зарылдык
буга түрткөнү белгисиз. Бул түрдөгү дептер-томдордун алгачкы 1 - 2-беттеринде же барактарында, адат катары, кайсыл окуя, качан, кайсыл жерде жазылганы, айтуучу жана катчы жөнүндөгү маалыматтар берилүүчү эле. Ушул
дептерде андай маалымат-кабарлар эч жерде жок. Буга караганда кыркылып
салынган үч баракта, эч курбаганда анын биринчисинде, кол жазмага тиешелүү
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даректик маалыматтар орун алса керек дешке болот. Ал эми калган барактарда да кандайдыр кол жазмага, же вариантты, окуяны жазууга тиешеси бар
кабар жазылганын, же актай экендигин айтуу кыйын. Ушуга байланыштуу
көнүл бура турган дагы бир учур — дептердин баш жагындагы үчөө кесилип
салынган төрт барак кол жазманын негизги барактарына кийин, же кийинчерээк кошулган да болушу ыктымал. Буга ал барактардын башка негизги барактардан көлөмү боюнча да, кагазынын сапат ж. б. белгилери жактан да
айырмаланып турушу күбө өтүп турат. Антпесе тексттер жазылган дептердин
эле алгачкы 1-барагына дарек кабар жазып койсо болмок да (башка кол жазмалардын көбүндө ошол түрдө). Балким бул дептер деле ошол түрдө даярдалып, бирок кийин кандайдыр максат, же себеп менен башындагы биринчи
барак алынып салып, ордуна башка төрт барак жабыштырылып кошулуп,
андан кийин алардын да үчөө кесилип салынышы мүмкүн. Албетте бул божомол бүшүркөө гана. Не болгон күндө да кол жазмадагы алгачкы беттин жоголушу, же үч барактын кесилип салынышы анча орчундуу мааниге ээ жоготуу
эмес. Анткени тексттердин өзү башталып жазылган 1-бет аман-эсен бар.
Кол жазма дептердеги 1-беттин милдетин аткарган баракта (ал үчөө кыркылган төрт барактын акыркысы, коюлган катар номерлери боюнча 1 - 2-беттер, б. а. жалпы дептердин 1-барагы делип эсептелет) көк сыя (дептердеги
тексттер ж азы л ган сыянын өңү кара, бул факты дагы бир жолу ушул жазуулар
негипги тексттер жазылган учурда жүзөгө ашырылбаганын, б. а. жазылуулардын арасы нда убакыт жактан айырма бар экендигин айгинелейт) менен төмөнкү
сөздөр ж азы лган: «Мындан соң Манас баатырдын алтынчы бөлөк китебинде
биринчи К аны кейди алган окуясы, экинчи Алтынайды алганы, үчүнчү Көзкамандар менен урушканы, төртүнчү күн батыш жакка барган сапары, андан соң
Көкөтөйдүн ашы, Ч оң казат, Кичи казат, Семетей окуялары келет экен.
Жыйнагы:
1. Манас баатырдын Анжияндагы Алакү (стили жана орфографиясы кол
жазмадагы үлгүсүндө сакталды — С. Мусаев) ханды алганы башталат: 1-бетте.
2. Манас баатырдын Кашкарды мусулман кылганы: 34, жана Алакү окуясы кайтып башталат: 55.
3. Шоорук кандын окуясы: 117.
4. Алмамбет баатырдын дүнүйөгө келгени, кандай болуп өскөнү: 185.
5. Алмамбет баатырдын аң уулаган жеринде Көкчө баатырга жолугуп мусулман болгону: 238.
6. Алмамбет баатырдын айткан сөзүнө кирбей душмандык кылганда атасынын аскеринен нечен баатыр — балбанын талкалап, кыйратып Бээжинден чыкканы: 330. Барактын 1-бетиндеги жазылган сөздөр ушуну менен бүтөт, экинчи
бетте жазуу бул түрдө улантылган:
«7. Алмамбет баатырдын Көкчө баатырга келгени,- Көкчө баатырдын кандай
каршы алганы, Алмамбет баатырдын казакка кандай файда тийгизгени: 388.
8. Алмамбет баатырга казактар жамандык кылып Алмамбет баатырдын
Көкчөдөн айрылышып аттанганы: 406.
9. Алмамбет баатырдын келеринин алдында Манас баатыр түш көрүп той
берип түш жорутканы: 495.
10. Алмамбет баатырдын капаланып келатып Чүйдүн аягында Манас баатырга учураганы, Манас баатырдын кандай каршы алганы: 529.
11. Жолдош Лениндин кошогу: 605».
11
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Бир барактын эки бетине жазылган маалыматтарды мүнөзүнө карата эки
топко бөлүү жөндүү: алгач ушул дептер-томго кирген окуялардан кийинки эпизоддор — чоң-чоң окуялар ирээти менен саналып чыгат. Андан кийин «жыйнагы» (мазмуну деген мааниде го) — делген тема менен кол жазма дептердеги
окуяларды майда темаларга бөлүп, кайсыл тема кол жазманын канчанчы бетинен башталаары көрсөтүлүп берилген.
Баяндоо ыгына жана маалыматтын мазмунуна караганда 1-бөлүмдөгү берилген кабар манасчыга таандык, катчы ошол айтуучу маалымдагандарды өз
сөзү менен жазган сыяктуу кыяз көрсөтөт. Андай болууга, б. а. варианттагы
мындан кийинки айтылуучу окуялар кайсылар экенин Сагымбай алдын ала
эскертүүсү мүмкүн эле. Бирок катчы жазгандарды манасчы өзү айтканы, айрыкча жазып коюу талабы менен катчыга тапшырганы күмөн. Анткени, чынында
Сагымбайдын вариантындагы окуялар ирээти менен туура саналса да, алардын
аталыштары башка, айрымдары такыр эле туура эмес — Сагымбайда андай
аталыштагы окуя — эпизод жок. Мисалы: «Чоң казатты» Сагымбай «Чоң
чабуул» — деп атайт жана бүгүн колдо турган материалдарда да бул окуя «Чоң
чабуул» деген ат менен кагаз бетине түшүрүлгөн. Ал эми катчы өз атынан
берген маалыматтын экинчи бөлүгү такыр манасчынын катышуусу жок иштелгендигинде эч күмөн жок. Анткени андай майда темаларга бөлүп жазуу тексттерде жок, болгондору катчы тарабынан кийин жазылып кошулганы айкын
байкалып турат. Бирок азыр басмага даярдалып жаткан тексттер үчүн негизтаяныч катары пайдаланылып жаткан инв. № 206-кол жазмада айрым тема
катары жазылган сөздөр башка ыр тексттери менен бир учурда кагазга
түшүрүлгөнү байкалат. Мисалы: Кол жазманын 119-бетиндеги «(3) шорк кандын уакыгасы:» (Шоорук кандын окуясы) — делген сөздөр — тема башка
тексттерди жазган адам тарабынан, тиешелүү ордунда, темага таандык бардык
формалык белгилер (башка тексттерге караганда чоңураак тамгалар менен барактын ортосуна сүйлөмдүн баш жагы менен аягында бош орун калтырылып,
сүйлөмдүн алды сызылып ж. б.) толук сакталып жазылган. Сыянын өнү, кол
тамгалар жана бардык башка көзгө урунган белгилер сүйлөмдүн кийин кошулбай бөлөк тексттер менен бир убакта кагаз бетине түшүрүлгөнүн даасын айгинелеп турат. Бул фактыга карата эки жоромол айтууга мүмкүн. Биринчиден
Шоорук кандын окуясы эпостогу мурдатадан келе жаткан, чыгарманы толук,
ирээти менен айткан манасчылардын дээрлик бардыгынын варианттарында орун
алган салттык туруктуу окуялардын өзүнчө аткарылуучу, жомоктун жалпы
сюжеттик нугунда туруктуу өз орду бар, маанилүү эпизоддордун бири болгондуктан ал бөлүмдүн аталышын манасчы өзү айтып, тексттер менен бирге жаздырышы да ыктымал. Экинчиден бул жердеги жазылгандар буга чейинки тексттерде көптөгөн жерде жолуккан сыяктуу эле катчы түп нускага кийин кошкон тактоолордун бири. Эгер ушул жоромол туура десек анда азыр биз пайдаланып жаткан кол жазма түп нуска эмес, анын кийин — катчы тема кошуп,
тактоолор киргизгенден кийинки, жүзөгө ашырган көчүрмөсү. Ушул ойго кол
жазмадагы экинчи тема да түрткү берет: 187-бетте «(4) Алмамбет баатырдын
келгени» — деген тема бар. Теманын башка тексттер менен бир учурда дароо
жазылган ушул үлгүсү көк сыя менен оңдолуп кошумчаланган. Кошумчаланып
такталгандан кийинки редакциясында тема бул түргө ээ болгон: «(4) Алмамбет
баатырдын дүйнөгө келгени: кандай болуп өскөнү» (бул үлгү катчы кол жазманын 2-барагына жазган текстке туура келет, демек ошол 2-барактагы жазыл12
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ган маалыматтар ушул жердеги темага өзгөртүү, тактоо киргизген учурда —
бир убакта жазылган дешке болот). Буга караганда кол жазмаларга тактоолор
киргизүү, айрым жерлерин ондоо катчы тарабынан бир эле эмес, бир нече жолу
иштелсе керек. Деги эле буга чейин майда темалар турмак чоң-чоң эпизоддордун аталышын эч жерде эскертпей айтып келе жаткан манасчы ушул кол жазмада тексттер арасында майда темалар кошуп айтышы күмөн туудурбай койбойт. Ушуларды эске алганда кол жазмадагы анын башталыш барагы катары
жабыштырылган барак да, ошонун эки бетине жазылган маалымат-кабарлар
да манасчынын катышуусусуз, анын эркинен тышкары, катчы тарабынан кандайдыр али илимге белгисиз себептердин натижасында иштелген аракет. Ушунун негизинде бул барактагы жазылгандарды басмага даярдалган тексттер менен кошо берген жокпуз.
Сөз болуп жаткан барактын экинчи бетинин жазылган сөздөрдөн төмөн
жагындагы ачык жерге институттун сүйрү эн белгиси — печаты басылып, анын
ортосуна көк сыя менен «7» деген сан жазылган. Сандын мааниси белгисиз,
балким качандыр мурда катар номер болушу ыктымал. Печать да, жазылган
сан да сызылып салынган.
Тексттер кол жазманын азыркы турушундагы үчүнчү барактан тартып жазыла
баштаган, ал беттин алгачкы коюлган катар номери бир, б. а. катчы өзү мурда
ушул бетти 1-ден эсептеген. Ал бетке «бир» дегенден башка да кара карандаш
менен 3-делген катар номер коюлган. Кыясы бул жабыштырылган жана эки бетине сөздөр жазылган баракты 1-барак деп эсептөөнүн натижасы өңдөнөт.
Тексттер бир нече сүйлөмдөн турган кыска кара сөз менен башталып, «Манас» баатырдын Анжияндагы Алооке канды алганы» — деген тема коюлуп,
анан ыр саптары келет.
Кара сөздө мурдагы эпизоддун кыскача мазмуну баяндалып ал окуялардын
жазылып бүткөнү эскертилет. Бир окуяны баштап айтарда андан мурдагы окуяларды кыска эске салуу эпостогу кеңири пайдаланылган көркөм ыктардын
бири. Кээде мындай кайталап эскерүү ыр түрүндө да болот, анын үстүнө көлөм
жактан да бирде бир топ узак болсо, бирде ушул мүнөздө өтө кыска берилиши
мүмкүн. Демек бул жердеги кара сөз менен берилген тексттер жеке эле Сагымбайга гана мүнөздүү болбостон, жалпы манасчыларда кезигүүчү белгилердин
биринен. Бирок, ушул мурдагы окуяларды кыскача эске салган тексттердин
биринчи сүйлөмү өзүнчө көңүл бурууга татыктуу. «Андах Ансар Аглан» түрүндө
жазылган, мааниси көпчүлүк кыргыздар үчүн түшүнүксүз бул сөздөрдүн курамы
(түшүндүрмөсүн илимий комментариялардан кара) манасчы тарабынан жалпы
чыгарманын жана айрым чоң бөлүм — эпизоддун башталмасы (зачин) катары
пайдаланылган. «Мурункулардан калган сөз» — делип айтылуучу кыргыз тилиндеги башталманын маанилеш, укукташ өзүнчө үлгүсү. Эпосту оозеки аткарганда бул башталманы манасчы пайдаланганы илимге белгисиз. Жазылган
сөздөрдүн маңызына, аткарган милдетине — манасчынын аларга көтөрткөн
жүгүнүн багытына караганда башталманы Сагымбай өз вариантын кагаз бетине жаздыруу процессинде таап, атайын көркөм ык катары пайдаланган өңдөнөт.
Сөздөр буга чейинки тексттерде бир гана жолу эпостун окуяларынын биринчи
сөздөрү — тексттери түрүндө учураган болчу. Азыр да окуянын башында, тексттердин эң алгачкы сөздөрү катары берилген. Бул белги ушул үч (биринчи
үлгүсүндө «Андах Ансар Аглан Аквар» делип төрт сөздөн куралган) сөз көркөм
ык-башталма экенин ашкерелеп турат. Биринчи учурда «мурункулардан калган сөз» — делген кыргызча эквивалент үлгүсү да кошо берилген эле. Азыркы13
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сында кыргызча үлгүсу берилбей, башталманын айтуучу өзү тааныш болгон
чыгыш элдеринин адабияттарынын үлгүлөрүнүн таасири менен кабыл алган түр
гана берилген. Башталма эпостун кагаз бетине түшүрлгөн манасчынын баамы
боюнча адабиятка — жазма түрүндөгү көркөм чыгармага айланган үлгүгө ылайыкталганына ошол сөздөрдүн тутумунда берилген андай-мындай маанилүү баянкабарларды ирээти менен түз жазуу ыгы аркылуу кагаз-бетине түшүрдүк —
дегенди туюнткан маңыз күбө өтүп турат, б. а. — бул жердеги көңүл бурулуучу
маанилүү нерсе манасчы айткан маалымат-кабарлардын түз сызык менен жазуу
ыгы аркылуу кагаз бетине түшүрүлгөнүн эскертип айткандык.
Бешинчи китепке кол жазманын 1 - 187-беттериндеги текстер киргизилди.
187-бетте «Алмамбет баатырдын келгени» — деген тема менен жаны окуяэпизод башталат, ал материал 6-китептен орун гшмакчы,
Тексттерге тиешелүү түпгундүрмөлөр өз-өз ордундагы тиешелүү жерлердеги
жайгашкан ички комментарияларда берилди.
Тексттерди басмага даярдоонун, комментариялоонун ыктарында айрым
өзгөрүүлөр болду.
Буга чейинки китептерде айтылыш үлгүсүнөн бүгүнкү түшүнүк, чен өлчөм,
эрежелерге ылайыкталбаган үлгүдө-формада чийилген ар бир сөздүн биринчи
жолуккан жердеги чийилүүсүнүн транскрипциясы комментария катары көрсөтүлүп,
талап кылынган учурда атайын түшүндүрмөлөр менен жабдылып берилди эле.
Мындай ык тексттердин түп нускадагы үлгүсүнүн кандай үлгүдө жазылганынан
так кабар берип, ошону менен бирге эле тексттердин басмага даярдалган үлгүсүнүн
деңгээлин-текстологиялык иш канчалык даражада туура иштелгенин ар бир окурман өзү даана көрүп турууга шарт түзгөн болчу. Бирок ошону менен бирге андай
ыкта иштөө эскерткичке-комментарияга киргизилген сөздөрдүн санын ыксыз
көбөйтүп, натижада жарык көргөн китептердеги көлөмдүн көбүн илимий аппарат ээлеп, тексттерге берилген орун өтө аз болуп жаткан. «Манас» эпосунун зор
көлөмүн эске алганда мындай ыктын пайдасынан зыяны көбүрөөк болуп, башталган иштин жыйынтыгы чыгарылбай, узакка созулары бышык эле.
Ар бир сөздүн кол жазмада кандай үлгүдө чийилгенин көрсөткүчкө берүүнүн
зарылдыгы жок — деген пикирлер бир топ арбын болгондугуна карабастан
илимдин тактыгын сактоо зарылчылыгын эске ала буга чейин пайдаланып
жаткан ыктан баш тарта албадык. Бул багытта бизге чоң бөгөт болгон нерсе
тексттерди жазуу ишине көптөгөн адамдардын катышканы жана алар билим
деңгээли, түшүнүгү, сабаттуулугу жактан бири биринен чоң айырмачылыктарга
ээ болгондуктан жазылган тексттерге бул абал орчундуу таасир этип, бир эле
сөз көптөгөн форма — түрдө чийилген учурлардын эң арбын кезиккени, анын
үстүнө сабаты начар катчылар өзүлөрү да бир эле сөздү көп үлгүдө чийгендиги,
аларды бир системага салып, жалпылоо мүмкүн эместик ж. б. бир кыйла жүйөлүү
себептер бар экендик болду.
Бешинчи китепке кирген тексттерди баштан аяк бир гана адам — Ыбырай
Абдыракманов жазган. Бул адам Сагымбай манасчынын вариантын кагаз бетине түшүрүү ишине катышкан катчылардын арасындагы сабаттуулук деңгээли,
билими боюнча өзгөчө бөлүнүп тургандардын бири. Ал жазган текстер так
жазылышы, дыкаттык менен иштелгендиги аркылуу айырмаланат. Ы. Абдыракманов катчылардын арасындагы ар бир тамганы өзүнө тиешелүү белгилерин
орду-ордуна коюп жазган жалгыз адам. Бул сапат ал чийген сөздөрдү ар башка
мааниде окууга жол бербейт. Катчы сөздөрдү туш келди, башка-башка формаүлгүдө чие бербейт, анын жазгандарында туруктуу система, дайым пайдаланы14
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луучу ык бар, натижада бир сөз негизинен дээрлик бир түрдө жазылат, бул
белги айрыкча кыргыздардын турмушта кеңири колдонулуучу төл сөздөрүн чийүү
ыгына мүнөздүү. Ырас адам, уруу, эл аталыштарын көбүнчө топонимдерди, же
диндик терминдер менен айрым түшүнүктөрдү жазууда бул катчыда да түрдүү
формада чийүү учурлары кээде кезигет, бирок анча көп сап-көлөмдү түзбөйт. Эң
негизгиси бул катчы «чагатай адабияты», «чагатай тилинин стили» делген
түшүнүк, ушуга байланыштуу кабыл алынган жана практикада кеңири колдонулуп жүргөн ыктарды негизинен дурус билет жана кыргыз сөздөрүн жазма
адабияттын — чагатай тилинин үлгүсүнө ылайыктап «буруп» жазууда бир сөз
дайым бир түрдө гана «өзгөртүлөт» — чийилет, эң негизгиси ал сөздүн контексттеги мааниси бир, ошол маанини ким-ким болбосун жеңил, жаңылбай баамдай алат. Мисалы: бешинчи китепке кирген тексттердин алгачкы ыр саптары
кандай чийилгени боюнча так транскрипциялаганда бул түрдө:
«Өкимат болб ктайда
Омелб арбн барбтр
Өз каласн ие клбай
Одесинб албтр
Эки жүз жлдан бер жакка
Ие болб ктай калбтр»...
Араб алфавитинин жазылыш, окулуш эрежелерин эске алганда бул алты
сап ырды мындай деп окууга болот:
«Өкимат болыб кытай да
Омелиб арбын барыбтыр
Өз каласын ие кылбай
Одесиниб алыбтыр
Эки жүз жылдан бер жакка
Ие болыб кытай калыбтыр»...
Сөздөрдү чийилиши боюнча так окуп кабыл алганда кыргыз сөздөрүнүн
угулушуна туура келбей, адаттагы үлгүсү бурмаланып калгандары мисалга алынган алты сап ырда төмөнкүлөр: «өкимат, болыб, омелиб, ие, одесиниб» (болыб
менен ие эки жолу кайталанат, бирок жазылыш формасында айырма жок).
Кыргызча оозеки айтылышына так туура келбей, жазылышы боюнча окуганда
кыргыз сөзү бурмаланган сыяктанган элес калтырып турган беш сөз эпостун
тексттери кагаз бетине түшүрүлгөн тарихый шарттарда жазылган эреже жок
болсо да көпчүлүк түрк тукумундагы элдерде салт катары кабыл алынган ык
боюнча кыргыздар контексттеги маанисин эске ала окуганда «өкүмөт, болуп,
өмөлүп, ээ, өөдөсүнүп» маанилерин туюнтат. Жогоруда келтирилген жазылыш
үлгүлөрүндө турганда бул сөздөрдү башка мааниде окууга мүмкүн эмес. Катчы
аларды негизинен дайым бир калыпта жазгандыктан, демек, маанилери да
качан болсо бир калыпта сакталат. Эгер катчы Ы. Абдыракмановдун жазган
тексттеринде ушул ык-эреже дээрлик бузулбашын, жеке эле мисал түрүндө
келтирилген сөздөр гана эмес, башка ар бир сөз контексттик мааниси даана
байкалып турган үлгүдө жана өзгөрүлбөй, бир түрдө берилерин-чийилерин эске
тутсак ушул катчы кагаз бетине түшүргөн тексттердеги бузулуп калган жазы15
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лууларды толук түрдө эскертүүгө киргизип, түшүндүрмөлөр менен улам чечмелеп олтуруунун зарылчылыгы жок экендик өзүнөн өзү түшүнүктүү болот.
Ушул жагдайды жана буга чейинки жарык көргөн төрт китеп менен тааныш болгон ар бир окурман жеке эле Ы. Абдыракманов гана эмес тексттерди
жазууга катышкан көптөгөн катчылардын кайсыл сөздү кандай үлгүдө чийгендигин негизинен билип таанышты го деп эсептеп мындан нары катчы жазган
тексттерди контестке ылайык окуп, зарыл болбогон учурларда ар бир сөздүн
жазылуу үлгүсүн эскерткичке киргизип олтурбайлы деп чечтик. Албетте зарылчылыкка карата айрым жазылыштардын чийилген үлгүсү берилүү, ал кандай
форма-түрдө кабыл алынып, текстке кошулганы чечмеленүү учурлары мындан
нары да кеңири пайдаланылат. Мисалы: адам аттары, жер-суу аталыштары
бир нече үлгүдө чийилсе, же ислам ж. б. диндерге байланышкан терминдер
кыргыздарда оозеки айтылуу үлгүсүнөн айырмаланып жазылса (ак-хак, Жапас-яфед ж. б.) сөзсүз тексттеги кабыл алынган — кыргызча айтылыш үлгүсүнөн
башка да катчы чийген түр-үлгү эскерткичке киргизилди ж. б.
Мындай кадамга баруу тексттерди басмага даярдап жаткандардын кол жазмалардагы жазылгандардын тактыгын сактоо боюнча жоопкерчилигин күчөтүп,
ар бир сөздү окууда, айрыкча алардын контексттик маанисин тактоодо өтө
дыкаттык менен сак мамиле кылуу зарылчылыгын жүктөөрү шексиз. Анткени
мурда сөздөрдүн жазылыш транскрипциясы кошо көрсөтүлүп жаткандыктан
контексттеги кандайдыр эки ачалык, же так эместик, ошондой эле ар бир
сөздүн туура окулушунун өзү да окурмандарга дароо көрүнүп тургандыктан
колунан келгендер өз алдынча туура жыйынтыкка келүүгө, түзүүчүлөрдөн кеткен мүчүлүштүк болсо дароо байкоо, өзүнчө корутундулар чыгаруу мүмкүнчүлүгү
үчүн шарт бар эле. Азыр тексттеги сөздөрдүн так окулушу, контекстеги маанисинин туура баамдалышы толук бойдон китепти басмага даярдагандардын эркине жана деңгээл мүмкүнчүлүгүнө жараша болуп калары шексиз. Ушул жагдай эске алына тексттерди басмага даярдоодо кол жазмадагы ар бир сөздүн
жеке тургандагы маанисинен башка да ыр сабындагы жана ошондой эле жалпы контексттеги маанисине көңүл бурулду, ошол үч негизги белги-талапка
жооп берип, туура келгенде гана жазылуудагы сөздөр туура окулду жана чечмеленди делип эсептелип, жарыяланып жаткан тексттерге такталган үлгү берилди. Кандай түрдөгү болбосун эки ачалык, күдүк туудуруулар, үч белги-талаптын бирине эле туура келбеген учурлар сөзсүз түрдө эскерткичте көрсөтүлүп,
чечмеленген түшүндүрмөсү берилди, сунуш-жоромолдор айтылды.
Ыр саптары боюнча берилүүчү ички комментарияларды азайтып, айрыкча
сөздөрдүн катчы тарабынан жазылышын көрсөтүүнү кескин кыскартуунун, айрым сөздөрдү катчылар кандай жазганы делген тиркемени такыр эле алып
салуунун эсебинен тапкан пайдабыз бешинчи китепте ушундай эле көлөмдөгү
мурдагы китептерге караганда текстке дээрлик эки эсе көп орун берилди.
Китепке кирген тиркеме-илимий аппараттардын калган бөлүмдөрүн иштөө
мурдагы колдонулуп келе жаткан принциптерде иштелди.
Бул китепке кирген материалдардын тексттерин басмага даярдоо, ички комментариялар менен жабдып, текстологиялык иштерди жүргүзүү, илимий комментарияларды берүү, мурда жарык көргөн тексттерге мүнөздөмө иштерин
С. Мусаев, адам, эл, уруу, жер-суу шаар аттарынын тизмесин түзүү, башка
варианттардагы окшош окуяларга мүнөздөмө берүү, басмага даярдалган материалдарды компьютерге терүү жумуштарын Ж. Медералиева жүзөгө ашырды.
С. Мусаев
16
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ТЕКСТТЕР

10

Өкүмөт болуп кытай да
Өмөлүп1 арбын барыптыр,
Өз калаасын ээ кылбай
Өөдөсүнүп алыптыр,
Эки жүз жылдан бери жакка
Ээ болуп кытай калыптыр,
Эр Манас, Көкчө биригип2
Эми түйшүк салыптыр,
Анда турган алаштар
Атырылып кытайга,
Адам болуп калыптыр.
Кызылбаш* бар, тарса* бар.

1
омелиб. Катчынын «өмөлүп» деген сөздү жазганы. Сөздөрдү ушул түрдө белгилүү даражада «бурмалап» жазуу жеке эле бул жердеги тексттерди жазган катчы Ыбырай Абдыракмановго гана таандык белги эмес, ошол тарыхый шартта эпостун тексттерин кагаз бетине
түшүрүүгө катышкан бардык аты белгилүү жана белгисиз катчыларга мүнөздүү көрүнүш.
Мындай ыкты ал кезде жалпы эле сабаты ачылган, жазуу-сызуу өнөрүнүн куралы катары
араб тамгаларын пайдаланышкан ар бир адам колдонушкан. Ыктын пайда болуу жана жайылуу теги бир кездердеги чагатай тилин адабий тил катары эсептөө салтына барып такалат.
Октябрь революциясынын алды жагындагы шарттарда коңшулаш жашап, алакалаш болгон
түрк тукумундагы элдер арасында сөздөрдү негизинен бир түрдө жазып, ар бир улут өкүлү
ошол жазылганды өз тилинин өзгөчөлүгүнө ылайыктап, контексттик мааниси боюнча окуй
берүү адаты кеңири жайылган көрүнүштөрдүн биринен болгон.
Үстүбүздөгү кылымдын жыйырманчы жылдарынын 1-жарымында, б. а. кыргыздардын
өз тилинин өзгөчөлүгүнө ылайыкташкан алфавити жок, сөздөрдү жазуунун орфографиялык
эрежелери иштелмек түгүл бул багытта аракеттер да боло элек тарыхый шартта жүзөгө ашырылган Сагымбай манасчынын варианттарын жазуу — кагаз бетине түшүрүү ишине катчы
катары катышкан адамдардын ушул ыкты-сөздөрдү жазуунун ошол кезде өкүм сүрүп турган,
демек жалпы кабыл алынган ыгын пайдалануудан башка жолу болгон эмес. Ал кезде тексттердин фиксациясына катышып жаткан адамдарда бүгүн биз бурмаланган түрдө жазылуулар
деген көрүнүштөрдү бузулуу деп эсептөө оюна да кирбегени күмөнсүз.
2-2225
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Кыргыз, казак канча бар,1
ЗКөөт*2 менен сакалат*,
Жөнүн көрүп алаштын*3
Сүйлөй албай какалат.
Үч жүз экен ындысы,*
Аскерге мурун барьгатыр,
Аттангандын баарысы
Алек болуп калыптыр.
Кечээ күнү таң менен

Сагымбайдын вариантынын буга чейинки китептерине кирген тексттерди басмага даярдоо
учурунда илимий тактык үчүн сөздөрдүн ошол кездеги бүгүнкү кабыл алынгандан өзгөчөлөнүп
жазылыштарын эскертүү зарыл деп эсептеп, сөздөрдүн ар биринин жана алардын түрдүү формаларынын кандай чийилгенин комментария түрүндө бердик эле. Мындан ары андай ишти уланта берүү максатка ылайыксыз деп эсептедик. Анткени бүгүнкүдөй өзгөчөлөнүп чийилген ар бир
сөздү, алардын өзгөргөн формаларын эскерткичте белгилеп олтуруу өтө эле көп убакытты,
күчтү талап кылып, иштелип жаткан иштин алга тезирээк жылуусуна тоскоолдук гана кылбастан, көп орунду ээлеп, көлөмгө да таасирин тийгизет экен. Натыйжада жарык көргөн ар бир
китепте тексттерге караганда илимий аппаратка алда канча көбүрөөк үлүш тийип калып жатты. Анын үстүнө жарияланган китептер боюнча айтылган пикирлерде ар бир сөздүн жазылыш
ыгына мынча көп көңүл бурулуунун зарылдыгы деле жок эле, алар контекстке карата окулса
болот да деген мүнөздөгү кенеш, ойлор көп айтылып жүрөт. Ушуларды эске ала бул китептен
баштап белгилүү тарыхый шарттагы кабыл алынган ыкка ылайык жазылган ар бир сөз салт
боюнча контекстке карата окулуп, эгер маани даана көрүнүп турса, күмөн, талаш туудурбаса
эскертүүгө киргизилбей эле берилсин деп чечтик. Албетте контексттик мааниси менен чийилүү
формасынын арасында чон айырма бар учурлар жана ката кетирилгеи же туура эмес жазылган
жерлер көрсөтүлөт жана эскерткичке киргизилет.
2
«Эр Манас, Көкчө биригип». Ушул ыр сабы мурда (4-китеп, 14957-сап) ушул үлгүдө
кезикти эле. Ошол жерде бул сап башка ыр саптарына кошулбай, мааниси жактан байланышпай элким калганы эскертилген. Кыясы ал жерге бул ыр сабын манасчы өзүнчө баяндаманын-окуянын башы катары айтмак болуп, бирок эмне үчүндүр таштап коюп, башкага
өтүп кеткен өңдөнөт. Ыр сабы мааниси боюнча азыркы ордуна толук туура келет.
1 бар. Ушул ыр сабынан кийин кол жазманын 72-бетинин үстү жагындагы ачык жерге
кара сыя менен (тексттерди жазган сыянын өңү көк) «Ташкен калкынын мусулман болгону»
делген жазуу бар. Жазуудагы сөздөр бурмаланбай, ар бир тамга өз ордунда, так жазылган.
Кол тамга тексттерди жазган адамдыкы, б. а. Ы. Абдыракмановдуку. Кыясы бул сөздөрдү
Ыбырай молдо тексттер жазылып жатканда манасчынын эркине-каалоосуна ылайык, анын
айтканы боюнча жазбай, кийин, өз ою менен, жазылгандарга тактоо киргизем деген максатта жазган. Буга сүйлөмдөгү ар бир сөз тексттерди жазган ык менен эмес, кийинки реформаланган тамгалар аркылуу жазылганы күбө болуп турат.
2 иеод. Контекст боюнча жазылган сөздүн мааниси — жөөт. Балким мындай чийилүү
атайылап жазуу эмес, катчыдан жазганда ката кеткен болушу да мүмкүн.
3 алачдын. Сөз буга чейинки тексттерде катчылар тарабынан «алач», «алаш» түрлөрүндө
аралаш жазыла берет. Чынында «алач» делген форма көбүрөөк жолугат. Ошондой болсо да
кыргыздарда бул сөз адатта «алаш» делип айтылары эске алынып, тексттерде «алаш» түрүндө
кетирилген эле. Мындан нары да ошол түрдө берилет. Көңүлгө алып коё турган нерсе манасчы өзү сөздү кайсыл түрдө айтканын ишенимдүү түрдө далилдөө мүмкүн эмес. Ал кыргыз
катары «алаш» деп айтышы да, ошондой эле сабаттуу, казак тилиндеги жазма адабияттарды окуган адам болгондуктан сөздү «алач» түрүндө колдонулушу да ыктымал. Биздин жеке
оюбузча өз элинин тилин мыкты билген, вариантында архаикалык үлгүлөрүн да кеңири
колдонгон адам катары «алашты» пайдаланган дешке негиз бар.
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Өмөлүп аскер кириптир,
Казаттан* эри өлгөнүн
Катындары билиптир,
Калган бала-чакасын,
Баарын өрттөп ийиптир,
Малы-булун дагы өрттөп,
Өздөрү отко кириптир.
Каапырдын* экен жаманы,
Калбаптыр бир да аманы,
Каар болгон каапырга
Канкор* Манас заманы.
Таң атканда көп аскер
Нагыраны* чалганы,
Абунасыр замани
Азан* айтып калганы.
Азандын үнүн угуптур,
Андагы алаш балдары
Айран-азыр калыптыр,
Айтканыңыз недир? — деп,
Айкожого барганы,
Аскерде жүргөн көп алаш
Андан бетер таңыркап
Көпкө көзүн салганы.
Көрбөгөн экен андайды,
Көзүн салып далдайды.
Абунасыр замани
Арт жагынан намаздын
Габирет*1 бата баштады,
Адамдар көзүн жаштады,
Айтканын сурап билсек — деп,
Андагы алаш шашканы2.
Намазын окуп алган соң,
Батага колун көтөрүп,
Баары3 тарап калган соң

Катчыларда каткалаң үнсүз менен аяктаган уңгуга уланган мүчөнү жумшак үнсүз аркылуу жазуу, же тескерисинче берүү адаттары да кенири жолугат. Мындан нары андай жазылыштан маани өзгөрбөсө эскертүүсүз эле сөздүн орфографиянын бүгүнкү талабына ылайык
туура үлгүсү берилет.
1 Түп нускадагы чийилиши боюнча так окуганда сөз «горт» түрүндө. Катчы сөздү кашаага
алып жазган. Кыясы чет элдик сөз, же ислам динине байланышкан, арабча чийилиши боюнча берилген деген белги го.
2 шашганы. Сөздүн бул түрдө чийилиши атайын бурмалануу эмес, угулушуна карата
берилүү.
3бары. Созулма үндүүлөрдү бир эле тамга аркылуу жазуу катчылардагы кеңири жолуккан
белги. Мындан нары карай андай жазылган ар бир учур контекстке карата окулуп, эгер
мааниге зыяны тийбесе эскертүүсүз эле туура үлгүдө берилет.
2*
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Көкөтөй1 менен Жанайы,
Көсөмдөрдүн далайы,
Баймырза менен Торуму,2
Башкача кыйын боруму,
Азыр келди дүркүрөп,
Алардын Ташкен оруну,
Сурамакка жыйылып
Шарияттын жолуну.
Баймырза кепти баштады,
Башкасы тыңшап, шашпады:
«Атабыз Туран, Кара кан,3
Андан келе түшкөндө
Алты тайпа* тараган.
Улук өткөн Угуз кан,
Ушу күндө таң болдум,
Укпадык да көрбөдүк
Убара болгон бул ишти
Кандай адам жугузган?
Алаштанбыз баарыбыз,
Ак сакалдуу бул адам
Кайдан келген жаныңыз?
Алты уруубуз Турандан,
Арбыган соң көп болуп
Ар тарапка жөнөлгөн,
Кыңк эттирбей биздерди
Кытай басып өмөлгөн.
Татар менен маңгул бар,
Тамашалуу бир ишти
Азыр кылып салдыңар,
Кармап алып кулагын,
Күн батышты бет алып
Не кыйкырып калдыңар?

1 Көкетей. Адам атынын бул түрдө жазылышы да негизинен түпкү тегинде сөздөрдү
буруп жазуунун көрүнүштөрүнүн бирине жатат. Бирок чынында бул же тигил ысымды чийүүдө
жалпы кабыл алынган ык да, система да жок. Ар бир катчы өз түшүнүгүнө, билишине
жараша жаза берет. Кээде бир эле адам атын бир эле катчы көп түрдө чийген учурлар аз эмес.
Бул эпостогу кенири белгилүү каармандардын биринин атынын туура айтылышы жана жазылышы — Көкөтөй.
2 торымы.
3 караган. Сөз бурмаланган эмес, оозеки айтуудагы угулушу боюнча так жазылган. Бирок чийилишине ылайык кабыл алганда ыр сабындагы маани бузулуп калат. Контекстке
караганда бул жердеги чийилүү «Кара кан* дегенди туюнтат, б. а. адам атынан жана анын
наамдык даража — титулунан турат. Катчы эки сөздү угулушу боюнча кабыл алып, бирге
жазып койгон.
20

www.bizdin.kg

90

100

110

Көрүүгө сонун мунуңар,
Чычып койгон баладай
Көттөрүңдү жуудуңар.
Асилиң бизге туугансыз,
Намыздын жолун куугансыз,
Аз жылдан бери бөлүнүп,
Алтайга барып тургансыз.
Сербия түрүктүр,1
Сенделип түмөн2 жүрүптүр,
Италия түрүктүр,
Имерилбей жүрүптүр.
Калганы мында туруптур,
Казатка моюн сунуптур,
Канча убактан3 бу жакка
Катташа албай4 куруптур,
Кандай жолго кирдиңер,
Айран болуп туруппуз?!
Ата жолун жоюпсуз,
Бабаңыздын наркынан
Баарын кылбай коюпсуз.
Баарың кырка турдуңар,
Башка бир жумуш мунуңар.
Өбөктөп өөдө болдуңар,
Бооруңарда колуңар,
Болжолу жок бир жумуш —
Башыңды жерге5 койдуңар,
Катар-катар турушкан
Кайсы түрлүү ойнуңар?
Элиңиздин баарысы
Эки жагын карады,

1 түркдир. Сөздү «түрктүр» — деп окуу туура эле. Бирок сөз бул жерде манасчы тарабынан атайылап «түрүктүр» формасында айтылган дешке негиз бар. Анткени, ага уйкашкан сөз
«жүрүптүр» ушуну талап кылап турат.
2 томен. Жазылууну формалык жакындыгына карап «төмөн» деп окуса болор эле. Контекст да ага белгилуу даражада каршы келбейт. Бирок «түмөн» делиш туура, манызы «түмөн
алгыр» дегенге жакын түшүнүктү туюнтуп, төмөндөтүлүп, кичирейтилип, алсыз катары бааланып айтылган сөз.
3 канчадан. Ыр сабындагы муун өлчөмү жетпей, ыргак бузулуп калган. Манасчы сөздү
бул түрдө айтуусу мүмкүн эмес эле. Кыясы жазууда катчыдан ката кеткен. Сөз «канчатадан»
делиши, же канча убактан болушу мүмкүн.
4 катдашалбай. Сөздү оозеки айтуу үлгүсү боюнча жазуу. Чынында бул жерде эки сөз
бар — «катташа албай».
5 жериңе. Кыясы жазууда катчыдан ката кеткен, манасчы сөздү «жерге» түрүндө эле айткан дешке толук негиз бар.
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Ушу кылган ишиңер
Эмине ишке жарады?
Бабабыз кылган иш эмес,
Баштагы эл баскан из эмес.
Атабыз кылган иш эмес,
Баарың кылдың көпчүлук,
Аз-мазыраак киши эмес.
Энебиз баскан из эмес,
Эрмек кылган иш эмес.
Сыйпадыңар жүзүңдү,
Күн батышка каратып
Күлдү баарың түзүңдү.
Күн батыш кылдың бетиңди,
Азыр бекер болдуңар,
Айтыңар1 билген нээтиңди?
Биз билбеген бир сөздү
Кожурадың, калдыңар,
Баарың бирдей күңгүрөп
Кол көтөрүп алдыңар,2
Ээгиңерге кол сыйпап
Нени көрдүң баарыңар?!
Өңкөй алаш тууганбыз,
Өкүмүндө кытайдын
Көптөн бери турганбыз.
Ачылды — деп,— башыбыз,
Бойго тарап ашыбыз,
Кургады — деп,— жашыбыз,
Азыр турбуз кубанып,
Жыгылдыңар, турдуңар,
Жерди көздөй куланып,
Жалгыз эмес жамыңар,
Жайын айтып салыңар,
Калк кылбаган бир иш ко,
Кайдан тапкан заңыңар?
Алтайдан келген ага-ини

1айтдыңар. Сөздүн бул чийилиштеги маанисин алганда контекст бузулуп калат. Кыясы
катчыдан ката кеткен, талап кылынган туура форма — «айтынар».
2 калдыңар. Бул сөз жогорку ыр сабында бар. Сагымбай манасчы бул түрдө бир эле сөздү
өзгөртпөздөн кайталап, бирин бирине уйкаштыруучу эмес эле. Кыясы катчы ал айтканды
так жазбай ката кетирген. Сөздүн бул жердеги айтылыш үлгүсү «алдыңар» деш жөндүү. Уйкаштыктын мындай ыгын Сагымбай кеңири пайдаланат. Контекстке «алдыңар» делген үлгү
каршы келбейт, маани эки учурда бир эле, ал эми ыр сабынын көркөмдүк курулушу манасчыга таандык белгиге алда канча жакындайт.
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Алдыңар кайдан бу динди?
Кытайдан келген кылыкпы,
Кыйын кишиң1 мурунтан
Мындай ишти кылыппы?
Орустан келген оюнбу,
Айтыңар билген оюңду?
Маңгулдан чыккан басыкпы,
Баштагы өткөн бабабыз
Ушу жолго басыппы?
Алтайдан келген алаштар
Буздуңар кандай басыкты,
Мурдагы өтүп кеткендер
Болуптурбу жазыктуу?
Ж е каңгайдан келген кабарбы:
Алтайдан келген алаштар
Азапты мындай табарбы,2
Ага-ини болдук сиздерге.
Айтыңар — деп,— кабарды»
Баймырза баштап сурады,
Көкөтөй бар карыя,
Көпчүлүгү чуулады:
«Көрдүңөрбү бирдеме,
Көзгө илинип турабы?
Буркандын* баары бизде бар,
Бузган ата жолуну
Мурдарчылык* сизде бар.
Куттун* баары бизде бар,
Куру мээнет баштаган
Кубаарычылык* сизде бар.
Мында келдик жыйылып,
Мында келбестен мурун
Бурканга жаттык сыйынып.
Мында келдик чогулуп,

1 клк кшдң. Чийилгенди «кылык кышдың» — катары окуса болот. Бирок андай чечмелөө маани бербейт. Катчыдан ката кеткен. Мурдагы ыр саптарындагы берилген маалыматтарды эске ала жазылууну «кылык ишиң» — деп окууга болмок. Анда бул ыр сабындагы
маани анын сүйлөмдөгү уландысы болгон экинчи саптагы мааниге туура келбейт жана
сүйлөмдүн стили да бузулат. Катчы туура эмес жазып алган бул жердеги сөздөр контекстке
караганда — «кыйын кишин», сүйлөм сенин кыйын — башчың, мыктың, билерманың мындай ишти кылыппы? — дегенди туюнтат.
2 азабты мындай табарбы. Ыр сабы барактын (кол жазмаиын 75-бети) сол тарабындагы
ачыкка төмөнтөн өйдө карай туурасынан жазылып киргизилген. Кыясы катчы өз учурунда
үлгүрбөй калып, артынан толуктаса керек. Кол тамга катчынын өзүнүкү, сыя да башка тексттер жазылган сыяга өндөш. Буга караганда тактоо ошол тексттер жазылып жаткан учурда
эле иштелген.
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Мында келбестен мурун
Кутка жаттык чокунуп*.
Баштагы алаш балдары
Сыйынары кут экен,
Кут дегенин карасак
Коргошундан эритип,
Куюп алган бут* экен.
Сууга куюп салчу экен,
Кутубуз жакшы болду — деп,
Кубанышып калчу экен.
Миң жылдан аркы атаңыз
Билгенин айтып жатабыз,
Наадандыктан ал кезде
Канчалык өткөн катабыз,
Азыркыда акыл көп,
Ар сөздүн даамын татабыз».
Атаңардын жомогун
Аяк-башын жазабыз.
Журт жыйылган баарысы,
Сурап карап калышты.
Сурап турган Баймырза,
Көкөтөй баштап улугу,
Чыйырчыктан суу ичип,
Чын Ташкенде туругу,
Төрт жүз миң экен аскери,
Төгөрөктөп сурады.
Аңгемени баштады,
Абунасыр замани
Адеп көзүн жаштады:
«Сам өлөдү1 карып2 — деп,—
Адам уулу дүйнөгө
Ар жерге кеткен тарап — деп,—
Акылыңар жетеби
Асман-жерге карап? — деп,—
Көрүнүп турат асман, жер,
Кандай болуп турат? — деп,—
Көңүл менен ойлой бер.

1 оледи. «Өлөдү» — деп окуу жөндүү. Сөздүн мындай формасы туура айтылганды катчынын атайылап буруп жазуусу эмес, манасчы өзү Абунасырдын улуттук белгисин көрсотүү
жана дин өкүлү адамдардын сүйлөө манерасын сактоо максатында ушул түрдө айткан дешке
болот.
2грб. «грыб», же «гарыб» — деп окууга болот. Сөздүн катчы тарабынан чийилүү формасына караганда узак жашап деген маапиде эмес, бечера, мусаапыр, байкуш туюнтмаларына
жакын. Андай маныз контекстке каршы келбейт.
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230

240

250

260

Коңүлдө кандай иш? — деди,—
Ушунчаны жоготпой
Көтөргөн кандай күч? — деди,—
Көбүңөргө айтайын
Маанисине түш — деди,—
Күч турат жерди көтөрүп,
Ошол кубат болбосо
Болор эле да ойрон
Өзүн-өзү төңкөрүп.
Билиңер бир күч кубат — деп,—
Асман-жердин баарысын
Аңтарбастан турат — деп,—
Аңдап билип караңар,
А кыл ж еткис дайра бар,
Ал дайраны кадактап
Көтөрүп ченин алууга
Адамда кандай айла бар?
Бириң эмес миңиңер
Оорлугун ошонун
Ойлоп-ойлоп билиңер,
Байкабасаң бул ишти
Баты л*1 болор диниңер.
Карап турган кары -ж аш
Ж ер үстүнөн көрдүңөр
Чоң-кичили канча таш,
Көтөрүп ченин алдыңбы?
Таш болсун — деп, катырып
Адам уулу салдыңбы?
А йткан эки маселе
А кы лы ң жетпей калдыңбы?
Астыңда баскан жериңиз
Нече батман*, нече бут,
Оорлугун — салмагын
Оюна албай калбагын.
Айтып мага бериңиз,
Алаш экен уругуң,
Араңда ж алгы з турумун,
Жообун — айт деп,— мунумун?»
Абунасыр сурады,
Алаш уулу таң болуп
А лдыраш ып турады.

маанисин уш ул түрдө чииилет
1
бахыл. Кыясы катчыдан ката кеткен го. Ж е ал «батыл
деп түшүнот.
25

www.bizdin.kg

270

280

290

«Көтөрүп жерди ким көрсүн?» —
Көкөтөй кайта сурады.
«Көтөрүп турган ким?» — дешип,
Көпчүлүгү чуулады.
Анда Айкожо кеп айтат,
«Ай калайык — деп, айтат,—
Айтканда кирет сөзүңө,
Алыс эмес, жапжакын
Аралаш жүрөт өзүңө,
Ар канчалык карасаң
Түк көрүнбөйт көзүңө,
Эстесең келет эсиңе,
Караан-параан жолугуп
Келбейт каршы кезиңе,
Токсон миң тогуз аты бар,
Бир миң бир жүз заты бар,
Аян1 түшүп асмандан
Биздерде кыраат каты бар,
Кирпик ирмем кидирип
Бей капилет болбогон,
Асман-жерди козгобой
Өз эркинче колдогон,
Басып турган кара жер,
Жердин ченин көрбөдүң,
Акыл ойлоп карай бер,
Токсон миң аттын бир атын
Билиңиздер — Кудай*2 дээр.
Бир атын билгин — Кудай — деп,—
Билгенге айтам куп бир кеп.
Бир атын айтат Сатар*3 — деп,—
Эсиң болсо ойлогун
Эгем* таала* өзүнө
Эч нерсе келбес катар! — деп,—
Бир атын айтат Жапар*4 — деп,—
Сен жараткан бендеңбиз*,
Жаман жайга жолотпой,

1аяб. Вул түрдөгү чийилүү маани бербейт, катчыдан ката кеткен, контекст боюнча талап
кылынган сөз — «аян».
■
2 хдай. Катчылар «Кудай», «Хдай» түрлөрүндө аралаш жаза беришет. Кээде бир эле катчы
сөздү эки формада берүү учурлары да аз эмес.
3 стар (түп нусканын 79-бети).
4 жбар.
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300

310

320

Жакшы жайга апар! — деп.
Бир атын айтат — Каар1 — деп,—
Бенделери сыйынар
Бейиштен тапсак баар2 — деп. —
Бир атын айтат — Зулжалал*3,
Көңүлүңдө ойлоп жүр
Көргөзбө — деп, көп залал.
Бир атын айтат — Рахман*4,
Жер тургузуп, көк кылып,
Ар немени көп кылып,
Иш баштаган ыраактан.
Бир атын айтат Алда5 — деп,—
Ар жандардын баары айтат
Ар балаадан колдо! — деп.—
Аалим*6 делет7 бир аты,
Ойго илинбес эч заты,
Токсон тогуз миң аты,
Кужулдайбыз кудай — деп,
Биз сүйлөгөн бир аты,
Акыл жетпес көп заты.
Болжоп көргүн калайык
Болтурайын аягын,
Бекер көрүп жебеңер
Бериштенин*8 таягын.
Көзүң көргөн кара жер,
Көпчүлүгүн карай бер,
Көтөрдүм — деп, силерди
Акы албаган кандай эр!
Не сурабайт акысын
Жеке гана көтөрүп

1 кхар.
2 бхар.
3зоалжалал.
4рхмн.
5 алле. Сөздү катчылар «алла», «алда» түрлөрүндө аралаш жаза берет. Көбүрөөк жолуккан үлгү — «алда». Маначы көпчүлүк кыргыздар сыяктуу эле «Алда» түрүндө айткан дешке
негиз бар.
6 аллем.
7делет. Түп нускада мындай сөз жок, ыр сабы «Аалим бир аты» делген. Сапты манасчы
ошол түрдө айтууга мүмкүн эмес эле. Анткени андай үлгү башка саптардан муун ченеми
жактан кескин айырмаланып, саптардагы ыргак бузулуп калмак. Сагымбай манасчыга андай ык мүнөздүү белги эмес. Кыясы катчы бир сөздү жазбай таштап кеткен. Контекстке карап
кандай сөз түшүп калганын так белгилөө кыйын. Ошон үчүн шарттуу түрдө «делет» — деген
сөздү кошо бердик. Мындай үлгүдө саптын курулуш белгилери башкалардан айырмаланбай,
ыргак ордуна келет жана мааниге да эч зыян тийбейт.
^врштенин.
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330

340

350

360

Жердин-көктүн бакисин,
Бар — деп, анык билгениң
Бергениңер так ошол
Бербердигер*1 акысын.
Жер көтөргөн кубат — деп,
Кубат күтүп турат — деп,
Айтканыңар уят кеп.
Кубат болгон кудайың,
Куп айтамын жудайын.
Туудурган аны2 ата жок,
Турат колдоп ката жок!
Тууган анда эне жок,
Туш келишер неме жок!
Өкүмүнө чаара жок,
Өзү бар, андан бала жок,
Өзгө жандар түк билбейт,
Өзүнөн бөлөк даана жок!
Өзгө тууган-урук жок,
Өзүнөн бөлөк улук жок!
Кирпик ирмем кидирип
Капилети болбогон,
Макулукаттын баарысын
Базилинде* колдогон,
Батырам десе асман-жер
Бир мистеге толбогон,
Түркү тилде күч — деди,—
Арабыда3 — Кудурет*,
Алда4 бар — деп, билмегиң
Адамдарга чоң милдет.
Көрүп турган көзүңүз,
Көзүм көрүп турат — деп,
Жүрө бердиң өзүңүз,
Өз көзүм — деп, айтышың
Кыйла кыйын сөзүңүз.
Көргөзгөн кудаа*5 күчүдүр,
Кубаттын берген күүсүдүр.
Угуп турат кулагың,

1Верфедигер.
2 аны. Сөз туп нускада жок. Катчы «аны» — деген сөздү жазбай таштап кеткен. Ыр сабы
бул сөз ушул орунда айтылган түрдө туруктуу мүнөздө манасчы тарабынан көп кайталанылып колдонулат.
* грабыда.
*але. Катчы ушул эле мааниде сөздү мурда 311-сап ырда «алле» түрүндө жазган эле.
’ хда.
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370

380

390

400

Кандайлыктан укканын
Мен сиздерден сурадым?
Башка денең не укпайт,
Алданын1 күчү бу дагы.
Ачуу менен таттууну
Абыдан билдиң баркыны,
Ал билгени кудурет,
Кудуретти күч демек
Баарыңызга чоң милдет!
Жыт билип турат мурдуңуз,
Жыт билдирген ким экен,
Ким — деп, билип турдуңуз?
Билдирген Кубат күчүдүр,
Бир мурундун ичидир,
Сасык менен тазаны
Билген болсоң калайык
Жыт билдирген Кудай — деп,
Муну менен басалы.
Уучтап2 турган колуңуз,
Ушу билер жолуңуз,
Кармасын — деп, кол берди,
Жан чыккан соң карматсам
Туталбады, коё берди.
Кудуреттен кошулуп
Калган экен денеңиз,
Таш кармасаң талкалап
Өз күчүм экен дебеңиз.
Куп кошулган Кубаттан,
Кудай десе ынанбай
Басып жүрөт канча жан.
Аягыңдын басканы
Ага да кубат кошулган,
Ибарат3 алгын ушундан.
Аралаш алты мүчөңдө,
Алдасыз4 өзүм болдум — деп,
Ашепке5 айтып күчонбө!»
Абунасыр замани
Ал сөздү айтып салганы.

1 алениң.
2устаб. Сөздөн маани чыкпайт, катчыдан ката кеткен, талап кылынган сөз — «уучтап».
3 грлт.
4 алдасыз. Катчы сөздүн уңгусун буга чейин «алле» (311-сап ыр), «алле» (357-сап) түрлөрүндө
жазган эле.

'•‘ашапке.
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410

420

430

440

Бет алдынан Көкөтөй
«Токтоңуз!» — деп, калганы.
«Бериште уруп коёр — деп,
Бу жерде айткан кандай кеп?
Айтып-айтып көп сөздү
Акырет* камын жедиңиз,
Арада туруп жана бир
Бериште урат — дедиңиз,
Бериште деген эмине
Белгисин айтың деги эле,
Айтканыңды кылбасак
Анан бизди жемеле.
Жообун сизден сураймын,
Ал бериште дегениң
Жолдошубу кудайдын1?
Билгенин кылып калгандай,
Бизге таяк салгандай
Көрүнөбү биздерге,
Көрмөк үчүн аныңды
Көктөн-жерден издээрге.
Айттың бизге сөзүн — деп,—
Азы-көбүн аралап,
Көрдүңүзбү өзүн — деп,
Асмандабы, жердеби,
Ж е бир жаңгел* токой чердеби,
Теги биз баруучу жердеби,
Же суусуз кургак чөлдөбү,
Же көз жетпес чалкар көлдөбү?
Кандай жан болот бериште,
Кабарын берчи көрөлүк,
Калайыгың тиленет
Каттап көрүп келишке».
Көкөтөй айткан сөзүнө,
Айран болду Айкожо
Наадандыктын өзүнө.
Бериштени көрсөт2 — деп,
Беймаза кылган сөзүнө.
Каткырыгы баш жарып
Катуу күлдү кожоңуз,

1кудайдын. Ушул эле катчы сөздүн уңгусун мурда бир нече жолу «хдай» түрүндө жазган
эле (к. 279-сап ыр, 306-сап ыр ж. б.).
2 көрген. Кыясы катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча сөздүн мааниге тагыраак жооп
берген үлгүсү — «көрсөт».
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460

470

480

К адимкиңин сөздөрүн
К атка салып кошобуз.
Абунасыр замани
Аа — деди да, ыйлады,
Агып ж аш ы н тыйбады.
«Алаш уулу баарың ук,
Көкөтөй баштап кары ң ук,
Бериш те биздей макулук.
К удай1 ж алгы з, ш ериксиз,
Кылды жерден которбойт
Кудуреттен эриксиз!
Дүнүйөдө турган чөп
Ар бирини2 өстүрүп
Бир бериште чыгарат.
Көптүгүн уксаң мындан көп
Ж ерден кие* чыгар — деп,
Буйрук кы лат кудайың,
Миң бериште бир чөптү
Сууруп чыгат жудайын.
Туткан Алда амырын,
Топурактан бүтүрүп,
Ж ерге коюп тамырын,
Өндүрүп келет көп кы лы п,
Ы раңын ж аш ы л-көк кылып.
Ж ер жүзүн көрдүң канча чөп,
Бир киеде миң болсо
Бериш те деген канча көп?!
Ж аратканды н ж арлы гы н
Ж ок деп айтпайт ж ериңиз,
Ж ердеги топурактан да
Бериш те көп дей бериңиз.
Адам дени топурак,
А ш тык айдап, чөп ж ы йы п
Биздей жүрбөйт топурап,
Атын айтып Алданын
Сүкүт*3 менен олтурат,
Тамагынын ордуна
У лук Алда кудаанын
Нур сыпатын толтурат,
Муну кы л десе кудайы

1 хдай. Сөздүн уңгусун катчы мурда 419-сап ырда «кудай» түрүндө ж азган эле.
2 бирини. Катчы бурмалап ж азуу эмес, манасчы өзү ушул үлгүдө айткан.
3сөкөт.
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500

510
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ьуиругун кылып болтурат,
Октон ылдам жүрүшөт,
Ошондой кыйын жумушу,
Белгиси жок биздерге
Кай мекенде турушу.
Оп деген осол бири бар,
Олордо жок, тазадыр,
Оп тартып тамак көп ичсең
Оңдурбай турган жазадыр.
Напси биздей анда жок,
Жара тартып жиберсең
Кызарып агар кан да жок.
Учуп жүрөт канат жок,
Ою менен иш кылып
Өзүнчө жүрөт, адат жок.
Буйругун күтөт кудаанын,
Кандай буйрук кылат — деп,
Күтүп турат жудайын.
Жер үстүндө кие бар,
Баарысына милдеткер1,
Кыбыраган көп жандар
Бирин койбой милдеткер
Бир кишиңде миңден бар.
Бирөөмүн — деп, билбейсиң,
Чач чыгарган ким дейсиң?
Сакал, мурут, түгүңү,
Бериштеге салыптыр
Бенде сенин жүгуңдү.
Ичиңе жуткан тамагың
Тамак кандай тараарын
Милдеткер болгон бериште,
Биле бергин бир күндө
Миң которуп караарын.
Бу сөздү алгын эсиңе,
Бир канчасын таратып
Эт кылып кошуп этиңе,
Жардам берип жаныңа,
Бир канчасын таратып

1
млдедер. Сөадүн мааниси анча түшүнүктүү эмес. Контекст боюнча «милдеткер» дешке
болот. Катчыдан ката кеткенге өңдөнбөйт. Анткени уш ундай ж азылуу кийинки ыр саптарында да бар. Катчы кокустан ката кетирип ж азса кийинкисинде оңдолот эле. Ж азылуулар
бирдей, аткарган жүгү боюнча маанилери да окшош. Кы ясы «милдеткер» деген сөздү катчы
теги боюнча арабдарга таандык деп эсептеп, ошол маанидеги туюнтманы ушул түрдө чийип
берген өңдөнөт.
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540

550

Кан кылып кошуп каныңа.
Өзүңдүн кара жайыңа,
Бир канчасын таратып
Май кылып кошуп майыңа,
Канчасын чычар бок кылып,
Карыныңды тазалап,
Арытып турат жок кылып.
Канчасы сийдик суу болду,
Бериштенин кылары
Бир адамга бу болду.
Жалпы баарың билип ал,
Жан алуучу бири бар,
Азирейил атагы,
Асман-жерге түк сыйбайт1
Ал бериште бутагы,
Таш, топурак, жыгачтан2
Жан алууга милдеткер,3
Кылайып тынчтык албастан,
Ушунчанын жандарын
Алып жатыр бу дагы.
Мен сүйлөйүн, баарың бил,
Бир бериште Микайил,
Жайын айтам биле бер,
Жан салууга милдеткер4
Бериштеден бу дагы.
Жерге-көккө сыйбастан
Мунун да арбын бутагы.
Салып турат жаныңды,
Жанга аралаш жүргүзүп
Микайыл аттуу бериште

1 сый. Жазылуунун аягы баракты дептер кылып тиккенде басырылып бүктөөдө калып,
эмне бар экени көрүнбөйт. Көрүү үчүн дептердин тигишин сөгүп, барактарды бири бирине
жабыштырган (кыясы ак кагаздын барактары алгач бири-бирине желим менен чапталып
бириктирилип, кийин жип менен тигилип калың дептер — том түрүнө келтирилген өңдөнөт)
желимди да сыйруу-чыгаруу керек. Андай аракеттер кол жазма дептердин сакталыш сапатына (кол жазмалардын сапаты ансыз эле өтө начар. Тексттер түшүрүлгөн сапаты төмөн ак
кагаздар убакыттан эскирип саргарып, упаранып кеткени араң эле турушат) терс таасир этеринен чочулап, жазылган сөздүн көрүнбөй калган бөлүгүндөгү тамгалар жалпы маани боюнча даасын эле билинип тургандыктан дептерди бузган жокпус. Андай сөздөр ушул бетте бир
нече. Иштелген аракет бирдей болгондуктан калгандары эскерилген жок.
2 жгач. Сөздүн аяккы тамгалары көрүнбөй калган. Контексттеги маани жана стилдик
жактан туура болуш үчүн «жыгачтан» деш жөндүү.
3 милдсткер. Сөздү катчы жогоруда бир нече жолу «млдедер» (492, 494, 503-саптарда)
түрүндө жазгаи эле.
4 млдедер. Кыясы катчы «милдеткер» деген сөздү ушул түрдө жазуу туура деп эсептейт.
3

-
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Жүргүзүп турат каныңды.
Ы сырайил бериште
Ушу дагы милдеткер
Ромду* багып беришке.
Ж ебирейил1 бериште,
Ушу дагы милдеткер
Ж ер-көккө кабар беришке.
Көгөргөн асман көгүңүз
Көл дария суу экен,
Куюлтуп бери жибербейт,
Кудаанын күчүн көрүңүз,
Өзү Керим Алданын
Өкүмүнө көнүңүз!
Көнбөй турган чараң ж ок,
Бу кудайдан кутулуп
Качып барар караң жок.
Асман-жердин арасы,
Ачып көзүң карачы,
Чыгып кетер жер барбы,
Кудай менен урушуп,
Өлбөй жүргөн эр барбы?!
Ж ок дегениң урушуң,
Бербердигер2 Алданын
Бериш те кы лар жумуш ун,
Алда менен экен го
Адам болуп турушуң!»
Ал сөзүнө таңыркап
А лаш тын баары куралган,
Аны көрүп кожосу
Алып китеп колуна,
Аят* айтты курандан.
А кы ра басым*3 сүрөөнү*
Дарасы* айтып сүйлөдү,
Ж аратты м деген дүйнөнү
Ж айы н айтып сүйлөдү.
«Мен ж араткан бендесиң,
Бенделикке келгенсиң,
Кудай мага ынанбай
Кутулар жериң кайсы жай?!
Алданын айткан сөзү — деп,—
А йткан ж уртка аятын

жеврабил.
2

веруедигер.

3 акыра
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Ак байгамбар1 өзү — деп,—
Абунасир замани
Көргөн анык көзү — деп,—
Күч кудурет жок десең
Алдага кылган урушуң,
Акырында бир күнү
Бүтөр өлүп жумушуң.
Бары алаштын балдары
Мажусу динде* сенделдиң,
Байгамбардын жарлыгы
Үч жүз сексен жаш жашап,
Урматыңа мен келдим».
Аят баштап Айкожо
Миналшыкан алыржым*2
Оозуна алганы.
Ордунан турду эр Жанай,
Анда да акыл бир далай:
«Шайтан деген эмине,
Жайын айт — деп, деги эле —
Бериштенин бириби,
Өлбөй турган тириби,
Жараткандын жарлыгын
Жакшы кылып жүрүбү?3
Сөздү баштап каласыз,
Баштаганда шайтан — деп,
Баш жагына саласыз».
Эр Жанай турду кеп сурап,
Шайтан деген эмине
Жайын уксак — деп, сурап.
Анда Айкожо кеп айтат,
«Куп сурадың — деп, айтат —
Атаң Адам байгамбар
Топурактан жаралган,
Аягы эки, башы бир
Адамзаат бендеси
Шол Адамдан таралган.
Жалан эмес топурак,

1 пигымбр.
2миналшыхан алыржым. Ыр сабынын мааниси түшүнүксүз. Валким ислам динине байланышкан араб сөздөрү — кандайдыр ритуалдын аталышы, же сүрөө, аят ж . б. аталышы,
туюнтмасы болушу мүмкүн.
3 жүрууи. Чийүүнү атайын ыкта жазуу дегенге болбойт, катчыдан ката кеткен, сөздүн
туура үлгүсү — «жүрүбү».
з*
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Суу менен жуурулган,
«Оттон дагы кошсун!» — деп,
Ак1 амыры* буйрулган,
Бендемдирсиң жел — деди,
Кошулгунуң сен — деди,
Азиз*2 кылдым Адамды
Ар жандардан мен — деди.
Топурак, отту, суу, желди
Адам кылып жаратып,
Табынгын! — деди — көп элди.
Эл дегеним бериште,
Атаңа кылбай зыярат,*
Намыз кылган Азезил*3
Зыяратка келишке.
Асман-жерде бериште
Ак амыры экен — деп,
Эсеп жеткис жыйылган,
Сажида*4 кылып жыгылган.
Шайтан аты — Азезил,
Шашпай тыңдап баарың бил.
Хылыш-мылыш5 атасы,
Аркы уругун сурасаң
Арбилт-тарбилт дегени.
Дозокто бүткөн бу берен
Асилим менин от — деди,
Оттон жарык жок — деди.
Нурдан бүтүп алдым — деп,
Адам өзү топурак,
Кандайлыктан Адамдан
Кийин болуп калдым? — деп.
Не үчүн буга сыйынам,
Сажида кылып жыгылам?
Ошону ойлоп алыптыр,
Бериштелер жыгылса
Соройгон бойдон калыптыр.
Ачуусу келип Алданын
Тоодой токонаалатты6

1 хк. «Хак» делип окулат.
2 гзиз. Газиз катары окулат.
3азазил. Оозеки сүйлөөдө Азазил, азезил түрлорүндө аралаш айтыла берет.
4 сгде.
5 хлыш-млыш.
6 тока лгнт. Сөз эки бөлүнүп токо өзүнчө, лаанат кашаага алынып өзүнчө жазылган.
Мындан катчы сөздүн биринчи бөлүгүн кыргыздын өзүнүкү деп, экинчи бөлүгүн четтен келген
(араб) сөзү катары түшүнгөнү көрүнүп турат.
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Моюнуна салыптыр,
Ш айтан деген бу да бир
Чамаасыз арбын калы кты р.
Бенделиктен сүрүптүр,
Мээнет менен жүрүптүр,
Катыны ж ок, өзү бар,
Адам уулун дозокко*
А лып баарын кирем — деп,
Айтып жүргөн сөзү бар.
Бир бутунда катыны,
Бир бутунда эри бар,
Эки бутун урунтса
Б ала кумдай куюлуп
Ч ы га турган жери бар.
Бериштеден кем эмес
Ал каапырдын билими,
Адам окуп жете албас
Ал окуган илими.
Күнөөсүн кудай кечпеген,
Бөлөк жерден кудай таап
Кутулуп алып кетпеген.
Анын жүрбөс жери ж ок,
Күлүктүгү — аткан ок,
Туулган жери кы зы л чок,
Ошо күндөн ушу күн
Душ мандыгы калган жок.
Адам уулу өзүңсүң,
Артын кара сөзүмдүн.
Чоюндан куйган кутуңуз,
Чокунуп турган бутуңуз,
Бутту кудай деген соң
Ш айтандын ишин туттуңуз.
К алмак тилде бурканың,
Кадырлап карап турганың,
К араңгы лы к, билбейсиң
Кас ибилис* бурганын,
Бу бойдон өлсөң алаш тар
А кы рет1 күндө курганың!
Өлтүрөр да,2 тиргизер,
Бир ж араткан кудайың

1акыретде. Катчы жазууда ката кетирип, натижада ыр сабында стилдик мүчүлүштүк
пайда болгон, Туура үлгү — «акырет».
2 өлтурөрдө. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура үлгү — «өлтүрер да».
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Өкүматын1 билгизер.
Экинчи өлүм жок болор,
Мойнуңа күнөө токтолор,
Олутуң кызыл чок болор,
Оттон жылан, чаян бар,
Оозун ачып октолор,
Ошондо аргаң жок болор.
Чагарак куйрук чаянды,
Чаян келип чаккан соң
Табарсың анык аянды.
Кутулар элең өлсөңүз,
Куп айтамын көнсөңүз,
Жүрөгүң чыгып, түк калбай
Өлөр элең баарыңар
Дозоктун түрүн көрсөңүз.
Айды-күндү көрдүңүз,
Жайдын күнкү ысыкка
Өлүп-талып көндүңүз.
Ойлонбосоң кыйшыктыр,
Шайтанга жалган кызыктыр,
Дозок оту бул оттон
Он эсе артык ысыктыр!
Билсең өлүм жууктур,
Дозоктун суугу бул сууктан
Жүз эсе артык сууктур,
Азезилди Ак таала2
Даргөйүнөн* кууптур.
Жол көргөзүп айтам да,
Жолдош болбо шайтанга!
Шамал эмес, жел эмес,
Шайтан эмес, пери эмес,
Төөдөн эмес, бил эмес,
Дөөдөн эмес, жин эмес,
Айбанаттын бири эмес,
Жырткыч эмес, куш эмес,
Укпас кебиң ушу эмес
Байгамбарың3 адамдан,

1 өкүматын. Күчүн, кудуретин, баарына ээ экендигин маанисинде. Өкүмөт — бийлик,
мамлекет катарында түшүнүлгөндүктөн кудайдын күчү, ээлиги маңызын туюнткан сөз кол
жазмадагы үлгүсүндө берилди.
2 ак таала. Бул маанидеги сөздөрдү катчы мурда «хк»> (621-сап ыр), ал эми «таала» —
«тгла» түрүндө жазган эле.
3 пайгамбарың. Сөздүн уңгусун катчы мурда «пигымбр» (582-сап ыр ж. б.) түрүндө жазып
келген эле.
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Кебин угуп ишенип
Байкабаган кээ наадан.
Көргөмүн анык көз менен,
Көбүңө айтам сөз менен,
Кызмат кылдым кырк жылы,
Байдан бакыр жакшы — деп,
Жардам кылган чын сыры.
Атасы бар баланы
Назарын арбын салбады,
Жетим десе жергеден
Бир мүнөт1 кийин калбады,
Ата-энеден айрылып,
Жетим болуп зарлады,
Жетим сырын куп билип,
Жергесине алганы.
Атасынын аты Абдылда,
Жалгыздарга жар болуп,
Көп бакпаган азынга,*2
Байгамбар3 кылган кудайың,
Баштаса сөз мунайым,
Жетим болгон бир бала,
Жетимди кылып байгамбар
Жер дүнүйө жүзүнө
Жеткирген Жапар бир Алда.
Аралап аршы аглыны*4,
Адамга кылбай залалды,
Актан угуп билдирген
Арам* менен адалды*,.
Күн батыштан күн чыгыш
Насияты таралды,
Каалабасмын сиздерге
Караңгылык залалды.
Түркстан экен жериңиз,
Түмөн алаш элиңиз,
Сүйлөп берип олтурсам
Түгөнбөйт экен кебибиз,

1 минут.
2 азынга. Сөздүн мааниси бизге белгисиз, балким катчыдан ката кетиши да мүмкүн. Контекст боюнча манасчынын айтайын деген сөзүн божомолдоо кыйын, «азылга» дегенде да
баары бир контекст так ачылбайт. Катчынын кол тамгасы жакшы, ар бир тамганы даана,
так жазат. Жазылган сөз даана окулат, ондоо киргизилген эмес.
3 пайгамбар. Катчы сөздү мурда дайым «пигымбр» түрүндө жазса, эми дайым «пайгамбар» — деп жаза баштаган, 754-сапта да «пайгамбар».

*гршыаглыны.
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1 клм е шхадт .
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Алаш уулу тил алсаң
Ак динине келиңиз!»
Ал сөздү айтып басылды,
Айтып оозун ж ы йганча
«Алло акбар!» — дедиң — деп,—
Ал эмине кебиң?» — деп,
Баймырза туруп асылды.
Анда Айкожо кеп айтат,
«Алда улук! — деген сөз,
Аңдадыңбы? — деп, ай тат.—
Ж ок туруп эле бар — деди,—
Ишенет анык көңүлүм,
Кыйкырганым ал — деди.—
Кудаа ж алгы з, куран чын,
Барлыгына ынанып,
Көрбөй туруп, көөнүң тын.
Байгамбар бары ырас — деп,
Бакы ры п айткан бу бир кеп
Баары адам уксун —• деп,
Арабича азандыр,
Түркүчөсү кабар — деп,—
Кудайыңа сыйын — деп,—
Сыйынган соң кудайга
Түбү барып шол бенде
Бир ж акш ы лы к табар —• деп,
Түшүндүргөн бу бир кеп».
Айкожо туруп муну айтты,
А лаш тын баарын муңайтты.
Көпчүлүктүн баарысы,
Көкөтөй баштап карысы
Билдик — деп, акты н бирлигин,
Билбей басып жүргөн соң
Курусун — деп, тирлигиң
Таш кендин ичи даң болду,
Катын-бала, кары -ж аш
Нече жүз миң ж ан болду,
Келме ш аадат1 келтирип,
Кесиреттүү напси! — деп,
Кесип башын өлтүрүп,
Буусу чы кты буркурап,
Келген жандын баарысы
Келме айтыш ты чуркурап.
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Жамыраган кой өңдүү,
Жар-жар болуп кубанды
Ат чапкан арбын той өңдүү.
Алтайдын кыргыз, казагын
Андагы кыргыз, казагы
Намазыңды* үйрөт — деп,
Абыдан берди азабын.
Чыканак жерге салдырбай,
Чырым уйку алдырбай
Көпчүлүгү чуулашып,
Көз ирметпей сурашып,
Унутканын эстешип,
Үйрөнүп алып биз дагы
Уксак экен тез — дешип,
Окуду намаз үйрөнүп,
Ыйлап жүрү кай бирөө
Ышкы тийип күүлөнүп.
Мусулман болгон элиңиз,
Буйруганы1 шол экен,
Мурунтан калган кебиңиз.
Ташкен болду мусулман,
Тазаланды канча жан,
Эски Ташкен капкада
Эсен жатыр Панус кан.
Аны таштап салыңар,
Алиги жаткан Панус кан,
Кабарын угуп алыңар.
Аскериме нетти? — деп,
Түрк уулунан түк калбай
Түгөнүп кайда кетти? — деп.
Катын-бала, кары-жаш
Капкасына жыйылып,2
Лайламалуу* — деп,
Бутуна барды сыйынып.
Суң кытайдан уругу,

1 буйрыганы. «Буюрганы» маанисинде эмес, «буйруганы» б. а. буйрук кылганы-тапшырганы — делген туюнтмада.
2 жыйылыб. Түп нусканын 92-бетинин аягындагы ушул ыр сабынан кийинки ачыкка
«Панус кандын көргөн кордугу» — делген сөздөр жазылган. Кол тамга катчынын өзүнүкү,
бирок жазуу башка тексттер жазылып жатканда эмес, башка учурда, тагыраак айтканда көп
убакыт өткөндөн кийин чийилген дешке негиз бар. Буга жазылган сыянын өнү (тексттер
көк, ал эми тиги жазуу кара сыя), сөздөрдүн бурмаланбай, ар бир сөз так, туура жазылганы
күбө өтүп турат. Катчы Ыбырай молдо мындай жазууларды кийин кол жазмага тактоо киргизем деген аракетте иштегени көптөргө маалым.
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1 хндиден.
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Панус болгон улугу.
Кырк миң адам кы ж ы лдап,
Кытайлар сүйлөп быжылдап,
Кандын келген каш ы на,
Койну толуп ж аш ы на,
Кейкөс келген тушунда
Келген экен ушунда.
Эренден калы п токтолгон,
Ата-уругун кайсы? — деп,
А йткан киш и ж ок болгон,
Токсон төрт экен калганы ,
Панус канга булар да
Баш ы н сала барганы.
Үч жүз экен ы нды дан,1
Үч жүзү өлүп алганы,
Он бир экен калганы ,
Ошолор да барганы
Айрылдык — деп, теңирден.
Айбандыгын карачы ,
Ж ардам сурап темирден,
Мусулман түпкө жетти — деп,
Бузулуп кы ргы з, казагы ,
Булар да кирип кетти — деп,
Булардын да түбү түрктүр,
Мурунтадан арга жок
П ануска карап жүрүптүр.
Таш кендин баарын алат — деп,
Ж аңыдан келди Манас — деп,
А лтайлы к кы ргы з келген соң
Абыдан бизден калас! — деп,
Ал сөздү айтып дуулаш ып,
А йгайлаш ы п чуулаш ып,
Ж ер көчүрдү ойбою,
Качууга Панус өз ою.
Камалган кы рк миң киш и бар,
Карасаң сонун иш и бар.
Анда Панус кеп айтат,
«Азаматтар — деп, ай тат,—
Бээж ин жердин түбүндө,
Бекер экен дүнүйө.
Чантуу* чыгып арадан,
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Чачылды биздин көп адам.
Алтайдын жерин жердеген,
Азаптуу чантуу чыккан го
Адам уулу жеңбеген?!
Кадамы жетип калыптыр,
Калбаны катуу салыптыр,
Каарданып бу чантуу
Канабил журтун алыптыр.
Сура тоонун калмагы,
Сулатып1 кыйла адамды,
Догон2 өлүп балбаны,
Кейинкеш жүрүш алыптыр,
Кейишке муну салыптыр,
Лоп дайранын четинен
Чатала шаарын алыптыр,
Чачкынга журтун салыптыр,
Бактуба3 суусун кечиптир,
Мамырга колу жетиптир.
Энисей, Уркун дария
Жайлап алып аларды,
Жанчышсак ушу чантуудан
Жан адам тирүү каларбы?!
Ушагар журтун ушалап,
Ушунун баарын алыптыр.
Эртиште жаткан элинен,
Неме койбой жеринен,
Көкө-Ноор көлүнөн,
Алар түгүл түк койбой
Көбү-Шаму4 чөлүнөн,
Теңир-Ноор көлүнөн,
Текшигердин чөлүнөн,
Бар-Көл, Тур-Көл, Ала-Көл,
Басаң, Кумул, Ара-Көл,
Көөнө Турпан, Чачана,
Зарапшан журтун сапырып,
Салышканын сап кылып,
Сермуш шаа, Курушту
Сегиз жыл салып урушту,

1 суулатыб. Контекстке мындай маани туура келбейт. Катчыдан ката кеткен, талап
кылынган сөз — «сулатып».
2 доган.
3 пагстүуе.

4 губи-шаму.
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Кумара шаарын курутуп,
Ачаң менен Күчөңдү
Ач бөрүдөй улутуп,
Кара-Кур шаарын казыптыр,
Жергентти жетип басыптыр.
Алар түгүл ал жактан
Думара журтун алыптыр,
Жуңгар1 калмак элине
Жуда кыргын салыптыр.
Даңгыттын элин талкалап,
Бандулунга барыптыр.
Санамар жолун чалыптыр,
Саңыроо журтун алыптыр,
Ымалайдын2 тоосунан,
Алды кайтып келиптир
Алаткактын жоосунан.
Ыраактыктан кутулуп
Ындыстан журту калыптыр,
Ат жетер жерден түк койбой
Аяктын баарын алыптыр,
Алакандай Анжыян,
Алооке3 араң калыптыр.
Кашкардагы Найза кан,
Карыясы Кошой дейт
Капилеттен кайсаган.
Марал-Башы, Долонду,
Баарын алган олорду,
Башында ойлоп билгемин
Түркстан ойрон болорду.
Текес менен Куясы
Жерден болду уясы,
Жалмабай бизди койбойт го
Бу чантуунун кыязы.
Алма-Коюр, Илебин
Аларын мурун билгемин,
Коңгор менен Коңгурду
Кайдан чантуу оңдурду.
Дөрө жайсаң,* Кемин4 шаа*,
Төгүн эмес бу кыргын,

1жунгир.
гХ ималайды н.
3Хлекө.
4
кемен. Бул адам атын катчылар Кемен, Кемнн түрлөрүндө аралаш жаза беришет. Манасчы өзү кандай үлгүдө айтканын так белгилөө мүмкүн эмес.
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Эми кезек келди саа,
Манас деген чантуунун
Бир адамы миңге баа.
Кер-Көлдөгү Оргону
Кейишке койду олорду.
Кулус жаң-жуң* куруду,
Куп билиңер мунуму.
Сойду Соорун калдайды*,
Соо кылбай чантуу далайды.
Лаңгү-Таба1, Эки-Баш,
Ыйлап көздөн тыйбай жаш,
Сап кылып Саяң жайлоону,
Кетирди минтип айлапы.
Суңоодон алды2 Култканы,
Соо койбоду бир жанды.
Бойгуттан алды Кубанды,
Бойбоздотту буларды.
Кочкордон союп Арсыны,
Кор кылды кытай калкыны.
Бузду Булагасынды,3
Даңгүлү шаарын талкалап,
Түркстанга асылды,
Бу түгөнгөн чантуунун
Жүргөн жолу казылды.
Атагы чыккан эр эле,
Акунбешим4 дээр эле,
Адам уулу жеңбес — деп,
Айтууга туура кеп эле.
Жутту Чулу калдайды,
Ж улуп башын өлтүрүп,
Сулатты чантуу далайды.
Каар булта Сокуну,
Алтайдан келген бу чантуу
Далайдын канын чокуду.
Тулусту туурап жеп келди,

1 лаңги добе. Топонимди катчылар ланги дөбө, ланги таба түрлорүндө аралаш жаза беришет. Манасчы так кайсы л гүрдө айтканы белгисиз. Аталашты түпкү теги боюнча калмак
сөзү — деп эсептеп «Лаңги таба» түрүндө кетирдик.
2 алды. Мындай сөз түп нускада жок, бирок контекст боюнча зарыл керек. Анын үстүнө
ансыз ыр сабындагы муун өлчөмү жетпей калып, ыргак бузулат.
3 бласагунду. Жазылышты «Баласагынды» — деп окууга болот. Топонимди катчылар
буга чейин түрдүү түрдө жазып келишкен. Мурдагы китептерде көбүрөөк жолуккан үлгү катары «Булагачын» берилди эле. Чаташуу пайда болбос үчүн ошол түр алынды.
*акымбешим. Түрдүүчө жазыла берет. Сунуш кылынган үлгү — «Акунбешим».
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Көрүп турсуң калайы к,
Таш кендеги Панусту
Талкалаймын — деп, келди,
Улам-улам кандардан
Кан жүргүздү чантуу — деп,
Кабарга канча кеп келди,
Карап турган кары -ж аш
Калабалуу чантууга
Кандай кы лсак эп келди?
Аскери арбын, колу көп,
Колго келген адамдан
Көрүнбөдү жер мен көк.
Мурунтадан бу жерде
Б укара кы лды к алаш ты,
Ж урт болууга бейли ж ок,
Ж ураты на талаш ты ,
Азыр көрүп Манасты
Ачылды бизден арасы.
Ачылбаса канаке
Эки күн болду келгени,
Не болдуң, каным? — дебеди,
Көрүнбөдү карасы,
Көмүлдү Таш кен калаасы .
Кол алып Манас ж етиптир,
Кудай алсын түрүктү,
Коркуп кирип кетиптир,
Минтип калды к каны м — деп,
Бир ооз айтса нетиптир?!
Баш кылганым Туталык,
Маа карабай бу калы к,
М анаска кирди буралып,
Аскери кумдан мол ж аты р
А як-баш ы куралып.
Бар келүүчү балбан ж ок,
М ааламда* неме калган ж ок,
Сайышуучу баатыр ж ок,
Сап болдум, менде акы л жок.
Аңдып билер аяр ж ок,
А кыл менде калган ж ок,
А йтканым ырас, ж алган жок.
Чантууну кара басыптыр,
Л айламадан1 ж аны пты р,

1 лайлам а. Катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча сөздүн талап кылынган үлгүсү —
«Лайламадан».
'
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Ата-баба дининен
Арбак ургур качыптыр.
А ттанып чы ксак азабыз,
Абыдан кетти мазабыз,
Кирип кетер кара көр
Энди кайдан казабыз?
Он эки кап ка Ташкенге
Ойронду чантуу салганын,
Ойлондум дүйнө ж алганын,
Бады ш а башым корголоп,
Б айкап көргүн баарыңар,
Б алакетке калганым.
Самаркандык капканы
Сапырып кыргыз каптады,
Беш-Төбөнүн капканы
Бекемдеп жерге таптады.
Окчуга ойрон салганы,
Ойлондум дүйнө ж алганын,
К ызыл чок ойрот кытайдан
Мүсүрөт* кетип калганы.
К апка Көкчө казагы ,
К аптаган кыргыз азабы,
К апкасын алды өздөрү,
Кыргыз кылып далайын,
К ы тайга түштү мазагы.
Талкаланды Такталы к,
Талоонго түштүк көп калы к.
А лайсактын дарбаза,
Ж ы лды здан келген кыргыздар
Чын болду биздин каргаш а.
Карап ж аткан казагым
К алкымдын көргөн мазагын,
А лтайлы к кара кыргыздын
Абыдан тарттым азабын.
Теш ик кап ка тешилди,
Кара кы ргы з, казагы
А лтайлы к ж ак к а эшилди.
Алаш басты Теш икти,
Капилеттен жоо басып,
Чын жедирди кеш икти.
Ч агатай кап ка чабылды,
А лтайда ж аткан куу чантуу
Аскери келип жабылды,
Аз гана кы тай, маңгулум
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А кы лы кетип сабылды.
К акш атты Кара сарайды,
Карап турсам куу кы ргы з
Кан ичирди далайды.
Каймастын алды капкасы н,
Кандардын алды тактасын,
Чулун кап ка ордомду
Сыртымды чантуу торгоду,
Өкүмүмө караган
А лаш тын баары оңбоду,
Бир көрүнүп кеп айтпай
М ынчалык не үчүн кордоду?!
Баш ж актагы Бакбурчун
Байкабады көп журтун.
Манас деген чантуунун
Басырыгы токтосо,
Түп Бээж ин аман бар болуп
Түркстанын жоктосо,
Кайнап ж аткан К аканчы н,
Кириш ти, Туңша, кең Кентун,
Кегин алып журттун
Терер белек чантуунун
Сакал менен мурутун.
Тизелик, Каспаң калаасы ,
Күн чыгыш тын тарабы
Күлдү кы тай баласы,
Күркүрөп аскер кол келсе
Алтайдагы аз чантуу
Табылар беле дабасы,
Түркстандан зар ыйлап
Түмөн кы тай баласы,
Түк койбоско окшоду
Кыргыздардын Манасы,
Кетти белем колумдан
Кең Таш кендин калаасы ,
Кетте-кечик олтурсуң,
Талкаланган бул иш тин
Табыларбы дабасы?
Урушпай кетти үшүбүз,
Учуптур сыймык кушубуз,
Ушталуу кетти мушубуз,
Оңбоду кы лган иш ибиз,
Акбешим — деп, жоголду
А ткарган канча киш ибиз.
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Тиштелүү кетти тишибиз,
Болжоп өзүм карасам
Болбоду кы лган ишибиз.
Кармаш сам каным төгүлет,
К алган кара журт үчүн
Кабыргам жаман сөгүлөт.
Эстесем эстен танамын,
Ойлонсом күйүп жанамын,
Ортонун баары чантуудур,
Ойротту кайдан табамын?
К ы зы л чок ойрот кытайды,
Кысмакты көрдүм мындайда,
Кыргыз, казак чантуудан
Аман кетер күн кайда?!
Ж алынсам ж аным коёрбу,
Карасам кабыл аларбы,
К азак-кы ргы з бирикти,
Теги кара ж ан аман каларбы?
Кан сүйлөп муну кайгырып,
А кы лы нан айрылып,
Баш ы н төмөн салганы,
М атуштук деген бир жөөт
Ордунан тура калганы.
«Аңдатайын журутун,
Алтайдан келген буруттун*
Санатайын ж ылдызын,
Аралатып көргөзүп,
Канча экенин тактаңыз
К азак менен кыргыздын.
Азыр да сизге караган,
Түңүлбөй коё туралык,
Ар тарапка тараган
Арбындыр кеткен колуңуз,
Арман кы лы п алсырап
Алдырабай коюңуз,
Мусуллман алат экен — деп,
Бусулбасын оюңуз».
Бу сөздү айтып салганы,
«Канетесиң балам — деп,
Кайнап ж аткан чантуудан
Кантип чыгып алам?» — деп,
Панус кан айтып калганы.
Кайгырбагын, каным — деп,
М атуштук сүйлөп алганы.
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Колуна тийсең кыргыздын
Койбосу ырас ж аныңды,
Суудай чачат каныңды,
Кой кы лы п алып чыгарам
Коргондо турган баарыңды.
Кой менен кимдин иш и бар,
Кой баккан далай киш и бар,
Койчунун бир-бир ити бар,
Айдап чыгып аламын,
Суңшоонун суусун бойлотуп,
Асай деген бели бар,
Ак-Суу деген ж ери бар,
Анда жүргөн дагы алаш ,
Анча-мынча эли бар,
Ара-Ш аар ж ери бар,
Аны көздөй салабыз,
А лтыгана барабыз,
Айдаган бойдон ап-аман,
Бойгут менен Суңшоонун
Эки суусу кош улган,
Эсен кечсек ошондон
Кетмен-Төбөнү ашабыз,
Кара-Сууну басабыз,
К ааласак барып Алооке
Каныңызга турабыз,
Качып келдик мында — деп,
Мойнубузду сунабыз.
Каалабасак нетербиз
К аш карга кирип кетербиз,
Эшек кы лы п, кой кы лы п,
Эптеп элге жетербиз».
М атуштук айтты акы лы н,
Б ек сүйлөбөй акырын.
«Ж ети күнгө мал болуп,
Айбан болуп каласы з,
Сегизинчи күнүндө
А дамды кка ж анасыз.
Салабыз дуба өнөрдү,
Ж ети күнгө токтолуп
Адам болуп турасыз,
Ж ан а дагы жети күн
М алдыкка моюн сунасыз.
Макулбу каны м , кандай? — деп,—
Кыл десең кы лам уш уну,
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Кылдырбаска чара ж ок,
Тирүү калбайт жаның» — деп,
М атуштук айтты мындай кеп.
Абыдан таттуу ж ан экен,
А зы ркы келген алаш тын
Аскери нечен сан экен,
Манас деген бадирек*
Каары катуу кан экен.
К аратып алган Каңгайды,
Карайлатты далайды.
А йылы ж аты р Алтайда,
Алардын элин бу күндө
Аралап өтүш не пайда.
А яры болсо билбейби,
Ж ы пж ы лм а кырып баарыңды,
Ар ж ы гачты н башына
Тирсегиңден илбейби.
Кара жолтой чантуунун
Эртиште ж аткан эли бар,
Күн батыш ы Сары-Кол,
Күлдү*1 уйгур эли бар.
Баш ы Шибер, Кара-Көл,
Байкап баарың карап көр,
Түбү түрк алаш тан
Түк кутулбайт — деп, ойлойм
Дүнүйө жүзү Манастан,
Ж ары м күндүк жолдо бар
Ж ы зак менен Самаркан.
Барган менен пайда жок
Бергананын журтуна
Батып ж аты п айла жок.
Самарканда дуу-ду* бар,
Сап кы лар дейм ушулар.
Аты Көңгөш, маңгулдан,
Азыр он төрт ж ы л болду
А лып келип Алооке
Самарканга кан кылган.
Анын дагы караган
Уругу алаш түрктөн,
Кутулуп тынчып калбайбыз
Бул өңдөнгөн түлүктөн.
Кабар салдык канчалы к,

1кулдүр. Сөздөн маани чы кпайт. Кыясы катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча талап
кылынган сөз — «күлдү».
4*
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Каптап кыргыз келди — деп,
Какш ап ж аты п чарчады к.
Алтайдан алаш чы кты — деп,
Аты Манас м ыкты — деп,
Алтын туулуу кандарды
Ар тараптан ж ы кты — деп,
Даңгыттын элин талкалап,
Ы ндыстанга ты кты — деп,
Азар түмөн* кол тартып
Акунбешим баашага*
Аттанды — деп, жол тартып,
Алдырбас Акунбешим — деп,
Аскер чы кты алаш тан,
Уруштун камын жесин — деп,
Угузуп айттым нечен кеп.
Анын дагы билбедик
А кылынан азганын,
Кандайлыктан жооп бербей
Кабарсыз кара басканын».
М атуштук айтып кайгы ры п,
Алдырашып олтурду
А кылынан айрылып.
М атуштуктун энеси —
А ты ла деген немеси
Шөкүн калм ак баласы,
Барган жери бер ж агы
Казы-Курттун талаасы,
Алганы жөөт эри экен,
Магус деген неме экен,
Кудаанын калган каары на,
Кырк төрт ж ы лы жүрүптүр
Кичине Киш им ш аарына,
А лтымыш тогуз ж аш ы нда
Азып жүрүп келиптир
Панус кандын каш ы на,
Сексен беш ж аш к а келгенде
М атуштук он беш ж аш та экен,
Атасы Магус өлгөндө
Энеси келген кы рк ж аш ка,
Алардын апсун дубасы*
Ааламдан арты к бир баш ка.
Атыла кирип калганы ,
Катын да болсо А ты ла
Кайрат айтып салганы:
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«Кайгырбагын каным — деп,—
Тирүү болсо ж аным — деп,
Апсун окуп дем салсам
Алек кылып иермин
Бул алаш тын баарын!» — деп,
А ты ла айтты канына,
А лаш тын кы лган кордугу
Панустун баткан ж анына.
Тура калы п ордунан
Тубалы к1 аяр кеп айтат,
«Токтоңорчу — деп, ай тат,—
Үч-Турпандын учунан
Учуп качы п ушундан,
Элиңдин баары тутулган,
Элким качып кутулган
Эси чыгып ушундан
Каар баласы Култаңды,
Качып келип ушунда
Кайгырып жаман муңканды,
Кабар берген Оргого,2
Качып келип беш конду
Кан сарайы ордого.
Адам өлчөөн билбеген
А ярдын баары анда — деп,
А тыш саңар аларга
Аскериң арбын кам да — деп,
К ылымда бенде жеңгисиз
К ыярдын баары анда — деп,
Кыргыз келсе кол тартып
Кылар иш иң камда — деп,
Барскандары миң батман*
Балбандын баары анда — деп,
Басташ кандын баарысын
Баш ы н үзүп алмадай
Алгандын баары анда — деп,
Күрсүлөрүн көтөргөн
Күчтүүнүн баары анда — деп,
Кара каары жолборстой
Түстүүнүн баары анда — деп,

1 тууалык.
2 оргага.
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Тайбас билек, таш жүрөк
Баатырдын баары анда — деп,
Өлөрүн өзү билбеген
Каапырдын баары анда — деп,
Эгер аскер кол келсе
Атышам — деп, бел байлап,
Алек болуп калба — деп,
Айткан эле мага — деп,—
Азыр жүргөн чантууга
Уруштан жок даба — деп,
Кан сарайы коргонго,
Мейманкана ордого
Беш кондурдум өзүм — деп,—
Кызмат кылып олтуруп
Уккамын узун сөзүн — деп ,—
Үлкөн аяр экенсиз,
Убайым тартып жеткенсиз,
Узакта жаткан буруттун1
Ушагын айтып нетесиз,
Ушу жерден чыккан соң
Анан кайда кетесиз.
Каканда жатыр элиңиз,
Каңгырып кандай келдиңиз,
Бээжинде жатыр элиңиз,
Бу жерге не үчүн келдиңиз?
Барасыз эми кайда — деп,
Болосуз кандай жайда? — деп,
Сурадым эле Култандан,
Мусулманды айтып буркурап,
Курган Култаң муңканган.
Куп айтам — деди — сөзүмдү,
Кумулдан кууду өзүмдү.
Турпанга келдим ал сактап,
Үч ай тамам болгондо,
Үстүмө кыргыз толгондо
Тура албадым жан сактап.
Аралай качып кыргызды,
Аша качып Жылдызды
Текеске келдим темселеп,

1 мурытды. Сөздүн уңгусун катчы 1153-сап ырда «бурут» катары жазган эле. Адатта
катчылар «бурут», «мурут» катары аралаш жаза беришет. Тексттерде «бурут» түрүндө берилди. Сөздүн бул жердеги «мурутды» — бурутту түрүндөгү жазылышы туура эмес. Кыясы катчыдан ката кеткен. Туура үлгү — «буруттун».
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Оргого келдим оюлуп,
А кырында тура албай,
Акунбешим баашага
Он бир күн жатып тоюнуп,
Келдим Панус канга — деп,
Келгеним соң бул элге
Калдым айран таңга — деп,
Б укара кылган элиңер
Кыргыз экен, сарт экен,
Кыргыз экен, сарт экен,
К ыябына бир келсе
К ы пкы зы л оору дарт экен.
Каның Панус суң кытай,
К араткан экен казагын,
Канкор Манас кол келсе
К алкы ны н тартар азабын,
Көкүлсүн, Найсап жер экен,
Көңкү* кы ргы з эл экен,
Туралга, Ак-Суу жер экен.
Туташ кыргыз эл экен,
Ч ы йы рчы к, Казы-Курт экен,
Чы лгы й алаш журт экен,
Ж огору Чанач, Ч аткалы ,
Мага типти болбоду1
Панус кандын ж атканы .
Ж аты пты р Панус бейкабар,
Мүнөзүңөр бул болсо
Ж айнаты п кыргыз бир чабар!
К азактан чы кты эр Көкчө,
Кайраты калктан бөлөкчө.
Кыргыздан көрөр кыйынды,
Кытайга дүмөк салсак — деп,
Кылым кыргыз жыйылды.
К азактан көрөр камоону,
Таш кен ш аары бир көрөр
Таталаган талоонду.
А лаш тын тартар азабын,
Алы келсе кырсачы
Кыргыз менен казагын.
А йтып Култаң салды эле,
Алтынчы күндө аттанып,
Алоокеге барам — деп,

1болбады. Ж акпады , туура көрбөдүм маанисинде.
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Аттанып кетип калды эле.
Каным сага кеп айттым,
Култан мындай айты — деп,
Камданыныз — деп, айттым.
Куруп калсын Култаң — деп,
Куугунтук жеген бир ж ан — деп,
Байкабадың сөзүмдү,
Бабырабай олтур — деп,
Кагып койдуң өзүмдү.
Акунбешим зор — дедиң,
Аскери кумдан мол — дедиң,
Арабыз айлы к жол — дедиң,
Чыдабай коркуп баратсаң,
Барып ошо М анаска
Сен да жолдош бол — дедиң.
Ал бойдон токтоп мен калдым.
А ңкаарыбай сен калдың,
Акбешимди алганда,
Айылга келип калганда,
Ишенгениң Бешим ш аа
Кемин тонун кийгенде,
Кейигенден не чыгат
Б аш ка балта тийгенде.
Кытай, маңгул, калмагың,
Кыжылдатып бу күндө
Катын-бала, кары -ж аш
Каш ыңа ж ы йы п алганың,
А кыл таап береби
А зыркы кылган арманың?»
Ал сөздү айтып салганы,
Так он алты күн болгон
Ш аңкөдөгө барганы.
Самарканда Ш аңкөдө,
Дуу-ду болгон бу бир дөө.
Сүлөтү деген балбаны,
Ары балбан, ары аяр,
Шүмшүңдөп ж етип калганы .
К азак-кы ргы з каралаш ,
Сарт уругу эки жүз,
Тарса, жүүт, ындысы,
Б аш ка журту ж ети жүз,
Маңгул, калм ак баарысы,
Кытайы кы рк миң бар экен,
Кадимден бери чоң Таш кен
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Кыргыз, казак ш аары экен,
Балеңги деген гүлбагы1.
Кытай келип орнолуп,
Кыйындап салган ш аар экен.
Күн батыш ж аккы бурчунда
Кысталган киш и кирсин — деп,
Кыячасы бар экен.
Алганын көрүп аскердин,
Алаш урук көп элдин
Сүлөтү көзүн салыптыр,
Сүйлөөдөн кетип калыптыр.
Аскерди көрүп алыптыр,
А кылдан кетип калыптыр.
А кими кандай экен — деп,
Арстан Манас баатырдын
Ч аты ры на барыптыр.
Төрт төбөлүү көк чатыр,
Тегеректеп көй баатыр
А йланасын камаган,
Албарс кы лы ч колго алган,
Алты жүз миң кол ж аты р,
Кылымдан аш ык кы ярлар,
Ааламдан аш ы к аярлар
Бегүш, Көйүш, Таскылдар,
Чүкүрүк, Шүмшөк баатырлар,
Танабул, Ы рдык, Арсункул
Табына келген куш өңдүү,
Табылбас аяр ушу өңдүү,
Көрүнсөм мени билер — деп,
Ж онумдан кайыш тилер — деп,
Ж олой албай кетиптир,
Панус кандын капкасы
Таш тай болуп бекиптир,
Панус кан тирүү экен — деп,
Сүлөтү шондон ш екиптир.
Каны кайда экен — деп,
Кабар алган киш и ж ок,
К азак, кыргыз көп алаш
Каны менен иш и ж ок,
Кутуларга жер барбы,
Куралар буга эл барбы,

1 күл багы. Эки соз ктгары ж ана «к» аркылуу ж азы лган. Чы нында сөз гүлбак — гүл
остүрүүчү жай жөнүндө.
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Тартуу-тармак алар — деп,
Дабырты бузук угулса
Өзү келип калар — деп,
К еж ирлик кы лса нетер — деп,
Өзү кыйып өз ж анын
Панус кан өлүп кетер — деп,
К ы яр өзү ж анын — деп,
Кайдан издеп жүрөлүк
Кыйын киш и өңдөнтүп
Кытай койгон каны н — деп,
Элес албай коюптур.
Эл келгени Ташкенге
Эки күн, бир түн болуптур.
Келген күнү көп аскер
Көчөгө чабуул коюшуп,
Көсөмсүгөн маңгулун
Көз алдында союшуп,
К апканын оозун кан кы лы п,
Каапырды ж анчы п нан кы лы п,
К алаага чабуул коюшуп,
Кара чоктуу калмагы н
К апкасына союшуп,
Кара малга тоюшуп,
Кы йкы ры п чабуул коюшуп,
Басып жүргөн кытайы н
М ааласында союшуп,
Барча*, буулум*, дүрүйө*
Өлүү малга тоюшуп,
Чарчап-чаалып кечинде,
Ж атарга ж акы н кезинде
Кошторуна барыш кан,
Козголбой ж аты п калы ш кан.
Колу толуп дүйнөгө,
Кошу келбей сүйлөөгө,
Көзү тоюп дүйнөгө,
Көңүлү келбей сүйлөөгө
Барган түн ж аты п калы ш кан,
Эртеңки күнү кожонун
Эрмегине барыш кан.
Элес албай кеч кирип,
Панус калган ж айы на,
Аскерди бөлүп кондуруп
Алаш уулу байына,
Байкабаптыр Панусту,
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Панус менен иш и ж ок,
Барбайын алган киш и жок,
Кытай, маңгул, калмагы
Кыргын таап калганы,
Кырк-элүү өлүп калыптыр,
К ыз-катыны, кары-ж аш
Пануска качып барыптыр.
Б ак аралап сыдырып,
Б акча менен кыдырып,
Көчөсүз жерден кетиш ип,
Көпүрөөсүз суулардан
Өтүгү менен кечиш ип,
Дүмбүр аяк, түйдөк чач,
Токтолбогон калты р баш,
Ж етимиш , сексен, токсон ж аш
Кемпирлер качып барыптыр.
Ж аш ады мынча ж аш ты — деп,
Ж аны ң менен жерге кир,
Ж аны н аяп ушулар
Эмине үчүн качты — деп,
Бир жүз отуз кемпирди
Ордун таза келтирди,
Сарайында Панустун
Баарын кырып өлтүрдү.
Кытай, маңгул, калмагы
Өлгөнүнөн калганы
Өбөктөгөн чалдары
Эки көзү түйрүлүп,
Оозунда тиш и ж ок,
Эриндери бүйрүлүп,
Көкүрөгү кирилдеп,
Көзү ж ам ан ириңдеп,
Сексен, токсон, жүз ж аш та,
Ж аны н алып бу качты,
Жүз кы рк жети барыптыр,
Б айкап турса Панус кан
Жүрүүдөн болбой калыптыр,
Чантуудан өлбөй, маа келет,
Чаап башын кыргын — деп,
Доргого* буйруп салыптыр.
Барган чалдын баарынан
Неме калбай калыптыр.
Асты элүүдө, арты отуз
Сары кайрак катындар
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Пануска кы лы п кы йла зар,
Барган экен уш улар.
Биз өлсөк кошо өлөрсүң,
Тирүү ж аның бар болсоң
Ж ары кчы лы к көрөрсүң,
Өз жаныңды кыйба — деп,
Л айлам ага1 жалбарып,
Ж аш ы ң төгүп ыйла — деп,
Панус айтып мындай кеп,
Алар турган каш ында,
Көкүрөгү суу болуп
Көздөн аккан ж аш ына.
Суксур моюн*, сумбул чач*,
Бермет тиштүү, кара каш ,
Тамагынан көрүнгөн
Кара мейиз, жеген аш
Канча сулуу келин-кы з,
Кайгыда калган элиңиз.
Эки ж аш ар, бир жаш ар
Б ала барып калы пты р,
Энелери көтөрүп,
Ала барып калыптыр.
Бала-каты н баарысы
Эсеп кылып караса
Ж ы йы лы п барган ургаачы
Ж ы йы рм а үч миң болуптур,
Өңкөй эркек санаса
Он төрт миңге толуптур.
Отуз жети миң болду,
Бүлүнгөн мындай ким болду,
К апкага бир ж ан келбеди,
Качан чабуул келет — деп,
Кечке коркуп дегдеди,
Күн баткан соң сүйүнүп,
Панус байкуш тердеди,
Олтурганда үрпөйүп
Сүлөтү кирип келгени.
Сүлөтүдөн кеп сурап,
«Сүйлөй отур — деп, сурап,—
Он алты күнү байландың,
Ш аңкөдө2 келет — деп, туруп

1Лайлама. Катчыдан ката кеткен, сөздүн туура үлгүсү — «Лайламага», же «лайлама деп».
2 шаңквдоң. Бул адам аты мурда 1453-сап ырда «шаңкөде» делип жазы лган эле, ошол үлгү
ондолбой калты ры лды .
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1650

1660

1670

1680

Ошондой шорум кайнадым.
Не кечигип калдың? — деп,—
Элден айрып салдың — деп,—
Ж уда жатып алдың — деп,—
Журттан айрып салдың — деп,—
Алашты алаш көрдү — деп,—
Арасын ачып бөлдү — деп,—
Атыш-уруш коога жок,
Адамым кыйла өлдү — деп,—
Шаңкөдөгө1 не болду,
Кечигип келбей койду — деп,—
Жоготору мен болсом
Түрк уулу көзүмдү ойду — деп,—
Он эки капка Ташкенди,
Капка түгүл карасаң
Ой-тоодогу башка элди,
Асай-Аяс булагын,
Чыкырышып, Чыйырчык
Кетти баары бу дагын,
Ат чыгартып койду дейт
Алмалуунун булагын.
Жийдең-Кайрак, Кара-Суу
Жалпы кетти мына бу.
Чанач, Чаткал, Чакмакты,
Бир келбеди кашыма,
Эл деп бекер жүрүпбүз
Алаш уулу акмакты,
Арманым катуу, дартым зор,
Айлана курчап калыптыр
Тешиги жок темир тор.
Басып калды кол менен,
Манас деген бу бир зор,
Каршы алдымдан табылды
Караңгы зындан казган ор.
Казак менен кыргызга
Калкымдын баары болду кор2.
Кечигип жалгыз сен келдиң,

1 шаңкодогө. Ысым мурда (1453-сап ыр) «шанкөдө», андан кийин «шаңкөдөң» (1645-сап
ыр) делип жазылган эле. Азыр кайра «шаңкөдө» делген. Буга караганда ысымдын аягында
«н» кошулбаганы эле туура окшойт.
2 колды кол. Ж азы лы ш ты «колду кол» — катары окууга болот. Бирок андай окуудан
маани чыкпайт. Кыясы катчы жазууда ката кетирген. Контекстке жана мурдагы ыр саптарындагы бул сөзгө уйкашкан «зор», «ор» делген сөздөргө караганда бул жердеги эки сөздүн
туура үлгүсү — «болду кор».
61

www.bizdin.kg

1690

1700

1710

1720

Сенден кабар келет — деп,
Нече күнү еенделдим.
А лтайлык чантуу зел келди,
Аз болгондо аскери
А лтымыш уруу эл келди.
Өзүбек экен өздөрү,
Манас келет дегенден
Өктөм чыкты сөздөрү,
Өз уругун көрө албай
Жүргөн экен көздөрү.
Уругун айтты угузду1,
Ал да угуз, бул да угуз,
Угуз2 деген балааны
Эсенкан кайдан жугузду.
Бабасы Ногой уругун,
Байгурдун болгон улугун
А лып барып А лтайга
Азап салды ар ж айга.
Баш таар иш ти баштабай,
Бай Ж акы бы н баш кылып
Б аш та кырып таш табай,
Кылар иш ти кылдырбай,
К ы зы талак кыргызды
Кырып салып тындырбай,
Айдап барып Алайдан
Арбак урган Эсенкан
А лтайга коюп эли бай,
Барган ж анга жери ж ай,
Айдап барып А лтайга
Абыдан тапты чоң пайда.
Эркин ж атып, эл алып,
Ээн ж аткан жерди алып,
Баш ы Баркөл, Ж ы лды зды ,
Кудай урду биздерди
Куралтып ийип кыргызды.
Энесай менен Ж ансакты ,
Камындырып казакты ,
Карап турсак түрк уулун
Казагы салды азапты,
Кырдагы Угуз балдары,

1угызды.
2 угуз. Сөз жогорку эки сап ырда үч жолу «угыз» түрүндө ж азы лган эле. Бул ясерде туура
үлгүдө «угуз» делип берилген.
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1730

1740

1750

1760

Кыр Угуз деп атагы,
К ы зы талак* Манастын
К ылымга тийди чатагы,
Сени менен Ш аңкөдө
Ж ети киш и жибердим,
Кенебестен жатабы.
Панусту алган бу бурут
Барбай койчу неме эмес,
Кыйратып ж атса билбеген
Биздин кы тайга окшош кем эмес.
Аты Манас бир кыргыз
А алам га салган чатагы,
А лганы келди бизди — деп,
Сенден мурун сенделтип
Алты киш и жибердим,
Аңдабастан жатабы?
А нык билдим — көз көрдү
Алдырып коюп кы ргы зга
Абыдан шорум1 катарды.
Карап турсам бу казак
Каптабай коёр неме эмес,
Кан төгүп ж атса карабас
Биздин каңгайга окшош кем эмес.
Кечээ келди көп аскер,
Кебежи курсак* байлардын
Оруну болду кара жер.
А лдырдык минтип Таш кенди,
Адамдар кирип сепилге,
Агып көздөн ж аш келди,
А зыркысын бул алаш
Адам дебейт баш ка элди.
Түркстандык, алтайлы к
Түбүн ойлоп аңтардык,
Түрмөгүнө таң калды к.
Баш тагы аты Ж ыбасты,
Байкайы н деп ж ыласты,
Баңдулуга* барганым,
Көзгө дүрбү салганым,
Көңкү алаш тын аскерин
Көрүп айран калганым.
Ж ыбастынын ж алпак тоо

1 шорды. «шорду» делип окулат, бирок сөздүн ал формасынан стилдик мүчүлүштүк пайда
болот. Кыясы катчыдан ката кеткен, контекст боюнча туура үлгү — «шорум».
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1770

1780

1790
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Ч ы ккан экен бары жоо,
Төрт жүз — беш жүз ж аш аган,
Өкүматтуу кат алган
Өткөн нечен баашадан
А йкожосу каш ында,
Ч ы ккан экен жыйылы п
Ж ыбастынын башына,
Түрк баласы дегени
Дүйнөгө толгон журт экен,
Карап турсаң көптүгү
Кайнаган кар а1 курт экен,
Ж ерден чы ккан кие чөп,
Бирок менин билимим
Чөп болбосо мындан көп,
Кара чымын, кара курт
Как ошондой көрүнөт
К азак-кы ргы з деген журт.
Алтайдан келген андан көп,
Н аамандык алаш сандан көп.
Көптүгү казмус* курт болду,
Ч ы йырчыктын чыбыры,
Ж ыбасты ж айнап ж ы к толду.
Күн батыш ж акта дайра бар,
Көлдүн баарын байкап ал,
Д арияны н жээгинде,
Кенедей жери соо калбай
Кең Ташкендин жеринде,
Келген казак кыргыздан
Адам чыгар жер калбай
Алды курчап аскери,
Кеп укпасак көктөгү
Ж ылты раган жылдыздан,
Карасам дүйнө көрүнбөйт
К азак менен кыргыздан,
Алооке менен Ш аңкөдө
Аңдабаган өлүмүн
Арбак урган кандай жан?»
Сүлөтү шондо сүйлөдү:
«Курусун — деди — дүйнөнү. —
Самарканды, Ж ы закты ,
Самабаңыз бу ж акты .

' казы. Сөздөн маани чы кпайт. Катчыдан ката кеткен, контекст боюнча талап кылынган
туура сөз — «кара».
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Кенер менен Таякты ,
Кеп кылбаңыз ая к ты 1.
Кожент, Оро-Төбөну,
Кор кы лды далай төрөнү.
К ы пчак-кы ргы з эл экен,
К ы зы талак кыргыздын
К ы йкы ры гы дем экен.
К ы пчактан чыгып Ж андоо бий,
Кылымда ж ок эр экен,
А лардын ары жагында
К алкы н кы ргы з дээр экен,
Катаган деген эл экен,
Ш айыр мерген баласы,
Атын Кошой дээр экен,
Чоң атасы А талы к,
Чоңдугун анын айталы к,
Сексен бир кез бою бар,
Ж еке уш у дүйнөнү
Ж алм айм ы н2 деген ою бар,
Миң киш или к күчү бар,
Биздин кы тай журтуна
Канбай турган өчү бар,
Сүйлөгөнү түркү тил,
Ж аты к, ш ирин сөзү бар.
Ш аар Кабыл3 калаасы
Жүзүр, Талкан талаасы,
Кендир дабан түгөнгөн
Кундуз тоонун арасы.
Кундуз-Талкан жер экен,
Куралган кы ргы з эл экен,
Ж үз, катаган, окчу экен,
Оңдурбас душман уш у экен.

1аякты. Эки сап жогоруда «буякты» — делип жазылап «бу жакты» — делип окулду эле.
Ага караганда бул жерде сөздүн формасы «а жакты», же «ал жакты» — болуш керек эле.
Жалпы эле оозеки сүйлоөдо «бу жак», «быяк» делип аралаш айтыла берүү учурлары да
арбын. Анын үстүнө жогорку ыр сабынын аягындагы «таякты» деген созгө уйкаштыктын
толугураак үлгүсүнө жетишүү үчүн манасчы атайылан эле — «аякты деп бериши да ыктымал. Ушул абал эске алына кол жазмадагы үлгү манасчы өзү айткан түр катары өзгөртүүсүз
берилди.
2 желмеимин. Формалык белгилери бир топ алыс болсо да бул жазылышты контекст
боюнча «жалмаймын» — деп окууга гана болот.
3 кабил. Соз «к* (ки) аркылуу жазылган, ошон үчүн «кабил» түрүндө окулат. Кыргыздарда «кабыл» түрүндө «кы» аркылуу айтылат.
5

-
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Ш ыба кы пчак эл экен,
Баскан-турган ж ерлерин
Зарапш ан, М амыр дээр экен,
Ар ж агы маймун эл экен,
Карап турсам бул чантуу
Кайнап ж аткан неме экен.
К акандан келип бу жерге
Канча ж ы лга туруппуз,
Карап турсам бу кундө
Кайгыланып куруппуз.
Катаган, шыба эл бар — деп,
Кайдан мурун угуппуз,
Түрк уулунун ичине
Билбей келип куруппуз,
Өлчөп аны к карасам
Өлүм ж етип туруппуз.
Кыргыздан көрдүм Кошойду,
Ары балбан, ары аяр,
Кыйын көрдүм ошону,
К ы рк миң аскер кол менен
Кечип дайра Сырынан,
Келе турган окшоду.
Ш аңкөдөнү ж алмады ,
Кызыл чоктуу кы тайдан
Кылайган неме калбады,
Сапырды Самарканыны,
Сап кылды кы ры п ж аны ны .
Тактадан сойду каны ны 1,
Ойрондоп Оро-Төбөсүн,
Ойбойлотуп өлтүрүп
Орчун калм ак төрөсүн,
Каңгайды чаап каратты ,
К алмагын чаап таратты,
Кытайын чаап кы йратты ,
Кысырагын туйлатты,
Кы з-каты ны н ы йлатты,
Кожентти чапты кор кы лы п,
Салпылдаган сарттарын
Саркерде* койду чоң кы лы п,

1 каныньс. Жазылышты катчы буруп жазган деп эсептеп «кандарды» («канды» — дешке
болбойт, ыргак бузулат), же «кандардын» деп окууга болор эле. Бирок, ушул сөзгө уйкашкан жогорку эки саптагы «Самаркавыны», «Жаныны» («Самаркандарды» — деп окууга мүмкүн
эмес, сөздүн мааниси бузулат) — делген сөздөргө караганда манасчы өзү ушул үлгүдө айткан.
Мындай ык Сагымбай манасчыда кенири пайдаланылат.
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1890

1900

1910

1920
5*

К ы пчак, тейит, найманы,
Кошой келип кошулуп,
К ы тайга кы ргы н салганы,
Кыйынсынган Ш аңкөдө
Тактадан башын алганы,
А йтканы ң менен Панус кан,
А яктан арга калбады,
Күн жүрүш ж агы чөлдөрдү
Күлдү кыргыз жалмады,
А нж иянда Алооке
Араң аман калганы.
Орчун ш аар Ташкенден
Ойрон болуп айрылып,
Олтурупсуз кайгырып,
Ы ктап качып ж ыйылы п,
Ы йлап-сыктап баарыңар
Л айлам ага сыйынып.
Ж олоочу жүргөн бенденин
Ж оо чыкпасын жолунан,
Он үч күнү байланып,
А ярлы к менен кутулуп
Ж адоо бийдин колунан,
Ж аны м калы п мен келдим,
Алдырып барган жеримди,
Арада жүрүп сенделдим,
Сен болсоң Панус башыбыз
Билдим анык өлүмдү,
Бир күнгө толбойт жашыбыз!
Ж акса ж ы гач от болот,
Ж анбай, күйбөй ж алы нга
Ж ы гач кайдан токтолот,
Ж ы гачты н көрдүк көмүрүн,
Ж ы лас болсун дүнүйө,
Ж ары м түн калды өмүрүң».
«Казак, кы ргы з жатыптыр
Эки күн, бир түн токтолуп,
Калгандырбыз бүгүн түн
Кан кайда? — деп, жоктолуп,
Панус каны кайда? — деп,
Баарын бери айда — деп,
А лаш тын журту аңкарып
Ар капкадан аңтарып,
Таппай койбос биздерди,
Менин кесепетимен
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1930

1940

1950

1960

Баарыңды кырып ийбесин
М ааналап келген сиздерди,
Мен айтайын башыңа,
Улуу-кичүү ж аш ыңа,
Ата динден ж анганга
Баспадым — деп, ал жолго
Баш тагы динди танганга
Өлүм түгүл таш да ж ок,
Бирок кыйын жери ушул —
Биздин динден баш ка ж ок,
Кыйбай турам динимди,
Эгер кыйсам динимди
Кырдырмак түгүл кы ргы зга
Черттирбес элем биринди.
Өлөйүн десем ж ан таттуу,
Өзгөчө кыйын дин катуу,
Айт ыйман — деп, мусулман,
Албарс кылыч көтөрүп,
А скалап турса канча ж ан,
Келмесин айтсам тилиме
Ата динден айрылып,
Нукусу* тиер диниме,
Ж ар күнү1 бар кы ям ат*,
Ж ам ан болор зилиме.
Өлтүрсө мен өлөйүн,
Өз динимде жөнөйүн,
Өкүматтын ээси элем,
Калганыңдын акы лы н
Кандай кылып көрөйүн.
Алтайдан келген ант ургур,
Азыптыр динден бу кургур,
Баркөлдөн келген бадирек*
Мажусу динден кетиптир,
Байгамбардан келдим — деп,
Балаалуу бирөө жетиптир,
Араптан киш и алыптыр,
Айрылып ата жолунан
Арбак уруп салыптыр.
Кездешкен бурут өзү бар,
Мусулман болгон элдердин
Келме — деген сөзү бар,

1 жар куни, «жар куну» — делип окулат. Сөздүн мааниси анча түшүнүктүү эмес. Кыясы
манасчы Панус күткөн динди деле ислам динине окшош туруп, «жар күн» — акыркы күн, же
кы ям ат кайы м күнү маанисинде айткан өңдөнөт.
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1970

1980

1990

2000

Келмеге тилин келтирет,
Келе албаса тилдери
Кесип бапхын, өлтүрөт.
Бу жердеги көпчүлүк
Бизге да түшкөн көп түлүк,
Панус айткан сөзүн бил,
Баш калары ң өзүң бил,
К амалдың баарың дубалга,
Калбайын бекер убалга.
Ж ы йы лды ң баарың коргонго,
Чыдабаймын, убал — деп,
Ж ы пж ы лас кы лы п койгонго.
Кырдырууга баарыңды,
Кыюуга кы зы л жаныңды,
Кытай элек нуркубуз,
К ы ям аттай бир кыстоо
Кыйын балаа табылды.
К алм ак, маңгул, кытайдан
Эки жүз миң эр кетти,
У руш м акка чантууга
Ушу жерден аттанып
Эки жүз миң эл кетти.
Катарына кош улган
К азак-кы ргы з канча ж ан,
Сарт, ынды, жүүт, тарсадан
Төрт жүз миң эле аскерим
Алы келбей чарчаган,
Акунбешим баашадан
А йтканы н уктум ошондон
Алты жүз миң келди — деп,
Адам жеңип ала албас
Ошо жерде кош улган
Ойрот, кы тай элди — деп,
Кызыл чок, ойрот, кытайды,
Кыйынсынып жүрүппүз
Кылымдан укпайм мындайды,
Кара чок ойрот калм акты ,
Карш ы барган он жүз миң
Карарган неме калбаптыр.
Баатырсыган маңгулду
Өз букарам, өз журтум
Баары н жутуп нан кылды.
Байм ы рза менен Көкөтөй,
Баш татадан кекетпей
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2020

2030

2040

70

Ж анай менен Торумду,
Ж ай кылбай жерден орунду,
К ы ргы з-казак кыйраты п
Кайнатты калы ң шорумду.
Терт жүз миң кеткен аскерден
Төрт киш и келбейт кутулуп,
Салман суунун оюнан
Кеткенби жерге жутулуп,
Кечетен бери бу жерге
Ж етти чантуу жутунуп,
А рга барбы кетүүгө
Алаш тан аман кутулуп!»
Аны айтып Панус салганы,
Коргондо турган көпчүлүк
Койдой чуулап калганы:
«Кыйналды — деп, каныбыз,
Курусун биздин жаныбыз,
Куурап бизге карабай
Кутулуп кетип калыңыз.
Таңга калы п торголбой,
Чантууга түшүп кор болбой,
Ж ар ы кк а калы п торголбой,
А лаш ка түшүп кор болбой
Кутулгун — деп, каныбыз,
Куп ачыйт биздин жаныбыз!»
Бул сөздү айтып буркурап,
М уңканып ыйлап чуркурап,
Көрүнөө өлүм ж ам ан — деп,
Көзүбүз көрсүн, кетиңиз,
Кутулуңуз аман — деп,
Уруксат берди көпчүлүк,
Сен! — деп, айткан бир ж ан жок
Коркутту минтип көп түрк.
Тейтей* экен катыны ,
Темселетти көп түрк
Сен! — дебестен акы ры ,
Панустун кетти акы лы ,
Качарын билип эринин
Катыны басып бакырды:
«Катылбай туруп сап кылды
Кара диндүү каапырды.
Көңкү кы тай журтум ж ок,
Көтүңдөн басар бутум ж ок,
Атпай кы тай журтум ж ок,
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Артыңдан басар бутум ж ок,
А йлам ж октур, неттим — деп,—
Айрылдым эрим, кеттиң — деп,—
Аман болгон жолдошум,
Айбаттуу арстан-жолборсум,
А ягы н чаптап кызынын
Ш иш ая к кылган оңбосун!
Бээжинден мени баштадың,
А даш тырып баш ка элге,
А лып келип Ташкенге
К арайлаты п таштадың.
Өлтүрүп кетип өзүмдү,
Ж умултуп кетип көзүмдү,
Анан жолго салсаңчы,
Ж е урушуп өлүп чантуудан
Мен айрылып калсамчы.
А тыш ып өлсөң алаш тан,
Баш ы нан жолдош Панускан,
Айрылсамчы курган жан.
Отуз ж аш ка мен келдим,
Ушу жерге не келдим,
Ойроттон азып сенделдим,
Оңдурам — деп, сен келдиң.
Чантуунун калы п ичине,
Алган алаш күчүнө,
Ж өлөнөргө таяк ж ок,
Ж өн басарга аяк жок,
Т аянарга таяк жок,
Так басарга аяк ж ок,
Тогузда калды балаңыз,
Дозокко кантип калабыз?»
Кайынсуу аттуу катыны
К анына айтты даты ны .1
Ачууланды Панус кан,
Азыр турган канча жан,
«Ойлонгун өзүң катаңды,
Оңуп калы п жатамбы?
А кы лы ж ок катынсың,
Аңылдаган каапырсың,
Аткарбай туруп түбүмө
Чын ж еткени жатырсың!»
Өлтүрмөккө катынды

1 датыны. Катчынын буруп жазуусу эмес, жогорку ыр сабындагы сөзгө так уйкаш ты руу
үчүн манасчы өзү ушул фйрмада айткан.
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Өткүр кылыч алганы,
Бакы ры п барып энесин
Б ала баса калганы ,
Мына ушундай иш экен
Байкасаң дүйнө ж алганы .
Баланы кошо чаба албай,
Чабуунун эбин таба албай
Баягы турган Панус кан
Колун тартып алганы.
Коркту катын, тим болду,
Отуз төрт миң көпчүлүк
Олордун аты ким болду?
Эркек ыйлап баркырап,
Катын ыйлап заркырап
Кыз балдар ыйлап кынылдап,
Чымындай үнү чынылдап,
Ж аш балдар ыйлап бакырып,
Алиги турган адамдын
А кылын алып сап кы лы п,
Алтын, күмүш, зумурут
Азар түмөн бул турат,
К өөкар1, ж акут, инж уу таш,
Көрүнбөй дүйнө көзүнө,
Көздөн агып кара ж аш ,
К ы йгы л-кы чкы л2 үндөрү,
Бүгүн болду кытайдын
К ы смакка калган күндорү,
Ордосунда канынын
Уш унчалык бүлгөнү,
Баары турат ыйлаш ып,
Отуз төрт миң жандардан
Бир адам ж ок күлгөнү,
Баш ы на өлүм келгенде
Баары да дүйнө сүйбөдү,
Ш ам чырагы — көөкары
Панардайын күйгөнү,
Тириликте издейсиң
Чиркин ж алган дүйнонү.
«Кыжылдатпай буларды
Кыларыңды кы лгы н — деп,

1кокр.
2 кы ш ы л-чы чкы л. Катчыдан ката кетпей, соз бурмаланбай эле уш ул түрдо айтылышы да
мүмкүн. Бирок эпостун тексттеринде кобүрөөк ж олукканы ж ана туура улгүсү — «кыйгылкы чкы л ».
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Кылып, эрте тындыр — деп,
Сыйыр болсо, кой болсо
Көз жетет чантуу койбоско,
Ы лааж ы ж ок сойбоско,
Кой болсо кайдан коёр — деп,—
Өгүз болсо, кой болсо
А дал1 мал деп соёр — деп,—
Кырып ийип баарысын
Кыргыз, к азак тоёр — деп,—
К акай* болсун, ит болсун,
К алк билбестей иш болсун,
Болорун санап эсеп кы л,
Адам уулу болгонго
Оболдон арам эш ек кыл».
Айтты муну Панус кан,
Айран болду турган ж ан,
Катыным качыр болсун — деп,
Карап турду Панус кан.
Өлгөнүбүз өлөлүк.
Өмөлүп келген бурутту
Өлчөп байкап көрөлүк.
Катындардын арбыны
Кайта басып дарбыды.
Калмактардын катыны
Бузууга болбой өз затыны
Айбан болуп каларбыз,
Өзүбүздү өзүбүз
А запка бөөдө саларбыз,
Азыр айбан болгон соң
Анан качан жанарбыз?
Өлүм андан арты к — деп,
Өлөбүз да бир күнү
Өзгөчө азап тартып — деп,
К алм акты н кетти катыны ,
Тим эле жүрүп тарталы к
К азак, кы ргы з дартыны,
Басып кетти дүрүлдөп
М аңгулдардын катыны.
Басып кетип баратыр,
Көзүн ж аш тап көп адам

1 алал. Оозеки сүйлоодө «алал», «адал» түрүндо айтыла берет. Манасчы озү кайсыл үлгүдө
айтканын так белгилоө мүмкүн эмес. Ошон үчүн эл арасында көбүрөөк ж олуккан форма
«адал» берилди.
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Ж аш ы п кетип баратыр,
Апсундан мурун чы ксак — деп,
Дарбазаны бет алып,
Ш аш ып кетип баратыр.
Ордосунан каны ны н
Андай-мындай немесин
Ташып кетип баратыр,
Кай бирөөсү гүлбактан
Ш аты коюп тырмалап
Ашып кетип баратыр.
Ж аны нан үмүт барлары 1
Бизди эмне кы лсы н — деп,
Баласы бар колунда,
Басып кетип баратыр.
Катындар тарап алыптыр,
Ж аны нан корккон эркеги
Ж алпы баары калы пты р.
Ушунун баары турдубу,
Апсунга моюн сундубу?
А ты ла каты н айтты кеп
Ар нерселер болууга
Ы раазысыңбы баарын? — деп.
Атыла апсун сүйлөдү,
Ж езден кы лган сыбызгы —
Сурнай алып үйлөдү.
Каапырдын дини кар* экен,
Суңдуң, чыйтай, доотайы,
Баң-баң, тыйтай2, жаң-жуңу
Улуктары алганы
Отуз төрт катын бар экен,
Качыр болду ургаачы,
Кандай курган бул сөз — деп,
Кам-күм болуп турбачы.
Он төрт миң эле баарысы,
Ордодо азыр калышы
Беш миңи эшек болуптур,
Мээнетке каркап толуптур.
Үч миңи кетти ит болуп,

1 бардары. Сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок ыргакка ийкемдүүрөөгү, стилдик
жактан да, айтылышы боюнча да туурасы — «барлары».
2 тытсай. Кыясы катчыдан ката кеткен. Эпосто мындай мансап наамы эскерилбейт.
Кытайларга таандык катары айтылган мансап наамдарынын арасында «тыйтай» бар. Кебетеси ушул сөздү катчы ката жазып алган.
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Үлкөн кыйын иш болуп.
Беш миң кетти доңузга,
Баары болгон ыраазы
Ар нерсе болсо болушка.
Бир миң калды кой болуп,
Биле албайт эсин ойлонуп,
Апсуну жетпей өксүдү,
Кой болгондун баарысы
Коркуп ыйлап өксөдү.
Колуна таяк алганы,
Апсун окуп өзүнө
Боюна бир дем салганы,
Кош кулактуу бир тумак
Б аш ы на кийип алганы,
Калабалуу Атыла
К азак боло калганы.
Тооруктун бою кара адыр,
Ж айы п алып кой кылып
Койчу кетип баратыр,
Кой мааратып чуулатып,
Короодон айдап чубатып,
Ы ж ы раны 1 көздөй салыптыр,
Ж аны нан коркуп кой болуп
Далай калм ак калыптыр.
Талабына жетиптир,
Талаага чыгып кетиптир.
Казатта* жүргөн алаш ка
Капилеттен тутулуп,
Канча күнү жол жүрүп
Качып чыгып кутулуп,
К алкы на ж акы н барыптыр,
К арайлаган Атыла
Ж аты п уктап калыптыр.
А ларга аж ал жетиптир,
Келип эки-үч кары ш кы р,
Үч жүзүн кырып кетиптир,
Кара ж анга күч келип
К алган кой үркүп жетиптир,
А ты ла ж аткан катынды,
Апсун билген каапырды
Көзүнө туяк батырды,
Тебеледи акыры.

1Хыжыраны.
75

www.bizdin.kg

2260

2270

2280

2290

Ж ети айлы к экен өлчөөсү,
Карыш кыр келип кой кырып,
Жүргөн экен Атыла
Аман-эсен аж алдан —
Алаш уулу таж аалдан
Куткардым деп ой кы лы п,
А тыла тура калы пты р,
Бөрүгө көзүн салыптыр,
Ошо күндөн ушу күн
Ошо жердин атагы
Бөрүлүү атка калм пты р.
К алмак экен уругу,
Калган ш онун1 тукумун
К ак уш уга жеткенче
К арыш кыр жеп куруду,
Уругу А лтай жеринде
Уркунга ж акы н четинде
Ал калм акты н уругу,
А ягы Күнөз, Ш ыйкууда,
Салун калм ак деп коёт,
Б аш ка журттан малы көп,
Ошол элдин уругун
Ушу күндө кары ш кы р
У лактай басып жеп коёт.
Канга боёп жер түзүн,
К арыш кыр кырып үч жүзүн,
Кудай аж ал салганы,
К уткарам — деди Атыла,
Кутулуп кана калганы?
Ж ети айлы к дуба окуган,
Ж ети күнгө Атыла
А лигинин апсунун
Ж анды ра албай олтурган.
Өз дубасын* өзү окуп
Ж ети күндө жандырып,
Адам кы лы п салыптыр,
Он-он беши ж арадар,
Ойлоп муну караңар,
Ж ети айга жүрмөк кой болуп,
Ж етпей дуба ж ануу үчүн
Кой сүрөттө көрүнүп,

1 шоның. «Шонун» катары окулат, ошонун деш ке болбойт, анткени ыр сабындагы ыргак
бузулуп калат. Манасчы озү «шонун» түрүндо айтканы күмөнсүз.
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К ак уш уга жеткенче
К алганынын баарысы
К ары ш кы рга той болуп.
Ал сөздү таш тай турунар,
Арзан сөз эмес мунуңар.
Алиги көргөн Атыла
Аңгемесин угуңар.
Ар нерсе алып оюна,
Апсун окуп, дем салып
Н ак өзүнүн боюна
Түлкү болуп алыптыр,
Түнү-күнү тынбастан
А ты ла жолго салыптыр.
Б ай ка сөздүн артына,
Б ара турсун Атыла.
Аны таш тап салыңар,
Б аягы Панус каныңар,
Алда эмне сөзү бар
Кабарын угуп алыңар.
Эсепсиз таттуу ж аныңыз,
Чындап өлүм келгенде
Эшек болду каныңыз.
Канга жолдош эшеги
Беш миң эле эсеби.
Басып кетти каңгырап,
Ар тарапка кетиптир
Аңги эшек болуп аңгырап,
Кара жандын зарпы үчүн
Айбан болду каңгырап.
Ж ети айлы к экен бу дагы,
Ж ергездин башы Кумайлуу
Ж ердеп турду буларды.
Канчасы кеткен ит болуп,
Кабыш ып жүргөн көчөдө
Каргыш тийген иш болуп.
Аларды таш тап коюңуз,
Отуз төрт сулуу катын бар,
Качыр болгон каапырлар.
Баары келген корккондон
Панус канга корголоп,
Басып жүрдү катындар
Базар менен жорголоп,
Качыры — деп, бирөөнүн
Кармап алган бир ж ан ж ок.
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Ээси бар качыр — деп,
Жолотпоюн акы р — деп,
Кууп сүрүп салыптыр,
Бирөө мени бакса — деп,
К ы ялы мага ж акса — деп
Кайынсуу карды ачыптыр,
Айдаса болбой короого
Барып кире качыптыр.
Табылса данды берип жүр,
Тогуз ж аш ар баласы
Кайынсууну эрип жүр1.
Сокала2 деген кы ш такка
Кайынсуу барып кириптир,
Кармап алып ж уңгарлы к
Кайынсууну миниптир.
Улук болуп Таш кенге,
Урматы ж етип баш ка элге,
А ким болуп Таш кенге,
А кы лы ж етип баш ка элге,
Кан болгондо Ташкенге
Кадыры ж етип башка элге
Панус кан бааша чагы нда,
Олтурганда тагында
Эш икке басып чыгуудан
Эринет эле Кайынсуу,
Эмдиги көргөн иши бу.
Тааныса ээси алар — деп,
Адашып жүргөн качыр го,
Таппаса куру калар — деп,
Дан сатуучу базарга,
Базарды алып назарга,
Жуңгарлык аты Келдербек,
Ж уда жакшы бир качыр
Баласы менен келди — деп,
Базарга барып келейин,
Талашса ээси берейин,
Муну ойлонуп алыптыр,
Белине куржун салыптыр,

1 эриб жүр. Жазылышты «ээрчип жүрөт» — деп окууга болбойт, ыргак жана уйкаштыктын талабына ылайык «эрип жүр» делиш туура, мааниси — «ээрчип жүрот», же «ээрчип
жүрдү» дегенди туюнтат.
2сокала. Балким «Сукала», ж е «Соокалаа» болушу да ыктымал. Аталыштын так үлгүсүн
билбегендиктен жана топоним башка жерлерде учурабагандыктан тактоого мүмкүндүк болбой, кол жазмада чийилген үлгүнүн өзү берилди.
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Мекчеңдете бастырып
Келдербек жөнөп калыптыр.
Карап тургун мунусун,
К ара там ак курусун,
Тамагынын дартынан,
Баласы ээрчип артынан,
Б аш к а келсе мына бу
Бадыш анын тейтейи
Панус кандын Кайынсуу
Сүлөөсүндөй керилген,
Сүйлөөр сөздөн эринген,
Кер маралдай керилген,
Кеп айтуудан эринген
Көт ж ак к ы эки туягы
К азы к сындуу сыягы,
А стыңкы эки кол менен
Ж орголой басып жол менен,
Басыгым буга ж акса — деп,
М акулдап ж акш ы бакса — деп,
Жүгөрү, конок, таруу — деп,
Кыйын болду биздерге
Андай тамак табуу — деп,
Буудай, арпа маш ы — деп,
Бул экен айбан аш ы — деп,
Булайы п өлүп калганча
Тирүүлүк ж анга ж акш ы — деп,
А ралап Таш кен калаасы н,
Ээрчитип алып баласын,
Ш екер, шербет, бал, палоо
Аларды там ак дебеген,
Албан түрлүү кө ш 1 болсо
Аш — деп, аны жебеген,
Суусунга ичип аракты ,
А зелди2 көрсө татпаган,
Атилез көрпө, ак мамык
Ансыз жерге ж атпаган
Түктүү арпа таппай ач болду,
Бүкүлү конок аш болду,

1 көш. Манасчы «эт» деп айтканды катчы «маданиятташтыруу» үчүн «көш» катары чийүүсү
да ыктымал. Бирок бул жерде айтуучунун өзү ушул түрдө берген өндөнөт.
2 азели. Бал деген сөздү манасчы өзү эле ушул түрдө айтышы ыктымал. Кеп анда эмес.
Манасчы «азели» деп айттыбы, ж е «азелди» деген туура формада бердиби? «Азели» катары
айтылышы да мүмкүн. Бирок сөздүн мааниси окуганда даана билинип турсун үчүн «азелди»
катары берилди.
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Ж атканы бок-сак, таш болду,
Ж егени саман, чар болду,
Ж ергеден асып кар болду,
Алтын үй көрсө карабас
А тты кана зар болду.
Чын ошол иш ти көрмөгү,
Антип кутулбаганда
А нык эле өлмөгү.
А яганы ж ан болду,
Тириликте мал таттуу,
Чындап өлүм келгенде
Чымын кара ж ан таттуу.
Ж ай билгенге жеме ж ок,
Ж алган дүйнө чиркинде
Ж андан татты 1 неме жок.
Келтирип айтса кеп кы зы к,
Экинчиси бала ысык,
Ы сыктыгы бул экен
Соңунда эрип жүргөнү
Тогуз ж аш ар уул экен.
Ээрчитип жүрөт баласын,
Эртели-кечти аралайт
Таш кендин күзөр калаасын.
Чейректеп* аш ты к алыптыр,
Кайтып жолго салыптыр.
К азак, кы ргы з, сарты бар,
Ж аңы шаар каратса
Иреттечүү салты бар.
Тазалатып көчөсүн,
Ж уудуруп чыны-кесесин,
Абунасыр замани
А ралаптыр калааны.
Батыны* ачык Айкожо
Байкап аны караса
Базары нда көп жүрөт
Эшек болгон адамы.
Көрүп алып таң калды,
Адамдан болгон эш ек — деп,
Бу ш аарда да барбы
Кешмирден келген кесеп — деп,

1
т ат т ы. Адатта сөз ушул мааниде ж ана уш ул сүйлөм тутумунда «таттуу» дегендин
ордуна басымдуу көпчүлүк учурларда «татты» үлгүсүндө айтылат. Демек, бул жердеги жазылы ш ты катчы буруп ж азган деш ке эч негиз ж ок.
80
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А йкожо айран калыптыр.
Сатынбай деген бир кы ргы з
Кожону көрүп бүгүлүп,
Кол кууш уруп жүгүрүп,
Дарбазасын ачыптыр.
Кырк миң кы зы л дилдени
Кадамың — деп, мубарек*1
Бай Сатынбай чачыптыр.
Б аза турган изине
Кырмызы* килем салыптыр,
Кызмат кылып калыптыр.
Копчүлүк турса көчөдө
Көчө жолго салыптыр,
Ж орголотуп жол менен
Келдербек келип калыптыр.
Көптүн баары көрүптүр,
А ртынан бала ээрчитип,
Ошо күнү байкуш ка
Үч кадак* жем бериптир.
Б аш та көрдүң ушуну
Панус канга ж ар болгон,
Он ж ети күн болуптур
Түктүү арпага зар болгон.
Артындагы баласы
А чка болуп киш енеп
Апакелеп чыркырап,
Кейиш инен баланын
Ж орголоп алып зы ркы рап,
Үстүндөгү Келдербек
Эки этеги дыркырап,
Көпчүлүк көзүн салыптыр,
Кайдан чы ккан качыр — деп,
Көргөндөр айран калы пты р.
Качыр экен байтал — деп,
Кайдан чы ккан ш айтан — деп,
Келдербектен сурашты,
К азак-кы ргы з чуулашты.
Келдербеги кеп айтат,
Келген өзү короого,
Кайдан келген билбеймин
Кайыбынан — деп айтат.
Ж елден бүткөн качырбы,

1мбарк.
6 - 2225
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Ж е болбосо бир ж актан
Ооп келген каапырбы,
Кунан бекен, байталбы,
Куюндан бүткөн шайтанбы.
Ары-бери жүргүзүп
Көпчүлүк көзүн салыптыр,
Канча жамбы пул айтып
Кардал чыгып калы пты р.
Келдербек аны сата албай,
Сатамын — деп, айта албай,
Ээси чы кса нетер — деп,
К азылар түпкө жетер — деп,
Уурулук бөөдө тартам — деп,
Ушул элге сатам — деп,
Ээси чы кса эртең күн
Зындан сактап ж атам — деп,
Алуучу качы р экен — деп,
Адамдар айтып салыптыр,
Сатылбайт — деп, Келдербек
Ж айы н сүйлөп калы пты р.
Үйүнө кетти Келдербек,
Үйүнө Келдер кеткен соң
Ушу жерде болду үлкөн кеп.
Ж орго экен — деп, м акташ ы п,
Ж ол боюнда тургандар
Кобурашып калганы .
А ңгычакты ал жерден
Намаз асыр дигерди
Азан айтып жиберди.
Окуп калды намазды,
Ол1 качырды алсак — деп,
Көп адамдар ойлонуп
Көөнү кеткен чамасы.
Абунасыр замани.
Батынында билиптир,
Байкуш бендечилик — деп,
М ыйыгынан күлүптүр.
Адунасыр кеп айткан,
Баш ы на келсе болбойбу
Байтал жорго — деп айткан.

1ол. Ж азы лы ш ты катчы буруп ж азган экен деп «ал» катары окууга болбойт. Манасчы
өзү ж огорку ыр сабындагы «о» менен баш талган сөзгө ы лайы кташ ты ры п ыргакты күчөтүү
м аксатында уш ул түрдө айткан.
82

www.bizdin.kg

2540

2550

2560

2570

Эсерлер билбей калы пты р,
Бу сөздү кандай айтты — деп,
Эстүүлөр оюна алыптыр.
Б аш ы на мээнет толор — деп,
Б аш к а келсе ушундай
Байтал жорго болор — деп,
К алкы казак-кы ргы зга
М акал болгон бу бир кеп.
Буларды коё туруңуз,
Качыр минген Келдербек
Кабарынан болуңуз.
Короосуна барыптыр,
А кы рга байлап салыптыр,
Эшек болгон Панус кан,
Эмгекке калган канча ж ан,
Тамагынан чөп өтпөй,
Чөп өтсө да көп өтпөй,
Ордосунан чыгыптыр,
Он тогуз күн болуптур
Кейкөз арык боюнда
Ар нерсе бар оюнда,
Коон менен дарбыздын
Бочогун жеп жүрүптүр.
Өлүмдөн качкан ж ан үчүн,
А чкалы кты н зарпынан
Көчөгө келип дан үчүн
Короого кирип алыптыр,
Байлалуу катын-баласын
Үстүнөн чыгып калыптыр.
Катыны турат кынтайып,
Арып-ачып баласы
Ж аны нда турат тыйтайып.
Б айкуш болгон Панус кан
Баласын көрүп бакырды,
Катынын көрүп кайгырды,
А кылынан айрылды,
Көңүлүндө зарланды,
Көргөн жерде арданды.
Сарайына тургузган,
Сары алтындан куйгузган,
Эрини акак, көөкар көз,
Не десе болор уш у1 сөз.'

1 ушы. Катчылар сөздү «ушыл», «ушы» түрлөрүндө аралаш ж аза беришет. Чы ны нда
оозеки сүйлөөдө да аралаш айтыла берет. Тексттерде кээде сөздүн «ушул» эмее, «ушу» түрүндө
6*
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Зумуруттан каш таган,
Ж убар* менен чачтаган.
Аземи артык бурканы,
Ар качандан бир качан
Сыйынып карап турганы.
Лайлама колдо! — деп,
Ж аны калбай ж алы нган,
Сүрөт болуп кеп сүйлөп
Сөз келчү ш айтан малгундан.*
Аскер келип күнгүрөп,
Ж ер көчүрүп дүңгүрөп,
Ж а а 1 А лдалап* буркурап,
Азирет!* — деп, чуркурап,
К азак, кы ргы з кол менен,
Бут койгон сарай жол менен
А йкожо баштап ж етиптир,
А йгай үнүн укканда
Азгыруучу азезил
Бузулуп бул калды — деп,
Мусулман болуп алды — деп,
Көтүн ш айтан кысыптыр,
Көйкапты* көздөй сызыптыр.
Ш айтан кетип, бут калган,
Ш аш ып, коркуп Панус кан
Эки күнү, эки түн
Зарлы к кы лган бүпбүтүн.
Ташкен ш аар болду — деп,
Келген аскер мусулман
Кең Ташкенге толду — деп,
Т акы ядай2 Таш кеним*3
Талкаланм ак болду — деп,
Кабар бер — деп, кайгырып,
Калдым — деп, журттан айрылып,
А кыл бер — деп, алсырап,
Камалдым — деп, кансырап,
Канча барып ж алы нса

айты лы ш ы талап кы лы нган учурлар да кездеш ет. М исалы, азы ркы ыр сабында. Эгер бул
жерге «ушул» формасы пайдаланылса ы ргакка белгилүү дараж ада тоскоолдук келер зле.
'Гескерисинче «ушу* түрү алда канча ийкемдүү угулат.
1 я.

2 т акыдай. Катчыдан ката кеткен, туурасы — «такы ядай».
3 т аш кенин. Катчыдан ката кеткен, контекст боюнча туурасы — «Ташкеним» же «Ташкениң».
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Ж еткирген азап теңири*,
Качып ш айтан кеткен соң
Кайдан берсин жоопту
Калдайган куру темири,
Мурун чы ккан Панус кан:
«Муңдуу кундө сүйлөбойт
Бул эмес белем теңри.1
Айттым жолун аябай
М алым менен башымды,
Бир ырайым кылбады
Көздөн аккан жашымды!»
Он тогуз күнү талаага,
К алып кара балаага,
А чка жүрүп алдырап,
Ал жердеги жемиш ке
Көзүн салып жалдырап,
Көчөлөрдү сыдырып,
Көрүнгөн жонго бир салып,
Короолорду кыдырып,
Ж ем жеген атка тептирип,
Ж еткирген эгем тааласы
Аянбай насты* келтирип,
А лтымыш күндүк нас басып,
А кылынан адаш ып,
Эки көзү төрт болуп
А ш ты к ачкан ороого,
А кы ры келип кез болуп
Катын менен баласы
Камалып турган короого,
Атасын көрүп бала ыйлап,
Эрин көрүп энеси
Эстен танын зар ыйлап,
Катынын көрүп каныңыз
Каңгырады дагы ыйлап,
Базардан келип Келдербек
Семирсин — деп, муну жеп
Ун кебегин алыптыр,
Арпа кошо салыптыр,
Берген экен беш кочуш
А зыраагын жегенде
Эри келип калыптыр,

1 теңри. Контекстке так жооп бериш үчүн сөз ушул түрдө — теңри» делип айты лы ш ы
туура.
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Катыны тапты тамакты ,
Катынга бала караптыр,
Эшек болгон Панус кан,
Эстен танган байкуш жан
Ж емин жеди катындын,
Бербердигер бербейби
Бендесинин татыгын.
Эшек болгон каныныз.
Тагдыр аж ал жеткенде
Татты болор ж аны ңы з,
Баш тагы элдин жомогу,
Байкап уккун баарыңыз,
Колдо турат дүркүрөп
Ошо Таш кен ш аарыңыз.
Колго тийсе өлтүрмөк
Ойротту билген кан үчүн,
Окуп өнөр Атыла
Эшек кылган ан үчүн.
Эшек болуп алсам — деп,
Өлбөй тирүү калсам — деп,
Эшек болгон каныңыз,
Ойрон кара ж ан үчүн
Ойлоп көрүп адамдар
Окууга чыгар бар күчүн.
Окуунун көрдүң үзүрүн,
Оңдуруучу жоо эмес
Ой менен тоодо баары алаш ,
Ногой уулу эр Манас.
Азыр тирүү турушу
Атыланын үзүрү,
Ал күнү таңдан калганда
А нык эле каныңдын
А ж ал ж етип өлөрү.
А йкырган үнүн угуптур,
Кайдан келген эш ек — деп,
Келдербек үйдөн чыгыптыр.
Качыры карап туруптур,
Баласы моюн сунуптур,
А кырынан ж емин жеп
Эшекти кудай уруптур.
Кайдан келген эш ек — деп,
Калабалуу кесеп — деп,
Келдербек алды союлду,
Эшектин көзү оюлду.
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Оюлбаса неткени,
А лты-жети чаптырып,
К апкадан чыгып кеткени.
Отуз алты ж ы л болгон
Ак жеринен бир ишке
Келдербекти урдурган,
Ошол кылган кысасы
Эми айланып жеткени,
А йтарына тили ж ок,
Н аалып чыгып кеткени.
Кайгырды катын-балага,
Как ошо жерде жалбарды
Ж араткан кадыр Алдага:
«Мен сыйынып жүргөнүм
Кудай эмес экен го,
Чын ж араткан өзүнөн
Мага мээнет ж еткен го.
Кудай — дедик, ж алы нды к,
А лтын, күмүш, темирге,
Арзымды азыр айтайын
Ч ы н 1 ж араткан теңирге!
А кыл жеткис дүнүйө,
Ж ер ж араткан сен кимсиң?
Ж ер үстүнө не түрлүү
Эл ж араткан сен кимсиң?
Ж ылты раты п жылдызды,
Ай ж араткан сен кимсиң?
Нечен албан дүнүйө
Ж ай ж араткан сен кимсиң?
Б акы р кылып ар албан,
Бай ж араткан сен кимсиң?
Оттон ысык абага
Күн ж араткан сен кимсиң?
Кызыл эттен чыгарып
Жүн ж араткан сен кимсиң?
Күн батырып, караңгы
Түн ж араткан сен кимсиң?
А кыл жетип болбогон
Көл ж араткан сен кимсиң?
Он ж ы лды к жерде суусу ж ок
Чөл ж араткан сен кимсиң?
Буркуратып булутту,

1жер. Бул түрдо создүн мааниси контекстке туура келбейт. Кыясы катчы ката ж азы п
алган. Талап кылынган туура үлгү — «чын».
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Ж ел жасаган сен кимсиң?
Ж етимиш бөлөк тил берип,
Эл жасаган сен кимсиң?
Көзгө илинбес кичине
Ж ан ж асаган сен кимсиң?
Караңгыны кетирип,
Кайта ж ары к келтирип,
Таң ж асаган сен кимсиң?
Ж ер жүзүнөн чыгарып
Буу ж асаган сен кимсиң?
Ш аркыратып агызып,
Суу жасаган сен кимсиң?
Бирди момун ж араты п,
Залим кы лы п кай бироөн,
Куу ж араткан сен кимсиң?
Каапыр менен мусулман,*
Дин ж араткан сен кимсиң?
Дөө *- пери *, ш айт анды *,
Ж ин* ж араткан сен кимсиң?
Ден ж араты п, ж ан салып,
Бенде кы лган сен кимсиң?
Кулак-мурун, көз кы лы п,
Келде* кы лган сен кимсиң?
Көккө ж акы н коркойтуп
Тоо ж араткан сен кимсиң?
Көргө ж акы н капчы гай,
Коо ж араткан сен кимсиң?
Каапыр менен мусулман
Жоо ж араткан сен кимсиң?
Бири дартман, бири сак,
Соо ж араткан сен кимсиң?
Бирөө муңдуу, бирөө ш ат,
Бирөө ж акы н, бирөө ж ат,
Албан түрлүү адамзат.
Бендеңдирмин мен — деди,—
Мени кандай ж аратты ң
Ким да болсоң сея? — деди,—
Ашып кетти азабым,
Катын менен баламды
Каш ыма менин бер!» — деди.
Эшек болуп акырып,
Кочогө чыгып бакырып,
Камоодо каты н, баласын
Кел бери! — деп, чакы ры п,
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Көчөгө чыгып алыптыр,
Көбүрөөк айгай салыптыр.
Көтүнөн чыгып Келдербек
Көк эшек кайдан келген — деп,
Айдап кууп салганы,
Айласы жок каныныз
Басып кетип калганы.
«Катынсыраак неме эле.
Кайдан келген кем1 эле,
Кайтып келсе анылдап
Өлтүрөйүн дегеле!»
Келдербек муну айтыптыр,
Кекенип алып кайтыптыр.
Панус кан алды оюна:
Барайын дайра боюна,
Агып сууга өлөйүн.
Өлүүгө акыл бөлүндү,
Жанына барып караса
Дариянын түзү суук,
Ого эле жаман көрүндү.
Дарияга түшсөм — деп,
Ыкыс берип октолду,
Ар канча кылса жан таттуу,
Сабыр кылып токтолду.
Жанына салбай жабырды,
Байкуш болуп Панус кан
Дагы кылды сабырды.
Санап көргүн көп калкым,
Сагымбай айтпас сез калпын,
Сабырдын түбү сары алтын,
Манас келген Ташкенге
Баштап алаш кеп калкын.
Мусулман алып каарына,
Туталык баштап төрт жүз миң
Бири да кирбей шаарына,
Алаш тосуп жолуну,

1неме. Сөз так ушул мааниде жана формада жогорку сапта бар. Сагымбай манасчыга ыр
саптарын мындай куруу ыгы мүноздүү көрүнүш эмес. Анын вариантында уйкаштыкка кирген создөр мааниси кайталанса да формалык белгилеринде өзгочолөнүп турушат. Бул жерде,
кыясы, катчыдаи ката кеткен. Контекстке караганда «неме» — деп мурдагы эле сапта айтылгаи создү кайталаганга караганда «кем» делиш алда канча жоидүү болуп турат.
Эгер сөздү ушул түрдо манасчы өзү айткан болсо ал уйкаштыкка, мааниге зыян келтирүүчү каталык кетирген.
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Бүлүндүрүп колуну,
Ойронду Манас салганы,
Өздөрүңө белгилүү
Ноор көлгө барганы,
Аралдын Кара көлүнө
Өздөрүңө белгилүү
Кууп-сүрүп салганы.
Түркстандан төмөнкү
Биябан кумдун чөлүнө,
Орол тоонун оюна,
Үркүндүн алды токтолгон
Орто-Тоонун боюна.
Окудуңар өзүнөр
Ойронду кыргыз салганын,
Орто-Тоого барганын,
Опзо күндөн ушу күн
Ушу жерден опа таптык — деп,
Упа1 атакка калганын.
Айрып айттык жазууда
Алаштын баары жүргөнүн,
Панус кандын аскерин
Деңизди көздөй сүргөнүн,
Алтайлык алаш, ташкендик
Аралашып алганын,
Аким болгон кытайды
Азапка минтип салганын,
Байкадыңыз баарыңыз
Панус кандын сарайын
Бек бекитип алганын.
Жалпы көрүп көп алаш,
Чан созулуп буркурап,
Жаңы бааша келди — деп,
Жар чакырып чуркурап,
Он эки капка Ташкенин2
Ороп аскер алганын,

1 уфа.
2 ташкенин. Ушул ыр сабынан кнйин кол жазманын 143-бетинин баш жагындагы ачык
жерге « 5-панус кандын бутканасын жыкканы» — делген создөр жазылган. Жазууга манасчынын тиешеси жок, кол жазмага тактоо киргизип, эпосту адабий чыгармалардын үлгүсүно
ж акы ндатуу максатыи көздогон Ы. Абдыракманов катчынын бул аракети тексттер жазылган учурдан коп кийин жузогө ашырылган. Буга тамгалардын кийинки реформаланган
үлгүлорү, сыянын башкалыгы, тема делген сөздор тексттерден озгочөлонүп, анын арасына
же бош калган ачык жерлерге жазылуулар ж . б. күбө өтүп турат. Бул түрдогү башка жазуулар сыяктуу эле теманын тексттерге кошулууга акысы жок. Анткени айтуучунун эркинен
тышкары, жазалма жол менен киргизилген.
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Ойбойлотуп калмагын
Ойрон кы лы п салганын,
Ортодо Панус калганын,
Капкасын мыктап бекитип,
Камоодо кандын калганын,
Аңдадыңар баарыңар
А занын угуп көп алаш
Айкожого барганын,
Кечке сүйлөп Айкожо
Элди динге салганын.
Эки күнү, бир түнү
Антип өтүп алыптыр.
Үчүнчү түндө Панус кан
Өлүмдөн коркуп өзүнчө
Эшек болуп калыптыр,
Ж ы йы рм а күн дагы өтүп
Өлөйүн — деп, алганын,
Өзүңөргө дагы айттым
Сабыр кылып токтолуп,
Ж аны н кыйбай калганын.
Эки күн өтүп эр Манас
Кан сарайы кайда? — деп,
Кандай кыйын болсо да
Куругандыр айла — деп,
Тил алса динге салм акка,
Тил албаса тим эле
Баш ы н кесип алм акка
Абунасыр замани,
Аскердин баары тамамы,
Көкчө, Манас баарысы,
А йдаркан, Ошпур карысы,
Көңкү алаш буга барышты
Көсөмдөрдүн баарысы.
Түбүн чоюн түптөгөн,
Дүнүйө малы түтпөгөн,
Үч найза бою тиги бар,
Калыңдыгы кара тоо
Карап турса адам боо.
Адам айран калгандай,
Караса каш ы талгандай,
Ж ан адам алы келгисиз,
Дөө-пери салгандай,
Ойрон болсо ошондо
Ушу күнгө чулдусу —
Нугу ж аты п калгандай,
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Ал кезинде алаштын
Жеткен эмес теңдиги,
Алты миң алты жүз алтымыш алты кулач
Сарайынын кеңдиги.
Алаш уулу аралап
Барып кирген чагы бар,
Ортосуна койдурган
Узундугу миң кулач
Бандулусу дагы бар.
Байкап кара буларга,
Бандулу деген мунара,
Как карагай алдырып,
Кандык уста салдырып,
Баш жагынан жүз жерге
Банар чырак жандырып,
Алачык үйдөй коңгуроо
Ага барып тагуучу,
Ар тараптан жоо келсе
Бандулуну кагуучу,
Төрт күндүк жерге угулуп,
Төрөлөрү баруучу,
Коңгуроосу колодон,
Карыжысы1 Ташкендин
Кылганында ушуну
Кыйла дүйнө корогон,
Күн батыш жаккы бурчунда,
Күлдү маалим журтуна,
Андагы аты биркөөдүр,2
Орусчасы чиркөөдүр,
Мусулманча мечиттир,
Ибадаткана*3 дешиптир,
Биркөө аттуу сарайы,
Ошого чаптап жоголгон
Дүнүйөнүн далайы.
Ал сарайдын ичинде
Карк алтындан куйдурган,
Кабарын шайтан туйдурган,
Көөкар таштан көздөгөн,

1 кыражысы. Катчыдан ката кеткен, балким «каржысы» деген создү ыргактын таламына
ы лайы ктап, «карыжысы» түрүндо айткан манасчынын созүнө түшүнбой, ж е чала угуп калы п уш ул түрдө берген болушу да ыктымал. Сөадүн туура үлгүсү — «каржысы».
2 биркеүдир (түп нусканын 144-бети).
а гбадтгане.
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Көкүрөгүндө теш иги1
Ш айтан кирип сөздөгөн,
Кол-аягы адамдай,
Кокус көргөн адамдар
Адам экен бу да — деп,
Коркуп чочуп калгандай.
Сакалын жубар тараган,
Көзүн кыйгач караган
Эрини ж акут*, инжуу* тиш,
Эзелден болгон бу бир иш.
Карап турса мунусун
И чик кы лы п кийгизип
К ара кемчет кундузун,
Ж убарлаган дейилде*
И чиктин тыш ы дегени,
Кырмызыга ороткон
Ар түрлүү алтын келеби.*
Агы да алтын, кара алтын,
Андап көрсөң баары алтын,
К ызыл алтын, сары алтын,
Боростойдон2 бири ж ок,
Болжоп турса баары алтын.
Базар билсе баасын
Ж ети миң дилде алгандай,
Эл байы көрсө ал тонду
Эки миң — үч миң чар койго*
Баасы тынып калгандай,
Кийгизген экен ичикти,
Колунан кы лы п, кудай — деп,
Ким көргөн мындай күчүктү.
Баш ы ндагы таажысы
Лагыл*, ж акут — зумурут,
Аңдап көрсө көз салып
А лтымыш түрлүү кубулат.
Төбөсүнө сайылган,
Төрт тарапка ж айылган
Тоту куш тун куйругу,
Каапырды мындай көндүргөн
Кадыр Алда буйругу.
Алтайдан барган мусулман,

1 тешик. Катчыдан ката кеткен го. Создүн бул формасында ы ргак да, стиль да бузулуп
калат. Туура үлгү — «тешиги».
2 бораспгайдан (түп нусканып 145-бети).
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Айран болду канча ж ан,
Көкөтөй менен А йдаркан,
Көтүнө ээрчип канча ж ан,
Көргөндөр болду айран тац.
Көкчө баатыр, Манасы,
Көт ж агы нан жүрүштү
Көңкү алаш тын баласы.
Сонун экен дүйнөсү,
Сонуну-сонун экен — деп,
Көп адамдар сүйлөдү.
Кандын үйүн карады,
Көрүп-көрүп кы йласы
Кайра басып тарады.
Баарын жүктөп олтурса
Миң төө болор көлүгү,
Ж ы йы лы п ж аты р бир жерде
Үч жүздөн аш ы к өлүгү.
Өзүн-өзү каапы р — деп,
Өлтүргөн экен акы р — деп,
Өрттөп ийбей дүйнөнү
Таш таган экен такы р — деп,
Качты бекен каны — деп,
К ачкан менен аярлар
Куткарбайт эле аны — деп,
Бир казы на толор — деп,
Ж алаң алтын ж арагы
Миң төөгө жүк болор — деп,
Көргөндөр айтып салганы,
Ушу экен дүйнө ж алганы .
Уш унчанын ээси,
Түркстандын дөөсү
Кебек таппай кеңгиреп,
Келдербектен таяк жеп,
Ж асаган мени кимсиң — деп,
Ж алган экен кур сүрөт,
Ж айы н эми билдим — деп,
Сыр боюна кеткени,
Ж алган дүйнө чиркиндин
Ж ам ан ды к1 эмей неткени.
Кандын көрүп сарайын,
Каран дүйнө далайын,
А ш ыкпаңар адамдар,

Ж амапдык. «Ж амандыгы» маанисинде.
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Артын айтып карайын.
Көкөтөйдүн эли экен,
Көгөй уста дээр экен,
Турган жери Чы йырчык,
Асана кы ш так калаасы ,
Ал Көгөйдүн бар экен
Айдар аттуу баласы,
Он сегизде ж аш ы бар,
Ал кезде баары калм акча,
Маңдайда көкүл чачы бар,
Көкүлүн эки бөлүптүр,
Көрктүү, сулуу неме экен,
Кыз бала бекен ушу — деп,
Көп кы зы гы п өлүптүр,
Алиги келген ж аш Айдар
Албан түрдүү кеп айтар:
«Ак жолунан дин ачкан
Байгамбар ак — деп, айтат,
Асили бар Курайыш,
А ркы түбү араптан,
Ж алган дүйнө жүзүнө
Ш ариятын тараткан,
Тааж ы -такты талкалап,
Каапырдын баарын караткан,
К азак-кы ргы з көп алаш
Мурунтан өзгөн муздакта,
А манат кы лы ч тапш ырган
Ак байгамбар Мустапа,
Артында жүргөн көп алаш ,
Ата-бабаң белгилүү,
Амансыңбы эр Манас?!
Айбатың журттан бөлөкчө,
Амансыңбы сен дагы
А йдаркан уулу эр Көкчө?!
Алтайдан келген туугандар,
А лтын такта кандарды
А кыретке куугандар!
Кыргын салдың кылымга,
Кылган иш иң угулду
Кызылбаш , урум-кырымга.
Ак ислам сиздин диниңиз,
Амансыңбы алаш та
Ж үк көтөрөр билиңиз,
Ак байгамбар каш ында
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Кызмат кылып, кол берген
Абунасыр пириниз!
Айтканы келдим көп макал,
Азыр аман турабы
Абунасыр аксакал!
Ак байгамбар Мукамбет1
Абалы болдун сиз үмөт,*
Азыр болдук биз үмөт.
Садагасы кетели
Шарияты түз экен.
Саясы жерге түшпөгөн.
Байгамбарга ынанып
Дин бердиңер2 өзүңөр,
Бабаңдан калган Ташкенди
Жаңы көрдү көзүңөр.
Казак, кыргыз журт болсун,
Кадамыңыз кут болсун!»
Домбура комуз алыптыр,
Добушун бийик салыптыр,
Жайма көкүл жаш Айдар,
Айткан сөзү кыйла бар.
Көп сөз айтып акыры,
Көтөрдү далай баатырды.
Айтканын алар угушту,
Алтын бут койгон сарайын,
Кордүң эле жанагы
Салтанаты далайын,
Ы нгам* кы лы п ырчыга
Берип алып чыгыш ты ,
Баары келип көп аскер3

1 мхмбет.
2 берсиз. Жазылыштан маани чыкпайт. Кыясы катчыдан ката кеткен. Коитекстке караганда бул жерде «бердициз», же стиль туурараак болсуи үчүн «бердинер» дегеи соз келүүсү
жөидүү.
* аскер. Ушул ыр сабынан кийин кол жазманын 149 бетиндеги (ыр сабы 148-бетте) барактын башындагы ачык-бош жерге «6. Манас 'Гашкенди алгандан кийин аи уулап жүрүп Кыйтуучаны өлтүргөнү» — деген сөздөр жазылган. Бул түрдөгү мурдагы жолуккан жазуулар
сыяктуу эле, аракет катчы Ы. Абдыракмановдун оз демилгеси менен кийин жүзого ашырылган иш. Манасчынын эркинен тышкары, анын каалоосу эске алынбай иштелгендиктен тема
катары текстке киргизилген жок. Конүл бура тургаи бир учур Ыбырай молдо кол жазмага
коюлган беттердин катарын ушул темаларын жазган учурда койгон экен. Кол жазманын
беттеринин катар белги сандары мурда рим тамгалары менен коюлуп, анын үстү жагына
азыркы колдонулуп жүргөн сандык белги-тамгалар аркылуу дагы бир жолу такталып чыккан. Ушул бетте теманы жазганда орун калбагандыктан бетке коюла турган саидар — 149
барактын он жак тарабындагы ачыкка жазылган. Бул абал барактарды жацыча беттөо менен темалар коюу аракети бир убакта жүргүзүлгонүн айгинелейт.
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Баңдулуну жыгышты.
Казак кыргыз алашы
Анда бирге арасы,
Көзүн салып карашты,
Панустун дүнүйөсүнөн
Акылынан адашты.
Кызыл дилде зар алды,
Кызыл куйрук нар алды,
Кырк төөгө жүктөгөн
Кыйбат баа мал алды.
Көкөтөй экен карысы,
Көкөтөйгө токтолду
Көп дүйнөнүн баарысы.
Миң төөгө артып жамбы алды,
Жыйган экен жылас — деп,
Билимдүүлөр таң калды.
Торгун,* тубар,* буулумду,
Тоодой жыйды булуну.
Доолон,* чүчтө,* дүрүйо*,
Ошолор опо кылбастан
Ойрон болсун дүнүйө.
Инжуу, маржан,* зумурат,*1
Анык тиктеп караса
Адамдын көзү жумулат.
Ылгый жакут шам чырак,
Көз уялтат жаркылдап.
Ар сонундан алышты,
Кыймылдабай көп аскер
Кырк күн жатып калышты,
Кыраан Манас барында
Кыргынды жоого салышты.
Жаткырып коюп колуну,
Чыгып барып көрөм — деп,
Тыяншандын2 жонуну,
Улуу тоону көрмөккө3
Уу кылам — деп, эрмекке

1 замируд. Адатта «зумурут» делет. Бул жерде манасчы өзү «зумурат» түрүндө айткан
дешке негиз бар. Анткени, кийипки саптагы ага уйкашкан сөз «жумулат». Эгер манасчы
сөздү өзү «зумурут» түрүндо айтса ага уйкашкан создү «жумулуп» катары, же башка буга
жакын сөз аркылуу уюштурат оле. Ушупу эске ала ыр сабыидагы «зумурут» делген сөз уйкаштыктын так келиши үчүн «зумурат» катары берилди.
2 тыяишңдын (түп нускасынын 149-бети).
а кормекге. Унгу менен мүчөдөгү үндүү, үнсүз тыбыштардын үндошүү, эрчипгүү ченем-ыктары катчылар тарабынан басымдуу көпчүлүк учурларда так сакталбайт. Андай учурлардын
баары мааниге таасир тийбесе эскертүүлөрсүз эле бүгүнкү орфографиялык эрежелердин талабыиа ылайык берилди.
7 - 2225
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Ак-Суу тоосун бет алып,
Арстан Манас аттанып,
Барды Чыйырчык башына,
Көзүн салып көкжал эр
Көз учкан зоока ташына.
Кайын менен талы бар,
Карап турса жыгачын
Каалагандын баары бар,
Бурушунда бугу бар,
Көрбөгөндүн муңу бар,
Курбусунда кулжа бар
Кайыптын баары мында бар.
Алтыгана, Чаткалды,
Чанач ашуу баткалды
Көрүп көзүн салыптыр,
Тоосу бийик, жолу тар,
Малдын жери экен — деп,
Көңүлүнө алыптыр.
Жеркендин башы бийик1 төр,
Жеткире баарын чалыптыр,
Чычкандын башы Карлыны2,
Батыра чалып баарыны,
Жерин корүп Тулустун3,
Эми жайы болбос — деп,
Көп бу жерге туруштун,
Кайра тартып калыптыр,
Алты күнү жол жүрүп
Айланасын чалыптыр,
Ара шаар үстүнө —
Чанач, Киндик дегенге

1 бийик. Сөз кол жазмада жок, ыр сабы «жергендип башы тор» түрүндө жазылган. Бул
турушунда саптын мааниси так ачылбайт, анын үстүно ыргак бузулуп, жазылуу ырга окшобой калат. Контекстке караганда ушул жерге келе турган «бийик», ж е «жайык» деген соз
катчы тарабынан жазылбай түшүп калган (ыр сабын манасчы «жергендин башы тор» — деп
айтуусу мүмкүн эмес эле). Соз болуп жаткан төр бийик, ж е жайык экенин корбөгондүктон
так айтуу кыйын, бирок мурда бийик тоого чыгуу жөнүндө айтылгандыктан түшүп калган
сөз «бийик» дешке негиз бар.
2 карлыны. Жазылганды «карлууну» деп окууга болот эле. Мааниси жалпы контексте да
так туура келмек. Бирок создү манасчы өзү «Карлыны түрүпдо айткан. Буга кийинки ыр
сабындагы уйкаштыкка түшкон «барыны» делген сөз кепил болуп бурат. Жер-суу аталыштары ушул түрдө түпкү айтылыш үлгүсүндө, маанисин так ачып турбай, создү оозеки сүйлоо
ыгынын ыпгайына карата өзгөртүлүп да айтыла бериши кеңири жолуккан, белгилүү көрүнүш.
Ушуну эске алганда топоним «Карлуу» эмес, «Карлы» катары айтылыш ы да мүмкүн.

тулстыи.
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Ж етинчи күндө барыптыр.
Ч апканда түшкөн М анаска
Чаркуруш тун ш аарынан,
Дүнүйө жүзүн караса
Дүрбүнүн артык баарынан,
Дүрбүнү көзгө салыптыр,
Ж ондо олтуруп эр Манас
Көрүп айран калыптыр:
Түнөрүп ж аткан багы бар,
Дүңкүйүп ж аткан тамы бар,
Түмөндөп ж аткан ш аары бар,
Азып-тозуп качкандар,
К аалагандын баары бар.
Карарып ж аткан багы бар,
Калдайып ж аткан тамы бар,
Канча бөлөк ш аары бар,
Качкан-тозгон ж ыйылы п,
Каалагандын баары бар.
Ордо ш аар Тунарык,
Ойдуң талаа мунарык,
Чы рпыгы бар чынардай,
Ч ы нарлары мунардай,
Ж апанга чы ккан бадамы,
Ж айнап жатыр адамы.
Тунарык чы ккан буусу бар,
Күн батыш ж аккы четинде
Тунук дайра суусу бар,
Көрүп турса көп аскер
Көтөрүп жүргөн туусу бар.
Көзгө дүрбү салыптыр,
Көк ж ал Манас баатырың
Көрүп айран калыптыр.
Андан ары караса
Булуңдап ж аткан мунарык,
Бурчтанып ж аткан тунарык,
Калдайган кара талаасы,
Кайнап жатыр калаасы,
Улуу А нж иян, М аргалаң
Ушу го — деп, таң калган.
К алм ак, кытай каапыр — деп,
Кайнаган экен акы р — деп,
Атамдан калган Нааманды
Алган экен такы р — деп,
Дүрбү салып болтурду,
99

www.bizdin.kg

3210

3220

3230

3240

Шашкеде дүрбү салыптыр,
Түшкө жакын олтурду.
Аягыма1 салып кишеңди,
Белиме салып кисемди,*
Колума салып күндөнү,
Кош көрбөй жалган дүйнөнү,
Кырда олтуруп кыраан эр
Ошо кепти сүйлөдү.
Канжыгага2 байлап башымды,
Кадыр Алда жар болуп
Кар кылдым далай касымды.
Көөкөргө куюп канымды,
Тириликке санабай
Чымын кара жанымды,
Чындап Алдам жар болсо
Кетирермин саныңды,
Кемшиңдетип ыйлатып
Кемпир менен чалыңды.
Намаандын кени мында экен,
Аманат жаным байлалуу
Алса кара кылда экен.
Жашым жыйырма тогузда,
Салышпай кантип кетейин
Жайнап жаткан доңузга.
Ара деген шаар деген,
Ар жагында эл жайы
Алоокеси бар деген.
Тулустан качып тумшуксуз,
Акунбешим баашадан,
Аша качып ошондон
Ашкандын баары мында экен,
Наамандыктан сүрдүгүп
Качкандын баары мында экен,
Акылынан адашып
Шашкандын баары мында экен,
Ата-энеден айрылып
Жазгандын баары мында экен,
Тарлыкка3 салдым башка элди,

1 аягына. Кыясы катчыдан ката кеткен. Контекстке караганда жана кийинки ыр саптары менен стилдик байланыш туура болуу үчүн «аягыма» — делиш жөндүү.
1 канжыга. Катчы сөз аягындагы дагы бир «га» дегенди жазбай кеткен. Контекст талап
кылган туура үлгү — «канжыгага».
3 тарлык. Катчыдан ката кеткен, туура үлгүсү — «тарлыкка».
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Талкаладым Ташкенди,
К ордукка салдым баш ка элди,
Койбой алдым Таш кенди,
Кол ж ы йы лган, туусу бар,
Кабар угуп биздерден
Козголгон белем ушулар.
К ара башыл туусу бар,
Кабар угуп биздерден
Камданган белем ушулар.
Кадыр Алда буюрса
Камдансаң каның төгөрмүн,
Козголсоң колуң сөгөрмүн,
Кошунуң келсе көрөрмүн!
Ушуну айтып алганы,
Октой болгон кула атка
Оңдоп ээр салганы.
Ойду көздөй бет алып
Оён Манас аттанып,
Ж ети бугу, үч аркар
К ийик атып алыптыр,
Мүйүздөрүн байланып,
Аблатундун1 сыртынан,
Улар тоодон айланып,
А лтыгана, Келделик
Ашып кетип баратыр,
Аскер көрүп — кол көрүп
Ш аш ып кетип баратыр,
Ч ы йы рчы кты н кара адыр
Басып кетип баратыр,
Эңкейиштен элигин
Атып кетип баратыр,
А ш ы кпай жүрүп ар жерге
Ж аты п кетип баратыр.
Тоорулуп тоодон келгени,
Токсон экен мергени,
Ж ы йы рм а беш балбаны,
Ж аа тартканын алганы,
А лтымыш беш мылтыктуу,
Ж олдоштору мына бу —
Саадак тарткан, ж аа аткан,
Ж анчы ш кан жоосун ж адаткан.
Баянды деген бир жерге —

апилетундын.
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Барды кыргыз бир элге.
Көкөтөйдүн тобу экен,
К өкж ал Манас баатырды
Көргөндөрү жок экен.
Үч койчу, бир ж ы лкы чы ,
М алчыны көрүп алганы,
М алчы көрүп баатырын
Салам айтып салганы.
Ал кезде салам эмине,
Мөндү пайна* — деди эле.
Кодоюп койчу турганы,
Баланы кудай урганы:
«Айтпайбыз мөндү пайнаны,
Алым келсе шу жерде
Кетирер элем айланды.
Андай тилди таш тадык,
Өрнөктү ж аңы баш тадык.
Аңдап билдик жаңыдан
Алаш экен уругу,
К алмак менен кытайдын
Сөзүн айтып куруду,
К азак-кы ргы з калайы к
Түрк уулунун тунугу!»
Анда Манас күлдү да,
Баланын бейлин билди да:
«Коома, кандай, балам?» — деп,
Дагы сүйлөп салганы,
«Койчу, аке, андай сөздү» — деп,
Б ала мөңкүп калганы ,
«Эми эмине дейли?» — деп,
Манас айтып салганы.
«Аскерге атам барды — деп,—
А лтайда ж аткан көп тууган
Азыр келип калды — деп,—
Абунасыр замани
Ак динине салды — деп,—
Көрүшкөн жерде айтары
Бөлөк бир сөз айтты эле,
Көөнүмөн чыгып калды — деп1,..
Койчудан Манас кеп сурайт,

1 деб. Уш ул ыр сабынан кийин бир сап ыр түшүп калган өцдөнөт — сүйлом бүтпөй, ой
аягы на чы кпай калы пты р. Контекстке караганда катчы жазбай кеткен ыр сабы болжол
менен — «Бала сүйлөп калганы».
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«Алтайдан келген тууганды
Не деди атаң? — деп сурайт. —
Жаман экен дедиби?
Жайын айтып бердиби?
Жакшы эле экен дедиби,
Айтып бер, балам, сырыңды,
Анык айтып бердиби.
Алтайдан келген тууганы,
Ташкенге келип турганы,
Алып көнгөн элге окшойт,
Арам-адал ылгабай,
Арам жемсөө кемге окшойт.
Манас кандай — деди,— деп,—
Башкасы кандай — деди,— деп,—
Саналуу саадак огубуз,
Сага да жайым айтайын
Баймырза аке тобубуз,
Не деп келди атаң — деп,—
Алтайлык алаш келгенде
Кеттик эле уу кылып,
Эми келе жатам — деп,—
Жаңы келген туугандын
Жайын айтчы, атам»1 — деп,
Сурады Манас баладан.
Сураганда бу бала
Манасты тике караган.
Аңдабай турган шумурай
Арстанга көзүн салыптыр,
Аттан кулап жыгылып,
Атакелеп калыптыр.
«Кирпигиң жазы, көзүң чок,
Кишиде сендей шумдук жок!
Атам айтып берген — деп,—

1атам. Сөз ондоосуз, так жазылган, ар бир тамга даана, «атам» — деген маанини туюнткан создүгүндө күмөн жок. Катчыдан да жазууда ката кеткен эмес. Анткени жогорку ыр
сабындагы буга уйкашкан «жатам» бул жерде ушул сөз келерин ырастайт. Бирок эмне үчүн
койчу балага Манас «атам» — деп кайрылып жатканы белгисиз. Балким ыр сабы «Жайын
айт деп атам — деп» түрүндө айтылгандыр. Ыр сабы курулушу жактан да, мааниси боюнча
да келегейирээк болгонуна карабай ал түрдө жалпы контексттин талабына карщы келбейт
эле. Мындай үлгүдө маани бузулуп, өз алдында турган баланы баатыр ата деш такыр эле
коошпой жатат. Манасчынын өзүнөн ката кетиши да ыктымал. Андай учурлар Сагымбайда
эн эле сейрек кездешсе да кээде жолугат. Сөз кол жазмадагы түрүндө берилди. Балким баланын такылдап сүйлөгөн сөздөрүнө карап Манас аны тамашалап «ата» — деп жатышы да
ыктымал. Чынында бул маанини манасчы текстте анча даана бере алган эмес.
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Айбатын сендей деген — деп,—
Айбатыңды болжоймун,
Алуучубу - деп, ойлоймун.
Берисиңби, дөөсүңбү,
Бенде сендей болобу,
Бет алыш кан оңобу?
Ажыдаарсыңбы, жолборспу,
Ж андуу кантип жүргөн эл
Ж аны ндагы жолдошу?!
Жолоочу болсоң жол алгын,
Ж олтуулчу болсоң койду алгын,
Сүйлөшпөймүн өзүм — д еп ,—
Окус өлө жастадым,
От экен эки көзүң!» деп,
М анаска айтты бу бала,
Ал баланы сооротуп
Баарысы болуп убара.
Эркелетип, сооротуп
Энди турду баланы,
Б ала менен турганда
Асты ж агы сенирден
А йгай чыгып калганы ,
А йгайын угуп, нетти — деп,
Не балаа болуп кетти? — деп,
Көзүн Манас салыптыр.
Көрсө карап эр Манас
Көк ж елек найза алыптыр,
Көкөтөйдүн айлынын
Кыйтуу чага1 дегени
Б ай кам акка Таш кенди
Аскери бир миң барыптыр,
Ара ш аар ш аарынан
Атайын чыгып алыптыр.
Алоокенин буйругу
Кыйтуу чага2 дегени
Бир миң киш и жолдошу,
Бир уруунун жолборсу,
Көсөмү чалгын чалыптыр,

1 кы йт у чага. Эки сөз бар адамдын атын туюктары, ж е «чага» максаттык наам экени
белгисиз. Буга чейин тексттерде андай аталыш тагы мансап эскерилген жок эле. Балким эки
сөз бир эле адам ысмы болушу да ыктымал. Кыйтуу чаганын Кытай экендигия эске алганда
«Кыттуу-чага» түрүндө аталган бир эле адам. Ж азы лы ш кол жазмадагы үлгүсүндө кетирилди.
2 кы йт у чага — 3385 ыр сабындагы эскертүүнү кара.
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Көкөтөй карап кетти — деп,
Кан Панустун түбүнө
К азак, кы ргы з жетти — деп,
Таш кендин ж аткан алаш ы
А лтайдан келген М анасты,1...
Камбардын уулу А йдаркан,
К аш ында бар канча ж ан,
Түркстандын алаш ы
Түпкө жетер Манасы,
Алтайдан келген алаш ы,
Арстан экен Манасы,
А лыптыр Акун бешимди,
Н аамандыктын көп журту
Таш кенди көздоп эшилди,
Ташкенде казак, кы ргы зы
Абыдан кылды кесирди.
Кесир болбой неткени,
Туугансынып бадирек
М анаска кирип кеткени,
Коңкү журтун көңтөрүп
Көкөтөй түпкө жеткени.
Таш кенден неме калбады,
Талкалап кыргыз алганы,
Кытай, мангул, калм акка
Талоон коюп салганы.
Билинбейт өлүү-тирүүсү
Такта олтурчу Панус кан.
Таш кенден барган кербени
Көргөн-билген жумуш ун
Көбүрөөк айтып бергени.
Кыйтуучасы2 кеп айтып,
«Кыйын ж умуш экен го,
К ы зы к экен — деп, ай ты п ,—
К өк-Ж он, Кандак ж ер экен,
Көнку кы ргы з эл экен,
Көкөтөй деген бу да бир

1манасты. Ушул ыр сабынан кийин түшүп калган сап, же саптар бар өндөнөт, ой бүтпөй,
сүйлөм аягына чыгарылбай калган. Контекстке карап кандай сап жетпей атканын да, канча
сап керектигин да айтуу кыйын. Жеке эле ал эмес кийинки төрт сап ырдын да мааниси анча
так змее, бири бирине байланышы начар, стилдик жактан да мүчүлүштүгү даана байкалат.
2кыитуучмсы. Вул адам аты жогоруда «Кыйтуу чага» (к. 3385- жана 3391-ыр саптарын)
делди эле. Мурда эки сөздон туруп, эки болок жазылса, азыр бир сөз катары. Экинчи сөз
кыскартылып берилген. Балким мындай атоо ошол эле «Кыйтуу чаганын» кичирейтилген,
же кемсинтилген маанидеги үлгүсү болушу да мүмкүн.
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Көөп жүргөн кем экен,
Көбүл, Сыра, Бээжинди
Көрбөй жүргөн неме экен,
Кайнап ж аткан Каканчын,
Кара ш аар Бээжинди
Кантип жеңет — деди,— экен.
А лтайда ж аткан аз кы ргы з,
Байлы гы на м актаны п,
Дөөлөтүнө мас кы ргы з
Билбептир бир күн өлөрүн,
Азабын тартып бир күнү
А кыретке жөнөөрүн.
Көкөтөй деген кедейдин,
Кедей дебей не дейин,
Көңтөрүп алып ж ы лкы сы н
Тийип алып кетейин,
Көпөңсүгөн кыргыздын
Көңтөрө тийип ж ы лкы сы н,
Ашарсуу деген эр эле,
Ачала кы тай эл эле,
Ара шаардын улугу,
Панус кандын жээни эле,
Баатырлыгы баш кача,
Барып чалып келгин — деп,—
Буйрук айткан мен өзүм,
Бу дүнүйө ж ары гы н
Карартайын көзүнө!»
Манастын тоодо жүргөнүн
Байкабай келип калы пты р,
Ж айы тта ж аткан ж ы лкы га
Барабан кагып салыптыр.
Барабан үнү күңгүрөп,
Үркүп ж ы лкы дүңгүрөп,
Ж абуулаш ып* кы йкы ры п,
Ж абы ла каапы р кириптир,
Б арлы к ж ы лкы ж ети миң,
Ж алпы баарын тийиптир,
А йгайлаган каапы рга
Арстан Манас кириптир.
Токсон экен жолдошу,
Төрө Манас баатыры,
Төгүлө баары качырды.
Кытай, маңгул, калм агы
Бир миң экен барганы,
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Ж ы лкы тийген кимсиң? — деп,
Эр Манас айгай салганы.
Айдаган ж ы лкы жапырып,
А сманга чаңын сапырып:
«Кыйтууча деген менмин — деп,Кыргын көрөр жериңе
К ы зы талак эми келдиң — деп,—
Ара ш аар адамы,
К ыйтууча деген эрмин — деп,
Табылган экен тууганың,
Талаадагы кы ргы зга
Ишенип белиң бууганың,
Ч ы йы рчы к, кара Ч аткалга
Көрөрмүн сенин турганың,
Панус канды бас кы лы п,
Баатырсынып тургансың,
Байкабайсың сен бурут
Баш ы нан кудай урганын,
А лтайда ж аткан кыргызга
Абыдан белиң бууганың,
Чы йы рчы кты жер кылып
Ж ы ргап жердеп турганың
Көп көрүнгөн экен» — деп,
Көк чолок менен тепеңдеп,
Миң киш исин көпсүнүп
Минтип айгай салыптыр.
Отуз алты бөлүнүп,
Ойдон-тоодон көрүнүп,
Н айзалары короктоп,
Адамдары сороктоп,
Каңгайлаган калм актар,
Айдаган ж ы лкы тороктоп,
Болбой калган аттар бар
Ж ы лууга келбей болоктоп,
А йгайлаш ы п калм актар
А яктары солоктоп.
М алакайын колго алып,
Б акы ры п жүргөн калм ак бар,
Баш ы н айдап ж ы лкы ны н,
Тебетейин колго алып,
Теминип жүргөн калм ак бар,
Барабанга күү кагып,
Чертип жүргөн калм ак бар,
Тарсылдатып мылтыгын
Атып жүргөн калм ак бар,
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К ыркыратып ж аалары н
Тартып жүргон калм ак бар,
Мөндү*, жабуу* ураанын
Айтып жүргөн калм ак бар.
Баатыр да езү болгонсуп,
Бар кайраты толгонсуп,
Балбан да өзү болгонсуп,
Бар кайраты толгонсуп,
Кыйкырып ж ы лкы тийиптир,
К ыйгуулаш ып кириптир.
Көрө салып эр Манас
Кыр ылдый чаап кириптир,
Айылдагы адамдар
Ара ш аарлы к экен — деп,
Айтпаса да билиптир.
Көбү кеткен Ташкенге
Көнөбүз — деп, баш ка элге.
Айкожого барыш ып,
Ара конуп калы ш ы п,
Сап-сап болуп чуулаш ып,
Ш ариятты сураш ып,
Аманат ж анга залалды,
Айра сурап билмекке
Арам менен адалды.
Тоодо болгон м ал-ж айы,
Тогузак аттуу бир байы
Абунасыр замани
Чакы ры пты р бай аны,
Абунасыр кожону
Ы зат кылып ошону,
Үйү-жайы окчомду.1
Алты айлы к чочко баласын
К уйкалаты п союптур,
Куп бышырып коюптур,
Баш тагы эл жолдон азыптыр,
Палоого кошо басыптыр,
Дасторкону тубардан,
Боло албады кожоңуз
Барбай коюп турардан.
Дасторконун салыптыр,

1 окшамды. Ж азы лы ш ты «окшомду», ж е «окшомдуу» катары окууга болот, бирок андай
создүн мааниси белгисиз. Балким ж азууда ката кетиш и да мүмкүн. Контекстке караганда
«окчомду» болуусу ы кты м ал, б. а. А йкожонун үй-жайы окчом-алыс дегенди туюнткан сөз.
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Алтындан кы лган табакка
Аш көтөрүп алыптыр,
Кожо колун жуубаган,
Хынсыр*1 эти бар го — деп,
Кооптуу экен булар — деп,
А ят түшкөн арам — деп,
А манат ж анга залал — деп,
Мусулман болдум дебеңер,
Болгон болсоң мусулман
Хынсыр этин жебеңер,
Ж ем ек түгүл эттерин
Көрбөңөр — д е п ,- беттерин
А йтканы он үч күн болгон,
Доңуз арам экен — деп,
А лаш ка бүтүн дүң болгон.
Байларда доңуз бар эле,
Өзгө айбандан артыкча
Ж акш ы көргөн мал эле,
Эти таттуу, сүтү көп,
Эсепсиз ж акш ы ж ан эле.
Барыбыз барып кирели,
Колдо урунган дүйнөдөн
Арам менен адалын
Кожодон сурап билели.
Айтып азыр көпчүлүк,
А лаш ка түшүп көп түлүк,
Көкөтөй баштап карысы,
К азак, кы ргы з баарысы
Абунасыр кожого
Алар кеткен ошого.
А йылда киш и аз калган,
Адамдын ж ок чагында
А раник ш аар калмагы
Кыйтууча келип чаң салган.
Айылдагы калгандар,
Агытып атын салгандар
А ңкайган бойдон жөө калды,
А раник ш аар калмагы
Айылды аралап чаң салды.
К ы йкы ры п калм ак чуулаш ып,
Койнотко ж ы лкы койбостон
Айдап тийип уулаш ып,

1хнсыр.
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Катын-бала, кары-жаш
Аркасынан жылкынын
Жетпей келет чуулашып,
Жылкычы, койчу баарысы
Жылкысынан айрылып
Жыла алышпай калышты.
Сырттан Манас акырып,
Башынан ылдый жапырып1,
Бара жатыр калмакка
Каарданып качырып.
Манасты билбей калмак — деп,
Кыргыздар карап туруптур,
Араник шаар2 Кыйтууча
Каапырды кудай уруптур.
Урбаганда неткени,
Капилет жерден качырып
Канкор Манас жеткени.
Качырып Манас баатырга,
Кыйынсынып Кыйтууча
Кыраан эрге жеткени,
Найза менен койгондо
Тебетейдин ордуна
Тегеренип кеткени.
Кыйтууча калды жыгылып,
Жата турсун жан тынып.
Боордон найза салыптыр,
Манастын сайган найзасы
Аркасынан короюп,
Алты сөөм найзанын
Учу чыгып сороюп,
Кыйынсып келип Кыйтууча
Өлүп жатсын тороюп.
Кыйгактуу найза майлады,
Кыйтуучаны жайлады.
Кыраан Манас баатыры
Кыйкырып кирди акыры,
Жана жетип да жыкты
Солоон башы Данайды,

1 бакырыб. Мындай сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, кы ясы катчы ката жазып
алган, талап кы лы нган соз — «жапырып».
2 шаа. Катчыдан ката кеткен, талап кы лы нган сөз — «ш аар», ыр сабы Араник шаарынын Кыйтуучасы — дегенди туюнтат.
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Сонун кылды далайды.
Эр М анастын жолдошу
Токсон экен мергени,
Тополон кылып келгени.
К аапыр качып сыйлыгып
Дүргүп кетип баратыр,
Аты жүрбөй кыйласы
Мүргүп кетип баратыр,
Астынан Манас чы кканда
Кайра качы п ж ы лкы сы
Үркүп кетип баратыр.
К ы йгактуу найза, көк түпөк*
Кыр аркага мылтыгып,
М алып кетип баратыр,
К ызыл кыргын каапы рга
Салып кетип баратыр.
Эли кайсы биле албай,
Эрегишип кире албай,
Ж оосу кайсы биле албай,
Ж олдош болуп кире албай
Казагы калды каңкайы п,
Кыргызы калды аңкайып,
Ж ы лкы тийген каапы рлар
Ж ы гы лы п жатыр даңкайып,
Ж арадары андан көп,
Тура албай1 ж атат тамтайып.
Миң киш иге жүз киш и,
Бир жерде жатат экөөсү,
Бир жерде ж атат бешөөсү,
Бир жерде ж атат үч киш и,
Ж ы лкы алуучу калм актар
Куруп кетип баратыр,
Ар ж ы лгага ат башын
Буруп кетип баратыр,
Бири менен бирини
Өткүр Манас көк ж алың
Өлүгүн алып, тирүүнү
Уруп кетип баратыр.
Д ары яны бойлотуп,
Таталатып* сойлотуп,

1 туралбаи. Бул түрдөгү оозеки айтылыш ына карата эки сөз бирге ж азы лган учурлардын
баарында алар эскертүүгө киргизилбей эле туура үлгүдө берилди.
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Жүрүп кетип баратыр,
Этектерин баш ына
Түрүп кетип баратыр,
Түштүк ж ак к а бет алып
Сүрүп кетип баратыр.
Токсон экен жолдошу,
Астында Манас жолборсу,
Ителги тийген таандай
Айдап кетип баратыр,
Каапыр качып туш -туш ка
Сайлап кетип баратыр,
Иттей кы лы п ар жерге
Ж айлап кетип баратыр,
Он чактыдан аттарды
Орой чалып чылбырын
Байлап кетип баратыр,
Чагалалап калм актар
Кайлап кетип баратыр.
А ккула атты чуратып,
Н айза ж анчып сулатып,
Астына кирген каапырды
А ткан таш тай кулатып,
Бөрү кирген кой өңдүү
Бөлүп кетип баратыр,
Мөндүлөгөн калм актар
Өлүп кетип баратыр,
Өкүмүнө төрөңдүн
Көнүп кетип баратыр.
Он үчү аман калыптыр,
Тогуз жүз сексен жетисин
Ойрон кылып салыптыр.
Үч жүз элүү алтысы,
Үшү кеткен ж алпы сы,
Үшү кетпей нетиптир,
Кыргын таап Манастан
А кыретке кетиптир.
Калгандын баары ж арадар,
Канчасы экен жаралуу
Эсеп кы лы п караңар.
Үч жүз отуз жетиси,
Кыйыясы п келип К ы йтууча’
Таш ка тийди мээси.

1 кы йт учы . Ж азы лы ш ты «кыйтуучу» катары окууга болбойт, анткени бул зкерде адам
аты, ал «Кыйтууча» деп аталат.
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Аркасынан ат коюп,
Ат койсо да бат коюп,
Куралып атка минишип,
Кужулдап жолго кириш ип,
Колго түшкөн каапырдын
К уйкалары н тилиш ип,
Куралган кыргыз, казагы ң
Колго түшкөн каапырды
Куп жедирип азабын,
А гала калпак, көк күрмө
Тоноп тонун алыш ып,
Албыратып атына
Соорусуна салышып,
Чыбы рткылуу камчыны
Орой кармап алыш ып,
Ж ы лаңач турган каапырды
К уйруктан ары салыш ып,
Кууп айдап алыш ып,
Кыргыз, казак болгону
Кубанышып калыш ып,
Бир-биринен кеп сурап,
Билдиңерби, акелер,
Айдаган калм ак айрыган ким,
Билдинерби аны тим?
Ж ерден чыга калгандай,
Ж ер дүйнөгө кол толсо
Ж еке сайып алгандай,
Суудан чы га калгандай,
Суру катуу ар кандай,
Ж урттун баары жооласа
Ж уда кырып салгандай,
Миниптир кула ат астына,
Бир топ киш и каш ында,
Кайдан келип жүргөн жан,
Абылатун аркасы
Ч ы йырчыктын башына.
Ж аңы келген тууганбы,
А раник журту келер — деп,
Андып келип турганбы,
Аты-жөнүн бир сурап
Билсек дешип буларды
Ж ыйырма-отуздан топтошуп,
Ж ы лкы лары н жоктош уп,
Кур аттарын караш ып,
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Кулун-тайын санашып,
Калмактан түшкөн аттарын
Кужулдашып талашып,
Булардын минткен кезинде
Булаан1 кылып каапырды
Манас келди кечинде.
Кытай, калмак, маңгулун
Кырк-элүүсүн байлатып,
Токсон мерген жолдошко
Үч жүз төрт ат айдатып,
Келип Манас калганы,
Кыргыз, казак жыйылып
Кез алдынан барганы.
Миң жети жүз болуптур,
Кош-Артуу деген түзүнө
Колдун баары толуптур.
Отор башчы Жабагы
Оён эрге барганы,
Манасты баары карабай,
Караганга жарабай,
Абунасыр пири бар,
Ажыдаар түрү бар,
Арстандай сүрү бар,
Капталдан кара кан болуп,
Караган бенде таң болуп,
Качкан жоону кубалап
Кара бою чаң блуп,
Мурду кырдач, көзү үңкүр,
Мурун көргөн эл эмес,
Бу дүйнөгө кол толсо
Бура тартар неме эмес,
Жалаяк ооз, жар кабак,
Жаалына карап бак,
Жылма жаак, жылдыз көз,
Катуу доош, каар сөз
Канкорду көрүп алышты,
Казак, кыргыз бу турган
Адам эмес, дөө го! — деп,
Айран-азыр калышты.
Жүргөнүн бенде көргөндөй,

1 булаан. Оозеки суйлөөдө «булаан*, «булоон» түрлөрүндө аралаш айтыла берет. Көбүрөөк
учураганы «булоон» (канды булоон). Сөз бул жерде манасчы тарабынан «булаан» түрүндө
айтылган дешке негиз бар. Анткени жогорку саптагы «булардын деген сөзгө үндөшүп, ыргакты күчөтүп турат.
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Жүр — деген ж ак к а көнгөндөй,
Белестен чыгып бет алса
Түрүн көргөн адамдар
Жүрөгү чыгып өлгөндөй.
Көрүп көзүн салыш ып,
Көргөндөрдүн баарысы
Арт ж а к к а тартып калы ш ы п,
А йылга түш — деп, айта албай,
Алда кандай адам — деп,
Кеп суроого бата албай
Кеңгиреш ип келе атыр,
Эстен танып коркогу
Зеңгирешип келе атыр.
«Ж ы лкы ны тийген калм акты
Ж ы лас кы лы п жалмады,
Бир киш иден миң киш и
Бир немеси калбады.
Миңи жүрүп жабылып
Деги ушу жигитти
Бирдеме кылып салбады.
Ж ы лкы ны тийди эрге окшоп,
Бу жогортон келгенде
Ж ы гы лды баары жерге окшоп.
А йылга кирди баатырдай,
А йгайлап ж ы лкы тийгенде
Кире качты к үй-үйгө
Урушууга батынбай.
Көк-Сайдан булар киргенде,
Көлдөлөң тартып тийгенде
К алм актар болду катындай,
Булар бөрү, калм ак кой,
Билсек экен жөн сурап,
Бизге болду улуу той.
А кыр болду болбоду
А лтайлы к тууган элден го,
Ан уулоого келген го,
К ийинки келген элден го,
К ийик издеп келген го,
А раник ш аар адамы
Оторчу бар мында — деп,—
Ортолуктан көргөн го,
Ак-Суунун ар кы 1 өйзүндө2

1
арака. Бурулуп ж азы лууга ж атпайт, бул чийилиш инде маани чы кпайт. К ы ясы катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча туура келүүчү сөз — «аркы», ж е «арка».
г усыоде. Ж азылгандын мааниси белгисиз. Катчы ж е ката кетирген, ж е айты лган сөздү
8*
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Бизди көздөй өргөн1 го,
Бизди келип чабарын
Билип анык көргөн го,
Кантер экен — деп, ойлоп,
Карап көрүп турган го,
Калмактар келип капталдан
Катуу доол урган го,
Калдайтып жылкы кууган го,
Кол салганын билген го,
Кокту ылдый бу да кирген го,
Кожураган кытайды
Койдой кырып ийген го.
Отор* башы Жабагы
Ол2 сөздү айтып салганы.
Агала сакал Атайбек
Атаа, аты-жөнүн билсек! — деп,
А да сүйлөп калганы.
Койчу бала кеп айтат,
«Коюңар аке — деп, айтат. —
Жондо жүргөн жеримде,
Жоон темир белинде,
Жолугуп мага сүйлөшкөн.
Өңүн көрүп алгамын,
Өлө жасып калгамын.
Келди эле койдун четине,
Бир далай сөз сүйлөшүп
Карабадым бетине,
Кашыма менин келди эле,
Калмакча салам берди эле,
Кой калмактын тилин — деп,
Которулган бул элдин
Башка динге дини — деп,
Үндөбөй туруп калгамын.
Эмесе, балам, коома — деп,
Кытайча айтып салганы,
Жаңкыңдан жаман мунун — деп,

чала угул ж азы п койгон. Контекстке караганда «оозунда», ж е «ойүзүндө» болуу мүмкүн. Эгер
өйүзүндө делсе сөз «ыргактын таламына ыңгайлашып «Өйзүндо» катары айтылганы күмонсүз
(балким манасчы «өйзүндө» дегенди катчы түшүнбөй калы п, уш ул түрдө жазгандыр).
1өрген. «Өргөн» катары окулат. Жүргөн, келе ж аткан, бет алган маанилерин туюнтат.
2 ол. А датта катчы ны н бул түрдө чийгени «ал» делип окулат, бирок азыр «ол» түрүндө
окулуусу жөндүү. А нткени жогорку ыр сабынын биринчи сөзү «о» менен башталгандыктан
манасчы өзү эле «ал» дебестен, сөздү «ол» түрүндө айткан. Сагымбай манасчыда ыр саптарын
уш ул түрдө куруу кенири пайдаланылган ык.
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Карап алдым түсүнө,
Көзүм түштү жүзүнө,
Айбаты зор, каар сөзү1,
Алуучунун нак өзү!
Өлүп кете жаздадым,
Жаным денден бөлүндү,
Жан алгыч деген бар деген,
Так ошондой көрүндү!
Качтым көрүп бакырып,
Токтот — деди — баланы,
Жолдошторун чакырып.
Жолдоштору токтотуп,
Ыйлаба — деп, калганы,
Ал аңгыча төмөнтөн
Калмактар айгай салганы,
Капталдагы жылкыны
Тийип жүрүп калганы.
Мөндүлөп калмак тийди эле,
Мөндүлөгөн калмактын
Жолдошу экен — деп, турдум,
Бөйрөгүнөн кирди эле,
Кыргын кылды баргандан,
Кайратына карасам
Каары катуу бу бир жан,
Кара аламан киши эмес,
Нускасы турат улуктан,
Үлкөн2 эрдин бири окшойт
Урушканын куруткан.
Ушу жердин эли эмес,
Нуска билбес неме эмес,
Дүңкүлдөк өскөн бу жерде
Түркстандык кем эмес,
Башка журттун түрү бар,
Маңдайынан байкасам

1айбаты бар-бар сози. Ыр сабынан так маани чыкпай калган. Кыясы катчыдан ката
кеткен ондөнөт, ал эмнегедир алаксып, укпай, ясе чала угуп калып, саптын ортонку сөздөрүн
жазбай кетип, саптан жогорку ачыкка — үстү жакка «бар-бар» — деп жазган. Эгер ыр сабын
жазылышы боюнча «Айбаты бар, бар сөзү» — деп окуса маани келегей болуп калат жана
манызы боюнча кийинки ыр сабына такыр эле коошпойт. Контекстке караганда катчы ката
жазган сөздөрдүн манызы «зор, каар» болушу мүмкүн. Андай маани жалпы контекстке,
айрыкча кийинки ыр сабындагы мааниге толук туура келет.
2 үлкөн. Бул жазылышты «чон» деген сөздү катчынын «которуп» жазып (андай учурлар
да кездешет) койгону катары кабылдоого болбойт, тескерисинче «чоң» деген кыргыз сөзү ыр
сабынын муун ченемине жана ыргакка туура келбегендиктен манасчы өзү ушул түрдө колдонгон.
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Б ала жолборс сүрү бар,
А дегенде карасам
Ак ш ум кар1 куш тун үнү бар.
Карабай туруп бетине
Кабарын сурап билиңер,
Караймын — деп, кокустан
Капилет өлбө бириңер».
Баланын сөзү басылды,
Чогулган ж ы йы н ж азы лды ,
Суу боюна кош тигип,
Султаның тикти чатырды.
Чаты р тигип салганы,
Айдап барган калмагы
Көк жорудай уңкуюп,
Көк кытандай зуңкуюп,
К ы рка олтуруп калганы .
Ж олдош токсон мергени
Чогулушуп келгени,
Жондо турган буларды
Бери келгиле! — дегени.
Айыл башы Ж абагы,
Атайбеги ж анагы ,
Кызыл-Ойлук Куламбай,
К ыпчактардын М унары,
Кыргызбайдын А лапай
Кырдан булар барганы.
Ж аңы үйрөнгөн саламды
Кээ бирөөсү так айтып,
Кээ бирөө сылаа — деп,
Саламды билбей чала айтып,
А мандаш ып алыш ты,
Өңкөй алаш балдары
А ралаш ып калыш ты.
Алар сурап ар иш ти,
Ж акш ы кы лды ж акш ы лы к,
Ж ы пж ы лм акай алдырып,
Ж ы лкы бы здан какш ы ды к,
Кыруу дээр мал калбай,
Кыл куйруктан ж ан калбай,
Айрылдык эле аны к — деп,

1 шуңкар. Сөз оозеки сүйлөөдө «шуңкар», «шумкар» түрлөрүндө аралаш айтыла берет.
Манасчы өзү кайсы л үлгүсүн пайдаланганын так белгилөө мүмкүн эмес. Сөздүн көбүрөөк
ж олуккан ж ан а пайдаланылган түрү — «шумкар». Текстке уш ул түр берилди.
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А раниктин калмагы
Кетмек эле алып — деп,
Кыргын кы лы п кытайы н,
Кыргыздын бербей бир тайын,
Б алаага салып мангулун,
Баарын колго түшүргөн
Мал алуучу камбылын,
Ж акш ы лы к кылды акыр — деп,
Ж аңы тууган окшойсуз,
Ким деген бала баатыр? — деп,
Сурап турду кыргыздар.
А да кы ргы з баласы,
Абылгазы деген бар:
«Урматы аш ык бу бир ж ан,
Уругун уксаң кыргыздан,
Улуу черүү кол алып
Ушу жерге келген Ж ылдыздан,
Баш ы Бабыр, Ногой кан,
Манас деген бу бала
Бай Ж акы птан туулган,
Баш ы н ачып алаш тын
М аңгулга салган чуулган.
Ж акы п куу баш өтөт — деп,—
Ш акан туубай кетет — деп,—
Кыйналганда туулган,
Кыйырын бөлүп кыргыздын,
Кытайга салган чуулган.
Өлтүрүп Акунбешимди,
Чынмачындын кытайын
Чын жедирген кеш игин.
Мазасын алып Панустун
Кабары ж ок качырган,
Сыр боюнда калмагы
Сыңар неме калбады,
Кара деңиз чачылган,
С аятка тиккен чатыр — деп,—
Сап болгон кы йла каапыр — деп,
Ушу жерге келгени
Отуз алты күн болду,
Уктуңуз бекен мурунтан
Улук Манас баатыр» — деп,
Абылгазы сүйлөдү,
Манас деген бубу? — деп,
А нык тиктеп көрө албай,
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Айбатынан жүдөдү.
Сыйыр, жылкы, төө бар,
Кой деген мал бирөө бар,
Эшектен жаман ушу бар —
Эти жакшы доңуз бар,
Биз берүүчү союш бар,
Камдайлык — деп, союшту,
Анык сыйлаар конок — деп,
Камдоого какай-доңузду
Көңүлүнө алыптыр.
Доңуз арам деген — деп,
Отордогу ошолор1
Кулактары чалыптыр,
Кужулдашып турады,
Какайдан камдасакпы? — деп,
Жолдошунан сурады.
Жолдоштору кеп айтат,
Жолуң болгон туугандар,
Жолотпоңор — деп, айтат.
Жемек түгүл эттерин,
Көрбөңөр анын беттерин.
Шарияттын буйругун
Ката дебей кылыңар,
Андай арам нерсени
Тирүү койбой кырыңар!
Булардан угуп алышты,
Мегежиндин баарысын
Бел ашырып салышты.
Билет экен өздөрү
Өлтүрбөстөн, өз — деди,
Качып кетип калышты,
Торопоюн тостуруп
Тоого сүрүп салышты.
Тоодо жаткан оторчу
Кош башына бир семиз

1 ошолор. Кол ж азм аны н 171-бети ушул ыр сабы менен бүтет. 172-беттин баш жагындагы ач ы кка «Манас наманген калаасы н алганы» — деген сездор ж азы лган. Темалык милдет
аткарууга ы лайы кталган бул ж азуулар да манасчынын эркинен ты ш кары Ы. Абдыракманов кийин киргизген баш ка ушул түрдөгү тактоолор сы яктуу эле түп тускага негизсиз кийлигишүүлөр катары эсептелип, тексттерге кош улган ж ок. Б аш ка жердегилер сыяктуу эле
бул жердеги жазы лгандарды н да тексттерден коп кийин чийилгендигинде күмөн жок. Буга
сыянын өңү, тамгалардын кийинки реформаланган үлгү экендиги, стилдик белгилер (сөздордүн
бурулбай туура, орфографиялык эрежелерге ылайы к ж азы лганды гы ж. б.) күбо отүп туру-

120

www.bizdin.kg

4040

4050

4060

4070

Тай жетелеп алыш ты,
Эки-үч койду жетелеп,
Энтелешип барышты.
Колго түшкөн калм акты
Кошоктоп байлап коюшуп,
Алты койдон, бир тайдан
Ар кош уна союшуп,
Колго түшкөн калмагы
Кошо этине тоюшуп.
Айылдан киш и чаптырды,
Кошуун ылдам келсин! — деп,
Арстан Манас чакырды.
Ч акы ры кчы жетиптир,
Он жети күн болуптур
Ууга Манас кетиптир.
Бу М анаска нетти? — деп,
Ж оголуп кайда кетти? — деп,
А кылмандар кеп ай тат,1
А кы ры Манас соо келбейт,
Көрөрсүң бирди — деп, айтат.
Манастан бизге кеп келди,
Б алан жерден жоо көрдүм,
Бачым келсин — деп, келди.
Ш аш тырып бизге кеп келди,
Ш аар көрдүм — деп, келди.
Кылычтын салып мизине,
Тулпардын салып изине,
Адам айран калгандай
М анастын ар бир ишине.
Н айзанын салып учуна,
Билектин салып күчүнө,
Дагы бир чы кты к десеңер
Бир калбанын ичине2.
Калбасыз Манас жүрбөс — деп,
Дагы бир бар десеңчи
Калабалуу дүрбөш — деп,
Куп3 сыйынып баарысы,

1 аитыб. Катчыдан ката кеткен. Стиль бузулбоо ж ана контекст туура ачылуу үчүн бул
жерде «айтат» — делиш жөндүү.
2 ичине. Создүн туура формасы «ичинен» болуу керек эле. Вирок бул жерде эч ката ж ок.
Жогорку саптардагы «учуна», «күчүнө» деген сөздөргө уйкаш тыруу үчүн манасчы өзү сөздү
ушул түрдө «бузуп» айткан. Мындай мүчүлүштүк оозеки сүйлөөдө, айры кча ыр тексттерин
аткарууда анча сезилбейт.
3 хоф.
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Кужурашып карысы,
Күлүктүн баарын байлашып,
Күрөөкө* тонун жайлашып,
Күл азагын* шайлашып,
Аскер антип жатыптыр.
Абунасыр кожого
Кабарчы барды ошого,
Көкөтөй баштап карыга,
Көп аскердин баарына.
Айтып кабар салыптыр,
Абыр-шабыр ат минип,
Ат минсе да бат минип,
Аскер дүрбөп калыптыр.
Оор кошту таштаңар,
Бара турган жолуңду
Баймырза, Жанай баштаңар,
Урунуучу тоо кайда,
Урушуучу жоо кайда,
Аша турган бел кайда,
Атыша турган эл кайда?
Айдаркан, Бакай барыптыр1
Калкына барган кабарчы.
Отордо жаткан малчыдан,
Мал караган жалчыдан
Барган экен бир адам.
Араник колу киргенин,
Айдап жылкы тийгенин,
Биз көрдүк Манас баатырды
Миң кишини токсону
Топодоюн сапырды,
Канчасын кырып өлтүрдү
Кажылдаган каапырды,
Миң ат болду олжобуз,
Кыраан Манас баатырдын
Кылган иши болжолсуз.
Октой кула ат астында,
Каапырдын жүргөн кастында,
Байланган бугу бүйүзү,

1 барыбтыр. Ушул ыр сабы белгисиз себеп менен 4082-ыр сабынан мурда жазылган. Ошол
бойдон калтырганда сүйлөмдөгү нук бузулуп, маани чаташып, ойду туура кабыл алуу кыйындап калат экен. (Ушул арада, балким, катчы жазбай таштап кеткен ыр сабы, же саптар
болушу да ыктымал). Ошон үчүн Манас жиберген чабаганчы Айдаркан менен Бакайга барып, билгендерин баяндагандыгын туура кабыл алууну жеңилдетүү үчүн текстте ыр сабынын
орду алмаштырылып бул сап 4083-сап катары берилди.
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Баарыбызга дайын жер
Дайранын бул бүйүзү1.
«Азат-Бел, Ак-Сай» — деген бар,
Анда да биздин элден бар,
Кара-Жаңгак, Жийдели,
А да биздин жер эле,
Куйдум-Салаа, Үч-Жыгач,
Башы Чанач бел эле,
Ар жагына караган
Алоокенин эли эле,
Араник деген шаар эле,
Араникти бийлеген
Бир калдайы бар эле,
Атын айтат Ашарсуу
Панус кандын жээни эле,
Ушу жерден жүргөндө
Үч күнчүлүк жер эле,
Алоокенин буйругун
Кыла турган неме эле,
Алоокеден кол келип,
Кол келсе да мол келип,
Ашарсуу тутуп жаткандыр
Алоокенин буйругун,
Белге таңып Манасты
Анык баскан окшойбуз
Ажыдаардын куйругун.
Ордо шайы, көк жеке*
Орчун Кокон, Маргалаң,
Ыспараны, Алай бар,
Ыксыз арбын эли көп,
Ырасын айтсак жери көп,
Биздин элдин кабарын
Каттагандан уккан го,
Казатка калың кол жыйып,

' бүйизи. Окуялардын ирээттүү өнүгүшүндө ушул жерлерде үзүлүү байкалат — Манас
колду чакырып кел — деп жиберген адам өзү көргөндөрүн Айдаркан менен Бакайга баяндап
жаткан (баяндоодо, жалпы эле сюжеттин ушул жерлеринин көбүндө стилдик да, окуяларды
ирээти менен так баяндоо жактан да мүчүлүштүктөр арбын, кабарчы Айдаркан менен Бакайга барган жер, ал өзү билгендерди баяндоо учурлары — 4089 - 4090-саптар арасы ж . б.) окуя
бүтпөй эле 4103-ыр сабынан тартып Көкөтөйдүн сөзү башталып кеткен. Үзүлүү бир-эки саптын көлөмү менен чектелбейт. Кыясы манасчынын көңүлү негедир алаксып, ж е башка себеп
менен оюн токтотуп, кадимкисиндей айтып бере алган эмес өңдөнөт. Контекстке караганда
үзүлгөн жерде кабарчынын айткандарын угуп, ал жердеги билермандар өзүнчө кеңешип,
ошол кеңеште — пикир алмашууда Көкөтөй өз оюн айта баштаган маалыматтар бар өңдөнөт.
Мүчүлүштүктү манасчынын оорусунун башталыш белгилери катары түшүндүрүүгө да болот.
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Чалгын чалып чы ккан го,
Калмак экен биздин эл
Бөөдө жерден чабылып,
Бөрү жолдуу* эр Манас
Издегени табылып,
Ж ы лкы сы н айрып алган го,
Бу келгендин сөзүнө
А йтканы на карасак
Ашарсуу элин кыйраты п
Аябай кыргын салган го,
А раниктин ш аарына
Арстан Манас баатырың
Барм ак болуп калган го».
Баш тап сөзүн Көкөтөй
Баары на айтып салганы,
Бай аба, токтой турчу — деп,
Б акай сүйлөп калганы:
«Коңшу болуп каапырга,
Короолош жүрүп ж акы рга
Коркуп калган кепти айтып,
А ралаш жүрүп каапы рга,
А нж ы янда ж акы рга
Азып калган белемсиз,
Алдырып коюп Таш кенди
Ш ашып калган белемсиз,
Алооке менен Ашарды
А ж ыдаарга теңейсиз,
Айдаркан менен Манасты
Адам дебей не дейсиз?
Оюнду терең ойлоп бол,
Үстүңүздө жатыптыр
Он бир жүз миң калы ң кол.
Көрүп турат көзүңүз,
Көбүн-азын ылгаарсың
Не да болсо өзүңүз,
Адамдын ачуу келгидей
Арбын — деп, айткан сөзүңүз.
А нж ыяндын журтуна
Алооке каны баш бекен,
А рты кча дөөлөт мас бекен,
Алаш урук болгону
Ант ургандан аз бекен?!
Алда таала ж ар берип
Азыр алдык Таш кенди,
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А лып келдик жогортон
Албан түрлүү баш ка элди,
Илебин менен Каш келди,
Текес менен Куясты,
Тейиш болду мурасчы1,
Кан көтөрдүк Тейишин,
К алкы койду кейиш ин.
Кер-Көлдөн алдык Оргону,
Лаңги-Таба*2, Суңшоону
Мунар, Кайып торгоду.
Бойгутта ж аткан Кубанды,
Бой-боздотуп буларды,
Арсыны алдык Кочкордон,
Аман турса бул иниң
А аламга салат козголоң.
Даңгүдөн алды Кеминди,
Талкалап кы йла элини,
Буздук Булагасы нды ,3
Өлтүрүп Акунбешимди
А ңкайтты к алтын тагыны,
Далакүшөң талаңды,
Талкалады к Чуудагы
Далай мыкты калааңды.
Ш амыңш аа кентти*4 —
Алды калаа Чудуңду5,
А лып келди бул иниң
Аман койбой бирини,
Алапудуң6 калдайды,

мурас. Ушул түрдо айтыла бериши да мүмкүн. Туурараак, тагы раак үлгүсү — «мурасчы»
2 лаңги тобе. Топоним «лаңги таба», «лаңги тобе» делип аралаш ж азы ла берет. «ЛаңгиТобө» болушу да мүмкүн. Буга чейин бул жер аталыш ы «Ланги-Таба» түрүндо берилген эле.
Ошол үлгү сакталат.
3 бласагунды. Бул ж азы лы ш та «Баласагун» делип окулуу тийиш . К атчылар топонимди
«Булагасын», «Баласагун» түрлөрүндо аралаш ж аза беришет. «Баласагун» түрүндо адатта,
сабаты бир топ дурус, деңгээли боюнча бир топ кеңири маалы матка ээ катчы лар чийиш ет.
Ушул себепке негизделип (андай катчы лар манасчы айткан үлгүнү ката деп эсептеп, уккан,
же окуган маалыматтарына таяны п өзүлорү билген топоним Баласагунду ж азы ш ы ыктымал) манасчы озү айткан үлгү катары «Булагасьш» берилген эле. Чаташ уу пайда болбосун
үчүн ошол буга чейинки алынган үлгү сакталат.
4 кентти. Шамың шаанын кенти — шаары маанисинде. Шамың шаанын турган шаары — чудуң.
5 чидуңды.
6 алапидуң. Буга чейин тексттерде, айры кча Манас караткан катары саналып ж аткан
кытай-калмак баш каруучуларынын арасында бул түрдогү, ж е уш уга ж акы н айты лган ысым
жолуккан жок эле. Бирок манасчы, адатта, мурда ж олукпаган ысымдарды деле атай берет.
Бул жеке эле Сагымбайга гана эмес, ж алпы эле эпосторго мүнөздүү көрком ы ктардан.
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Аман жүрсө бул иниң
Алдыратар далайды.
Амбал* экен Сокулук,
Алда таала жар берип,
Анын да мээсин чокудук1,
Калкы калың ит экен,
Адамына сан жеткис,
Карап Акунбешимге,
Аскери жүз миң бүт экен.
Каар булта сүрөтү,
Канчалык калкы дүрбөдү,
Канкор иниң өзүнө
Кармаша албай жүдөдү.
Үч-Турпанда коюптур
Бир батмандай чоюнду,
Аа кылган жасалгасына
Алаштын көбү тоюңду.
Кетелик шаарын кемирдик,
Кеше-Камшы2, Канарды,
Кыргыз кылдык аларды,
Колунан келсе бул кытай
Аяп бизди каларбы,
Чырмапчымын кентини,
Чыгарбай алдык биз аны,
Кетеликтин калаадан,
Кейишин тартты алардан,
Тулус жан-жуң, Мерки дөө,
Кетеликтен жол бербей
Уруш кылып жуз миң жоо,
Алып каапыр колунан,
Угуп көрсөк Алаш кан
Шо жерде өлгөн жолунан,
Атадык Олуя-Ата — деп,
Алооке арбын дегениң
Аңдап турсам кандай кеп?
Атабыз салган Ташкенге
Азып калган экенсиң,
Алдырып коюп башка элге

1 чокыдык. Жазылууну «чукудук» деп окууга да болор эле, маани контекстке каршы
келбейт. Бирок, ушул сөзгө уйкашкан жогорку саптагы «Сокулук» — деген сөзгө караганда
манасчы айткан үлгү — «чокудук».
2 кша камшы. «Киша-Камшы», же «Кече-Камшы» катары окулушу да ыктымал. Так
кайсыл түрдө айтылышын тактоо мүмкүн эмес.
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Жашып калган экенсиң,
Кошоматты көп кылып
Тасып калган экенсиң,
Бабабыз салган Ташкенди
Басып калган экенсиң,
Башкадан улук көп келип
Азып калган экенсиң,
Букара сөзүн айтууга
Тасып калган экенсиң,
Өлбөй туруп өз көрүң
Казып калган экенсиң.
Өлбөй калган жан барбы
Өкүматта турганда,
Өлгөнүңдү билбейсиң
Өзүңдү жаңы тууганда.
Туулдуң, өлдүң — муну бил,
Тунук түрктөн биздин зил,
Түрк уругу алашсың,
Түгөтөм деген душман көп,
Тирүү жүрөт Манасың!
Дүбүрө кан, Кырмуз1 шаа,
Түгөнүп болду алар да.
Алда жар берип алашка,
Ар канча кандар асылды
Азыркы турган Манаска.
Айылы жакын кытайга
Алтайдын жерин жердедик,
Арбак урган каапырга
Намысты колдон бербедик!
Нааман атаң жеридир,
Айланаңдын баарысы
Алты уруу алаш элидир,
Алоокеден корккон соң
Бу бир алжыгандын кебидир2.
Аксакал сени не дейлик,
Алооке жакын турат — деп,

1 кырмыш. Катчыдан ката кеткен. Бул белгилүү каарман, адатта, Кырмуз ш аа — делип
аталат.
2 бу бир алжыгандын кебидир. Ыр сабы эки колонка түрүндөгү ыр саптарынын арасына,
ылдыйдан жогору карай туурасынан ж азы лган. Кол тамга катчы ны н өзүнүкү, сы я да баш ка
'ыр саптары ж азы лган көк сыя. Кыясы ж азуу баш ка текстер менен бир эле учурда жүзөгө
ашырылган. Катчы сапты жазбай кетип, тактоо киргизген өңдөнөт.
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Аны не үчүн элейлик1».
Бакай айтып салганы,
Бакайдын сөзү маакул — деп,
Баары журт кабыл алганы,
Баатыр Манас үстүнө
Бармак болуп калганы.
Жанадил кандын кызыл туу
Жалтылдатып аштаган,
Жүз токсон төрт жыл болгон,
Көбөйүп кытай келген соң
Аштамак түгүл ал тууну
Көргөзбөй катып таштаган,
Жанадил уулу Абытка,
Кытайлар тарткан табытка,
Көкөтөйгө жеткенче
Көрсөтпөстөн катыптыр,
Көп жылдан бери жатыптыр,
Курун салып мойнуна,
Жашын төгүп койнуна,
Бабам Угуз арбагы,
Балдардын кетпей арманы
Бабамдан калган чоң Ташкен
Ыраспы колдо калганы,
Тоо таянган угузду,
Кырдагы угуз уулу — деп,
Кыр угуз атка жугузду,
Бас болуп кетип баштаган,
Мына ушунум ыраспы
Бабамдын туусун аштаткан,
Жамандык көрдүк баштатан,
Жаратканым кут кылсын
Жанадил туусун аштаткан.
Алаштан берки балдары
Арман менен калганы,
Алданын берген жардамы —
Арбактар колдоп калганы,
Асты болуп алты ата,
Алаштын калган уругу
Ар тарапка чачылып,
Алсырашып куруду,

1 элейлик. Ж огорку ыр сабы менен ушул сап барактын (178-бет) сол жагындагы ачыкка
ылдыйтадан жогорку карай туурасынан бири бирине улай ж азы лган. Кол тамга катчынын
өзүнүкү. Кы ясы тексттер ж азы лы п ж атканда кандайды р себептер менен жазылбай калган
ыр саптарын ордуна коюп, тактоо киргизилген.
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А як-баш ы жыйылы п
Азыр келип туруубу,
Алда таалам кут кылып
Кабыл кылгай мунуму,
Угуз кандын тунугу,
Ушу Нааман туругу,
Түрктөн мурун Наамандыр,
Түрк уулу жерин алган соң
Түркстөн атка калгандыр,
Бирден бирге көчүргөн
Бир ж араткан Алдамдыр,
Миң ж аш аган бир ж ан ж ок,
Ойрон болгон дүнүйө,
Опасы ж ок жалгандыр!
Кылганым калсын кылымга,
Кылычым калсын кынымда,
А йтканы м калсын ааламга,
Ак таала сенден тилеймин,
Атагым калсын көп жанга!
Кылганым калсын алаш ка,
Ж аш ы ганда сугарган
Ж ар берсин Алдам Манаска!»
Көкөтөй туусун аштады,
Көңкү аскерди баштады,
Бир кудайга жалбарып,
Көзүн ыйлап жаш тады.
Көтөрүп алтын туусуну,
Көзүнөн төгүп суусуну,
К өк1 жаңыртып чуусуну,
Жүз миңдени он сегиз,
Жүрдү баары теп-тегиз.
Ата уулу ар бир берендер,
Н айзакерден эрендер
Карыга салып найзасын,
Кармаш канда бабаңар
Каапырдын алган айласын,
Көрсөк — деп, уруш, душманды
Көбүрөөк самап жүрүүчү
Көй каш калар кайдасың?!
Кылычты белге чалыш ты,
Карыга найза салыш ты,

1 көң. Катчыдаи кеткен ката, туурасы — «кок».
9 -2 2 2 5
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Калың аскер дүңгүрөп,
А раник ш аар кайда? — деп,
Ж олго кирип калы ш ты .
М ылтыктуу м ы лты к асынып,
Б ы як к а бери жүргүн — деп,
Б ы лкы лдата бастырып,
Тулпардын тийип туягы ,
Ж ердин баарын каздырып,
Күчүн айтып сүйлөшүп,
Кебээ курсак* чалдарын,
Кетти таш тап кош уна
Кейпи жаман балдарын.
Бели катуу, бек айбат,
Бейили катуу, кара нээт,
Өлөрүн билбес өктөмдөр,
Өкүмат менен өскөндөр,
Кайраты толук камбылдар,
Кармаш кан жоого даңгылдар,
Бетке алса атып ж ы ккандар,
Белсенип ж еке чы ккандар,
К апкага керней коюлуп,
Караса көңүл тоюнуп,
Кара жер жүзү жоюлуп,
Ташкенди басып тозоңу,
Ж андуудан жүрөк калгысы з
Дабыртын укса ошонун,
Ордодо доол согулган,
Оёндун баары чогулган,
Көчөсү чаңга көмүлүп,
Көккө тозон бөлүнүп,
Көпкөк темир көрүнүп,
Душмандын каны төгүлүп,
Туш-туштан туулар көтөрүп,
Сурнай көгөн учкандай,
Көпчүлүгүн караса
Көйкаптын ш аарын бузгандай,
Тоолуу-таштуу жер менен,
Толкуган дайра сел менен,
Токсон уруу эл менен,
Токсон уруу өзүбек,
Түмөн түрк өзү — деп,
Ара кенттин ш аары — деп,
Наамандын азып-тозгону
Алган экен аны — деп,
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Алда таала ж ар берсе
Аман калбас ж аны — деп,
Агар суудай каны — деп,
Өзү келип катылды,
Өзү келген каапы рга1
Өткүр Манас татыды,
Каалаган экен калбаны,
Калба сүйгөн каапырдын —
А раниктин шаарынын
Чыгарбы — деп, далдалы
Алаш уулу болгону
А лууга жөнөп калганы.
Эки түнү, үч күнү
Ж олдо жүрдү бүтүнү,
А раниктин ш аарында
Болгон экен күтүүнү.
Күтүнүп ал да болуптур,
Күкүрттөй аскер толуптур,
Кыйтууча келип кутуруп,
К ыргынга баары тутулуп,
Кыйтуучанын колунан
Миң киш иден он үчү
Араң барып кутулуп,
Көрбөгөндү көрдүк — деп,
Көнбөгөнгө көндүк — деп,
Көбүбүз анда өлдүк — деп,
Тоосунан ж ы лкы алдык — деп,
Тобунан киш и чыкпады,
Токсон киш и бир келип
Токтолбостон кол салды,
Тополоңго калды к — деп,
Алар токсон, биз бир миң,
Бири миңдик билинди,2
Билбейбиз кайдан чы кканы н,
Тоодон келип илинди.
Жүзгө бири жүдөгүс,
Элүүнү бирөө эске албас,
Беттешип ага жоо калбас,
Бетине келген бендеси
Бери багып, соо калбас,

1 капырды. Кыясы катчыдан ката кеткен. Мааниси боюнча да, стилдик ж ак тан да туура
келүүчү үлгү — «каапырга».
2 белинди. Катчынын катасы, талап кы лы нган туура сөз — «билинди».
9*
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Тоодой кула ат астында,
Токсон ж игит каш ында,
Адам эмес, бериби,
Эрендердин илгерки
Эр Үрүстөм эриби,
Ж е араптардын илгерки
Азирет Аалы шериби,
Дагы да өлбөй тирүүбү,
Самнаармандын бириби,
У кканда мындай улук жок,
Бери, дөөдөн болбосо
Бендеден мындай урук ж ок,
Үшүн алган урушту,
Угуп адам көрбөстүр
Ушу түрлүү жумуш ту,
Миң киш и менен бир өзү
Бир ийменбей урушту.
Сайса найза тешпеди,
Чапса кы лы ч кеспеди,
Анын колу тийгенден
Аман киш и кетпеди.
Кыйтууча мурун бет болду,
Анын бою таш болуп,
Биздики эндей эт болду,
Бир киш иге миң киш и
Алы келбей кырылган
Абыдан азап кеп болду.
К ы зталакты н денеси
Темир беле, таш беле,
Миң киш илер жабылып
Бир канча найза жанчты эле,
Атып, чаптык туш-туш тан,
Ал келип уруш кылганда
Алек болдук бир муштан.
Бөрү тийген кой болдук,
Бөлөгүңдү билбедик,
Оторчуга той болдук.
Токсону келип калганы ,
Кыйынсынып Кыйтууча
Тосуп уруш салганы,
Барган жерде Кыйтууну
Топ кылып атып алганы,
Кыйтууң качкан — деген сөз
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К ылымга макал калганы.
Көрдү барган он үчүн,
Манастын айтып бар күчүн,
Аны уккан сон Ашарсуу
Аскерин ж ыйды бүп-бүтүн.
Алооке кандан алыптыр,
Азырланып калыптыр,
Аскери кумдай толуптур,
Баргананы н1 тарабы
Баары н азыр санады.
Сегиз жүз миң кол болуп,
Селдей аскер мол болуп,
К ачкан Нааман баарысы
Ж ы йы лган экен торголуп,
Кара ш аар, Камбылдан
К ачкандын баары барыптыр,
Даңгү ш аар, Кырмуздан
Ш аш кандын баары барыптыр,
Куяс аяр, Текестен
Куугандын баары барыптыр,
Ш аарын тамам алдырып
Кургандын баары барыптыр.
Булагасын, Даңгүдөн
Бузулгандар барыптыр,
Дала, Үкшен шаарынан
Кысылгандар барыптыр.
Мергендик кылып бетке алса
Ж азбагандар барыптыр,
Ата динин кубалап,
Азбагандар барыптыр,
Бала-каты н баарысын
Таш тагандар барыптыр,
Каар булта, Кетелик
К ачкандары барыптыр,
Кара-Буура, Чаткалдан
А ш кандары барыптыр,
Лаңги-Таба, Суңшоодон
Ш аш кандары барыптыр.
Эки жүз мин кол болуп,
Эки ж актан барганы
Эсебине карк толуп,
Кетмен-Төбө, Аксыдан

1 Фргане.нин.
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Келген экен канча ж ан,
Төрт жүз миңге толуптур,
Ашарсуу колу ж ы йы лы п,
Азар түмөн болуптур.
Кеселик деген балбаны
Кездеш мекке барганы.
Алтымыш аяр, жүз балбан,
Айбатын көргөн таң калган,
Алардын баары нак каапыр
Л аанатка жалбарган,
Алоокеден тил алган,
Уруш ка кирчүү бу дагы
Сегиз кумпар бил алган,
Он беш жүз миң кол болуп,
Ой менен тоого карк толуп.
Күрсүсү бар колунда
Бүтүн тыттан сабы бар,
Төө ордуна жүк арткан
Төрт кериги дагы бар,
Төгөрөктү чайкайм — деп,
Кеселик келген чагы бар.
Калмак, кы тай, маңгулду
Шол аскерди сен бил — деп,
Кеселик дөөнү кан кылды,
Көпкөк темир кийинип,
Көргөндөрдү таң кылды.
Ишинин ж ок кы нты гы ,
И йниндеги мылтыгы
А лты таш* жерден атканын
Ар кандай болсо ж ы ккандай,
Азаматтар ичине
Ж өргөлөп кирип, чы ккандай.
А зы ркы га калганда
Ж ары м арба1 дарысын,
Бир дүрмөттөп баарысын2 ...

1арба. Сөз оозеки сүйлөөдө «арба», «араба» түрлөрүндө айтыла берет. Бул жердеги жазылышты катчы берген үлгү дешке болбойт, манасчы өзү ушул түрдо айткан. Эгер ал «араба»
деп толук жана туура үлгүдө айтса (манасчы «араба» дегенди «арба» — деп айтпайт, бул сөз
мурда бир нече жолу «араба» түрүндө эле айтылып кезиккен) ыр сабындагы ыргакка зыян
келмек.
2 барысын. Ушул ыр сабынан кийин бир, же бир нече ыр сабы жазылбай кеткен өндөнөт —
ой аягына чыкпай, сүйлөм бүтпөй калган. Манасчы жаңылганын, же катчы каталык кетиргенин так белгилөө мүмкүн эмес. Ой аягына чыгуу үчүн, контекстке караганда, мылтыктын
атылганынын айтылуусу зарыл эле. Жарым араба дарынын баарын салганы менен гана ой
үзүлүп, андан кийинки аракет баяндалган эмес. Кандай сап, же саптар түшүп калганын
болжоп айтуу кыйын.
'
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Даш казандай* огу бар,
Жоого атуучу тобу* бар,
Ж олукса бенде ошого
Не деп айтар жообу бар,
Ай балтасы жүз батман,
Ш илтеген жоосу тим ж аткан,
Кылычы бар белинде
Кырк батман темир кылдырган,
К ы ры лы ш кан жоо болсо
К ы йкы ры к менен тындырган,
Беш жүз батман күрсүсү*
Чапса таш ты сындырган,
Үч жүз кулач сүнгүсү,
Бул каапырда бар экен
М урунку элдин үлгүсү.
Ата турган ж аасы бар
Атан төөнүн белиндей,
Астындагы карала ат
Басканы сырттын желиндей,
Сүрөтү ж ы лкы чалыш тан,
Керик менен алыш кан,
Чала керик тукуму,
Ж ан өлчөбөйт ушуну.
Канча күн ж аты п камданып,
К айратын көргөн таңданып,
Ж еке башы саадакка*
Ж ети жүз ок байланып,
Аскер айдап, кол баштап
Ж ел куш ундай айланып,
Лайламалуу! — деп,
Л аанатка жалбарып,
Таш кенди чантуу алды — деп,
Ы рас жаман арданып,
Алоокенин ала туу
Байрагы учуп жалпы лдап,
Баары каапы р жер көчүп
Барабан согуп данкылдап,
Таш кенге талкан чалбасам,
П ануска тийген ким болсо
Баш ы н үзүп албасам,
Кез келгенин ж утпасам '
Кеселик болбой калбасам,
Айбаты менен туу тигип
135

www.bizdin.kg

4620

4630

4640

4650

А раниктин ш аарына,
Атасы ынды тарабы,
Энеси кы тай жалабы,
Аты ушунун Кеселик,
Адам жеңип алабы.
Анын бар бир жолдошу,
Аты Талап, маңгулдан,
А лы ш кан жоосун нан кылган.
Экинчи болгон жолдошу
Эч адам беттеп баргысыз
Эмикинин жолборсу,
Аты — Соксок, м анж улук,
А нж ы янга зор улук.
Кетеник деген бири бар,
Кетпеген кара ж ини бар,
Л айламага жалбарган
Дап кытайдан дини бар,
Ш акурш аа аттуу баатыры,
Ш аарына түк койбой
Айдаган экен акыры.
Кеңди-Бадам1 тоосу бар,
Кенди-Бадам тоосунда
Күрөңдү2 — деген баатыр бар
Кере кары ш оозу бар.
К ачалык аттуу калдай бар,
Кайраты анын далай бар.
Үкирия, Будабил,
Үлкөндөрдүн аты ушул,
Окусаң ойлоп ж уда бил.
Санамар деген бири бар,
Санап атын билип ал,
Дагыстанга урушуп,
Талкалатып аскерин,
Тилмеч кы лган тили бар,
Сезбеген сегиз били бар.
А тактуу он балбаны,
Ар бирөө он балбан
Өзүнө нөкөр* алганы,
Түтөр эмес урушса
Бу дүнүйө ж алганы .

1 кенди бадам. «Кендүү-Бадам» катары окуса да болот. Топоним катары, кобүнчө, «Кенди-Бадам» түрүндө жолугат.
2 куренди. Ж азы лганды «Күрөңдү». «Күрөндү» катары окууга болот.
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Чы ныш , Күнөм, Тобукбаяры,
Алоокенин өзүнүн
Ж аны н багар аяры.
Заңги деген бири бар,
Санап атын билип ал,
Кемелек, А так аярлар,
Ар бир түрлүү өнөр бар.
А лты аяр анык жараган,
Ар бирөөнө он аяр
Кызмат кылып караган.
А ярлы кты алардан
Үйрөнгөнү дагы бар,
Үйрөнө албай кем тартып
Сүйрөлгөнү дагы бар,
Уруш көрбөй, жоо көрбөй,
Урушар ж ан барбы? — деп,
Күүлөнгөнү дагы бар.
Сап-сап кы лы п аскерин,
Санап айдап көп элин,
Алоокенин алтын туу*,
Айчыгы алтын ж аркы лдап,
Ала байрак желеги
Асабасы* жалпылдап,
Арбындык эмей эмине,
Алты жүз керней* бапылдап.
Дагыра* чалып, дап* кагып,
Д анканы на атынын
А раник жери тапталып,
Аскерин көрүп көпсүнүп,
Кеселик кедей мактанып,
Дүйшөмбүнүн күнүндө
Калаадан чыгып аттанып,
Добулун* согуп күңгүрөп,
Тоо көчкөндөй дүңгүрөп,
Таралы к тоонун оюна,
Аскердин чети курт кайнап
Кара-Суунун боюна.
Аларды таш тап коюңуз,
Алаш уулу кол чы ккан,
Ташкенден тарап жол ч ы к к ан ,1 ...

1 чыккан. Ушул ыр сабынан кийин бир, ж е эки сап ыр ж азылбай калган (балким манасчы өзү эле унутуп, айтпай кеткен болушу да ыкты м ал) өңдөнөт. А нткени, баш талган
сүйлөмдөгү ой аягына чьша айтылбай калган.
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Жүз миңдени он алты,
Жүрүп алаш көп калкы,
Түрк уулунун түбүндө
Уруштан коркпос өз салты,
Кайсысы кечип өйүзгө,
Каапыр менен кармашса
Кайыл болуп ол ишке,
Кайсысы калып бүйүзгө,
Арттан келер черүүгө*
Ашыгышып ынабайт
Аш кайнамга күйүшкө,
Чыгып Чыйырчык тоосунан,
Чырмалып сеңир коосунан,
Чаткалдын кара тоосу бар,
Кара-Буура сайынын
Кең өзөн талаа коосу бар,
Түрлүү кие, талы бар,
Дүнүйө жыгач баары бар,
Адырга салып бел ашып,
Адырмак-адыр жер басып,
Улуу дайра бойлошуп,
Урушту оюндай ойлошуп,
Ычкырдык өзөн четине1,
Араңиктин шаарына
Карай турган бетине,
Аскер келип калыптыр,
Араңиктин четине.
Жата турсун колуңуз,
Жайдары Манас не болду
Кабарынан болуңуз.
Отордон орун алыптыр.
Эки күнү, эки түн
Эр Манас жатып бүп-бүтүн,
Улуу жолго бет алып,
Ушу жерден аттанып,
Аксай менен салыптыр,

Эпостогу бир окуядан экинчи окуяга өтүүдө манасчылар кеңири пайдалануучу көрком
ыктагы негизинен өзгөрбөй бир калыпта туруктуу айтылуучу салттык сүйлөмдүн биринчи
бөлүгү — аларды таштап коюнуз» айтылган да, экинчи бөлүгүн түзүүчү «кабарынан болуңуз»
берилбей калган. Контекстке караганда ушул саптан кийин «Кабарынан болуңуз» — деген
бир сап ырдын, же стилдик мүчүлүштүк болбоо үчүн «Түмөн аскер кол чыккан, «Кабарынан
болуңуз» — деген эки саптын болуусу зарыл эле.
1
кетинди. Жазылгандан маани чыкпайт. Кыясы катчыдан ката кеткен. Кийинки ыр
сабындагы буга уйкашкан бетине» деген сөзгө караганда бул жерде «четине» делиш жөндүү.
Сөздүн мааниси контекстке каршы келбейт.
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А йдаркан, Б акай, эр Көкчө
Астынан чыгып калыптыр.
«Эринбедиң, шашпадың,
Кеттиң эле уу кылып,
Эмне калба баштадың?
Көрсөң адам баласын
Көп асылып каласың,
Көрүнгөн жандын баары жоо,
К арыш ты ш ка бастырсаң
Бир келбейсиң аман-соо,
Караргандын баары жоо,
Карыш ты ш ка бастырсаң
Кагы ш пай жүрбөй аман-соо.
Алган болдук Таш кенди,
Азыр кайдан таптыңыз
А ты ш а турган баш ка элди?
Эми ушу ж алган дүйнөдө
Уучтасам дейсиң учканды,
Дагы кайдан таптыңыз
Уруша турган душманды,
Күрөшө турган балбанды,
Күндө урушуп, коогада
Күлдү журт көрбөй байдаңды.
Катынды көрбөй, казат — деп,
К алкты н баары да жүрөт
Кара ж ан тынбай азап жеп.
Б ала көрбөй казат — деп,
Баары кы ргы з, алаш ың
Басып жүрөт азап жеп.
А лайдан чы кты к аттанып,
А кы ры тынчып өлбөдүк
Ар тарапка чаң салып.
Баш тап чы кты ң кыргызды,
Басып келдик Ж ылдызды.
А ккелтең аттың, түздөдүң,
Ак болот чаап миздедиң,
Н аамандыкпыз биз — дедиң,
Алгандан соң Ташкенди
А нж ы ян деген балааны
Азыр кайдан издедиң?!
К алк эсинен жаңылып,
Камоодо жүрөт сабылып,
Катын менен баланы
Капаланып, сагынып,
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Караргандан көрүнсө
Катылам — деп, койбойсуң,
Кабыландай чамынып.
Үшүнтүп жүрүп талаада
Уруулу кыргыз көп журтуң
Үй көрбөй өлүп калар да.
Арзып жүрүп талаада
Атпай алаш баласы
Арманда өлүп калар да.
Ж амандын мойну кы л болду,
Үйдөн чы кканы ңы зга
Үч ж арым артык ж ы л болду.
Көргөзбөй үйдү өлтүрүп,
Көмүүсүз таш таар бекенсиң,
Кетирбей үйгө өлтүрүп,
Кепинсиз таш таар бекенсиң!»
Ачууланып эр Б акай,
Айтты сөзүн бир далай.
Кабылан Манас кеп айтып,
«Кандайсың, аба,— деп, ай ты п ,—
Кырдуусунган душ манга
К ы ңкайы п1 кантип калайы н,
Кыңкайып ж ата бергенче
Кыргызды кырып салайын!
Катылып келген душмандан
Качып кантип калайы н,
Качып андан калганча
Кармаш ып жүрүп а көрө,
К азакты кырып салайын!
Өөдөсүп келген душ манга
Өлүшпөй кантип калайы н,
Өлүп алып дүйнөдөн,
Алым келбей, өлдүм — деп,
Өкүнчү ж ок барайын.
Кырдуусунган душ манга
Кыргынды кы зы к салайын,
Кырылыш ып өлдүм — деп,
К ы ям атка барайын!
К ы зы талак Кыйтууча
Өзү келип кол салды,

1 каңкайыб. Маани контекстке так туура келбейт, кы ясы ката кеткен. Талап кылынган
туура сөз — «кыңкайып».
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Өкүмсүп келип ж ы лкы алды.
А йылга келип кол салды,
А раниктин ш аарынан
А ттаныптыр атайлап,
Айдады ж ы лкы айгайлап,
А йылдагы туугандар
А ттарынан айрылып
Карап калды көз жайнап.
Кыргыздын көзү ж айнады,
К ы йкы ры п ж ы лкы айдады,
К ы ж ырым жаман кайнады,
Кайнаган соң кы ж ы ры м
Кыйласын бакыр жайлады.
К азакты н көзү жайнады,
Каңгайлап ж ы лкы айдады,
К аңгайын угуп алган соң
К алмактан экен бу да — деп,
Кайратым жаман кайнады,
Кайратым таш ып толгон соң
Канчасын Манас жайлады.
Комсунсаңыз көрүңүз
Ж ети жүз жерге киргири
Колдо ж атыр байланып.
Чалгынчысы бул экен,
А раникте Ашарсуу
Бар аскерин даярлап,
Ташкендеги алаш ка
Жүргөнү ж аткан кул экен,
Дугул калм ак уругу,
Душмандын бири бул экен,
Панус кандын жээни экен,
Баатырсыган кем экен.
Ааламдан бийик тоо таппай,
А нж ыяндын улугу
Алооке каапыр соо жатпай,
Таш кенди кыргыз алды — деп
Тамаш аны салды — деп,
Аскер алып саны жок,
Азыр сизден, абаке,
А янып калар ж аны ж ок,
Кошуун ж ыйды саны ж ок,
Азыр сизден, абаке,
Коркуп калар ж аны ж ок.
Ж ы лды зга ж ыргап кетебиз,
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Н аамандагы кыргызды
Ж ылас кылса нетебиз?
А лтайга ж ыргап кетебиз,
Аман койсо кудайым
Бар-Көлгө барып жетебиз,
Түркстанда алаш тан
Түк к °йбой кырса нетебиз?
Упалуу беттен кан акса
Убалы1 кимдин мойнуна,
Сурмалуу көздөн суу акса
Ж аш ы кимдин койнуна?
Биз кеткен соң бу жерден
Бирин койбой бул элдин
Кыргызга кы ргы н салбайбы,
К ыяматта М анаска
Кызыл кан түшүп мойнуна,
Кыстоосуна калбайбы.
А лаш ка азап салбайбы,
Акыретте М анаска
Азабы түшүп калбайбы.
Эркек козу туулуптур,
Не ж ум уш ка туруптур,2 ...
К урмандыкка караткан,
Эр азамат туулуптур.
Эмине иш ке туруптур3,
Намыс үчүн ж араткан,

1упалы . Катчы үстүңкү саптын биринчи сөзүн эле ж аны лы ш кайра ж азы п алган. Талап
кы лы нган туура сөз — «убалы».
2 турыбтыр. Салт боюнча ушул ыр сабынан кийин анын уландысы катары айтылуучу
«Эркек козу болгондо» — делген сап келүүсү керек эле. Биринчи жолу Манас тарабынан эл
алдында анын бала кездеринде эле айтылган (к. 3-китеп, 36-бет) бул ыр саптары варианттагы
манасчы тарабынан дайым бир калыпта айтылып, көп колдонулуучу салттык туруктуу ыр
саптарына ж атат. Бул жерде эмне үчүндүр ошол туруктуу ыр саптарынын бир сабы жазылган
эмес. Сапты катчы жазбай кетиши, же манасчы айтпай түшүрүп кетиш и да ыктымал. Саптын
жоктугу мазмундун түшүнүктүү болуп, так ачылыш ына терс таасирин тийгизет. Буга караганда манасчы айтпай кетиш и күмөн. Кыясы жетишпей калып, ж е зарылдыгы жок деп эсептеп
катчы калты ры п кеткен өңдөнөт. Ж еке эле Сагымбай эмес, жалпы эле манасчылар туруктуу
айтылуучу ыр саптарын кыскартуусу зейрек учурай турган көрүнүштөрдон.
* турыбтыр. Бул ыр сабынан кийин да салт боюнча ж ана ж алпы эле мазмундун туура,
так ачы лы ш ы үчүн «Эркек уул болгондо», же «Эр азамат болгондо» — деген ыр сабы келүү
ш арт эле. А нткени, сап салттык туруктуу сегиз сап ырдын бир сабы. Ал туруктуу сап ырдын
толук айты лы ш ы бул түрдө:
«Эркек козу туулуптур,
Не ж ум уш ка туруптур?
Эркек козу болгондо
Курмандыкка караткан.
Эр азамат туулуптур,
Эмине иш ке туруптур?
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Ак жазганын көрөмүн,
Намысым үчүн өлөмүн!
Кыргызга Манас болгонум,
Кылайып деги1 жарайбы
Кырдырып элди койгонум?!
Алашка Манас болгонум,
Алдырып элди койгонум
Анан кайдан оңгонум?!
Бекер келип албайбы
Мээнет кылган Ташкенди,
Ташкенди бүгүн алган соң
Мээнетке салар башка элди.
Бүгүнкү күндө албайбы
Түркстанды жүдөтүп,
Эртеңки күндө албайбы
Чүй, Илени түгөтүп.
Бүрсүгүнү албайбы,
Алтайга аскер барбайбы,
Куралып каапыр калган соң
Алың келбей калбайбы.
Азапка салып Алтайды,
Алтайга койбой бир тайды,
Айлыңа алып келбейби
Аким кылып калдайды.
Өзүң кылган кылмыш — деп,
Өтөрүң сенин кылыч — деп,
Өкүматын* кылбайбы,
Өткүрлөрдүн баарысын
Өкүнүч менен кырбайбы.
Кеттекендик2 кылбайбы,
Кеңешмендин баарысын3
Кекенич менен кырбайбы.

Эр азам ат болгондо
Намыс үчүн ж араткан. (Манас, 3-китеп, 36-бет).
' түбти. Мындай ж азы лы ш ты «типти» деп окууга болор эле. Андай сөз тексттерде учурайт — «такыр» — деген маанини туюнтат. Бирок, бул жерде андай чет эл сөзүн колдонуунун зарылдыгы жок эле. Кыясы катчы эле «түбү» дегенди (түби катары ж азы лм ак) ката
кетирип жазып алган оңдөнөт. Чы ны нда контекстке так туура келүүчү сөз «деги», балким
катчы ушул сөздү жазууда ката кетирип, «түбти» түрүндө чийип алуусу да ы кты м ал.
2кетекендик. Ж азылыш ты н мааниси — «кетте» — (чоң) деген туюнтмада. К ы ясы катчы
«т» тамгасын кем ж азы п, ката кетирген.
3 барысьш. Ушул ыр сабынан кийин бир ыр сабынын орду бош калты ры лы п, көп чекит
коюлган. Буга карап бир сап ыр ж азылбай кеткен экен деш ке болор эле. Бирок мазмунга
караганда ж ана ушул жерлердеги ыр саптарынын варианттык кайталаны ш ы эсептелген жогорудагы үч саптын түзүлүшүн, мазмунун караганда калы п кеткен ыр сабы ж ок.
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Кыйын болуп калбайбы
Кызыл ээк чалдарга,
К ыямат күнү түшпөйбү
Кызыл муштум балдарга.
Абыдан ж аман болбойбу
Ак сакалдуу чалдарга,
А кыр заман болбойбу
А кылга чала балдарга.
Алдыратып койбойбу
Ак чач болгон кемпирди,
Алтайдан айдап Нааманга
Алда таала келтирди,
Өткүрү калсын алаш тын
Өзүнө намыс талаш ты м,
Алаштан чака бул чыкса
Өлгөнү ж акш ы Манастын.
Кыргызга намыс талаш ты м,
К ылыктан Б акай адаш тың,
Кызыл чака чы кканча
К ыямат кетсин Манасың!»
Ачууланып муну айтып,
Абакеси Бакайды
А зыркысын муңайтып,
Токтолуша калы пты р,
Токойлуу Кендир тоосунан
Толкуп ж аткан көп аскер
Ж айнап чыгып алыптыр.
Ж аа Алдалап буркурап,
Ж ар чакырып чуркурап,
Туусу тууга урунуп,
Туташып тозоң бурулуп,
Ала байрак, ак найза
Колдорунда зыңкы йып,
Алаштан чы ккан көй каш ка*
Алгыр куш тай кымпыйып,
Астындагы мингени
Аргымак* аттар кындыйып,
Айдаркан, Көкчө, эр Үмөт,
Азар түмөн кол келет.
Аргын Каракожосу,
Айкымдардын Ш аабеги,
Алчындардын Бообеги,
Окчулардын Шүкүрү,
Нойгуттардын Чубагы,
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Орчун улуу кол менен
Келип турду бу дагы.
Кыпчактардын Үрбүсү,
Кыргыздардын Байжигит,
Кыйындардын баарысы,
Кыргыл1 чал баштап карысы,
Ташкендиктен Көкөтөй,
Таттыбайдын Баймырза,
Жанадилдин Жанайы,
Жайнап келди көп аскер
Мусулмандын далайы.
Араникке бет алып,
Аттанган жагын өрт салып,
Ак саба, кызыл туу,
Айгайлаган ызы-чуу,
Көк асаба, кызыл туу,
Көк жаңырган улуу чуу,
Добул согуп күнгүрөп,
Тоо көчкөндөй дүңгүрөп,
Жаракты белге чалынып,
Жаратканга жалынып,
Баянды деген талаага
Бара жатыр көп алаш,
Баштаганы эр Манас.
Боз ала тоонун учунан
Болжолу жок көп аскер2
Чыга түшсө ушундан
Араниктин талаасы,
Ат чабым жакын калыптыр
Карарып жаткан калаасы,
Аскер менен жык толуп
Дария, тоонун арасы,
Найзанын учу жылтылдап,
Аскердин башы кылкылдап,
Дүнүйө толуп3 былкылдап,
Калаасында каңгырап
Баңдулусу кагылып,

1кыргын. Бул белгилүү каарман атын катчылар «кыргын», «кыргыл» түрлөрүндө аралаш
жаза беришет. Көбүрөөк жолукканы — «Кыргыл». Манасчы өзү кайсыл түрдө айтканын так
белгилөө мүмкүн болбогондуктан ушул варианттагы жана башка варианттардагы көбүрөөк
пайдаланылган үлгү катары — Кыргыл берилди.
г аскер. Ушул ыр сабынан тартып катчы тамгаларды кооздоп, сулуу кылып, ар бирин
даана, шашпай жазган. Кол тамгалардын чийилиши манасчы айтканды дароо жазганга караганда даяр материалды шашылбай, дыкаттык менен көчүргөн сыяктуу таасир калтырат.
Катчы жаңы эмес, мурдагы эле адам.
3
толук. Жазылыштын мааниси контекстке так жооп бере албайт. Кыясы катчыдан
ката кеткен. Талап кылынган туура үлгүдөгү сөз —« толуп».
10-2225
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Байкаган эстен жаңылып,
Найзага найза чабылып,
Калаадан чыгып көп аскер
Мусулман жакка жабылып.
Күңгүрөгөн добушу
Күнчүлүк жерге угулуп,
Араниктин калаага
Аскер батпай тыгылып,
Баштаганы1 Кеселик,
Баянын айтып кетелик,
Талап, Соксо жолборсу,
Талапташ жүргөн жолдошу
Айчаң уулу Кетеник,
Аскер башчы эрлерин
Айтып өтүп кетелик.
Шакур шаа, Күрөңдү,
Шапкер тартып* көп эли,
Аскерге салып сүрөөндү,
Азгыргандай дүйнөнү
Лайламалуу! — деп,
Айгай менен жүргөнү,
Айбатын көргөн адамдар
Айгайын көрүп жүдөдү.
Качалык, Үкүриясы,
Каран дүйнө жалганды
Жок кылчуудай кыясы.
Баатырдын бири Будабил,
Баштагыңдын сөзүнү
Байкап угуп, жуда бил.
Келди чаңы созулуп,
Кетте черүү кол менен
Кеселикке кошулуп.
Санамар менен Байманы,
Сансып аскер барганы.
Жана сегиз били бар
Урушка кирер айбаны.
Ашай аттуу баатыры,

1баштаганы. Эмне үчүндүр ушул сөз «башта га...ны» түрүндө жазылыптыр. Кыясы катчы тексттерди түздөн түз манасчы айтып жатканда жазбай, мурда кимдир бирөө жазгандарды көчүргөнү чын окшойт. Ошон үчүн окуй албаган сөздү ушул түрдө тактап жазып жатат.
Жазылуунун мүнөзүнө караганда ушул жерде «баштаганы» эмес, ага жакын башка сөз: же
эки сөз болушу да ыктымал — катчы алгач «башта» дегенди окуп, «га» дегенди тактап
саптын үстүнө жазып, калганын таппай көп чекит коюп, эн аяккы «ни» (же «ны») жазган
өңдөнөт.
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Азар түмөн кол алып
Аскер келген акыры,
Алоокенин колунда
Албан түрлүү баатыры,
Айбатын көргөн адамдын
Калар эмес акылы.
Төрт керикке жүк артып,
Төрт жүз бөлөк туу тартып,
Коомалашып чуу тартып,
Каапыр менен мусулман,
К алкылдаш ып баары ж ан,
Дап, добулбас урушту,
Сап байлаш ып турушту,
Так ошо жерде көрөрсүз
Тамашалуу жумуш ту.
Туу көтөрүп, кан ж айы п,
Туташып аскер калдайып,
Үшү кетип жамандар
Уруш көрбөй далдайып,
Мууну кетип ш алдайып,
А стыңкы эрди албайып,
Үстүңкү эрди калбайып,
Үшү кетип далдайып,
Үшкүрүгү көп болуп,
Өңү сары чөп болуп,
Баатырлардын баарысы
Майдандан ж октур калгысы ,
Өрттөй көзү кызарып,
Өрдөктөй мойну узарып,
Караса көзү чачырап,
Кайраса тиш и качырап,
Эликтей көзү ж айнаш ы п,
Эринин кесе чайнаш ып,
Токтоп тура калганы,
Токтолгон жерде каапырдан
Тобунан аш ы к баатыр ж ан,
Талап аттуу балбаны
Аскеринен бөлүнүп,
А йгайлап чыга калганы,
Н ак ушу жерде көрүндү
А зыркынын айбаны.
Н айзасын алып колуна,
Аңдаңар сөздүн соңуна,
А лты сайлуу ак бараң
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Асынып мылтык жонуна,
Кылычын байлап белине,
Кыргын салып келем — деп,
Кыргыз, казак элине,
Туяк темир1 туулга
Кийип алып башына,
Кесенген бойдон келиптир
Мусулмандын кашына.
Көбүнөн чыгып бөлүнүп,
Көрөр болсоң башыны
Көк сырдаган күмбөздүн
Төбөсүндөй көрүнүп,
Мунарадай бою бар,
Бу дүнүйө жалганды
Бузам деген ою бар,
Мусулмандан мунун да
Боло турган тою бар,
Кыргыз менен казагың,
Берейин — деп, азабың,
Айгай салып акырып,
Ажалың жеткен келгин,— деп,
Аман калбас элиң — деп,
Коркогуң эмес, эриң — деп,
Тыгылар саман териң2 — деп,
Бири менден кутулбас
Бу жерге келген элиң — деп,
Жалгызың эмес, жамың — деп,
Жалпы баарың өлөрсүң,
Аман калбас жаның — деп,
Караң менен каның — деп,
Кас ажалың жеткениң
Камданып чыга калың — деп,
Бар аскериң жыйылып
Мага келбес алың — деп,
Баатырың болсо, бат кел — деп,
Балбаның болсо, тез кел — деп,
Так ажалың жеткениң
Талап дөөгө кез кел! — деп,
Барабан добул урганы,

1 туяк темир. Катуу темир, өңү кара көк тартып, жалтырап туяктын өнүндөй болуп
турган темир маанисинде.
2 териң. Саптагы маани — териңе саман тыгылар, б. а. өзүң өлүп, сыйрылган териң кап
катары пайдаланылар — дегенди туюнтат.
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Бадыректи карасаң,
Майданга кирип турганы.
Көпчүлүк сөзүн угуптур,
Көтөрүлүп бу каапыр,
Майдан тартып туруптур.
К ыпчактын Көчөк баатыры
Кы йкы ры п чыгып акыры,
Ж елегин ш амал жапырып,
Ж етип барды акырып.
А кырып найза салганы,
Н айза экен — деп, элебей,
Каапырдын Талап балбаны
Кагып ийип найзасын,
Күч менен күрсү салганы,
Барган Көчөң баатырың
Күл-күл болуп калганы.
Көмө чаап Көчөктү,
Каапырдын сөзү күчөптүр:
«Чы мчыкча чыдап калбадың,
Ч ы кпай калды арманым,
Бачым кел — деп, баатырың,
Талкалаар Талап бакырың!
Караң коюп, каның кел,
Миңиң коюп, саның кел,
Өлүмүңдү сагынсаң
Өңкөй алаш баарың кел!»
Талап муну сөздөдү,
Кыргыздардын Талыппай
Бу каапы рга көздөдү.
Ачууланып акырды,
Ж елге ж елек жапырды,
Ж екеге чы ккан каапырды
Талыппай турбай качырды.
Талаптан найза жеткени,
Кылыч менен бу каапыр
К ы я чаап кеткени.
К ы я чаап найзасын,
Кылды каапыр айласын,
Талыппай кайра качыптыр,
Найзасы сынып ш аш ыптыр,
Азыркысын ал каапыр
Ал кайраты аш ыптыр.
Аш паганда неткени,
Талыппайдын артынан
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Дагы каапыр ж еткени,
Аты менен өзүнү
Ж ара чаап кеткени.
Ат-маты менен бөлүндү,
Алиги келген каапырдын
Айбаты катуу көрүндү.
Талыппайды талкалап,
Тазкүрөң минип чалкалап,
«Азыр мага келе бер,
Алтайдан келген төрт чантуу
Кимди жүрсүн аркалап?
Кайнатайын шоруңду,
Кара жер кы лы п ордуңду,
Кейитермин жаныңды,
Кетирермин саныңды,
Келе бергин, соёюн
Бириң эмес, баарыңды!»
Муну айтып айгай салганы,
К азакты н Соорун баатыры
Канетет — деп, бу каапыр,
Карш ы барды акыры.
Н айза салды Талабы,
Талаптын ж ан чкан1 найзадан
Соорун тирүү калабы.
Боордон найза салыптыр,
Сыртынан чыга калыптыр.
Ж ыгылды Соорун шол жерге,
Карап турган калы ң журт
Эси келбей ээ дээрге,
Кантет ушу каапы р — деп,
Катылганды соо койбой,
Канын төктү акы р — деп,
Бар ж арагын байланып,
Жоо ж арагын ш айланып,
Кайра ж аачу булуттай
Каары жүзүнө айланып,
Кадыр Алда колдо! — деп,
Ж аратканга жалбарып,
Улар бозду моюндап,
Кара сакал коюндап,

1
санчкан. Сөз катчы лар тарабынан «санч», «жанч» түрлөрүндө аралаш ж азы ла берет.
Манасчы өзү кайсы л үлгүдө айтканын так белгилөө мүмкүн эмес. Тексттерде көбүрөөк жолукканы ж ана ж алпы эле туура үлгүсү — «жанч».
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Абакеси эр Бакай
Атка минсе ак жолтой,
Атышкан жоодо сан колдой,
Жортуп жүрсө ак жолтой,
Жоого тийсе сан колдой
Абакеңиз эр Бакай
Улар бозду аргытып,
Артынан чаңын баргытып,
Талапка каршы жеткени,
Талкалайын муну — деп,
Көргөн жерден эр Талап
Көңүлүнө кеткени,
Көк найзаны көтөрүп,
Көсөл бакай жеткени.
Кытайлардын Талабы
Кыйкырган бойдон а дагы,
Күрсүсүн күүлөп алыптыр,
Шыпыра чапсам — деп, найзасын
Чын кетер — деп, айласын,1
Найзага күрсү салганы,
Күрсү тие элегинде
Найзасын буруп алганы.
Найзасын Бакай буруптур,
Жаздым чаап найзаны,
Күрсүнү жерге уруптур,
Эми Талап куруптур.
Курубаса неткени
Кекиртекке жанчканда2
Асаба төшкө жабылды,
Астындагы Тазкүрөң
Сооруга башы чабылды.
Кызыл каны шыркырып,
Тамагынан жел чыгып,
Найза тийип кыркырап,
Бөрү тилдүү сыр найза
Тамактан ары мылгыптыр,
Чыпалактай кара кан
Чоргодоюн ыргыптыр.

1 айласын. Сөздүн бул жерде мааниси боюнча талап кы лы нган үлгүсү «айласы», бирок
манасчы жогорку саптагы «найзасын» — деген сөздүн таасири менен ы ргакты бузбаш үчүн
«айласын» түрүндө айткан. Оозеки сүйлөөдө стилдик мүчүлүштүк сезилбейт, маани ж алпы
контекстке карата кабыл алынат.
2 жанчканда. Сөздүн ушул эле маанисин катчы 5178-ыр сабында «санчкан» түрүндө берген эле.
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Кылычты Б акай алганы,
Оң тарапка салганы,
Карысынан он колу
Ж ерге түшүп калганы.
Сол колу менен калы пты р,
Бура тарта бергенче
Б акай кы лы ч салыптыр,
Бакайдын көргүн ойнуна,
Кылыч тийип мойнуна
Баш ы жерге калы пты р.
Уларбоз башын буруптур,
Урушта Б акай туруптур,
Каапырды кудай уруптур.
Суксак аттуу баатыры
М айданга кирди акыры.
Өнөрдү бөлөк баштаптыр,
Үч тегирмен таш ыны
Катуу кара ж ы гачка
Ш ынаа кагып аш таптыр,
Күрсүсүн көрсөң мына бул,
Күчү толук каапы р кул.
Күркүрөшү күн болуп,
Бетиндеги ызгаары,
Бери болсо капы рай,
Бир байпактык жүн болуп,
Келди Суксак күркүрөп,
Көргөндүн бою дүркүрөп.
«Өлтүрдүң Талап эрди — деп,—
Кыйырын бузуп сен алдың
Кыргыз, казак элди — деп,—
Сенин кылган ишиңе
Менин жиним келди — деп,—
Энең-атан барган жерине
Ж иберейин сени» — деп,
Колго найза алыптыр,
Коржоңдогон бу каапыр
Сур атка камчы салыптыр,
Мелтиретип найзаны
Бет алыш ып калыптыр.
Калмак ээр каш ы на,
К ак жүрөктүн баш ына
Кан Б акай найза салыптыр,
Алтын кемер четине,
Ай балканын бетине
Суксак шилтеп калыптыр.

www.bizdin.kg

5290

5300

5310

5320

5330

Н айзалар төшкө така-так,
Н айзадан алы келе албай,
Бир-бирин азыр жеңе албай,
А йбалта баш ка ш ака-ш ак.
Имерилип турушуп,
Элүү-кырктай урушуп.
А ркы-терки чабышып,
Арманы ж ок салышып,
Урушта жүрүп токтолуп,
Б акай кандын Көкчыбык
Ж онунда жүргөн октолуп,
Коросон* оттук бир чагып,
Көк милте* калды чоктолуп,
Абакеңиз Бакайдын
Көңүлү тынып токтолуп.
Оңдоп найза алганы,
Карысына салганы,
Кароолго башын келтирип,
М аша тартып калганы.
Көкчыбык үнү тарс этти,
Көз ачырбай ок жетти,
Баш ы н ж арып ок кетти.
Суксактын башы ж арылды,
Мээси жерге жабылды.
Аны көрө салганы,
Кетелик аттуу балбаны
Мусулманды кырам — деп,
Кекенип жетип барганы.
Абакеңиз эр Бакай
Кабыргасы кайыш ты,
Кенебей турган эр Бакай
Кетелик менен сайыш ты,
Н айзалаш ып ал экөө
Аш бышымдай калыш ты.
Абакеңиз эр Бакай
Ачууланып акырып,
Кары ж инин1 чакырып,
К етеликке жеткени,
Кемерден кармап каапырды,
Алты ж аш ар баладай
Атынан жулуп кеткени.

1кары жинин. Сөздүн мааниси анча так эмес. Түпкү тегинде сөз айкаш ы байыркы ишенимдердин бирине байланыш туу болушу ы ктымал, бул ыр тизмегинде абыдан ачууланып,
кайратына келип, чы мы рканып маанилерин эле туюнтат.
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Көрүп аскер турганы,
Көтөрүп туруп эр Бакай,
Жерди көздөй урганы.
Жерге тийип алыптыр,
Тийген жагы быркырап,
Немеси калбай калыптыр.
Уларбозду ойнотуп,
Кетелик дөөнү сойлотуп,
Майданда уруш салыптыр,
Байкап көрсө кеч болуп
Уруш таркаар кез келип,
Кайра тартып калыптыр,
Кан Бакай кошко барыптыр.
Кароолду катуу коюшуп,
Эки колдун баарысы
Карыны ашка тоюшуп,
Чыңоолдорун1 чыңдашып,
Чың эткен үнүн тыңдашып,2
Конуп аскер жатыптыр,
Эртеңки таң атыптыр.
Тоолорго күн чалыптыр,
Толкуган дайра көп аскер
Камданышып калыптыр,
Каапыр менен мусулман
Эки уруу болгон калыктыр.3
Шакуршаа деген баатыры
Майданга кел! — деп, бакырды,
Бат жүргүн! — деп, чакырды,
Карагандар таң калып
Каары катуу каапырды.
Жаркөк деген аты бар,
Дажаалдайын* заты бар.
Астындагы Жаркөктүн
Жаадай бели ийилип,
Жаалданып бу каапыр

1чыңголдарын. Ж еке эле ушул жерде гана эмес баш ка учурларда да бул катчы сөздү «чыңкол», же «чыңгол» түрлөрүндө ж азат. Чы нында сөздүн туура үлгүсү — «чыңоол».
2 чыңдашыб. Бул жогорку ыр сабында бар. Сөздү кайталоонун зарылдыгы ж ок, анын
үстүнө мындай маани контекстке туура да келбейт. Кы ясы катчы ката кетирип, жогорку
саптын ая к к ы сөзүн кайталап ж азы п алган. Контекст боюнча бул жерге туура келүүчү сөз
«тыңдаш ып», ж е «тыңш аш ып».
3 калгдр. Ж азы лы ш ты «калыктыр» деп окуу жөндүү. Сөздүн туура формасы «калктыр»,
бирок, манасчы жогорку саптагы буга уйкаш кан сөздөр «чалыптыр», «калыптыр» дегендерге
так уйкаш ты руу үчүн «калыктыр» түрүндө айтканы күмөнсүз. Анын үстүнө эгер сөз «калктыр» катары айты лса саптагы муун ченеми аксап, ы ргакка терс таасирин тийгизет.
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Жалаң темир кийинип,
Лайлама колдо! — деп,
Лаанатка сыйынып,
Майданга кирип алыптыр,
Бачым келгин мында! — деп,
Бакырыгын салыптыр,
Аны көрүп күүлөнүп,
Ачууланып сүйлөнүп,
Арстан Үрбү барыптыр.
Кыйкырып каапыр жеткени,
Кылычын сууруп чабарда
Кыраан Үрбү каапырды
Кыйык* атып кеткени,
Беттешкенин мерт кылган
Арстан Үрбү баатырдын
Андистиги*1 эмей неткени,
Мактанып келген каапырың
Жалгыз жерге тык салбай
Жааннамга2 кеткени.
Аны көрүп акырып,
Лайлама колдо! — деп,
Маа3 келген жан өлөрсүң,
Тирүү жаным калат — деп,
Бөөдө кам-күм болбо! — деп,
Күрөңдү келди күркүрөп,
Көргөндүн бою дүркүрөп,
Ооздон оту буркурап,
Көздөн жалын шыркырап,
Найзаны колго алыптыр,
Алиги Үрбү баатырга
Айкырып найза салыптыр,
Кагып ийип найзасын,
Кан Үрбү шилтеп калыптыр,
А да кагып салыптыр.
Он беш кайра беттешип,
Жыгыша албай калышып,
Кылыч сууруп алышып,
Кырк-элүүдөй чабышып,

1 андистиги. Сөз катчылар тарабынан «андистиги», «адистиги» катары аралаш жазыла
берет. Көбүрөөк жолукканы — «андистиги». Манасчы айткан үлгү ушул болуш керек деген
ой менен текстте «андистиги» берилди.
2 жхнмга.
3 мен. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок контекст так ачылуу, ыр сабында стилдик мүчүлүштүк болбос үчүн «маа» делиш туурараак. Кыясы катчыдан каталык кетсе керек.
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Баш та калкан, туулган1,
Басылбаган чуулган.
К ыйкырып кы лы ч чабышып,
Алсак дешип бир-бирин
Асылыш ып жабыш ып,
Айбалта бар белинде,
Ак тасма боо тагыш ып,
Төңөлүктөн алыш ып,
Төбөдөн ары салыш ып,
Б аш ка калкан жабыш ып,
Калканынын үстүнө
Балта менен чабышып,
Балта катуу чабылып,
Болотко — болот чагылып,
Күркүрөгөн көк ж алын
Туш-тушуна жабылып.
Алеңгир ж аа, сыр жебе
Керип тасма чоюшуп,
Көргөндөр жандан тоюшуп,
Саадак менен бир-бирин
Отуз-кырк атып коюшуп,
Ж ааны н огу короюп,
Кирпичечен огундай
Сайылган бойдон сороюп,
Ок боюна кадалып,
Батып-батып мадалып,
Зоот* менен кы ягы ,*
Кийген тону көк темир,
Сонун болуп сыягы.
М ылтык октоп атыш ып,
М ыктап ж аа тартыш ып,
Ж адаганда бул экөө
Ж аны п колго кайты ш ы п.
Коркоктор турду нес болуп,
Эки баатыр кез болуп,
Эл-элине кайты ш ты
Уруш менен кеч болуп.
Даамдарын татыш ты,
Эки аскердин баарысы
Кароол коюп ж аты ш ты .

1
т уулган. Сөздүн туура формасы — «туулга». Бул жерде манасчы аны кийинки ыр
сабындагы «чуулган» дегенге тагы раак уйкаш тыруу үчүн атайылап ушул түрдө айткан. Мындай ык манасчы ларда кеңири ж олуккан белгилерден.
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Кароолду катуу коюшуп,
Кайгыланып кай бири
Кандай заман болот? — деп,
Кара ж андан тоюшуп,
Ал күнү антип жатыптыр,
Эртеңки таң атыптыр.
К ачалы к деген каапыры
Каарданып акырды,
Кайдасың чантуу, келгин! — деп
Талапкерден чакырды.
Даш казандай башы бар,
Комдонуп ж аткан кара иттей
Эки кара каш ы бар,
Эрлиги аш кан элинен,
Элүүгө ж акы н ж аш ы бар,
Тоту куш тун куйругу
Төбөсүнө сайылган,
Көк отого* таш ы бар.
К ачалы к кирди майданга,
Л айлам а колдо! — деп,
К ы йкы ры гы баш жарат,
Мусулмандан ким барсын
Бул өңдөнгөн айбанга.
Кабайбай уулу Ашанбай
Казактардан акырып,
Каарданып бакырып,
Карш ы барды каапы рга —
К ачалы к сындуу баатырга.
К ачалы к карш ы турганы,
Кара найза сүңгүнү
Ашанбай барып урганы.
К ачалы к турган жолуна,
Айбалта кармап колуна.
Айбалта катуу чабылып,
Н айзага келип чагылып,
Сынды найза качырап,
Н айзанын сынган сыныгы
Ар тарапка чачырап.
Ашанбайдын өзүнө,
Аңдап көргүн азамат
Эртеги элдин сөзүнө,
Н айзадан сынган бир сынык
Кадала түшүп көзүнө,
Ашанбай көздөн айрылды,
157

www.bizdin.kg

5480

5490

5500

5510

Аскерди көздөй кайрылды.
Ашамдын көзү чыгыптыр,
Алиги кааиыр Качалык
Артынан жетип Ашамды
Айбалталап жыгыптыр.
Айбалта тийген башына,
Ашанбай келип жыгылды
Калың аскер кашына.
Өлтүрдүм — деп, чантууну
Кайра тартып кеткени,
Жарадар болуп, жан калып,
Жарым эс болуп сандалып,
Бир көзүнөн айрылып,
Билбей эстен кайгырып,
Колуна кирди кайрылып.
Көрүп аны калганы,
Көгала ат менен салганы,
Көт жагынан Качаңдын
Көкчө жетип барганы.
Чарайна* жонго тартынып,
Кылыч, мылтык, бар жарак
Көп-көк темир артынып,
Жетип Көкчө барганы,
Көкчөнү көрүп Качалык1
Алеңгир жааны кармады.
Күчүгөн*2 жүндүү ок алып,
Күчү менен бек атты,
Оң кылбаймын — деп, атты.
Калканды Көкчө тутуптур,
Кабаттын бешөөн бузуптур,
Ок өтпөдү токтолду,
Оңдурбасмын каапыр — деп,
Оён Көкчө октолду.
Көкчө баатыр жеткени,
Көөдөнгө найза неткени,
Көп-көк болот чарайна,
Учу батпай найзанын
Тайгылган бойдон кеткени.

1 качалак. Вул адам аты буга чейин «Качалык» түрүндө ж азы лы п келген эле. Каарман
«Качалак» — делип аталы ш ы да ыктымал.
2 күчиген. Уш ул сөздөн мурда каш аага алы ны п «1» деген белги коюлуп, барактын аягына «(1\Г)» белгиге «Көк жору деген бүркүт сы яктуу зор куш ту кы ргы з күчүгөн деп айтат» —
деп түшүндүрмө ж азы лган. Түшүндүрмөнү катчы бергени, же манасчы айтканы белгисиз (кол
ж азм аны н 209-бети).
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Найзадан аман калганы ,
А йдаркан уулу Көкчөнү
А йбалта менен салганы,
Айбалтага чаптырбай
Сабынан Көкчө кармады.
А йбалтаны1 тартыш ып,
Амалы элден артыш ып,
Кармаган колу карыш ып.
Бир-бирине жабыш ып,
Талаш кан бойдон ж ары ш ы п
Талаага чыгып кеткени.
Тоо таянып алыптыр,
Токмоктошуп бир-бирин,
Токтолбой уруш салыптыр.
«Элден элким, журттан так,
Уруш кы лды к уш ул чак.
Ит өңдөнүп кабыш пай,
Азыр кайты п кетпейбиз
Бирибиз жерге жабыш пай,
Ушунубуз жарабас,
Уурулардай чабышпай,
Сен туруп бер, мен атам,
М ына ушу жерде өлтүрсөм
М ааракеге мен батам,
Мен туруп берсем, сен атып,
М аж илиске2 сен батып,
Эрлердей, уруш салалы,
Алдуубуз жеңип алалы,
Н ак уш ундай иш кы лы п,
Арманы ж ок калалы ».
А ны айтып К ачалык,
Атынын башын бурганы.
К езек берип каапырга,
Кебелбей Көкчө турганы.
Көтөн ооз кө к3 бараң,
Огум өкүм тийсин — деп,
Көнөктөй болгон көк куту

1 айбалтага. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн, контекст боюнча тагыраак келүүчү туура
үлгүсү — «айбалтаны».
2 мажелиске. Жазылуу «мажилиске» — делип окулса болот. Сөздүн мааниси так эмес.
Сыягы бул жерде кеп-кенешке сен көнгүн, айтканга макул болгун — дегенди туюнтуу үчүн
алынган өңдөнөт. Не болгон күндө да манасчы оюн так бере алган эмес.
3 көң. Мындай маани контекстке туура келбейт. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган
туурасөз — «көк».
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Көтөрүп колуна алыптыр,
Кылабынан ашырып,
Кытайдын кызыл кырымын
Мылтыгына салыптыр.
Кызыл кырым дарысы,
Кыйла күчтүү баарысы,
Колодон сүмбө алыптыр,
Кой боорундай коргошун
Көк бараңга салыптыр,
Коросон оттук колго алып,
Кой боорундай куу кармап,
Жарк дедире чагыптыр,
Милтеге чокту салыптыр,
Милте чоктоп Качалык,
Бетине мылтык алыптыр.
Алдам өзүң сакта! — деп,
Айдаркан уулу эр Көкчө
Жүзүнө калкан уштады1,
Каапырлардын Качалык
Как маңдайга туштады,
Төбөсүн жулуп өтөр — деп,
Дөөкүрсүгөн куу казак
Чын ажалы жетер — деп,
Калкандын чети — кашында,
Туулга бар башында,
Калкан менен туулга
Как экөөнүн ортосун,
Карап көргүн болжошун,2
Эки каштын ортосун
Кароолго карап келтирип,
Калыбына жеткирип,
Машааны ирмеп ийгени,
Чоргодой болгон кызыл чок
Казанчыкка киргени.
Ооз оту жарк этип,
Көк бараң үнү тарс этип,
Төрө баатыр Көкчөнүн

1 уштады. Оозеки сүйлөөдө «уштады», «уучтады* түрүндө айтыла берет. Туура үлгүсү —
«уучтады». Бул жерде манасчы «туштады» деген сөзгө так уйкаштыруу үчүн атайылап «уштады» деген үлгүдө айткан.
2 караб көргип болжашын. Ыр сабы мурда жазылган сөздөр өчүрүлүп, ордуна жазылган.
Мурда кандай сөздөр бар экенин аныктоого мүмкүн эмес — жазылгандар такыр нугу да
белгисиз кылынып өчүрүлгөн. Контекст боюнча ушул эле сөздөрдүн болуусу туура. Кыясы
мурда ката жазылганды катчы тактаса керек. Тактоону катчынын өзү, тексттерди жазып
жатканда эле жүзөгө ашырган түрү бар.
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Төбөсүнөн төрт эли
Алыс бойдон ок кетип,
Кылабынан аш ырып
Кырма дары салыптыр,
А ткан жерден төрт эли
Арбындык кылып дарысы
Алыс кетип калыптыр.
Аман калы п эр Көкчө
Алмабаш мылтык алганы,
Аябай дары салганы,
А тайын — деп, эр Көкчө
Бетине мылтык алганы,
Карап чыдап тура албай,
Каапырлардын К ачалык
Кайра качып калганы.
Оно бою көк темир,
Ок өтөргө жери ж ок,
Сөзүн бузуп бу каапыр
Качыш ынын эби ж ок.
К ачканга кантип коёюн,
Калың колго жеткенче
Алда берсе соёюн,
Аны ойлоно калганы,
М ылтыкты бетке алганы.
Качкандыгы билинди,
Камчыланам дегенде
Кароолго оң кол илинди.
Илингенде оң колу,
Итиңдин чыгар ойрону,
М ашааны ирмеп салыптыр,
Оң колунун билегин
Ок үзүп кетип калыптыр.
Сол колдо тизгин, чылбыры
Сагырадагы сай менен,
Талаа булуң ж ай менен
Аскерин көздөй бет алып
Азыр качып алыптыр,
Ж алгы з калган сол колу,
Ж айы л каапыр оңбоду,
Атына камчы салыптыр,
Камчыланам дегенде
Тизгин менен чылбыры
Колунан түшүп калыптыр,
Аргып бара ж атканда
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Тизгинге колун салыптыр,
Тушап койгон немедей
Аты кетип кырданып,
А кылы кетип сурданып,
Аты кетип мүдүрүп,1
Өзү кетип сүрүлүп,
Этеги баш ка түрүлүп,
Ж ы гы лы п калган К ачалы к
Кайтадан өөдө туруптур,
Көтөрүлүп турганда
Артынан жетип эр Көкчө
Көөдөнгө найза уруптур.
Ч алкасы нан жыгылды,
Ч аңга башы тыгылды.
Сол колу менен таяны п,
Көтөрүлүп турганы,
Көтөрүлө бергенде
Көкчө кы лы ч урганы.
Керденге* кы лы ч салыптыр,
Тамдан түшкөн кабактай*
Баш ы жерде калы пты р.
Атын коштоп алганы,
А йдаркан уулу эр Көкчө
Аскерди көздөй салганы,
Аскерге Көкчө барганы.
Каапыр ж актан акы ры п,2
Каарданып бакырып,
Үкүрия дегени
Үч жүз батман күрсү алып,
Тулгара деген аты бар,

1мүдириб. Жазылууну «мүдүрүп» — деп окууга болот. Сөздүн туура үлгүсү — «мүдүрүлүп».
Ыр сабындагы ыргак бузулбасын үчүн жана кийинки саптардагы «сүрүлүп», «түрүлүп» —
деген сөздөргө уйкаштыруу үчүн манасчы өзү эле атайын ушул түрдө айткан. Кээде ыргактын, муун ченеминин, уйкаштыктын таламдары үчүн манасчылардын айрым сөздөрдү анчамынча өзгөртүп, же бурулган түрдө айтуусу кеңири белгилүү ыктардан. Мындай ыкты айрыкча Сагымбай көп пайдаланат. Эпостун ыр текстерин оозеки айтып аткарууда андай ык
менен атайылап бурулуп айтылган сөздүн кадимки формасынын бурмаланып калганы анча
сезилбейт, маани контекст боюнча кабыл алынып, окуяны туура түшүнүү, кабыл алуу аксабайт.
2 акырыб. Оозеки сүйлөөдө да, эпостун текстеринде да сөз «акырып», «айкырып» түрлөрүндө
аралаш колдонула берет. Сагымбай манасчы сөздүн «акырып», «бакырып» делген үлгүлөрүн
бири-бирине окшош, жакын көрүнүштөрдү сыпаттап баяндоодо уйкаштыкка киргизип кеңири пайдаланат.
Түшүнүктүн туура айтылыш үлгүсү — «айкырып». Бул жерде манасчы «бакырып» деген
уйкаштыкка түшкөн сөзгө ылайыктап «акырып» түрүндө айткан.
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Д аж аалдайы н заты бар,
Ж үз кез найза колунда,
М айдандын чы кты жолуна.
Эрегишкен эр Көкчө
Атты мылтык каапырга.
Алыс огу кы ркы рап
Аскерине жеткени,
Эки киш и төбөсүн
Ж арган бойдон кеткени.
А йдаркан уулу эр Көкчө
Алыс атып салганы,
Үкүрия чо ң балбан
Октон аман калганы,
А тмак үчүн бу каапыр
М ылтык бетине алганы,
Ортодогу атыш кан
Эки журттун балбаны,
Качырыш ып сайышып,
Тонунун чы кты далдалы.
Айбалта, кылыч чабышып,
А янбастан1 салыш ып,
Урушуп жүрүп кеч кирип
Ушул экөө кайтыш ты,
Көргөн-билген жумуш ун
Көпчүлүккө айты ш ты .2
Ал экөө тартты көп түлүк,
Аларды көрүп турганда
Айран болду көпчүлүк.
Чыңоол3, кароол коюшуп,
Эки журттун баарысы

1айнабастан. Жазылуудан маани чыкпайт, же «айныбастан» делип окулат, кыясы катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча талап кылынган туура сөз — «аянбастан».
2 айтканы. Маани контекстке каршы келбейт. Бирок ушул сөзгө уйкашкан жогорку
саптагы «кайтышты» дегенге караганда «айтышты» болгону жөндүү эле. Эгер бул жердеги
үлгү «айтканы» боюнча калса мурдагы саптагы ага уйкашкан сөз «кайтканы» делүүсү зарыл
эле. Чынында мурдагы ыр сабынын аягы «кайтышты» болуусу туура. Анткени бул жерде
көптүк түр талап кылынып турат. Демек азыр да эки адамдын иш-аракетин туюнткан көптүк
түр керектелүүчү жерде «айтышты» делиш максатка ылайыктуу. Кыясы катчы жанылып,
сөздүн коптүк түрүн жекелик түрдүн үлгүсүндө жазып койгон өңдөнөт.
3 чынгол. Кол жазмаларда көбүнчө ушул түрдө чийилет. Сөздүн ушул түрдө айтыларын,
же катчылар (айрыкча Ы. Абдыракманов) сөздү бурмалап, башка элдердеги айтылышына
жакындатуусунун натыйжасы экенин так айтуу кыйын. Азыраак болгону менен «чыңоол»
түрүндө да учурайт. Сөздүн туура үлгүсү — «чыноол» болгондуктан жана манасчы өзү кайсыл
түрдө айтканын (эгер ал сөздү «чыңгоол» түрүндө айтканы белгилүү болсо тексттерде ошол
үлгү берилеринде күмөн жок эле) кесе айталбагандыктан эл арасында кеңири колдонулган
үлгү «чыңоол» берилди.

11*

163

www.bizdin.kg

5700

5710

5720

5730

Чымындай ж андан тоюшуп,
А күнү ж аты п таң атып,
Чатыр тигип саяттап,
Ж олду кармап танаптап,
Эртесинде ш аш кеде
Эр Санамар каапырдан
Эми чы кты ш арактап.
Кайнатасы Кошойдун
Кабарын уксаң ошонун,
Данаңгири ш аар деген,
Далай бенде жеңбеген,
Мусулмандын колунан
Мунар чы кты буластап
Санамардын жолунан.
Санамар аяр киш и экен,
Ар качан кы лар иш и экен,
Колго найза алыптыр,
Коржоңбоз деген атына
Санамар камчы салыптыр.
Ж аалданы п бу каапыр
Мунар канга келаты р1.
Бура тартар эр эмес,
Мындай иштен Мунар кан
Коркуп калар неме эмес,
Алкүрөң деген күлүккө
Мунар камчы салганы,
Качырыш ып бир-бирин,
Н айза ш илтеп калганы .
Эрдемсиген Санамар
Ээрден көтү кы лтайы п,
Үзөнгүдөн бут тайып,
Ж ы гы лар жерге жеткени,
Ж ы гы ларда бу жылас
А ярлы к кы ла кеткени.
Апсун окуп алыптыр,
Ж алгы з келген Санамар
Алтоо боло калыптыр.
Алтоон бирдей караса,
Азыр болду каргаш а,
Ээрден көтү кы лтайы п,

1 келе жатыр. Текстти манасчы оозеки аткарууда «келатыр» түрүндө айтканы күмөнсүз.
Бирге айтылган эки сөздү катчы экиге бөлүп, туура үлгүдө жазган. Бирок ошол жазылган
үлгүдө окулганда саптын ыргагынын шыдыр кетиши тоскоолдукка учураганы сезилип
турат.
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Үзөнгүдөн бут тайып,
А лты болду Санамар,
Аңгемесин караңар.
М усулман көзүн салыптыр,
Каапыр аяр экен! — деп,
М уңайып айран калыптыр.
Алтоо болуп Санамар,
Ар тараптан Мунарга
Н айза, кылыч салыптыр.
А ярлы к кылды каапыр — деп,
Мусулмандын аяры
Жоголгонбу такыр? — деп,
Эр Б акай айгай салыптыр,
А йтканы н угуп алыптыр,
Абакеси эр Бакай
Аскерге айгай салыптыр,
Аскерден Көйүш аяры
Алиги барган Мунардын
А ркасынан барыптыр.
Көйүш үйлөп, дем салып,
К айраты каркап толуптур,
Ушу барган Мунары
Сексен Мунар болуптур.
Санамга кирди жабылып,
М айдандагы Санамдын
Б аш ы на кы лы ч чабылып,
Сексен Мунар токмоктоп,
Санамарга жабылып.
Кайсыга уруш кы лары н
Санамар билбей калыптыр.
А ярдын иш ин биле албай,
Кой дегенге тил албай,
А ярдын иш ин биле албай,1
Көптөсө көзүн оёр — деп,
Көптөп кетти олор — деп,2
Ж алгы з барып Санамар

1 аярдын ишин биле албай. Ыр сабы эч өзгөрүүсүз толук ушул үлгүдө сап жогоруда бар.
Мындай кайталануунун эч зарылдыгы жок болчу. Кыясы манасчынын өзүнөн, же катчыдан
жаңылыштык кеткен. Сапты кеткен каталыктын натижасы катары тексттерге кошпой
коюуга да болот эле. Бирок түп нускада тургандыктан жана мазмунга эч зыян тийгизбегендиктен өз ордунда берилди.
2 олор. Адатта мындай жазылуу «алар» — деп окулуучу. Бул жерде манасчы өзү сөздү
«олор» түрүндө айткан дешке негиз бар. Анткени ага уйкашкан сөз «оёр». Эгер «алар» делсе
уйкашуу бири-биринен формасы жактан өтө алыс болуп калат.
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Арманда өлүм болор — деп,
Араниктин талаадан
Аскер чы ккан калаадан
Ж екеге барган Санамар
Айрамын — деп, балаадан
Күрөңдү буйруп ийгени,
Алты жүз миң аскери
Урушуп ж аткан М унарга
Пайналаш ып* киргени.
Төрт жүз миң аскер каптады,
Төрө Манас баш болуп
Мусулман жуда* аттанды.
Он миң аскер күңгүрөп,
Ойдон-тоодон дүңкүрөп,
Алаш — деп, салган урааны,
Аны көрүп каапырдан
Аламан койду бу дагы.
Каапыр менен мусулман
Кайра тартпай ушундан,
Дүңгүрөгөн дүбүртү
Дүнүйө жүзү бузулган.
Бузулбаса неткени,
Карап турган мусулман
Чабуул коё кеткени.
Эки аскер бүтүн каптады,
А ж алы жок бендени
Алда таала сактады,
Ж ыгылганды тургузбай
Кара жерге таптады.
Айбалта баш ка ш ака-ш ак,
Н айза төшкө така-так,
Кылычты колго алыш ып,
Кыйкырып кирип калы ш ы п,
Кылды булар намысты.
Намыс эмей неткени,
А лиги барган эки аскер
А ралаш ып кеткени,
Ж арак салып бир-бирин
Ж аралаш ы п кеткени.
Айбалта баш ка ш ак этип,
Н айза төшкө так этип,
Оройго күрсү тийгенде
От көзүнөн ж арк этип,
Каапыр менен мусулман
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Карсы лдаш кан канча ж ан,
Тууга карап турушуп,
Туу таяны п урушуп,
Б айрак булгап бакырып,
Балаңды көптөп кетти! — деп,
Бирин-бири чакырып,
К ы йкы ры п кирип бет алып,
Б ир чекесин жапырып,
М ылтыктын үнү бадырап,
Доолдун үнү дабырап,
Миңге бири тийиш ип,
К ачпалаш ы п жабырап,
Н айзанын баарын чабышып,
Адамдын башы кагы ш ы п,
А рманы ж ок салыш ып,
Күндүзгү күнү түн болду,
К улак тунган дүң болду,
Таш, топурак асманда
Сапырылып жүн болду,
А к бараң мылтык чаңырып,
Ач кы йкы ры к жаңырып,
Каапыр менен мусулман
Уруш кы лы п жабылып,
Ж ал-куйругу ж айы лы п
Ат ж ы гы лы п булайып,
Сакалдары ж айылып
Адамдар өлүп сулайып,
Кай бирөөдө кулак жок
Кылыч тийип чунайып,
Ш оркураган кан чыгып,
Коркурай түшүп ж ан чыгып.
Көзү чыгып, көр болуп,
Олойгону дагы бар,
Колу-бутун ок алып,
Чолойгону дагы бар,
Эбак өлүп ж ан чыгып,
Солойгону дагы бар.
Ч аң уюду обого,1
Ошо күңкү мусулман

1хауага. Жазылганды «абаага» — деп окууга болот. Бул жердеги манасчы өзү айткан
үлгү «обого». Мунун далилин ошол сөзгө уйкашкан «тобого» аркылуу көрүүгө болот. Мындай
форма контексттеги мазмунга да тагыраак, толук жооп берет. Анткени «обо» бийиктик,
уруш учурундагы учкан чаң уюп абаада туруп калбайт, обого — бийикке көтөрүлөт.
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Оозу келди тобого.
Лайламалуу! — деп,
Ы ксыз уруш бу бир кеп,
Замбирек жерди көчүрүп,
Самсып1 ж аткан көпчүлүк.
Колтуктун баары чоюлуп,
Койгулашып чабышып,
Колдун баары жоюлуп,
Канаттын баары кайры лы п,
Чапандын баары айрылып,
Этектин баары түгөнүп2, ...
Эриндин баары кесилип,
Эмчектин баары эзилип,
Эринин кесе чайнаш ып,
Өрттөй көзү ж айнаш ы п,
Чалабын ж анга байлаш ып,
Кыраандардын кыйласы
К ыш кы кирген буурадай
Кычырап тиш ин кайраш ы п,
Өрттөй көзү кызарып,
Өрдөктөй мойну узарып,
А йкырып найза салыш ып,
А ркы-терки чабышып,
А дашып кеткен кай бирөө
Нак ошо жерде табыш ып.
Кайда кеттиң, сен? — дешип,
Кайратты мага бер — дешип,
Кансырап барам мен — дешип,
Ж ебенин огу кы ркы рап,
Чарайнага тийгени
Огу сынып быркырап,
Денесине ок тийсе
Кан төгүлүп ш ы ркы рап,
Кылычтуу кы лы ч чечиш ип,
К ызылдай ж андан кечиш ип,

1 сансыб. Жазылуудан маани чыкпайт. Бул жерде «самсып» же «сансыз» делиш туура
эле. Кыясы катчы жазууда ката кетирген. Контекстке тагыраак келгени — «самсып».
2тугениб. Ушул ыр сабынан кийин (же мурда болушу да мүмкүн) «Ээрдин кашы үбөлүп»
делген бир сап ыр жазылбай калган. Согуш учурундагы катуу кармаш элесин сүрөттөгөн бул
ыр саптары көп кайталанылып, туруктуу түрдө айтылуучу салттык саптардан. Адатта «Ээрдин кашы үбөлүп, этектин баары түгөнүп» — деген саптар бири бирине байланыштуу, тутумдаш болуп, бирге айтылышат. Бирөө калып калса уйкаштыкка да, мазмунга да зыян келет.
Бул жерде, кыясы, катчыдан каталык кеткен өңдөнөт. Анткени, мындай туруктуу ыр саптарын манасчы ойлонуусуз эле, көндүм адат боюнча кайталап айта берет, демек, анын мындай
белгилүү даяр саптардын бирин таштап кетиши күмөн.
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К ы ж ы лдаган көпчүлүк
А ралаш ып кетиш ип,
А йбалта ж андан чечиш ип,
Аманат ж андан кечиш ип,
А йгайлаш ы п эки кол,
А ралаш ып кетиш ип,
А ламан уруш салыптыр,
Арстан Манас баатырга
Кеселик келип калыптыр.
Мажусу дин дини бар,
Суң кытайдан зили бар,
Урушууга маш кылган
К аш ында сегиз били бар,
Ата турган мылтыгы
Ал кезекте замбирек,
Арстан Манас баатырга
Айгай салып бадирек,
Билдин баары күңгүрлөп,
Бир тоо көчкөн немедей
Ж ер бузулуп дүңгүрлөп,
Бил баштарын жиберип,
Буудан Манас баатырды
Мурду менен имерип,
Аттан алып салууга,
А гер1 жерге ж ыгылса
Талкалап ж анын алууга
Күңгүрлөп били жеткени,
Бааты р Манас төрөнүн
Бааты рлы гы эмей неткени,
Билдин чабар мурдуна
Кылычты шилтеп кеткени.
Кылды баатыр бул иш ти,
Ш илтегенде кылычты
Билдин мурду каары лып,
Так түбүнөн таарылып,
Баатыр кы лы ч салыптыр,
Мурунунан айрылып,
М урунку келген ушу бил2

1 агер. Мындай жазылыш көбүнчө «эгер» катары окулат, бирок бул жерде «агер» катары
калганы туура. Жалпы эле сөз оозеки сүйлөөдө «агер», «эгер» түрлөрүндө аралаш колдонула
берет. Сөздүн туура үлгүсү — «эгер».
2 мурынгы келген ушы бил. Ыр сабы эки кайталанып 219-беттин эң аяккы 1-сабы болуп
жазылып калган. Кайталануунун зарылдыгы жок болчу, манасчы жаңылып бир сап ырды
эки жолу кайталап айтышы, же катчы жаңылыштан эки жолу жазышы мүмкүн. Текстке
бир сап эле берилип, экинчиси алынып салынды.
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Аскерин көздөй бет алып
Кайра качып калы пты р.
Бил үйрөткөн киш иси
Чоюн чокмор алыптыр,
Чокусуна койгулап,
Бура тартып калы пты р.
Тартканына болбоду,
Артында келген Кеселик
Ат-маты менен бил барып
А зыр көмө койгону.
Бил үйрөткөн киш ини
Н айза менен бир коюп,
Бүтүрдү Манас иш ини.
Түн ичинде суурса
Өрт өндөнүп кы зарган,
Уруштуу күндө узарган,
Арстан Манас баатыры
Албарс* кы лы ч алыптыр,
А лты билди шол жерде
Он эки бөлүп салыптыр.
Мурдунан бир бил айрылы п,
Токтобостон кайры лы п,
Калааны көздөй бет алып
Качып бу бил калы пты р.
Алты бил азыр өлүптүр
Он экиге бөлүнүп,
Билдердин каны төгүлүп,
Келгени сегиз бил эле,
Азыр аман бир били,
Качты бирөө мурду ж ок,
Кан М анаска бет алып
Кайрат кы лар ж урту ж ок.
А лты били өлүптүр,
А йтканы на көнүптүр,
Арстан Манас ж уруту1
А йгайлап алып каапырды
Ары-бери сүрүптүр.
Карыдан колун сөгүлтүп,
Карадан2 каны н төгүлтүп,
Кайгайлатып каапы рды ,

1 журыты. Сөздүн туура үлгүсү — «журту», бирок бул жерде манасчы ыргактын жана
муун ченеминин талабына ылайыктоо үчүн сөздү «журуту» түрүндө айткан.
2 карыда. Сөздөн маани чыкпайт. Катчыдан ката кеткен. Талап кылынган туура үлгү —
«карадан» (кара кан маанисинде).
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Туш -туш ка кууп бөлүнтүп,
Бөрү тийген кой өңдүү
Бөлүп-бөлүп жүрүптүр,
Мөндүлөтүп сүрүптүр.
Ителги тийген таандай
Элүүдөн-жүздөн бөлүнүп,
Эр Манас кирип барганда
Каапырдын каны төгүлүп,
Билинин бирөө калыптыр,
Ак келте менен бир атып,
Бил үйрөткөн тилчисин
Бил үстүнө сулатып,
Били кетти карабай,
Караганга жарабай.
Кабылан Манас акырды,
К ыж ылдаган каапырды
Кырып салды бир далай,
К ырганына чыдабай
Кеселик келди акырып,
К езиккен жерде баатырга
Ачууланып бакырып.
Оолактан найза салганы,
Манас кылды айласын,
Түшүрө чапты найзасын.
Асабасы ж айылды,
Алиги келген Кеселик
Заманасы тарылды,
Найзакерден Кеселик
А кылынан ж аңы лды 1.
Ж аңылбаса неткени,
Каарын көрүп баатырдын
Кайра качып кеткени,
Астындагы чоң кула ат
Ш амалдай учуп жеткени.
Сыртынан найза салыптыр,
А йдалынын этек — деп,
Сырнайза менен сайыптыр,
Ээрден көтү кылтайып,
Үзөңгүдөн бут тайып,
Ш айманы кетип алыптыр,

1 жаңылб. Ушул түрдө «жаңылып» — делип айтылууга да мүмкүн, маани контекстке
каршы келбейт, бирок стилдик тактык жана уйкаштыктын талабы туура аткарылуу үчүн
«жанылды» делиш туурараак. Анын сүтүнө бул үлгүдө маани да так ачылат.
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Карш ы алдынан караса
Күрөндү ж етип калы пты р,
Күркүрөшү күндөй бар,
Сандыргалуу М анаска
Келип найза салыптыр.
Кез алдынан келген соң,
Душманын кудай берген соң,
Туратурган Манаспы.
Мубакүлдүү* найзаны
Булгап колго алганы,
Күрөңдүгө салганы.
Саадак менен атам — деп,
Огун кездеп алыптыр,
Киричтен*1 огу чы кканча
Эр Манас найза салыптыр,
Ооздон тийип найзасы
Ш илиден чыга калыптыр.
Күмжам2 болду Күрөндү,
Кара аламан көп уруш,
Канкоруң ж аны н үрөдү,
Күрөндүнү өлтүрүп,
Кеселиктин артынан
Кууган бойдон жөнөдү.
Кеселик качы п алыптыр,
А ккула менен эр Манас
Артынан найза салыптыр,
Даңгара атка өбөктөп,
Кеселик качып калы пты р,
Бара ж аты п Кеселик
Н айзанын учун кармады,
Манастан тартып алууга
Балбан күчүн салганы,
Салган менен Манастан
Найзаны сууруп албады.
Аскеринин ичине
Аралап качып алыптыр,
Ар тараптан М анаска
Айбалта, кы лы ч салыптыр,
Ж алпы каапы р ичинде

1 Крштен. Жазылганды — «кириштен» катары окууга болот. Катчыдан ката кеткен.
Кыясы оозеки айтылганда сөз ичиндеги «ч» тамгасы өз аталышында даана угулбай «ш»
тыбышына жакын үн чыккандыгына карап ушул түрдө жазылган өндөнөт. Чынында туура
айтылышы — «киричтен».
2 кумжан. Сөздүн туура айтылышы — «күм-жам».
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Ж алгы з Манас калыптыр.
Мөндүрдөн бетер ок атып,
Мөндүлөшүп топ атып,
Ж ам гы рдай кы лы п ж аа тартып,
Ж абуулаш ып ок атып,
Ж азайы л* менен топ атып,
Ж алп ы каапы р көптөдү,
Ж аалданы п эр Манас
Ж алгы зды к зарпын өткөнү,
А ккелте м ы лты к чаңырды,
Арстан эрдип ш у1 жерде
Ач кы йкы ры к жаңырды.
Үнүн угуп шо жерден
Абасы Б акай табылды.
К анж ы ганы каты ры п2,
Карысын кан га матырып,
Койго тийген бөрүдөй,
Ж ан көзүнө көрүнбөй,
Эр Б акай келип калганы ,
Эринбей уруш салганы.
Ш ол жерде каапыр колу экен,
Аскери арбын мол экен,
Туунун турган жери экен,
Туташ кан каапыр эл экен,
Арасында каапырдын
Арстан Манас, эр Бакай,
А зап тартып бир далай,
Тон тозулуп электей,
Томуктай болгон кара баш
Ж ошолоп салган челектей,
Арасында кытайдын
Аянбай уруш салыптыр.
Ал аңгыча караса
А кбалтанын Чубагы3
Алты миң аскер кол менен

1ушы. Сөздүн туура айтылышы — «ушу», демек катчы туура жазган, бирок бул жерде
манасчы сөздү «шу» түрүндө айткан. Анткени «ушу» делиш ыр сабындагы ыргактын шыр
кетишине тосколдук пайда кылат.
2 канжганы катырыб. Ыр сабынын ушул жерде башка ырлар менен тутумдаш тургандагы контексттеги мааниси анча так эмес. Канжыгасы катуу — жолу болбоо, иши кыйчалыштоо, жалпы эле бактысынан таюу маанилерин туюнтуучу эле. Балким манасчы түшүнүктү
душмандарга карата таандыкташтырып айтуусу да мүмкүн. Бирок, анда ыр сабы «Канжыгасын катырып» түрүндө курулуу жөндүү эле.
3 чууагы. Катчы бул адам атын мурда бир нече жолу «Чубак» түрүндө эле жазган. Бул
жерде эмне себептен жазуунун формасы өзгөртүлгөнү белгисиз.
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А ралаш ты бу дагы.
Ордодогу он миң кол
Ошону баштап алыптыр,
Ойрон Сыргак акырып,
Ойбойлотуп жапырып,
Обого1 чаңын сапырып,
Алсырап турган М анаска
Алар келип калганы,
Ал жердеги каапырды
Астын-үстүн салганы.
Кыйгактуу найза көк түпөк
Кыр аркага мылгытып,
Кыжылдаган кытайды
Дайраны көздөй дыргытып,
Кыргыл чал ж етип барганы,
Кара күрмө, жеңи ж ок,
Кара топу, кары ш чок,
Карсылдаш ып келгенде
Кайратынын эби ж ок,
К ызыл күрмө, ж еңи ж ок,
Кыл такы я, кы зы л чок,
Кыйкырып кы ргы з киргенде
Кырылыш ар эби ж ок.
Аскери сап-сап болуптур,
Адамдын каны төгүлдү,
Туу түбүндө туташ кан,
Турган кы тай аскери
Туш -туш ка качы п сөгүлдү.
Кеселик сындуу баатыры
Манас менен экөөсүү
Бир найзаны талаш ып
Турбады беле акыры.
Чыншыкүнөм аяры
Кеселикке барганы,
Кеселиктин ж айы ж ок,
Тирүү чыгар ш айы ж ок,
Найзасын кармап Манастын
Ары-бери талаш кан,
Айбатынан Манастын
А кылынан адаш кан.
А яры аны көрүптүр,
Алсырап каны туруптур,

хауага. «Абаага» делбей, бул жерде «обого» делип окулат.
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Чынш ыкүнөм аярды
А ны ктап арбак уруптур.
Урбаганда неткени,
Апсун окуп, дем салып,
Арстан боло кеткени.
К араганы соо болбос,
Качырганы оңолбос,
Кара чаар бир жолборс,
Азыр болуп алыптыр,
А лып таш тап иймекке
Эр М анаска1 барыптыр,
Аты менен өзүнө
Асылып кучак салыптыр.
Атаңдын көрү каапыр — деп,
Аяр* экен акы р — деп
Айбалта белден алыптыр,
А лиги жолборс болгонду
Тас төбөдөн салыптыр.
Жолборстун тийди башына,
Кан ж айы лды каш ына.
Кан акты булак суусундай,
Кадимден аяр ушундай.
Кан дария — көл болду,
Кызыл канга чөмүлттү
К ы зталак аяр көп колду.
Жолборстун башын жарыптыр,
Карк боломун канга — деп,
Кабылан Манас баатыры
Ж огорулап акыры
Өөдө көздөй салыптыр,
Өчтөшкөнү Кеселик
Өз ордунда калыптыр,
Кара канга чалпылдап,
Ат аябай чапкылап,
Арстан Сыргак жеткени,
Кеселиктей баатырды
Төшүнө найза неткени.
Эр Сыргак найза салыптыр,
Кагып ийип найзаны,
Кеселик саадак алыптыр,
Сыргакты аткан2 ж атканда

1Мананаска. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган туура сөз — «Манаска».
2 аткан. Сөздүн туура үлгүсү «атканы». Бул жердеги ыр тутумунда «аткан» түрүндө айтылышы туура.
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Б акай кан ж етип калыптыр,
Кабырганын тушу — деп,
К ак жүрөгү уш у — деп,
Капталдан найза салыптыр.
Бакайдан найза ж етиптир,
Бадирегиң Кеселик
Атынан кулап кетиптир.
Ж ыгылды жерге далк этип,
Кызыл канга чалп этип,
К анга башы чөмүлдү,
Жолборс болгон аяры
Бир үшкүрүп ийгенде
Кеселик кайта көрүндү.
Айрылган аттан жөө болуп,
Апсундун азыр күчүн көр,
Ж алаң бою жүз кулач,
Кеселик турду дөө болуп.
Дүнүйө жүзү кан болуп,
Кан токтоду кы зары п,
Карап турса Кеселик
Бара ж аты р узарып.
Көлкүлдөгөн кы зы л кан,
Көп адамдар болгон таң.
Көл тизеге ж еткени1,
А ярлы к эмей неткени,
Аскер — колдун баарысы
Ар тарапка качыш ып,
Кырга чыгып кеткени.
Алиги жолборс туруптур,
Аярды кудай уруптур,
Апсун окуп алыптыр,
Мусулмандын аскери
Айбанат болуп калыптыр.
Бири — ж ы лкы , бири — төө,
Кеселик болгон бу бир дөө,
Бири сыйыр*, бири кой,
А раниктин калаада
Абыдан болду улуу той.
Аярдын иш ин билгени,
Бегүш, Көйүш, эр Таскыл
Апсун окуп ийгени,

1 жетбеди. Ушул түрдө айтылса да болор эле. Бирок контекстке караганда «жеткени»
делиш туура.
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Апсун окуп, дем салып,
Ачуу менен акырды,
Айбан кылып жиберди
Курт кайнаган каапырды.
Чүкүрүк аяр үшкүрүп,
Үйдөй болгон туманын,
Урматын көргүн дубанын,
Мусулмандын колуна
Туман ж ы лы п жетиптир,
Айбанат болгон мусулман
Азуулу боло кетиптир.
Бөрү болду, чөө болду,
Каапырлардын аскери
Сыйыр болду, төө болду.
Мусулмандын аскери
Болду жолборс, кабылан,
Каапырлардын аскери
Ж ы лкы болду, кой болду.
Чы н балаага калыптыр,
Койго бөрү кириптир,
Бөлүп-бөлүп ийиптир.
Төөгө кирди кабылан,
Бири жүзгө камынган,
Байкап көрсөң бул элге
Балааны н чоңу табылган.
Ал иш ти көрүп алыптыр,
Туюк аят заңгини
Токтолбостон туруптур,
Топуракка дем салып,
Уучтап алып уруптур.
Топурак колдон кеткени,
Тополоң ш амал жеткени,
Каапырдын калы ң аскери
Карчыга, ш умкар, куш болуп,
А йланып учуп кеткени,
Өнөрү эмей неткени,
Мусулмандын аскери
Көгүчкөн, карга, таан болуп,
Ч укулдаш а кеткени.
А рдалык, Ы рдык туруптур,
Уучтап алып топурак,
Апсун демин уруптур.
Топурак учуп созулду,
Айдарым желге кошулду,
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Канаттуу болгон адамы
Кайта баштан баарысы
Адам болуп алыш ты,
Алигиден бешбетер
А яныш пай салыш ты.
Өнөрүн көргүн булардын
Кайнатасы Кошойдун
А ртык аяр Мунардын —
А к бараң мылтык алыптыр,
Дүрмөттөп алып мылтыгын
Кеселге көзүн салыптыр.
Кеселик турган дөө болуп,
Аты өлгөн, өзү жөө болуп,
Казандай кар а башы — деп,
Эки көздүн ортосу,
Ийилген кара каш ы — деп,
А ткан экен Мунар кан,
Бараңдын огу ж етиптир,
Барган бойдон Кеселдин
Баш ы н ж ары п кетиптир.
Туусун ж ы кты , кан өлдү,
Тура албады каапы рлар,
Туш -туш ка качы п жөнөлдү.
Алты күнү, алты түн
Уруш кы лы п бүпбүтүн,
Кеселикти өлтүрүп,
Кесип башын алыптыр,
Келген аскер баарысы
Кестеше албай калы пты р.
Уруш менен кеч болуп,
Көз байланган кез болуп,
Мусулмандын тиккени
Төрт дөбөлүү1 көк чатыр,
Бири миңден качпаган
Билими артык көй баатыр,
Олтуруп орун алыш ты,
Оңдонушуп калы ш ты ,
Оңдонушпай канетсин

1 добели. Жазылганды «төбөлүү» дегенге караганда «дөбөлүү» — деп окуу жөндүү. Чынында сөздүн туура айтылыш үлгүсү — төбөлүү. Бирок манасчы «дөбөлүү» катары бериши да
толук мүмкүн. Түпкү тегинде экөө тең бир эле маанини тигилген чатырлардын үстү төрт
төбөлүү экендигин туюнтат. Бирок, Сагымбай көркөмдөтүү ыгынын адамдын оюна келбеген
түрлөрүн пайдаланган адамдардын бири. Ал чатырдын төбөсү дөбө түрүндө экендигин эске
ала атайылап төрт дөбөлүү көк чатыр деген сыпаттоону колдонгон болушу да ыктымал.
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Үч күн, үч түн басылбай,
Тынч албай уруш салышты.
А йрылбаган башы жок,
А лжайбаган каш ы ж ок,
Сындырбаган колу жок,
Ж ыртылбаган тону ж ок,
Эшилбеген жону жок,
Ооздо бүтүн тиш и жок,
Бою бүтүн киш и жок.
Кош-кошуна* барышып,
Колу-буту сынганга
Ш акш ак жонуп алыш ып,
Танып ж аткан андан көп,
Кызыл каны шоркурап,
Байлаганга басылбай
Агып ж аткан сандан көп.
Токтогон окту наштарлап*
Тилип ж аткан дагы бар,
К ыйш ык бүтүп калат — деп,
Колу-буту сынганды
Козголбостон ж аткы н ■
— деп,
М инип ж аткан дагы бар.
Токтободу каны — деп,
Дарысын тапкын аны — деп,
Дарысын табам акы р — деп,
Эптеп ичир баатыр — деп,
Чөйчөккө еийип алыш ып,
Суу — деп, келип калыш ып,
Эки колдоп туттуруп,
Суу — деп берип жуткуруп,
А чыш каны ж азы лы п,
А ккан каны басылып,
Үшкүрүгү баш ж арып,
Үшүнө келип калыш ып,
Эсин жыйып алыш ып,
Ж анымдан үмүт кылдым — деп,
А йтып ж аткан дагы бар.
Ж акш ы экен — деп, жарасы,
Эч-эчтеме болбойт — деп,
Кайтып ж аткаң дагы бар.
Октун зары кетер — деп,
Ошентпесең бекер — деп,
Кажырдын этин алыш ып,
К аш кулак өтүн табышып,
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Аюунун өтү барбы? — деп,
А ркы-терки чабышып,
Сурап жүргөн дагы бар.
Ж акы н тууганы өлгөндөр
Күйөрүм! — деп, өкүрүп,
Чуулап жүргөн дагы бар,
Боору бүтүн, башы эсен
Аман калган аскерлер
Калмактын малы кайда? — деп,
Уулап жүргөн дагы бар,
Мусулмандын аскери
Бүгүн тынчтык алыш ып,
Ж аты п калган чагы бар.
Алты күн болгон урушта,
А йгайлаш кан ж улуш та
Он бир миң өлүп калы пты р,
О дүйнөгө барыптыр,
Орунун жерден алыптыр.
Бурак атын* токутуп,
Ж аназасын окутуп,
Мусулман көмдү өлүгүн,
Тыныктырып көлүгүн,
Ж аты п тынчтык алыптыр.
Каапырдын кы лган иш ин көр,
Кыргын тапкан киш ин1 көр.
Он тогуз миң өлүптүр,
0 дүйнөнү көрүптүр.
Өмөлүп каапыр кириптир,
Өлүгүнүн канчасын
Отко ж агы п ийиптир,
Канчасын итке салыптыр,
Типтик казы п, ор кы лы п,
Таманын көккө караты п,
Баш ы н жерге каратып,
Көмгөн болуп алыптыр.
А нжыяндан, Кокондон
Аскерге келген каапырлар
Качып алып жөнөлүп,
А раниктин адамы
Астынан тозуп өмөлүп,

1 кишин. Сөздүн туура айтылыш үлгүсү — «кишисин», манасчы сөздү уйкаштыктын
таламы үчүн атайын ушул үлгүдө айткан.
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Ж е мыктап уруш кылып кет,
Ж е Араниктин шаарынан
Адам койбой кырып кет,
Калтырба казак, кыргызга,
Кан Алооке аман — деп,
Кайрылбай таштап кетишиң
Калган бизге жаман — деп,
Дариянын жээгинде,
Тарап барган жеринде
Арыздашып чуркурап,
Ала кет! — деп буркурап,
Асылышып коё бербей,
Алоокенин аскерин
Араник журту токтотуп,
Кетирбей тозуп турушту,
Түн боюнча өздөрү
Калган менен кетери
Карсылдашып урушту.
Кызылдай кыргын салышып,
Кырылышып алышып,
Кеселик өлгөн башчысы,
Кеселиктен кийинки
Үкүрия, Будабил1,
Байман шаа калган жакшысы.
Отуз миңи жарадар,
Он тогуз миңи өлүптүр,
Соо дегендин баарысы
Жарадарга барабар.
Астыңкы эрди албайып,
Үстүңкү эрди далбайып2,
Кыргыз, казак кырат — деп,
Кылбаганды кылат — деп,
Жан канткенде тынат — деп,
Жамандын баары бүгүлүп,
Жакшысы жандан түңүлүп,
Жаш-карысы буркурап,
Жаман-жакшы чуркурап,
Жетимиште чалдары,

1будабил. Ыр сабы барактын (231-бет) сол тарабындагы ачыкка ылдыйтан жогору карай
туурасынан жазылган жана кайсыл жерге кирерин көрсөткөн белги (: :) коюлган. Кол тамга
катчынын өзүнүкү. Кыясы сап жазылбай калып, катчы тактоо киргизген өңдөнөт.
2 далтайып. Сөздөн маани чыкпайт. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган туура сөз —
«далбайып». Ыр сабы көп кайталанып, туруктуу түрдө айтылуучу саптардын биринен.
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Ж ети ж аш ар балдары
Ж ер кучактап зарлады.
Ашарсуу болгон жарадар,
А кы лы на караңар:
«Ж алпы баарың ыйлайсың,
Ж аныңдан ибеп жейсиңби,
Ж алмап-ж утуп кеткендей
А латкактан* дейсиңби?!
Ж езтумш ук* менен чыңыроо*,
Ж елмогуздан* дейсиңби?
Убара чаркөө,* адам ноо*
Кансоргучтан дейсиңби?
Кара жандын кайгысын
К алк ушунча жейсиңби?!
Ар ж агы турат маңгулдар,
А ким болду Кара кан,
Кыр угуз — деп аталып,
Бир атадан тараган.
Маңгул, калм ак болгону
Бир ары ш ка толгону,
К азак, кы ргы з болгону
Айылын бөлүп конгону.
А кылдан билбей адаш тык,
Аңдабай намыс талаш ты к,
Ишенгеним Алооке,
Иштетери Кеселик,
Эне-атанын дини — деп,
Эби ж ок кыргын болбостон
Эски динден безелик.
Эмине десе, шол болуп,
Калган алаш уулуна
Катарына кетелик.
А лтайдын1 журтун аралап,
Каңгайдын калкы н каралап,
Түк чыгарбай алыптыр
Түркстанды саралап,
Көп ыйладың баарыңар
Көңүлүңдү ж аралап,
Айныбайлык — деп, жүрдүк
Алоокеге каралап.
Алоокеден айла ж ок,
А кырет кетти Кеселик,

1 алтайдан. Катчыдан ката кеткен, сөздүн туура үлгүсү — «алтайдын».
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Андан бизге пайда ж ок.
А лтымыш та чалдардан,
А лты ж аш ар балдардан
Н аалып ыйлап, кайгырып,
А кылыңдан айрылып,
Н аалып ыйлап, кайгы ры п1
Олтурган менен пайда ж ок,
Бир алдырмак, бир алмак
М урункунун нускасы,
Ж едеп ж ам ан кылганда
Мусулман кы лат экен го
Болор иш тин кыскасы.
А лар да бир неме билгендир,
А кыреттин камы — деп,
А та жолун таш таш ып,
Бөлөк өрнөк башташып,
Анан динге киргендир.
Ж айы-көйүн билбесе,
Ж акш ы ж ол — деп, кирбесе
Ж игин билбей киргендей
Ж инди болду дейсиңби,
Куруган жолго жүргөндөй
Кутуруп кетти дейсиңби?!
Кара десе карайлы к,
К ачкан элге кошулуп
Кайсы ж ак к а тарайлык.
Ш алпылдатып чалдарды,
Зы ркы раты п2 балдарды
Үркүп кайда барабыз,
Үй-үптүн* баарын жоготуп,
Үмүт үзүп дүйнөдөн
Кайда качып тарайбыз?
Ай-ааламдын баарысын
Алаш уулу алыптыр,
А лакандай А нжиян,
А гала сакал Алооке
Араң ушу калыптыр.
Качыш-үркүш бекер дейм,
Бу Манас бар турса
К азак, кыргыз биригип,

1 кайгырыб. Ыр сабы эки сап жогоруда бар. Бул жердегиси чынында ашыкча. Кыясы
манасчы жанылып калган оңдөнөт.
2 заркыратыб. Ушул түрдо айтылышы да мүмкүн. «Зыркыратып» болушу да ыктымал.
Маани өзгөрбөйт.
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Аз-маз күндүн ичинде
Алоокеге жетер дейм.
Алооке элдин каны да,
Арстан Манас бар болсо
Албай койбос аны да,
А раник ш аарын алдырды
Айыл отуруп жанында.
Семиздин баарын сойдурбай,
Зелдей болгон алаш ты
Ж ергеге чабуул койдурбай,
А ялуу малды сойдурбай,
Алтайдан келген алаш ты
А йылга чабуул койдурбай,
Көчөнүн ичин чан кылбай,
Көсөмсүгөн1 калм акты
Көчөгө союп кор кылбай,
К алаанын ичин чаң кылбай,
К апканын оозун кан кылбай,
К айраты бар калдайды
К алаага союп кор кылбай,
К алаага соёр калдайды,
Кансыратар далайды,
Катып койгон мүлкүңдү
Казып сууруп албайбы.
Ж аң-жунду союп көчөгө,
Чабуулду коюп нечеге,
Айдап алып малыңды,
Алсыратып алыңды,
Кемшиңдетип ыйлатып
Кемпир менен чалыңды,
Кейиш ке салар баарыңды,
Кетирер минтип саныңды,
Уруштан кы тай качкан соң
Ж ам ы 2 журт ж ам ан көрбөсөң
Ж аткан менин өзүмө
Ж аңы бир акы л табылды.
Кыш тагың кы рк миң үй эле,
Ар короодо алты-беш
Адамдар боштон жүр эле,
Чоң базарың токсон миң,

1 көчемсиген. Сөздөн маани чыкпайт. Кыясы катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча
туура келүүчү формалык жагынан жазылганга жакын сөз — «көсөмсүгөн».
2 жазы. Ушул түрдө да айтылышы мүмкүн, бирок бул жердеги контекстке «жамы» тагыраак жооп берип турат, балким катчыдан ката кетиши мүмкүн.
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Короо салбай канчасы
Батирге* кирип калган тим,
Аз эмеспиз элибиз,
А тыш ам — деп, алаш ка
Абыдан сынды белибиз.
Алоокеге таяндык,
Атыш тан кайдан аянды к,
Аскери качты каныңдын,
Азыр кайдан ж ай алдык,
Качып кайда тарайлык,
Качып жүрүп кор болбой
К азак да болсо карайлы к.
К ырылып кайда тарайлык,
Кыйырыңдан азып бөлүнбөй
Кыргыз да болсо карайлы к.
Түбүбүз аны к туранды,
Дүүлүктүрүп кытайлар
Түн неме калбай жөнөлдү.
Алооке кан экен — деп,
Уруш кы лды к тепеңдеп,
Бээжинде ж аты р Эсенкан,
Эсенканды бел байлап,
Бекерге өлдү канча жан.
Бакбурчунда К акан кан,
Алооке айрып алат — деп,
Арманда өлдү канча ж ан.
Чы н-чынына келгенде
Чынмачын тууган боло албайт,
К азак менен кыргыздын
К айраты каркап толгондо
Каканчын тууган боло албайт.
Адам ата баласы
Алыстыр бизден арасы.
К арыядан угамын,
К ак ушуну эске алып
К апаланып турамын.
Адамдын уулу А былды,1
Абылды Кабыл өлтүрүп,
Бетине кара жабылды.
Атасы, ага-тууганы
Ж акы ндаш пай Кабылды
Ж акш ы ж айдан кууганы.

хаблды. «Абыл» катары окулат.
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Бир тууган кы зы н алыптыр,
М интип кетип калы пты р,
А та тилин албаган
Баш ы нан макоо калы кты р.
К ачкан бойдон барыптыр
Күн чыгыш тын ж агы на,
Күймөлбөй качы п кетиптир
Дарияны н жээгине,
Ж айлуу ж акш ы жерине
Б айкап орун алыптыр,
Паад деген ж акш ы сөз экен ,1
Ж айы ж акш ы деген сөз
П аж ин атка калы пты р.
К алган каты н экөөсү,
Балдары кы тай болуптур,
Жүрө-жүрө көбөйүп
Дүнүйө жүзү толуптур.
Андан кийин биздерге
Онунчу ата Ном болду,
Ойлонгон сөзүм бул болду,
Абаага2 ж акы н суу болду,
Залимдер өлүп сап болду,
Номдон калган үч бала
Да көбөйүп олтуруп
Дүнүйө жүзү карк толду.
К ачкан Кабыл баласы,
К аканчын болуп калаасы ,
Топондун3 суусу* ж етиптир,
Токсон бөлүп кетиптир,
Сексен короо калы пты р,
Зелдей болгон калы кты р,
Үч киш и мынча ж ан болду,
А лаамат топон суусунан
Аман-эсен калгандан
Атагы Эсен кан болду,
Абылды Кабыл өлтүргөн
Ай ааламга даң болду,
Кытайдын түбү ал болду.

1 сөз экен. Ыр сабыпдагы ушул аяккы эки сөздүн ордунда жазылган мурдагы сөз, же
сөздөр өчүрүлүп, көп чекит коюлуп, саптан жогорураакка «экен» делип жазылган («сөз»
өчүрүлгөн жерге түшкөн). Мурдагы жазылгандарды аныктоо мүмкүн эмес. Кыясы текстти
мурдагы жазылган түп нускада көчүрүп жазып жатканда даана жазылбай калган, же окууга
мүмкүн болбогон сөздөрдү тактоонун натижасы го (кол жазманын 236-бети).
2 хауага.
3 тофандын.
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Кытайдын түбү Кабылдан,
Өсүп кетип көбөйүп,
К ы лы м га ж уда жабылган.
К ы ям ат десе билбеген,
Кылайып динге кирбеген.
Ж аны н кы ят дин үчүн,
Ж айы лды гы белгилүү,
Атасы Кабыл жайылды р,
Өзүнө тууган кызды алып,
Өз инисин өлтүргөн
Ж айы лды гы дайындыр.
Он биринчи атабыз,
Ойлоп көргүн калайы к,
Ордун айткан жатабыз,
Н ук1 баласы Ж апасты р2,
А зы ркы жүргөн жериң кыр.
Ж апасты н уулу Туранды,
Турандын өсүп тукуму
Тарап-тарап жөнөлдү.
Кабардар адам баласы
К улакка сөзүн жугузган,
Баары Маңгул уругу,
Кара кан уулу Угуз кан.
Он баласы алыптыр,
Ой биябан* чөл жерде
К алаа тутуп калыптыр,
К ыргыз3 чыгып кы р ж ак к а
Кыр Угуз — деп, калыптыр.
К азак, калм ак бөлүнүп,
Кыргызды таш тап салыптыр,
Кыргын салган Манасың
Кыргыздан чыгып алыптыр.
Кыргыз деген бу да бир
Кылымды баскан калы кты р,
Кыраан Манас баш болуп,
Алаш уулу биригип,

1 ном. Бул адам атын катчылар «Нук», «Ном» катары аралаш жаза беришет. Көбүрөөк
жолукканы жана кыргыздар арасында салт катары кабыл алынган айтылышы — «Нук».
Мурдагы тексттерде «Нук» түрүндө берилген.
2 яфиш. Кыргыздар арасындагы аталышы — «Жапас». Тексттерде «Жапас» түрүндө берилди.
кыркыр. Сөздүн мааниси белгисиз. Эгер жазылышты «кыр-кыр» түрүндө окуганда
«кыр — кырга» дегенди туюнтушу мүмкүн эле, бирок баары бир ыр сабындагы сөздөрдүн
катышынан туура маани чыкпайт. Кыясы катчыдан ката кетип, бул жердеги сөз «кыргыз»
өңдөнөт. Мындай туюнтма контекстте туура маани чыгуусуна шарт түзөт.
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Азыр келип калыптыр.
А нж иянда Алооке
Таңш уу1 кы тай уругу,
Азыркысын бу болгон
Н аамандыктын улугу.
Нукдан кийин ш у ж ерди
Кытай келип жердеген,
Кылым аны жеңбеген,
Нааман деп жерин атаган,
Ж апас уулу көбөйүп,
Түрк баласы чаң салган,
Сүрүп ийип кытайды,
Түрк балдары кай та алган,
Түркстан — деп атаган.
Түгөнүп калган кытайдын
Түп Бээж ин түпкү калаасы ,
А зы ркы дүмөк салганың
Кыргыздын кы раан Манасы,
Түп атасы Түтүк кан,
Түрк уулунун баласы.
А зыр Манас талаш ты
Айдап келип алаш ты
Арагенттин калаасы 2,
Азыр турган кары , ж аш
Алаш кырып кетет — деп,
Басылбады санаасы,
Карап турган Алоокең
Он жети ата ар ж акта
Таңшуу кы тай баласы.
Ж акы нды гы н караса
Манас ж акы н биздерге,
Эсинди жыйбай ыйлайсың
Не болду элим сиздерге?
Эми карууң келерби
К аканды барып издээрге.
Азыр жердеп турганың

1 такшуу. Катчыдан ката кеткен, туурасы — «таңшуу».
2 каласы. Бул ыр сабынын тутумундагы сөздүн туура түзүлүшү «калаасын» болуш керек
эле. Мурдагы жана кийинки ыр саптарындагы ушул сөзгө уйкаштыкка кирген сөздөрдүн
(баласы, Манасы, санаасы) таламына ылайык манасчы тарабынан атайылап эле «калаасы»
түрүндө «бузулуп» айтылган. Оозеки сүйлөөдө мындай мүчүлүштүк анча сезилбейт, сөз аягындагы «н» тыбышы жутулуп айтылып калат. Манасчылардын эпосту аткаруу ыгында мындай көрүнүш ыргактын, уйкаштыктын таламы үчүн сөздү белгилүү даражада «бузуп», же
өзгөртүп айтуу учурлары жолуга берет.
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Түрк уулунун арасы,
Түгөнүп калган түп Бээжин
Түк көрүнбөйт карасы.
Ж ы лчы лы к ыраак кы тайга
Кытайдын дини ж акш ы — деп,
Ж ы лас болсок не пайда?
Алты айлы к ж аткан кы тайга
Атабыздын дини — деп,
Арманда өлсөк не пайда?
Алоокеден айла ж ок,
А лакандай А нж ыян
Андан бизге пайда ж ок,
Андап турсам көпчүлүк
Алаш уулу болгондон
Кутулар ж айы ң калган жок,
Куп айтамын ж алган ж ок.
Азыр биздин колдо бар
Алоокеге казына,
Алдуу-күчтүү азамат
Азыр жүрсөң баарыңар
К азынанын каш ына.
Ак жамбынын баары бар,
Кырк атанга жүк чыгар
Кызыл алтын зары бар,
Кырк төөгө зар артып,
А лтымыш төөгө жамбы артып,
Арстан Манас баатырдын
Астына азыр барыңар,
Кызыл ж акут жүздөнгөн
К ырк сулуу кы з алыңар,
Ат уяты 1 сатуу — деп,
Кыз уяты 2 тартуу — деп,
Кыраан Манас баатырдын
Астына тартуу барыңар.
Торгун, тубар, доолонду,
Арбын алып олорду,
Буулум, бута*, чүчтөнү —
Булдан арбын алыңар,
Кыраан Манас баатырдын
К ызматына барыңар.
Түбүбүз бирге Туран — деп,

1 уясы. Катчыдан кеткен ката, туура сөз — «уяты».
2 уясы. Бул жерде да талап кылынган сөз — «уяты»
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Кыйбасаң бизге Тураңды
Кырып салып жөнөл — деп,
Кыргыз уулу болгонуң
Кызыл канга бөлөн — деп,
Калкыбыз угуз, туран — деп,
Катарыңа албасаң
Калмакты кырып жөнөл — деп,
К азакка уруу болгонуң
Кара канга бөлөн — деп,
Б аш кы атаң М аңгул, Татар — деп,
Маңгул менен калм акка
Баатыр Манас чаң салдың
Б аш ка бир келген катар — деп,
Улугубуз кы тай — деп,
Урушту көрдүк мындай — деп,
Кытай болсо душманың
Маңгул менен калм акты н
Баарын кырып таш тасаң
Басылбас — деп, бушманың,
Таң атырбай баатырга,
Караламан букара
Калтырбай заман акы рга,
Алтын, күмүш жүк жүктөп,
Астыңа тартуу жүрдүк — деп,
Секилик баш тап1 калдайы ,
Сестейип турат далайы,
Сексен адам барыңар,
Жүз төөдө болсун малыңар,
Тартуу тартып кайты ңар,
Ж ан соогат! — деп, айтыңар».
Ашарсуу сүйлөп салганы,
Алдырап турган көпчүлүк,
Алардын нурку көп түрк,
Аш ыгыш ып калганы.
А ты ш кан менен ал келбейт,
Айдалбай басып мал келбейт,
Ч анчы ш кан2 менен чак келбейт,
Басташ кан менен бап келбейт,
Барбай кантип коёбуз,
Басташ сак кайдан оңобуз,

1баш т ан. Маани контекстке туура келбейт, катчы ката кетирген, сөздүн талап кылынган туура үлгүсү — «баштап».
2 чанчыш кан. Сөз «жанчышкан», «чанчышкан» түрлөрүндө айтыла берет, мааниси түпкү
тегинде чанч — сай, саюу, бул жерде кармаш, уруш, тирешүү, араздашуу дегенди туюнтат.
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Баарыбыз кы ргы н болобуз.
Ашарсуу сөзүн акы л — деп,
А йткан кеби маакул — деп,
Ж үр, баралы баатыр — деп,
Билимдүүсү сүйлөшүп,
Бирин-бири күүлөшүп,
Кең көкүрөк, ж айы к төш 1
Келбети артык балбанын
Жүзүн санап алганы,
К азы нага бет алып
Жүрүп булар барганы.
Айры* менен нарынан —
К азы налы к төөсүнөн
Тандап алып баарынан,
Семизинен ж акты ры п,
Мынабу төө ж акпайт — деп,
Б айлары на чаптырып,
М ашаты килем* ж апты ры п,
Ж ибектен буйла такты ры п,
К азынада алтынын
Кагып-согуп арттырып,
Ж амбыны кап ка жүктөпгүп,
Ж аныбыз калса шүк дешип,
Буулум — бута булдарын
Ак куржундап жүктөшүп,
Ата уулунан — кы зы нан2
А кы лга толук узунан,
А как тиштүү, кыйгач каш ,
Алма моюн, түймө баш,
Кобул колдуу, колоң чач,
Короз моюн, керме каш 3...

1 түш. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган туура сөз — «төш».
2Ата улынан кызынан. Ыр сабынын мааниси ата уулдарынан — уруу-уруктардан тандалып алынган кыздар дегенди туюнтат, б. а. сүрөттөлүп жаткан сыяктуу шартта тартууга
бериле турган кыздар ата уулдардан (бир ата балдарынан) салык түрүндө чогултулган. Ыр
сабы катчы тарабынан манасчы айтылган үлгүдө туура жазылган. «Ата уулунун кызынан»
түрүндө айтууга болбойт, анткени саптын андай түзүлүшү ар башка уруудан дегенди эле баяндап, ата уулунан милдеттүү түрдө алынарын белгилеген маани камтылбай калат.
3 Каш. Айтылып жаткан ой аягына чыгарылуу үчүн ушул ыр сабынан кийин «Кыздардан
тандап алышып» — делген саптын келиши жөндүү эле. Балким ошондой сап болбосо да ага
чамалаш, андагы мазмун чагылтылган сап, же саптар жазылбай кетиши да ыктымал. Өтө
сейрек учураганы менен кээде-кээде манасчынын өзүнөн да ушул мүнөздөгү сүйлөмдүн стилинин бузулушу, же айтылып жаткан ой аягына так чыгарылбай кетүү учурлары кездешкени
байкалат. Андай «мүчүлүштүк» эпостогу көнүмүш нерсе, Сагымбайда сейрек учураганы менен
башка манасчыларда көп эле кездешет. Ырды оозеки аткарууда андай учурлар кемчилик
катары байкалбайт.
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Торгун, тубар, чүчтөнү
Шол кыздарга кийинтип,
Дейилде*, кымкап*, буулумду
Жеткен сонун булуну
Жасалга кылып кыздарга,
Кара кемчет кундуз бөрк,
Кандай жакшы ушул көрк,
Кыздардын ондоп көркүнү,
Кара жандын зарпынан
Ыраазы болуп төркүнү,
Отого диңсе* сайынтып,
Тоту куштун куйругун
Төбөсүнө жайылтып,
Берметтен кылып беттигин,
Көөкар таштан көз кылып,
Зери забар*1 асыл таш
Чекеге кылып четтигин,
Алтындан айдар тактырып,
Катеп* байлап көкүлгө,
Атына2 коюп шөкүлө,
«Шөкүл» деген калмак тил,
Жасоо деген сөз экен,
Алаш уулу баарың бил.
Кечинде уруш тарашып,
Жатпады беле көп аскер
Жай-жайына карашып,
Төрт төбөлүү3 чатырын,
Төгөрөктөп кол конуп
Төрө менен4 баатырын,
Урушту эртең кылабыз,
Уруштуруп олтурбай
Араник шаарын кырабыз,
Атышууга тың да экен,
Азып-тозуп качкандан
Наамандык баары мында экен,
Аз гана арал жер экен,

1 серуу сабар.
2 атын. Кыясы катчы жаңылган. Сөздүн туура формасы — «атына».
3 тобели. Мурда ушул ыр сабы — «төрт» дөбөлүү» чатыр түрүндө жазылган эле. Адатта
чатыр өлчөм — көлөмүнө, түрүнө карай төрт, же беш ж . б. төбөлүү түрүндө айтылат. «Төбө» —
дегенди манасчы «дөбө» катары куполуна карата гана сыпатташы мүмкүн.
4 менен. Адатта ушул ыр сабы «Төрө Манас баатырын» — түрүндө айтылуучу эле. Бул
жерде, балким, манасчы атайылап эле төрөсү менен баатырын тегеректеп конуп жатышты
маанисинде өзгөртүп айткандыр.
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Аз да болсо, капырай,
Н аамандыктын кени экен.
Алооке менен Ашарсуу
А кы ры түбү соёрбуз,
Алган болсок Араник,
Арбын экен аскери,
Н аманген — деп, коёрбуз.
Наамандын анык кени экен,
А лты күнү атыш тык,
Абыдан арбын эл экен.
Аны айтыш ып кожурап,
Мусулмандын аскери
Сөз сүйлөшүп божурап,
Ч ы канак жерге салышып,
Чы рым уйку алыш ып,
Байлаган белин чечпеген,
Баш ы жерге жетпеген,
М агдырап уктап кетпеген,
Куш уйкусун салышып,
Курду белге чалыш ып,
Көз илинип кеткенде
Кудай өзүң сакта! — деп,
Чочуп тура калыш ып,
Түшүндө уруш салышып,
Чочуп кетип түшүнөн,
Түйүлүп тура калыш ып,
К аапырга уруш салдым — деп,
Капилет уйку ичинде
Катуу чочуп калдым — деп,
К алкы на айтып салышып,
К аткырып күлүп калыш ып,
Аларбыз — деп, каапырды,
Аман болсок Алтайды
Көрөрбүз — деп, акыры,
Аскер антип ж атыптыр,
Таң саргарып атыптыр.
Таңаш кан атын чалдырып,
Аманбы — деп, аркасы
Ээр-токум алдырып,
Аш кайнамдай олтуруп,
Сай тулпардын баарынын
Тазкардын чөпкө толтуруп,
Кырып-жыш ып, ат токуп,
Ат токуш са бат токуп,
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Ж ебелеп коштон чыгарып,
Ж етелеп суудан сугарып,
Кылымга кытай толор — деп,
Кыпкызылдай чабышып,
Кыргындын күнү болор — деп,
Маңгул, калм ак болбосо
Бар келер кытай ж ок экен,
Түрк уругу болбосо,
Түгөнүп калсын кы тай — деп,
Түк каруусу ж ок экен
Түртүшүп көрсөк кы лдай — деп,
М аңгулдардан болбосо
Бар келбейт экен кы тай — деп,
Баары олтурган алаш тар
Баш ж утмакты н камын жеп,
Бабыраш а сүйлөшүп,
Баатырларын күүлөшүп,
Таң менен намаз окушуп,
Тазалап атын токушуп,
К алаага көзүн салыптыр,
Карарган аскер көрүнбөйт,
Кара журт айран калы пты р.
Каапырлар кайда кеткен? — деп,
Кайнаган кытай неткен? — деп,
Атпай алаш баарысы,
А йдаркан, Б акай кары сы 1.
Күндүн мурду чалганда,
Ш аш ке болуп калганда
Төөдөн жүзүн жетелеп,
Ж аңж уң, амбал, доотайы* —
Төрөлөрү энтелеп,
Төөгө таккан жекесан*
Коңгуроосу ш аңгырап,
Кол баштоосу улуктар
Коркуп-үркүп ж алдырап,
Түркү тилди түк билбейт,
Маңгул, калм ак балдырап,
Эси чыгып баарынын,
Эки көзү жалдырап,
Бурут Манас кайда? — деп,
Булардан сурайт булдурап.

1 карысы. Формалык белгилери боюнча сүйлөм бүтпөй калгансып турат. Бирок бул жерде
ыр сабы түшүп калбай эле сүйлөм ушул түрдө түзүлүшү да ыктымал.
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К алм акча тилди билген бар
Манастын туусун көргөздү
Өздөрүнчө кулдурлап.
Секилек баштап карысы,
Сексен экен илимдүү,
Сегиз жүз киш и барышты.
Ж үк арткан төөнүн артынан
Жүзүн көргөн адамдар
Өз боюн өзү тартынган,
Дастандын сөзү кыскарды,
Турна моюн, тасма бел
Кырк бир сулуу кыз барды.
Ж ы ты ж ы пар бураган,
Бул эмине кыздар? — деп,
Ж ы йы лган кыргыз сураган.
Бир-бирине жөлөнгөн,
Билериги зумурут,
Карк алтынга бөлөнгөн,
Көргөн ж ан көзүн салгандай,
Ашкере бетин көргөндөр
А ш ы кты кты н зарпынан
Ал кыздардын артынан
Арманда өлүп калгандай,
Мингендери тобурчак,
Ж ал куйругу бир кучак,
Абайы* үртүк*, ат жабдык,
Кызыл кы м кап ат ж алды к,
Кызды көрүп таңданып,
Кыргыз, казак кара журт
Карап турду жарданып.
Кыздардын минген атына
Дилдеден* жүгөн каттырган,
Торгун, тубар, тоо кежим*
Аземдетип жаптырган,
Ж ал куйругу төгүлгөн,
Ж аадай шаңы көрүнгөн
Аттарды минип кымпайып,
Айдай бети ж аркы рап,
Алиги кыздар зыңкы йып,
Ат боруму жараш ып,
Кынап белин байлаш ып,
Кыйгачынан караш ып.
Кыргыз, казак өлгүндөй
Мен алам — деп, талаш ып.
Кырк бир кыз кы рка турушту
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Кырааның Манас барында
Кылган сонун жумуш ту.
Сонун эмей неткени,
А лардын1 арка ж агы нан
Аксай басып Ашарсуу
Ж арадар болгон ж аны бар,
Баш ы нан аккан каны бар,
Мойнуна бото* салынып,
Туйгун Манас баатырга
Тууганбыз — деп, жалынып:
«Араник жердеп турганбыз,
Атабыз Туран, тууганбыз,
Айрылып кетип, алыстап,
Арманда болуп курганбыз,
Кытай алыс, сиз ж акы н ,
Кара чоктуу ойротто
Бардыр деймин көп акың,
Дүнүйө жүзү кең экен,
Түбүбүздү карасам
Түмөн маңгул эл экен,
Атамдан калган Нааман — деп,
Түркстанды бет алып
Келгендигиң эп экен.
Кайнагаң калм ак ж урт болсун,
Кадамыңыз кут болсун!
Кесир кы лды к2 баш ка элге,
Келиптирсиз Таш кенге,
Ташкенде Панус тагабыз,
Өлгөнбү, кайдан табабыз,
Өчүн анын алууга
Өжөрлөнүп урушуп,
Келбеди сизге чамабыз.
К ырк бир мырза кы з тартуу,
Көңүлүңө толбосо,
А раник каны биз тартуу.
А зап салдың баш ка элге,

1 шолардын. Жазылууну формалык белгилеринин жакындыгына карап «ошолордун» деп
окуу керек эле. Андай маани контекстке каршы келбейт, бирок бул жерде «алардын» делиш
жөндүү. Анткени кийинки ыр сабынын биринчи сөзү «а» менен башталып, бул жердеги
сөздүн да «ошолордун» эмес, «алардын» делип, «а» келүүсүн шарттап турат. Маани эки учурда бир, контекстке эки үлгү тең каршы келбейт.
2 кылдың. Жалпы контекстти эске алганда «кесир кылуу» — делген терс маанидеги сөз
бул жерде. Манаска эмес, Ашарсуу тарапка таандыкталып айтылуусу жөндүү- Кыясы катчы
жазууда ката кетирген. Сөздүн талап кылынган туура үлгүсү — «кылдык».
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А нж иянды к Алооке
А ласың барсаң, аз жерде.
К армаш пай качты к, тарадык,
Кандай кы лсаң, андай кы л,
К ак өзүңө карадык!
Багы нды к баатыр өзүңө,
Б айкагы н айткан сөзүмө.
К орктук баатыр сизден — деп,—■
Колуңду тарткын бизден — деп,—
Тирүүдө корктук сизден — деп,—
Тилинди тарткын бизден — деп,—
Кара кы ргы з тууган — деп,—
К азак кошо турган — деп,—
К ам сы кты к эле биз мурун
Кай ж ак к а динин бурган — деп,
Атадан калган динибиз,
Аны үчүн келген жинибиз,
А тыш а кетип кы ры лды к,
Артын өзүң билиңиз,
А ланча кан, К ийик кан
А ркы түбү зилибиз.
Түп атабыз Түрүктүр1,
Түрк уулу мында түк калбай,
А нж иянга2, Нааманга
Түгөнгөн кы тай бүтүптүр.
Букара болдук түрк уулу,
Түбүнөн билем мен муну.
Атаңыз болуп А лаш кан,
Айтамын сага ыракмат
Намысыңа талаш кан,
А рбытканы түрк уулу,
А силин куба келгенде
Ант урган кы тай канча ж ан,
А нж иянда Алооке,
Н ааманга болду бу бир кан.
Кошун берди, кол берди,
Аскерин айдап мол берди,

1туркдр. Туура айтылышы жана жазылышы — «түрктүр», бирок, бул жерде «түрүктүр»
болушу туура. Анткени ансыз муун ченеминин саны кемип, ыр сабындагы ыргак мүчүп
калат. Сөздүн — «түрүк» катары айтылышы оозеки сүйлөөдө мүчүлүштүк катары билинбейт.
2 андыжанга. Сөз «анжыжан», «андыжан», «анжиян» катары түрдүүчө айтыла берет.
Тексттерге бүгүнкү орфографияда кабыл алынган үлгү «Анжиян» берилди. Манасчы өзү кандай түрдө айтканы белгисиз.
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Таятаңдын өчүн ал,
Талкала — деп, урушуп,
Казат үчүн жол берди.
Арманда бойдон калбадым,
Аттанбай ж аты п албадым,
Арстан Манас өзүңө
Аянбай уруш салганым.
Күндөдө* болсом чечер — деп,
Күнөйүм болсо кечер — деп,
Эми урушсам бекер — деп,
Түрк уругу көп алаш
Сүрүшсөм түпкө жетер — деп,
Дүмүрүм казы п кетер — деп,
Ошону алып оюма,
Ишене албай боюма
Тартуу келдим өзүңө.
Кабыл кылсаң тартууну
К алкың билсин как муну:
Аламан чабуул койбосун,
Акылмандар ойлосун,
Аларын алып колумдан,
Адамымдан сойбосун.
Ж ан албасын, мал алсын,
Арыгы болсо биздерден
Кабырга ж аап, ж ал алсын.
Ачкасы болсо дан алсын,
Ар ж агы Туран тукуму,
Атабыз бирге тууган — деп,
Андайын ойлоп санасын!»
А йткан муну Ашарсуу,
Акылдын сөзү мына бу.
Арстан Манас кеп айтат:
«Айтканың ырас — деп, айтат. —
Алоокең кы тай уругу,
Азыр болуп туруптур
А нжияндын улугу,
А нж иянды жердеген
Кыргыздын кы йла тунугу.
А нж иян болбос — деп, ойлойм
Алоокенин турагы,
А шып-шашып өлүмгө
Жүргөн экен бу дагы.
Түбүңүздү билипсиз,
Түрк уулунун бирисиз,
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Алда берген арбагым,
Алооке түшөр салмагым,
А ягын айтып коёюн
А нж иян болор чарбагым.
Самаркан болор сапарым,
Сайып ала кою уга1
Санаасы жүргөн экен го
Салпылдаган каапырың.
А нж иян азыр2 анда экен,
А табызга болгон тең3,
Кыр Угуз деп элимдир,
К ыр А нж иян жеримдир,
Алоокеден албасам
А йыкпас жүрөк черимдир.
Ы раазы болдум өзүңө,
Аманат ж аны м бар болсом
Түркстандык алаш ты
Каратармын көзүңо!»
Аш арсууга жол берди,
Алтындуу айчык тон берди,
«Алгын эми тил — деди,—
Ак ислам дин — деди,—
Ата жолу мажусу,
Ислам динге кир — деди.
Муну айткан соң эр Манас
Ашарсуу калды далдайып,
А кы лы кетип ш алдайып.
Чочуганын билгени,

1салыб ала коюуга. Ыр сабы 248-беттин аягына жана 249-бетке биринчи сап катары эки
жолу толук кайталанып жазылган. Бул жерде бир барактан экинчи баракка өтүүдө бет ордуна коюлуучу белги катарындагы саптын эн аяккы бир же эки сөзүн кайталап көрсөтүүчү
атайын ык эмес, андай ык азыркы кол жазмада пайдаланылган да эмес, анын ордуна ар бир
барактын эки бетине катар сандык номер коюлган. Демек бир эле ыр сабынын эч себепсиз
жана ыр текстинде зарылдыгы, аткарган жүк — милдети жок кайталанылышы катчыдан
кеткен каталык. Андай кайталоо (мурда да так эле ушул түрдө жолуккан) бир беттен экинчи
бетке өткөндө болуп жатканына караганда текстти бир нускадан экинчиге көчүрүүнүн учурунда кетирилген каталык. Буга караганда биз азыр түп нуска катары пайдаланып жаткан
кол жазма чынында түп нуска эмес, анын, же башка дагы бир нусканын көчүрмөсү. Мындай
болуу толук мүмкүн. Ы. Абдыракманов өзү жазган тексттерди кайра көчүрүп, бир нускасын
каалаган адамдарына белек катары берген учурлары илимде мурдатадан кеңири белгилүү
маалымат.
2 аты. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, эгер ушул түрдө калса ыр сабынан
маани чыкпай калат. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган туура сөз — «азыр».
3 тен. Жазылуудан маани чыкпайт, контекст боюнча туура келүүчү сөз — «тең». Ыр
сабындагы жалпы маани Анжиян шаары түпкү аталарыбызга таандык, баарыбызга бирдей
тең шаар — дегенди туюнтат.
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Ашарсууну жүргүн — деп,
Баш тап алып эр Манас,
Абунасыр кожого,
Барып кирди ошого.
Абунасыр замани
Сөөлөт берген кудайым,
Сүйлөгөнү мунайым,
Ы йман нуру жүзүндө,
Ы кыласы түзүндө,
Бал ш екери сөзүндө,
Б аш та кызмат кы лган эр
Байгамбардын өзүнө.
Динге киргин дегенде
Ашарсуу чочуп ш аш каны ,
Абунасыр замани
Айтып сөздү баштады:
«Көргөн көгүң суу — деди,—
Куюлуп бери не келбейт —
Кудайдын күчү бу! — деди. —
Көөнүңдү ак к а бур — деди,—
Төгүлүп бери келбестен
Кудурет тосуп тур — деди.
Кудурет деген күч — деди,
Балам , байкап сөзүмдүн
Маанисине түш — деди.
Туудурган анда1 ата ж ок,
Турат колдоп ката ж ок,
Тууй турган эне ж ок,
Тушташ келер неме ж ок,
Кирпик ирмем кидирген
Капилети болбогон,
М акулуктун баарысын
Көрүнбөй туруп колдогон,
Батырам десе бар кудай
Бир өрүктүн ичине
Асман-жериң толбогон,
Өкүм кы лса чаара ж ок,
Өзү бар да, бала ж ок,
Көрөмүн десең кудайды

1
анда. Сөз кол жазмада жок. Бирок бул көп кайталануучу туруктуу ыр сабы, адатта,—
«Туудурган анда ата жок» түрүндө айтылуучу эле. Бул сөз жок айтылганда ыр сабынын
ыргак күүсү мүчүп калган сыяктанган сезим пайда болот.
Ыр сабы манасчы тарабынан «анда» деген сөз жок деле айтылышы да мүмкүн. Кошулган
сөздүн бары, же жогунан контексттеги маани өзгөрбөйт.

200

www.bizdin.kg

7250

7260

7270

Көзгө илинер караан ж ок,
Өзүнчөлүк даана ж ок,
К урт-кумурска жаныбар
Баары сы на себепкер
Кудайдан баш ка паана жок!
Оттон ысык күндү көр,
Олуту кар а түндү көр,
Эсиң болсо Ашарсуу
Эттен чы ккан жүндү көр.
ЭКаннат*1 бейиш* ж айы бар,
Суу болуп аккан майы бар,
Төрт бөлүнгөн суусу бар,
Төгүн дебе ушулар.
Бейиш деген ж акш ы ж ай,
Төрт бөлүнгөн суусунун
Бири бал да, бири май,
Барың балам, сонун ж ай 2.
Ж озин көжүр*3 шарабын
Ойлоп балам карагын,
Насип кылса кудурет,
А йтмак бизге чон милдет,
Ууртайсың да, татасың,
Бир ууртаган аш үчүн
Бери болсо беш ж ы лы
Бегүш*4 болуп жатасың.
А кыл кетип аз болуп,
Аз болгондо алты ж ы л
Алдырайсың мас болуп.
Бир арыгы сүт болор,
Каалагандын баарысы
Кемтиги ж ок, бүт болор.
Зумурут, бермет*. көөкардан,*
А га кирген бендеси
Абыдан чыгар кумардан.
Лагыл*, ж акут таш тары,
К ары м акты к анда ж ок,

1 жнт.
2 жай. Ыр сабы кол жазманын 250-бетинин оң жагындагы ачыкка ылдыйтан жогору
карай туурасынан жазылган жана кайсыл саптан кийин келери атайын белгиленген. Сапты
жазган катчынын өзү — кол тамга ага таандык. Мурда кандайдыр себеп менен жазылбай
кеткен сап кошумчаланып такталган.
3 жозин көшр (кол жазманын 250-бети).
4 бехуш (кол жазманын 251-бети).
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Ж ы йы рм а беш ж аш тары .
Зумурут, көөкар ж ы гачы ,
Нур ж ем иш и бар ашы.
Зеру забар, инжууден,
А лы келбес адамдын
Сыпатын өлчөп айтуудан,
Элесин көрсөң бейиштин
Немесин көрбөй кейиш тин
Калар элең кайтуудан.
Көз көргөндөн айтайын,
Көөкардан болгон сарай бар,
Көркү күндөй ж аркы ган
Нур кы зы нан далай бар.
Ж етсең балам көрөсүң,
Ушу ж алган дүйнөдө
Бет аж ары н бир көрсөң
Бегүш болуп өлөсүң.
Өлбөй турган арга ж ок,
Өкүмү артык Алданын
Ар иш ине дабаа ж ок.
Нурзулман деген байталман*,
Алардын турган сыпатын
Ооз менен кеп кы лы п
Миңдин бирин айталм ан1.
Бейиш тин болгон зыйнаты
Бу жерде жүргөн кыйласы
Миңинин бири боло албас,
Нур сыпатын бир көрсөң
Асмандагы ай-күнүң
Көңүлүңө толо албас.
Бейиште жок ж айы -кы ш ,
Катылсаң каты н түк болбойт,
Күндө кылсаң күндө кыз.
Бейиш шондой, балам — деп,—
А йтканы ма куп десең
Ак динине салам — деп,—
Дозок2 деген бир ж ай бар,
Агузу билла*3, балам — деп,—
Дозок түрү жаман — деп,—
А чка ж ы лан, чаян — деп —

1 айталман. Мааниси боюнча «айталбайм» — дегенди туюнтат, кыясы жогорку саптагы
байталман» дегенге так уйкаштыруу үчүн гана манасчы тарабынан «бузуп» айтылган сөз.
2 дозаг.
3агоз бале.
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А гер1 барып бир кирсең
А сыла турар саган — деп. —
К ы рк эсе артык бул оттон
Ы сык кыйын наары бар,
Оттон бүткөн ичинде
Ж ы лан, чаян баары бар,
Бөйөн деген бири бар,
Бөтөнчө узун тили бар.
Баш ы миң кез ж ы лан бар,
Күнөө кылган бендеге
Күчөтүп каар кы лган бар.
Ж ары гы жок караңгы,
Ж атарсың ж ы ланга аралаш ,
Сорор ж ы лан денеңди,
Чыңырарсың чыдабай
Заар2 салып келгенде,
Ч аян, бөйөн жабылып
Талап этиң жегенде.
Ж ары к дейсиң заркырап,
Ар тушуңдан ажыдаар
Оозун ачып аркырап,
Олор да тилиңди алуучу,
Ж ары к десең мына — деп,
Ж анган отко салуучу.
Ы сыгын3 оттун көрөрсүң
К ырк эсе күчтүү4 бул оттон5,
Төрт аякты н бирөөнү
Ушул отко маласың,
Чы ңырып тартып аласың,
А кы ры шонун заарынан
Ж аш абай өлүп каласың,
Бир өлгөн соң өлмөк ж ок,

1агер. Сөздүн туура үлгүсү «эгер», бул жерде «агер» түрүндөгүсү туура — ыргакты, үндөшүүнү
күчөтүү үчүн. Жалпы эле оозеки сүйлөөдө «агер», эгер түрлөрүндө аралаш айтыла берет. Маани эки учурда бир эле.

2захар.
3 кызыган. Жазылган сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Катчыдан ката кеткен,
кыясы талап кылынган сөз «ысыгын».
4 күчтүү. Сөз кол жазмада жок, бирок ансыз саптан маани чыкпайт. Кыясы катчы керектүү сөздү (күчтүү, артык, ысык ж . б. бири) жазбай калтырып кеткен өңдөнөт.
5 отдан. Жогорку сап менен ушул сап маани боюнча бир сүйлөм. Бирок экөө озүлөрүнчө
да уйкашпай, башка ыр саптары менен да уйкаштыкка түшпөй эл ким калыптыр. Буга
караганда ушул эки саптын уландысы катарындагы ыр саптары болуу керек эле. Ошентсе да
маани бузулган эмес, окуянын, ойдун үзүлгөнү да байкалбайт.
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Кызыл чок болуп жанасың,
Кыйналасың каласың.
Оттон таажы* башында,
Бериш те келер каш ы ңа.
Оттон күрсү колунда1,
Чы лгы й отту кийинген
Үстүндө кийген тонуна
Каар бериште деген бар
Адам уулу деген ж ан
Түшпөсүн анын колуна.
Күрсү менен урар да,
Күнөйүңдөн сураар да,
Азыр келип бир чапса
А ркайган тоо буларды
Тозоң болуп кеткенде2
Зардабынан дүнүйө
ДҮР-ДҮР этип турар да.
А к тааланын каары бар,
Азап бериштелердин
Ар сүрөттө баары бар.
Тилиң жетер тизеңе,
Ж алган дүйнө чиркинден
Өлбөймүн — деп, ишенбе.
Таш ыналап*3 чөлдөөрсүң,
Кылайган суу көрбөйсүң.
Суу дээрсиң, тилээрсиң,
Суудан ичип бир жутсаң
Сууну ошондо билерсиң.
Бу муздан4 кыйын музу бар,
Муздак заар суусу бар,
Баш тагы көргөн азаптан
Б аш кача кыйын уш улар.
Ашарсуу балам, аңдап ук,
Алда таала ж араткан
Албан түрлүү ж айы бар,

1 колына. Маани туура ачылышы үчун «колунда» болгону жөндүү.
2 кетиб. Ж е ыр сабына «болуп» дегенден кийин «ал» деген бир сөз кошуу, же ушул
акыркы сөздү «кеткенде» деп өзгөртүү зарыл. Ансыз саптын мааниси так ачылбай калат.
Кыясы катчыдан каталык кеткен.
3 ташыналап. Сөздүн мааниси бизге белгисиз. Валким ашып-ташып, чанкап — дегенди
туюнтар, катчыдан ката кетип, сөз туура эмес жазылып калышы да мүмкүн. Контекстке
карап формасы боюнча бул жазылышка жакын турган, мааниси талапка туура келүүчү сөз
таппадык.
1музадан. Катчынын катасы, туурасы'— «муздан».
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Акыбаты-азабы
Андан кыйын дагы бар.
Дозоктун ж анган өртү бар,
Дозоктон келген жигиттен
Өз боюңда төртү бар,
Ак каш ы нда актангын,
Н ак ошондон сактангын.
А йтканымды билип ал,
Ачуу деген бири бар,
Айттым, балам, тилимди ал.
А сили оттон зили бар,
Напси деген бири бар.
Моюнга арткан өлүмдү,
Болжобой эсиң бөлүндү,
Өлө турган болгон соң
Текеберлик деген бар,
Көтөрүлтөр көөнүңдү.
Күчтүүмүн — деп, эрмин — деп,
Дүнүйөнүн жүзүндө
Ж еке ж акш ы менмин — деп,
Көрүп турсуң өлүмдү,
Көтөрбөгүн көөнүңдү,
Сийип-чычып жатабыз,
Тербелбестен жер турат,
Текебер болсо не турат,
Текебери жоктугу
К ара жердин көрүндү,
Канча түрлүү текебер
Кайтып жерге көмүлдү.
Төрттүн бири эриндик1,
А кырет кам ы н кылбастан
А ш ка тоюп, керилдик.
Эринсең эсиң жоктугу,
Азезилдин Каннасы,
Каннас ш айтан баласы,
Эринткен анын шоктугу.
Өлгөндө болор бушманың,
Каннас менен беш2 болду,
Карасаң, балам, душманың.

1 эриндик. Сөздүн туура формасы — «эринчээктик». Саптагы ыргактын таламына ылайык жана кийинки саптагы «керилдик» — дегенге уйкаштыруу үчүн манасчы өзү ушул түрдө
айткан.
2 бешин. Жазылуудан маани чыкпайт, кыясы — «беш».
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Бейли ж акш ы тууган бар,
Бейиш тен келип турган бар.
Туугандан арты к тууганың,
Өз денеңде турганың,
Билбесең, балам, курганың,
Биринин аты сабырдыр,
Сабырлык кылсаң табырдыр*1,
Биринин аты ны сапты р,2
Нысап кы лган бендеси
А зыраак берер кысапты.
Биринин аты уятты р,
А я*34уят болгон соң
Абыдан ж анга мыяттыр.*'1
Уяларсың жамандан,
Ушуну билбес кээ наадан.
Биринин аты акылдыр,
А кыл болсо оюңда
Ал бейишке ж акы нды р.
А кылым бар -— деп, туруп,
Ар ж ам анды к иш кы лган
Акыреттен* капылдыр.
Акылдуусун жиберип,
Алданын аны к барлыгы
Алып келер имерип,
Ы йман болор билгенге,
Акыретте бейиш бар
Ак жолуна киргенге,
Бешөө тууган, беш душман
Ж ы йылыптыр бир денге.
Байгамбар5 бар кабарчы,
Бенделиктин иш ине
Бериште бар чабарчы.

1 таурдр.
2 ынсап. Оозеки сүйлөөдө «ынсап», «нысап» катары аралаш айтыла берет. Кыргыздар
арасында көбүрөөк жолугуп, туура айтылыш катары эсептелген — «нысап». Манасчы өзү
айткан үлгү белгисиз, ошон үчүн текстке көбүрөөк жолукканы кетирилди.
3 хыя. (кол жазманын 255-бети).
4мыятдыр. Сөздүн мааниси белгисиз. Валким манасчы жасап койгон «жаңы» сөз болушу
да мүмкүн. Андай ык манасчыларда, ошонун ичинде Сагымбайда да жолугат — уйкаштыктын, ыргактын таламына ылайык кээде мааниси контекст боюнча аныктала турган сөздөр
пайдаланыла берилет. Мисалы: ушул жердеги — «мыяттыр» деген создү жагымсыз, ылайыксыз, ыплас, зыяндуу туюнтмаларына жакын кабыл алса болот.
5
пайгамбар. Сөздү катчы көбүнчө «пгмбр» түрүндө жазат, кээде ушул сыяктуу кыргызз
тилинде айтылыш үлгүсүнө жакын берүү учурлары да бар.
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Бериш те айтып келтирген
Куран1 китеп сөзү бар,
Санааңа кошо аралаш
Кудуреттин өзү бар».
Абунасыр замани
Айтып болду тамамы,
Айран азыр дал кылды
Ашарсуудай баланы.
Ашарсуу шондо билгени,
Н агыра тартып, айкырып,
А к динине киргени,
Н аалып ыйлап ийгени.
Келмеге тилин жаттады,
Көөдөнгө жүрөк батпады.
Келме келди тилине,
Ы йман кирди дилине2,
Ы клас менен баш койду
Абунасыр пирине.
«Көөнүңдү кылба алаң — деп,—
Көп ыйлаба балам — деп,—
Эшек болуп саламат,
Бадыш а Панус тагаң — деп,—
Абийирди арттырып
Алда берди саган — деп,—
Караган калы ң журтуңду
Ислам динге салууга
Келер бекен чамаң!» — деп,
А лаканы ж азылды,
Бата берип, басылды,
Кайтып чыгып Ашарсуу
А т-атына асылды.
Сегиз жүз киш и барганы,
Көчөсүнүн баарына,
А раниктин ш аарына
А ралап айгай салганы,
Мейли ургаачы, мейли эркек
Адамын ж ы йы п алганы,
Абунасыр замани
Айдап баарын тамамы,
Азыр алып барганы.

1 кран.
2 динине. Мындай маани контекстке туура келбейт, катчыдан ката кеткен, талап кылынган туура сөз — «дилине».
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Мейли кары , мейли ж аш
Миң киш иге бирөө баш.
Келмени* айтып күңгүрөп,
Келме ш аадат*1 келтирип,
Ж ер көчүрдү дүңгүрөп.
Мусулман болду мы нча көп
Кубангандай ж ер мен2 көк.
К ылайтып хынсыр3 койбо — деп,
А ят келген арам — деп,
К ыямат күнүн ойлон — деп,
К акайдан ж алгы з калбасын,
Кадимден берки малым — деп,
Катып бир адам албасын,
Барсыда аты к у к 4 — деди,
Баары ң муну ук — деди,
Базардан айдап доңузду
Барын сүрүп чы к — деди,
Баспаганын балталап,
М ына ушу жерге ж ы к — деди.
М аңгулдан бар, калм ак бар,
Балды раш ты калм актар.
Алаш уулу түрктүр,
Кыргыз менен казактан
Кыйласы кошо жүрүптүр,
Торопоюн тоздуруп
Доңузун тоого сүрүптүр.
Качыр, эшек арам — деп,
Кара ж анга бу дагы
Көшүн* жесең залал — деп,
Билдирип арам, адалын,
Бирөөнө кылбай залалды,
Ашарсууга кеп айтат,
Арстан Манас бек айтат:
«Анча-мынча киш и өлдү
Алоокенин чатагы,
А раниктин ш аарынын
А кыр заман журтуна
Наманген болсун атагы.

1 келме шхадт.
2 мен. Мааниси «менен». Ката жазылган эмес, манасчы өзү ыр сабындагы ыргактын
таламына карата ушул түрдө айткан.
3 хнзыр. Катчы сөздү «хнсыр» (к. 3552-сап ыр), «хнзыр» түрлөрүндө аралаш жаза берет.
Контекст боюнча мааниси — бакма доңуз — чочко.
4 кук Сөз «к» (кы) аркылуу жазылган.
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Арагент атын жоёлу,
Ашарсуу сага эп болсо
Наманген — деп, коёлу».
Мусулман кылып элини,
Буруп атын жерини,
К азак, кыргыз көп алаш
К алкы н баштап жүргөнү.
Кан А йдаркан, эр Манас,
К аш ында канча жы йы ны ,
Күлайым деген кы з экен
К ы рк бир кыздын кы йы ны ,
А кы лы зирек сонуну,
А йткан кеби орундуу,
Көкөтөй ага, кел — деди,
Көзүң түшкөн бир кызды
Тандап алгын сен — деди.
Көкөтөй көзүн салыптыр,
Көп кыздардан ж акты ры п,
Күлайымды алыптыр.
Тартуу келген кызды алып
Тартып алган болбоюн,
Ата-энесин кыздын да
Най үмүт бойдон койбоюн.
Калдар амбал дээр экен,
Кара калм ак журтунда
Кайраты бар эр экен,
Кайната мага болор — деп,
Мал берсен көөнү толор — деп,
Байлы гы на мактанып,
Бай Көкөтөй аттанып,
Ч ы йы рчы кка барыптыр,
Чыгарган отор малына
Тогуз жүз ж ы лкы , токсон нар,
Айдатып келип калы пты р,
Калың малды карартып
Короосуна салыптыр,
Калдар амбал алыптыр,
К азак, кы ргы з мал бермек
К ак ушу жерден калыптыр,
Катын алса мал бермек
Калгандардын баарына
Үлгү кы лы п салыптыр.
Тогуз жүз ж ы лкы , токсон нар,
Үч жүз жамбы кошо бар,
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Күрөп берип дүнүйөнү
Күлайым кы зды сүйгөнү,
Калгандардын баарысы
Үч-төрт кара берсе да
Калың мал — деп, сүйлөдү.
Байдын уулу Байм ы рза
Байкап бирин алыңы з,
Арбын дүйнө1 малыңыз,
Агаң кы лган жумуш ун
Сиз да кы лы п салыңыз.
Байм ы рза бирин алыптыр,
А лтымыш ж ы лкы , алты төө,
Токсон жамбы бериптир,
Ал кыздардын бирөөбү2
Баймырзаны эриптир.
Ошо келген кыздардын
Он алты менен он жети
Арасында ж аш тары ,
Карап турсак ж ам ан ж ок,
Кара жибек чачтары ,
Калем каттай каш тары ,
Канга ы лайы к баштары.
Ж аңы болгон тууган — д е п ,Ж ай айталы к буга — деп,
Дагы келди чакы рты п
Ж анадил уулу Ж анайы н,
Таш кендик алып он кы зы н
Сулуулардын далайы н,
Сексен ж ы лкы , тогуз төө,
Он бир жамбы бул берди.
Орустан кармап келдим — деп,
Он төрт ж аш ар кул берди.
Таш кендик алып тарады,

1 дүйнө. Сөздү катчылар «дүйнө», «дүнүйө», түрлөрүнө аралаш жаза беришет, мааниси
боюнча ал жазылуулардын ар бири ошол турган ордундагы аткарган жүк-милдетине ылайык мүлк, байлык маанисин да, ошондой эле аалам, бүт дүйнө жүзү катары да туюнтула
берет. Чынында кыргыздар арасындагы оозеки сүйлөөдө арасына чек коюлбай, экөө аралаш
пайдалана берилери белгилүү. Манасчы өзү сөздөрдү айырмалап айтканын, же кайсынысына
кандай маани жүктөгөнүн тактап айтуу кыйын. Ал адам деле башка кыргыздар сыяктуу эле
эки айтылышты ажарым коюп экиге бөлүп айтпай, аралаш айткан болуу керек дешке негиз
бар. Ошон үчүн катчылар туш келди пайдаланылган түрдө фикзациялашкан да. Тексттерге
эки терминге ажарым коюп, дүнүйө — мал, мүлк, дүйнө — аалам — деп берсе болмок, бирок
андай тактоо кээде уйкаштыкка, ыргакка зыяны тийип, тоскоолдук кылат экен. Ошон үчүн
кол жазмада кандай берилсе ошол үлгү калтырылды.
2биреуи.
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Отуз кызы калганы,
Орчун казак, кыргызы
Ата уулулаш ып алганы,
Кыз атасын кур койбой
К ы йла мал берип салганы,
Катын алса мал бермек
Н аркы болуп калганы ,
Алда билер бул сөздүн
Чы ны канча, жалганы.
Кыраан Манас барында
К ытайга кыргын салганы,
Кылымдын баарын алганы,
Кыймылдабай ал жерге
Кырк күн ж аты п калганы.
Намангенге, Ташкенге
Ары-бери катыш ып,
Аң уулап кийик атыш ып,
Аңгемеге батышып,
А лган олжо малдарын
Б азары на сатышып,
М ааракеге батышып,
Бал-ш екерин татыш ып,
М амырлашып ж атыш ып,
Буурукса бугу атыш ып,
Буюрган даамын татыш ып,
Буурукпаса ж атыш ып,
Кутурса кулан атыш ып,
Кубанчка минтип батышып,
Кутурбаса ж атыш ып,
Ж ата турсун колуңуз,
Катын аяр Атыла
Кабарынан болуңуз.
Беш миңди кылган эшеги,
Панус кан ага кошулуп
Эшекте болгон эсеби.
Беш миңчеси ит болгон,
Бекер кыйын иш болгон.
Качыр болгон канчасы,
Ж етимиш күн болуптур
Карып болгон барчасы.
Ит болгон жүргөн талаш ып,
Эшек болгон кетиптир
Бет бетинен адашып.
Бир канчасы кой болгон,
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Кой болгон1 калм ак тукуму
А кыр заман болгончо
Бөрүлөргө той болгон.
Төрт түлүктүү малы бар,
А лыш а кетсе адам зат
Бир киш илик алы бар,
М ылтык, кы лы ч, бар ж арак
Ш айманынын баары бар,
К ары ш кы р келсе бөрү — дейт,
Эгер келсе кары ш кы р
Коюн таш тап, өзүн жейт.
Бөрү жеген киш исин
Вейишке чыгып кетти — дейт,
Койдон мурун бөрүсү
Адамын басып ж еп коёт,
К арыш кыр жеген киш исин
Катасы ж ок бейишке
Чыгып кетти — деп, коёт.
Калмак сөзүн коюңуз,
Эшек болгон, ит болгон
Кабарынан болуңуз.
Ж етимиш күн толуптур,
Ж ети күн арты к болуптур,
Ж етимиш ж ети күн болуп,
Айбан болгон булардын
Күндүзгү күнү түн болуп,
Панус кан ыйлап зарланы п,
Тирилктен арданып,
Сүрөт кудай эмес — деп,
Эшек болуп айкы ры п,
Сүйлөсө келбейт ж акш ы кеп,
Көңүлү менен зарланып,
Көрүнбөгөн Алда — деп,
Көп сыйынып жалбарып,
Катыны менен баласын
Көрбөгөндөн арданып,
«Карасы ж ок кан барбы,
Калың аскер чантууда
Касиеттүү ж ан барбы,

1 болгон. Сөз кол жазмада жок, бирок бул жерде ушул сөздүн болуусу зарыл керек, ансыз
ыр сабынын мааниси ачык болбой, саптагы муун ченеми жетпей, ыргак бузулат, жалпы сап
ырга окшобой калат. Манасчы «болгон» деген сөздү айтпай ыр сабын түзүүгө мүмкүн эмес эле,
кыясы сөздү катчы жазбай кеткен.
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Бир касиет болбосо
Калбаны катуу саларбы,
Орто-Азия журтуну
Ойрон кы лы п аларбы.
Ойрон болгон Атыла
Болжоду эле жети айды,
Ж ети айга аман жетемби,
Арман менен арада
А рыктап өлүп кетемби?
Карап турсам мүнөзүм
Кабыгым калы п, этим ж ок,
К ара чоюн ит бутка
К айра ж анар нээтим ж ок.
Б ала күндөн баш урдум,
Кабарын угуп буруттун
Ж ам анды кты кылба — деп,
Ж алы ны п карап турупмун,
Кол менен кы лы п, кудай — деп,
Кор болуп жүрүп курупмун.
Эч башарат* көрө албай,
Эң аягы кор болуп
Эшек болуп турумун.
Чабарчыдан кеп угуп,
Чантуу келет — деп, угуп,
Ж алы ны п ж аным калбадым,
Бурканга барып буркурап,
Нечен күнү, нечен түн
Келе ж аткан чантууну
Келтирбе — деп, чуркурап,
Астыңа бардык чогулуп
Алдырба — деп, чантууга,
А рза кылып чокунуп.
Казынадан* зарымды*,
Катардагы нарымды,
Баарын айттым жолуна
Колумдагы барымды. ,
Бурутту1 кыргын салам — деп,
Өлгөнүңдүн баарысын
Бейиш кы лы п алам — деп,

1муртды. Сөз катчылар тарабынан «мурут», «бурут» түрлөрүндө аралаш жазыла берет.
Азыркы тексттерди жазып жаткан катчы Ы. Абдыракманов негизинен «мурут» катары жазат. Манасчы озү кайсыл үлгүдө айтканын так белгилөө мүмкүн эмес. Сөздүн түпкү теги
«бурут», ушуну эске ала тексттерде «мурут» — деп жазылып турган учурларда да «бурут»
катары берилди.
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1көхр.
2ауалы.
3 зжрд.
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Тирүүмдө калы п кейиш ке,
Өлүп барып барам — деп,
Ж айы ж акш ы бейиш ке,
Өлтүрбөгүн, колдо — деп,
Келтирбегин чантууну,
Тилендим ушу жолдо — деп,
Бейишиңден кечтим — деп,
Мусулман журту келген соң
М урдарлыкка кеттим — деп,
Буркурадым, табындым,
Мурунтадан ж алынды м,
Ж алынсам ж айым болбоду,
Ж аратканы м деп жүрсөм
Ж ай билип колдоп койбоду,
Не таарынды мага — деп,
Таарынычка кандай даба — деп,
К азак, кыргыз алганда,
Каран ш аар Ташкенди
Камап түшүп калганда
Зарланып бардым ж алы ны п,
Колдогун — деп, сабылып,
Эч ж акш ы лы к болбоду,
Эшек болуп алган соң,
Эчким билбей калган соң
Эми келген мусулман
Кудайга кастык кы лар — деп,
Маа таарынып турса да
Кол салган соң чантууну
Бирин койбой кырар — деп,
Карап турдум каш ында,
К азак, кыргыз барды да,
Б алта чапты башына.
Көзү көөкар1 таш эле,
Оболу2 алды көзүнү,
Андан кийин түк койбой
Ойрон салды өзүнү.
Колу-бутун кыйраты п,
Койбой алды асылды,
Зумурут3, көөкар, шам чырак*
Баарын бузуп алган соң
Менин демим басылды.
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Эшек болуп башында
Карап турдум каш ында,
Кудай бөлөк экен — деп,
Бетим жуулду жаш ыма.
А лтын, күмүш, темир — деп,
Азып жүргөн экенмин
Ант ургурду теңир — деп.
Темир, чоюн, коло экен,
Теңир ургур бул өзү
Чочойтуп койгон моло экен.
Адамга окшош баш кылып,
Көзүн көөкар таш кылып
Кишидей кирпик, каш кылып,
Кол менен койдук коборуп,
Кудай болсо урбайбы
Мусулман жатыр кас кылып.
Кыйратып баарын сындырды,
Көргөндөн көөнүм тыңдырды,
Колдобой турган бул итти,
Оболкулар оңбосун,
Кудай деп не үчүн кылдырды?!
Үмүтүн үзүп бу жайдан,
Сындырып баарын салган соң
Чыным менен түңүлдүм
Колдон кылган кудайдан,
Колу менен кы лат да
Колдо мени кудай — деп,
К елжиреп жүрөт кээ айбан.
Ж ердин ээси барсыңбы,
Ж ер ж араткан сен кимсиң,
Ж еткире көр арзымды,
Өзүң билип чыгаргын
Ичимдеги дартымды.
Көктүн ээси барсыңбы,
Көрөгөр айткан арзымды,
Көк ж араткан сен колдоп,
Көңүлдөн ачкын дартымды.
Суу агызып, кар байлап,
Чөл биябан жер ж айлап,
Көк ж араткан сен кимсиң?
Баранды* менен чаранды*
Көп ж араткан сен кимсиң?
Адаштырбай ай-күндү
Төп ж араткан сен кимсиң?
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Албан түрлүү кие бар,
Чөп ж араткан сен кимсиң?
Сүрөткө кадам басыпмын,
Азгырган экен азезил,
Азыр кайттым бейлимден,
Баш күнүнөн азыпмын,
А нык билбей өзүңдү,
Ата-эненин жолу — деп,
Абыдан сага ж азыпмын.
Ж азгандыгым билинди,
Ж аңы жетип өлүмгө,
Ж ар мойнума илинди*.
Мусулман бузду бутумду,
Мурунтадан табынып
Куюп алган кутумду.
Бура сүйлөп, тил билбей,
Мурунтадан дин билбей,
Калкым калды мээнетке,
К алм ак, маңгул журтумду
Мурунтан айтты мусулман,
Бааш алы ктан батынып
Катуурак айтпай канча ж ан,
Бутуң кудай эмес — деп,
Угуп жүргөн ушу кеп.
Ошонун кеби чын экен,
Ойлосом кыйын сыр экен.
Алда* таала барсың — деп,
Аңдай көр айткан арзым — деп,
Ж акпады сага бейлим — деп,
Сарысан* болду элим — деп,
Табынып жүргөн сүрөтүм
Талкалап кыргыз алган соң
Таптаса болду кебим — деп,
А дашканды жолго сал,
Арылсын бизден кегиң» — деп,
Азим ш аар Таш кендин
Күн батар ж ак к ы бетинде,
Дарыянын четинде
Зарланып жүрдү1 муңайып,
Ж аратканга жалбарып,
Зар ыйлады2 муну айтып.

1 жүрдим. Жалпы контекстке караганда бул жерде «журдүм» эмес, «жүрдү» делиш туура.
Анткени Панустун сөзү баяндалбастан, абалы сүроттөлүп жатат.
2 ыйладым. Бул жерде да жогорудагы сыяктуу эле туурасы — «ыйлады».
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Агып ж аш ы суу болуп,
А рза сөзү бу болуп,
Көздөн аккан жаш ынан
Ж алп ак таш ка суу толуп,
Зарылдады, ыйлады,
Ж аш ы н көздөн тыйбады.
Миңче чиркей, миң чы м ы н1
Базардын жүрүп четинде
Баары чөлдөп аңкаш ып,
Тили оозуна сыйбады,
Бурчактаган жаш ынан
Чымындар ичип ж аныш ы п,
Суусундары каныш ы п
Чымын-чиркей жанганы,
Ушу түрлүү жандарды
Ж араткан өзүң ж алга — деп,
Учуп кетип калганы.
Кабыл болуп батасы,
Кадыр Алда бир билер
К алса сөздүн катасы,
Чымындар кайра ж анганы ,
Кабыл болуп тилеги
Эшек болгон Панустун
Эсине кудай салганы.
А раниктин ш аарына
Аскер кеткен мусулман,
Айдаганы Манас кан,
А ркасынан барайын,
А ярлар бардыр анда — деп,
Болуучу себеп бар бекен
Мендей курган ж анга — деп,
Касиеттүү к ал к барбы,
Карып болгон эш екке
Кандай жүрсөм барк барбы,
А ралайын элин — деп,
Алардын көрүп бейлин — деп,
Табынат экен кандайга,

1 бир чмн. Соз «бир чымын» — делип окулат. Бирок мааниси анча так эмес» — эмне үчүн
бир чымын? Сапты жеке алганда да, жалпы контекст боюнча да көп чиркейдин арасында
бир чымындып болгонун айтып белгилеп көрсөтүүнүн эч зарылчылыгы жок эле. Тескерисинче миңче чиркей, андан аз эмес чымын делиш жөндүү болмок. Кыясы катчы ката кетирип,
«миң» дегендин ордуна «бир» — деп жазып койгон өндөнөт. Ыр сабы «Миңче чиркей, миң
чымын» делсе жалпы маани да, саптагы контекст да өз ордунда болмок. Ушулар эске алына
текстте сөз «миң» делип берилди.
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Мусулман уулу деген эл
Тарап жүрөт ар ж айда,
Кетте-кичик байкабай
Кеңгиреп жүрүш не пайда.
Алда салып эсине,
Кең дүнүйө тар болуп
Көрүнбөдү көзүнө,
Барм ак болду артынан
Көп аскердин өзүнө.
Карыш кыр бар, бөрү бар,
Кайсынысы жейт ко — деп,
Панус кандын көөнү бар.
Келе ж аты р Панус кан
Керстен коонун оозуна,
Келгенинде ж акы ндап
Кенди-Бадам тоосуна
Ак амырын* алыптыр,
Аты Кызыр байгамбар
Азыр болуп калы пты р,
А ла куржун сарт болуп
Айдап жолго салыптыр,
Ачып көздү ж ум ганча
Талабы эрдин артылып,
Танабы жердин тартылып,
Аскерге келип калы пты р.
А раник журту мусулман,
Абайлап Панус караса
Бутканалар* бузулган.
Араникте арбын калм акты р,
Маңгул, калм ак барчасы
Мусулман болбой калбаптыр,
Болгон экен мусулман,
Булардай мурун болбой — деп,
Панускан көөнү бузулган.
А ла курж ун сарт болуп
Алып келген Кызырды*,
Кызыр менен кош улуп
Ар тарабын кыдырды.
Тил үйрөнүп, дин айтып
К ары-жаш ы калы пты р,
Б айкам акка Панус кан
Баары на көзүн салыптыр.
Кызык болор кеп билсе,
Куржун салган бу сартты
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Кызыр экен деп билсе.
Көрүнгөн соң көзүнө,
Ж олуккан соң жолдогу
Ж олдош Кызыр өзүнө
А кы лы н ойлоп бөлбөйбү,1
Адам кы лы п койгун — деп,
Асылып ж аты п өлбөйбү2.
Билбестиктен тим калды,
Адам кезде ынабай,
Эшек болуп кеңгиреп
Элким жүрүп динди* алды.
Суң кытайдын тукуму,
Баш ы нда берип кудурет
Бады ш а кы лы п өндүрдү,
Бар мээнетке көрдүрдү,
Адам болуп жүргөндө
Аңдабаган каныңды
Эшек болуп жүргөндө
Ислам динге көндүрдү.
Өкүмү кыйын кудурет,
Кандай күнгө салыш ын
Өзүнөн бөлөк ким билет!
Ар кимди айтат калыс — деп,
Напсисине ким тартса
Аны биле бериңиз
Ак тааладан алыс — деп,
Кай бирөөнүн напси өлүктүр,
Ар канча жетсе ж ам анды к
А к тааладан көрүптүр,
Арам менен адалды
А ж ы раты п бөлүптүр.
М усулманы, каапыры
К алы сты кка кары ш кан
Ж ам анды к көрбөс акыры,
Эшек болуп арыз айтты
Панус кандай бакыры,
Куруп калган Панус кан
Эшек болуп алган соң

1болбейби. Жазылуудагы сырткы формалык белгилерине карап «болбойбу» — деп окуу
керек эле. Бирок андай маани контекстке анча туура келе бербейт, сөз «бөлбөйбү» — делип
окулушу жөндүү. Бул учурда ыр сабы да, жалпы маани да өз-өз ордунда болот.
2 олбейби. Жазылуу өлбөйбү» делип окулат. Жогорку экинчи ыр сабынын аягындагы
«болбейби» делип жазылган сөз «болбойбу» эмес, «бөлбөйбү» экендигин ушул ага уйкашкан
сөз да айгинелеп турат.
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Энди' кирди акы лы ,
Көңүлүнө көп түштү
Мурунку кы лган капылы:
«Капилеттен калдым — деп,—
К аталы кты канчалы к
К ыйла кы лы п салдым — деп,—
Өзүмө кылып кы янат
Өкүмүңдөн чыга албай
Мээнет басып калдым — деп,—
К алкым менен кар болдум,
Кайтып адам болууга
Какш ап жүрүп зар болдум.
Өлөмүн — деп, ш екиндим,
Өз ж аны м а бекиндим,
Өлбөй калдым, өкүндүм,
К арлык тартып өлдүм — деп,—
Кайта баштан өкүрдүм,
Баш ы ма салган мүшкүл иш
Бар кудай сенин өкүмүң!»
Мунун айтып Панус зарланды,
Мусулмандын аскери
Табынары барбы — деп,
Дагы Панус карады.
Карап турса мусулман —
Калың аскер канча ж ан
Колун сууга салыш ып,
Суудан даарат алыш ып,
Сакал-мурут тараш ып,
Күн батыш ка караш ып,
Бир талаага чогулду,
Баш ы н ийип чокунду.
Табынары кайсы — деп,
Дагы Панус карады,
Намаз окуп баарысы
Мусулмандар тарады.
Баш чы болгон А йкожо,
Кандайга сыйынды экен — деп,
Панус барып карады.
Бетине койгон белги ж ок,
Тетиги — деп, ойлонуп
Ш ек кы лар жери деги ж ок.
Каш ына койгон кара ж ок, 1

1 энди. Сөз манасчы тарабынан — «эми» катары айтылышы да мүмкүн. Ошондой эле
ушул жазылган түрүндө болушу да ыктымал.
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Маңдайга койгон паана жок,
К алкы ны н баары ж ы йы лган,
Кайдан ага сыйынган.
Элинин баары ж ыйылган,
Эчтеме ж ок бетинде,
Эгесине сыйынган.
Мусулман дини аппак — деп,
Сүрөт коюп чокундук
Мурунтан болуп акм ак — деп,
Ээн талаада1 чокунду,
Элинин баары чогулду,
К ак талаада чокунду,
К алкынын баары чогулду,
Кандай сөз айтып окуду,
Катар-катар чөктүшүп
К анчалы кка олтурду,
Колун сыйпап бетине,
Намаздарын болтурду.
Мусулман дини дин экен,
Бу дүйнөдө калыс — деп,
Ж аратканды н өзүнөн
Биз жүрүппүз алыс — деп,
Мекен кылып жүрүү ж ок,
Бу жерде менин ж айым — деп,
Белги кылган үйү жок.
Асман, жердин баарысы
Күчү менен жаралган,
Ж ан-ж аныбар баарысы
Кубатынан тараган,
П аана болуп баарына
Дүнүйө жүзүн караган
Ж араткан өзү бөлөк ко,
Ж ан-ж аны бар баарына
Ж алгай турган жөлөк ко.
Мусулмандар жабылды,
Калыс куру талаада
Кай паанага табынды?
Көрүнбөс кудай кайып — деп,
Сүрөттөн кы лы п табындык,
Көп экен бизде айып — деп,1

1
талаа. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок стилдик мүчүлүштүк болбос үчүн
«талаада» делиши туура. Сөз бул жерде «талаада» түрүндө экендигине эки сап төмөндөгү
ушул сөздүн «талаада» түрүндө кайталанышы да айгинелеп турат.
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Кай абалда болду экен
Бизден мурун баргандар,
Эки жүз элүү ж ы л болуп
Өткөн экен байгамбар.
К алкка берген сыр экен,
А кыр заман Мукамбет
Ал байгамбар экени
Катасы ж ок чын экен.
Ж ерде-көктө ж еп-ж еке
Кудайыңын бардыгын,
Тараткан экен байгамбар
А к тааланын ж арлы гы н.
Көз жетпеген чалкы ган
Көлдө дагы мен бар — деп,
Куш учпас куру биябан
Чөлдө дагы мен бар — деп,
Көйкап кара капчы гай
Коодо дагы мен бар — деп,
Көз учкан мөңгү аска таш
Тоодо дагы мен бар — деп,
Туугандашып туруш кан,
Душ мандаш ып уруш кан
К армаш кан каапы р — мусулман
Жоодо дагы мен бар — деп,
Алдадан кабар алган го,
Ак байгамбар мустапа
А йлына кабар салган го,
Кайбана табынмак үчүн
Адат кы лы п алган го,
Абунасир замани
Аның үчүн көп ж аш ап
Өлбөй келип калган го,
Кирген үчүн тилине
Түркстан журтун салган го
А к 1 исламдын динине,
Баш та билбей тийипмин
Байгамбардын жинине.
А ктан келген кабарчы,
Ким экенин билбеймин
Байгамбар менен кудайдын

1
ак. Сөз кол жазмада жок, ыр сабы «ислам динине» түрүндө. Андай түзүлүш тексттердеги
ыргакты бузат, саптагы муун ченеми өксүп, ырдык белги жоголот. Манасчы ыр сабын бул
түрдө айтуусу мүмкүн эмес эле. Кыясы катчы жазууда ката кетирип, бир сөздү жазбай кеткен. Жазылбай калган сөз контекстке караганда — «ак».
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Арасында чабарчы.
Ж аратканды н өкүмү
Ж аш тай алган энесин,
Эне сүтүн таттырбай,
Уктум эле бирөөдөн,
Нурдан салган денесин,
Ак байгамбар Мустапа*
Саа сыйынбай бу чакка,
Көңүлгө алып жаттаган
Кудаанын сөзү куранды*,
Куру жүргөн бендеге
Куп тараткан буларды,
К алганынын баарысы
Карып болуп буралды,
Кадыр Алда өкүмү
Каапыр болуп канча жан,
К урайы ш тар1 куралды,
Кадыр Алда буйругу
К алкка чачты ураанды,
Ишенбеген куранга2
Кадыр Алда өзүңдөн
Капилет бойдон кур калды.
Ак байгамбар3 өзүңсүң,
Азирет уккун сөзүмдү,
Көлөкөң жерди көрбөгөн,
Аршы-күрсү*4 кыдырып,
Тогуз кабат балекти*5
Кадам басып өрдөгөн
Байгамбарсың6 сен — деди,
Көңүлүндө муну айтып
Б акы ры п эш ек ийгени.
Эшек болуп бакырып,
Нечен кайта акы ры п,

1хдарчдар. Кыясы катчыдак ката кеткен, контекстке караганда сөз курайыш уруусунун
адамдары жөнүндө бара жатат.
2 краанга. «Куран» — деген аталышты катчы кээде «куран» катары, кээде ушул түрдө
аралаш жаза берет.
3 пигмбр. Ушул эле сөздү катчы бир аз жогоруда (8108-сап ырда) «пайгамбар» түрүндө
жазган эле. Бул түрдө бир эле сөздү эки-үч түрдүү жазуу, болгондо да аларды аралаш, бирде
мындай, экинчи учурда башкача, кайра мурдагы үлгүдө берүү катчыга кеңири жолуккан,
көнүмүш белги.
4 гыршы-кирси (кол жазманын 272-бети).
5 флкти.
6 пайгамбарсьщ. Сөздүн уңгусун катчы 6 сап ыр жогоруда эле «пигмбр» түрүндө жазган
эле. Андан мурдараак ушул азыркы үлгүдө «пайгамбар» делип жазылган (к. 8108-сап ыр).
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1 рухи.
2 хк пигмбр.
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Баспады үнүн Панус кан,
Байкуш кандай эш ек — деп,
Байкап турат канча жан.
Аңгырап туруп алды — деп,
Аңылдаган куу эшек
Кайдан келип калды — деп,
Адамдар айтып калыптыр,
Ат багуучу бир жигит
Алды союл колуна,
А кырып турган Панустун
Союл тийди жонуна,
Али арылбайт караңыз
Панус кандын шоруна,
Бакы рган бойдон барыптыр
А йкожонун тобуна.
Абунасыр замани
Баш тан өткөн мээнетин
Баарын билет тамамы.
Абунасыр билиптир,
Ак тааланын буйругу
Абунасыр кош уна
Аты Кызыр кириптир.
Мурут* сизге бул — деди,—
А кка* болду кул — деди,—
Азыр чыгып ыйман* айт,
Орунуңдан тур — деди,—
Урку*2 келип тыш та тур
Байгамбар расул* — деди.
Учуп туруп кожонуз,
Көз көрбөгөн көп сөздү
Көңүл менен кошобуз,
Чыгып барды замани,
Ак байгамбар1 баш болуп
Турган экен тамамы.
Абунасыр олуя
Аларга айтып саламды,
Кадамын өөп калганы.
Б аш ка журт баары көрбөдү,
Ж андыр — деп, апсун дубасын
Ак пайгамбар жөнөдү.
Эшектин келди каш ы на,
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Абунасыр замани
Ы райы м 12 кылып ж аш ы на,
Корктуң актан каным — деп,
Кол тийгизди башына.
Ы кластын дубасын*
Үч кайтарып окуду,
Эстен танып Айкожо
М аңдайында олтурду.
Дуба* окуду*, дем салды*,
Адамдар ага таң калды.
А ты ла каапыр келсе — деп,
Абунасыр замани
Ак таалага жалбарды.
Ачып көздү жумганча
Алиги турган көк эшек
Адам болуп калганы,
Айбан адам болгон соң
Адамдын баары таңданды.
Көзү көрдү көпчүлүк —
К азатта жүргөн көп түрүк
Айкожо дуба3 салыптыр,
Эшек болгон Панус кан
А дамды кка ж аныптыр,
Сүйлөөр тили байланып
Бул мүшкүлгө калыптыр.
А ярдын башы Атыла.
Келген экен ошондо
А раниктин калкы на,
Чыгарабыз ж уртка айтып,
Адам көзү эч жетпейт
Чыны менен калпына.
Түлкү болуп Атыла
Чыгыптыр Чанач белине,
Дагы айтайын өнөрүн
Чанач деген жерине3.
Мөңгүлүү кар бели бар,
Ашуусунан кар кетпес
Андай кыйын жери бар,
Ошо жерди жердеген

1рхим.
2дуга.
3 жерине. Ыр сабындагы маанинин туура ачылышы үчүн бул сөз «жеринин» болуусу
туура эле. Бирок манасчы уйкаштыктын таламына ылайыктап «жерине» түрүндө айткан.
15-2225
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Ар түрлүү кы ргы з эли бар.
Ж ердеген кыргыз журт болот,
Кары ж аты п белдеги
Камчы саптай курт болот.
Кар аш айды ж абылып,
Кабыгы калат суу болуп,
Өзү туруп ошо курт
Өлүп калат жарылып.
Көрбөгөндү көп айттык
Көнүл менен табылып,
Көп аскерге кире албай
Атыла жүрүп сабылып,
Белде ж аткан карыны
Ж ы лан кылып, курт кы лы п
Салдырсам деп зарыны,
Ж аады рып көктөн ийсем — деп,
Кыргыздын колун кырдырып,
К азакты н шорун катырып,
Өнөрдү өкүм кылсам — деп,
Өчмөндүү ж уртту кырсам — деп,
Белге келип туруптур.
Беш ооз апсун12 уруптур,
К арга дуба салганда
Карды ж ы лан кы лууга,
Калың колду кырууга
Аракет кылып калы пты р.
Манаста сегиз аяр бар,
А ярлы кка жетиш ке
Баары кыйын адамдар.
Таскыл менен Чүкүрүк,
А ярлар келсе тутууга
Ар жолду тозуп жүгүрүп,
Ы рдык менен Ардалык
Караганы көп к ал к 2.
Арсанкул менен Танабул
Танаптап жолун тоскон ул3.
Бегүш, Көйүш аяры ,

1 афсун.
2 калк. Сөздү манасчы бул жерде «калык» түрүндө айтышы да мүмкүн — «Ардалык»
деген сөзгө уйкаштыруу үчүн. Андай ык манасчыларда да, жалпы эле оозеки чыгармачылыкта да кеңири жолуккан көрүнүш.
3 ол. Манасчы сөздү «ол эмес», «ул» түрүндө айткан дешке болот — «Танабул» деген
ысымга так уйкаштыруу үчүн. Бул жерде сөздүн «ол» делиши менен «ул» делишинин маани
жактан айырмасы жок — экөө тең формалык белгиси өзгөртүлүп айтылган, түбү «ал» дегенди туюнтат.
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Бенде билбес аларды.
Кемпир катын Атыла
Келип дуба1 салганын,
Ашуунун кары буркурап
А сманга чыгып калганын
А рдалык, Таскыл көрүптүр,
Апсун окуп өңүптүр.
Учура албай карыны,
Ж ы лан кылып ие албай
Белдеги кардын баарыны
Апсунума нетти? — деп,
Таш ты эритип суу кылган
Күчү кайда кетти? — деп,
Сууну окусам таш кылган
А ты ла мага нетти? — деп,
Ч ы мы рканы п, чыңданып,
А ты ла калм ак тыңданып
Окуганы калыптыр.
Оң ж агы нан Ардалык,
Сол тараптан Таскылы
Белде олтурган катын — деп,
Карды көздөй дем салган
Кандай жансың каапыр? — деп,
Ардалык, Таскыл барганы.
А ярлыгын биле албай,
А йткан кепке тил албай,
А ты ла анда кеп айтат,
Ачууланып бек айтат:
«Караламан адам — деп,—
Карга демди салганды
Кантет элең наадан» — деп,
Катын сүйлөп калганы,
Б айкап сүйлө, жеңе — деп,
А рдалык ж акы н барганы.
Аны да эш ек кылууну
А ты ла ойлоп алганы,
Апсун окуп Атыла,
А рдалы кка салганы.
Апсун окуп А рдалык,
А лтын каргы тагылган
Тазы* боло калганы.
А ярлыгын билгени,

1 дуба. Сөздү катчы бир аз эле мурдараак «дуга» түрүндө жазган эле (к. 8196-сап ыр).
15*
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Апсун окуп, силкинип,
Түлкү болуп алганы,
Төмөн ж агы калы ң чер,
Түмөндү1 көздөй салганы,
Тазы болгон Ардалык
Артынан кууп калганы .
Көргөн экен эр Таскыл
Түлкү жүрбөс түмөнгө
Атыла кирип бекинди.
А яр экен, көрөт — деп,
Токойдун түбүн күрөктөп,
Издетип таш тап кетсем — деп,
Ийиндүү жерге жетсем — деп,
Оюна шону алыптыр,
Орчун түмөн токойго
А тыла кирип калыптыр.
А ярлы к сырын билүүчү
Аяр да сонун калы кты р23.
Андан мурун осунуп,
А кш умкар болуп созулуп
Таскыл буга ж етиптир,
Ш амал кы лы п, от ж агы п,
Ж ы лчы ксы з токой баарысы
Чаты рлап күйүп кетиптир.
Таскылдын көрдү өнөрүн,
Ж анган отко киргенде
Атыла билди өлөрүн.
Кырды көздөй салыптыр,
Тайган болгон А рдалы к1
А тыланын астынан
Чукул чыгып калыптыр.
Алдырбастын амалын
Атыла кы ла салыптыр,
Кызыл моюн көк кептер
Көгүчкөн болуп алыптыр.
Көтөрүлүп учканда

1 туменди. Жазылышты «төмөндү» катары окууга болбойт. «Төмөн» деген жогорку ыр
сабында «томен» түрүндө жазылган. Азыркы жазылуу «түмөндү» — деп окулат да калың чер,
токой, карангы жай маанилерин туюнтат.
2 калктыр. Сөздү манасчы «калыктыр» түрүндо айткан дешке негиз бар. Чынында оозеки
түрдө «калк», «калык» түрлөрүндө айтыла берет. Маңыз, маани бир эле.
3 тайган болгон ардалык. Ушул ыр сабынан мурда көп чекит коюлуп, бош орун ташталган (бир ыр сабынын орду). Максат эмне экендик белгисиз. Ыр саптарында окуя үзүлгөндүк
байкалбайт.
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Ак ш умкар болгон Таскылың
Узатпай кууп жеткени,
Арып дуба апсундун
Өнөрү эмей неткени,
Ж етип Таскыл илерде
Ж ар боорунда теш икке
Кире качып кеткени.
А кш ум кар Таскыл болгону,
Дагы чыкса алууга
Ж ар башына конгону.
Ж ан жолдошу Ардалык
Олтурган жерде Таскылды
Оолактан көрө койгону,
Апсун окуп, дем салып
А рдалык адам болгону.
А ты ла каапы р нетти — деп,
Кайда кирип кетти? — деп,
Ардалык келип сурады,
Теш ик жерди көрсөтүп,
Ак ш умкар болгон Таскылы
Ж аңдап берип турады.
Куш болгон бойдон калба — деп,
Ж арга камап салдым — деп,
Кубанып туруп алба — деп,
Ж ы лан кылып иейин,
Сойлоп барып ж алм а — деп,
Апсун окуп А рдалык,
Миң жылдан мурун болуптур
Дубага кыйын аркалы к,
Ардалык демди салганы,
Таза бою беш карыш
Ж ы лан болуп алганы.
Кептер болгон Атыла
Үңкүрдүн түбүн таянып,
Олтурган экен ж ай алып,
Кутулдум деп ойлогон,
Кутулдум — деп, олтурса
Куба1 чаар бир ж ылан
Үңкүргө кирди сойлогон.
Ж ы лан болгон аяр —- деп,
А тыла биле салганы,
Апсун окуп, демденип,

1 кууа.
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Ж алаң бою бир кары ш
Ж аачы боло калганы.
Ж акы н жетсе өзүнө,
Ок жиберип көзүнө
Эки көзүн алгандай,
Билди муну Таскыл да
Бир балаага салгандай.
Ж ы лан болуп бата албай,1
А тыла калды ата албай,2
Ар бир акы л ойлоду,
Ж ы лан болгон Таскылың
Ийинден кайра сойлоду.
Таскыл кайра чы кты эле,
Ардалык аш ык м ыкты эле.
Апсун окуп салганы,
Ж ы лан болгон Таскылды
Адам кылып алганы,
Аргасын кандай кы лсак? — деп,
А кы лдаш а калганы .
Ж аачы болду каапы р — деп,
Ж агалы к отту акы р — деп,
Түтүндөн бөлөк даба ж ок,
Эми чы кса теш иктен
А тыла каапы р сага ж ок.
Аны айтып А рдалык,
Ал заманда өтүптүр
Албан түрлүү көп калы к,
Ак тикенден алганы,
Ж агы п отту салганы.
Отко күйдү бүтүнү,
Ак тикендин түтүнү
Киргени жердин теш иги,
Ж аачы болгон А тыла
Куурады эми кеш иги.
Апсун окуп ириптир3,

1 баталбай. Оозеки сүйлөөдө айтыла берет. Туура үлгүсү — «бата албай».
2 аталбай. Бул түрдөгү оозеки сөздө кеңири учуроочу үлгүлөр текстерде бүгүнкү кабыл
алынган орфографиялык эрежелерге ылайык туура үлгүсүндө берилди.
3 ийбтр. Жазылуу «ийиптир» делип окулат. Бул сөздү катчылар көпчүлүк учурда, айрыкча
ал «кириптир», «билиптир», сыяктуу сөздөр менен бир уйкаштыкка тутумдашып киргенде
«ириптир» түрүндө жазышуучу эле. Оозеки сүйлөөдө эки түр аралаш айтыла берет. Мааниде
айырма жок, бирок көбүрөөк пайдаланылган туура үлгүсү — «ийиптир». Манасчы өзү кайсыл түрдө айтканын так белгилөө мүмкүн эмес. Текстерде атайын себеби болбогон учурларда
«ийиптир» делип берилди. Кээде азыркы сыяктуу башка сөздөр менен байланышуунун натыйжасында уйкаштыктын так болуусу, ыргактын шыр жүрүшү үчүн зарылчылык ошону
талап кылганда гана «ириптир» түрүндө кетирилди.
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Ж ы лан болуп Атыла
Ж ерди көздөй кириптир.
А ты ла ж ы лан болгонун
А рдалык аяр билиптир,
Апсун окуп ириптир,
Кирпи болуп Ардалык
Арт ж агы нан кириптир,
Ж ы лан болуп А тыла
Ж ерге башын катыптыр,
Ж ары м ы жерге батыптыр,
А ярлы к кы лы п Атыла
А заптын даамын татыптыр.
Татпаганда неткени,
Кирпи болуп Ардалык
Куйругуна жеткени.
Өнөрдү булар иштеди,
Кууп ж етип А рдалык,
Куйругунан тиш теди.
Ж ы лан болгон А тыла
Кутулбасын билгени,
А рдалыктын оозуна
Куйруктун көбү киргени.
Ж ы лан болсом жутту — деп,
Кирпи болуп тутту — деп,
А ты ла аны ойлоду,
Ийинден кайта сойлоду.
Баш ы чыгып теш иктен,
Мар* болуп жүргөн А тыла,
М ишхор*1 экен шондо да
Бир-биринин атына,
А йланайын Таскыл — деп,
Көбүмдү жеп баратыр
А рдалыкты баскын — деп,...
Ж ы лан болгон А ты ла2
Амбар* алып кармады,
Таскыл сууруп алганы,
Куйругунан үч муунун
А рдалык акең жалмады.
А ты ла дуба жандырды,

1 мшхор.
2 атыла. Кыясы ушул ыр сабынан мурда калып кеткен бир же эки ыр сабы бар окшойт,
ой аягына чыгара айтылбай, сүйлөм бүтпөй калгансып турат. Контекст боюнча Атыла Таскылга айтты, жалынды, кайрылды — деген ой берилүү керек эле. Ошондой эле Атыланын
өтүнүчүнө Таскылдын мамилеси, ж е жообу да баяндалбай калган.
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Ал экөөн айран калты рды ,
Түтүн болуп созулду,
А лачы к үйдөй ак булут
Абага1 чыгып кош улду,
Бул экөөнүн илеси
Буга жетпей тосулду.
Кендирдин жолун кармаган,
Кез келген аман калбаган,
Алардан түштүк бир бөтөн,
Алысты карап жол күткөн,
Алаш урук кол күткөн
Байгүш менен Чүкүрүк
Булут болуп кеткенин
Булар дагы билиптир,
Чүкүрүк аяр бир үйлөп
Каш ындагы Байгүштү
Куюн кы лы п ириптир,
Куюн айдап кууш уруп,
Ш амал болуп учуруп,
Байгүш акең кириптир.
Ш амал, куюн, ж ел болуп,
Ч ы кканы 2 улуу бел болуп,
Обологон3 катынды
Ойду көздөй жапырды,
Эки күндүк Ташкенде
Эшек болгон М атуштук
Энекелеп бакырды.
Ар канча апсун окуса
Эшегинен ж ана албайт,
Адам уулу ким көрсүн
Атыладай каапырды.
Эшек бойдон бүгүлүп,

1 хауага. Жазылышты «абага» — деп окууга болот. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн.
Бирок чынында «обого» делиши мааниси боюнча туурараак болмок. Анткени абанын өйдөылдыйы жок, ал бардык жерде бар, обо — бийиктик, абага чыкты — дегенде обого көтөрүлүүнү
түшүнсө болот. Балким манасчы «аба» менен «обонун» айырмасы бар деп ойлобошу да мүмкүн.
Ошондой эле ал «обого» деп айтканды катчы «абага» түрүндө жазуусу да ыктымал. Контекст
боюнча окуганда катчы жазган «хауага» — дегенди — «обого» дешке да мүмкүн. 'Гекстке
«абага» түрүндө кетирилди. Себеби, манасчы башкача айткан дешке омоктуу негиз жок.
2 чыккан. Сөздүн мааниси анча так берилбей калган. Контекст боюнча туура үлгүсү —
«чыкканы». Кыясы катчыдан ката кетсе керек.
3 обалаган. Бул жерде «обо» бийиктик маанисинде туура берилген. Демек, жогорудагы
8449-сапта «хауага» түрүндө жазылганды «обого» деп окууга болбойт, катчынын ал чийүүсү
«абага».
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Энекемди жутар — деп,
М атуштук келет жүгүрүп.
А рага аяр алды — деп,
А запка энем калды — деп,
М атуштук жолго салыптыр,
Кокондун жолун кармаган
А яр Ы рды к, Көйүштүн
Астынан чыгып калыптыр.
Үстүнө Байгүш чыгыптыр,
Дары янын боюна
Туман болгон катынды
Айдап келип тыгыптыр.
Көйүш окуп апсунду,
Ы рды к, Көйүш ал экөө
Көк ж ал бөрү болушуп,
Бакы рты п келип баласын
Ж ол боюна жыгыптыр.
Чандырынан бири1 алып,
А лкы мы нан бири алып,
Ж егени калды баласын,
Карап көргүн шондо да
Атыланын калбасын.
Баласын көрө салганы,
Көк тал союл колунда
Кара сакал, кер мурут,
Азамат боло калганы,
А йрымак үчүн баланы
А йкырып жетип барганы.
А яр Таскыл, Ардалык
Аңдып барган артынан.
Бөрү болгон ал экөө
Эшектен чыга бергени,
Адам болуп Ардалык,
Таскыл экөө келгени.
Азамат болгон Атыла
Ардалык келди каш ына,
Дубадан болгон таякты
А рдалык келип салганы
А ты ланын башына.
Ж арадар болуп, ж айы ж ок,

1 бир. Туурасы — «бири». Балким катчы ушул эле маанини чийгендир. Анткени сөз
аягында келүучү «и», «ы» тамгалары берилбей калуу учурлары кол жазмадагы адаттагы
көрүнүш.
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Өөдө болор ш айы ж ок
М атуштук ж аты п калганы.
Баласынан кече албай,
Б аш ка ж ак к а кете албай,
Так үшкүрдү Атыла
Талабына жете албай.
Эми жанды дубасы,
Баласы ны н1 дартынан
Не көрбөдү бу башы,
Бетин жууду көз ж аш ы .
«Арманда өттүм ааламдан,
Айрыла албай баламдан,
Келип түштүм колуңа,
Кебимин кара соңуна,
Мага уруксат берсеңер
Жоголоюн бу жерден
Кешмирдин кирип жолуна,
Арнап алган байым ж ок,
Азыр турар ж айым ж ок».
Ал сөздү айтып Атыла,
А рдалык, Таскыл, Чүкүрүк,
Байгүш, Көйүш, Ы рды кка
Азыр турду асыла.
А ты ла аяр катындыр,
Апсуну кыйын каапырдыр.
Алты аяр тутту кам алап,
А тыла көрдү чамалап.
Биринин билген өнөрү,
Экөө, бирөө ал болсо
Белгилүү турат караса
Атыла кетип жөнөөрү,
Биринин билбегенини
Бири билип алгындай,
Карап турса куткарбай
Бир балаага салгындай.
А ярдан алтоо кам алап,
Атыла турду чамалап.
Апсунда дүйнө тетиги,

1
баласының. Жазылыш ката кеткендиктин белгиси эмес, катчынын жазуу ыгы ушунздай: көп учурларда сөз аягында келүүчү «н» тамгасынын ордуна «н» жазат. Андай учурлар
катчыдан ката кеткендик катары көрсөтүлбөстөн эле контекст боюнча туура үлгүдө окулат.
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Алтоолоп1 жүрүп тутуптур
А ярлардын жетигин.
Кете албады кутулуп,
Арман кы лы п олтурду
А ярларга тутулуп.
А ярлар түпкө жеткени,
А лиги көргөн Атылаң
К ыйындык эмей неткени,
К ам алап алтоо калы пты р,
Ошондо да А тыла
Кара сакал, кер мурут
Ж и гит болуп алыптыр,
Келген жерде А рдалык
Апсундан союл салыптыр.
Апсун тийип башына,
Ар айладан токтолуп,
А ты ла турду каш ына.
«Байбиче азыр кой — деди,—
Эрегишсең биздерге
Калкыңды н баары карайлап,
Мусулман кы лар той — деди,—
Панус экен каныңыз,
Баары болду мусулман
Б айкап көрүп алыңыз,
Эшек болуп сени издеп,
Ж арадар болду балаңыз,
Ж айы-көйүн караңыз,
Ж андырбасаң дубасын
Ж алгы зы н тирүү койбоспуз,
Айбан болгон боюнча
Айдап кырып салабыз.
Биле албайбыз А тыла
Биз да сенин айлаңды,
Колго түшүп каныңыз,

1 алтау ылаб. Жазылуунун сырткы белгилерине карап «алтоо ыйлап» деп окууга болбойт, талап кылынган маани «алтоолоп». Кыясы катчы ушул эле маанини берип, бирок
сөздү туура эмес жайгаштырып, эки бөлүп берип койгон өңдөнөт. Жалпы эле ушул ыр сабын
жазууда катчыдан калпыстык кеткен. Толук түрдө ыр сабы «алтауылаб тутбтр» түрүндө
жазылган. Жазылышты «алтоолоп тутуптур» — деп окуса болот. Манасчы өзү эле ушул
түрдө айтышы да мүмкүн. Ошентсе да Сагымбай манасчыга таандык ыр түзүү ыгын эске
алганда сапта муун ченеми жетпей калган мүчүлүштүк байкалат. «Алтоолоп жүрүп туруптур», же «алтоолоп аран туруптур» түрүндө болуусу алда канча жөндүү болуп, сап башка ыр
саптарына окшошуп турмак. Ушуну эске ала «жүрүп» делген сөз кошо берилди. Ал кошулгандан маани өзгөрбөйт, текстке зыян келбейт.
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Балаң экөө байланды.
Кутулуп кетер зилиң ж ок,
Каның колдун ичинде,
Адам болду тили жок.
Эшек кы лган балаңды
Көзүң көрүп олтурсуң
Эки бөрү алганды,
Апсунуң менен айлантып
Жиберүүчү кейпиң бар
Бу дүнүйө ж алганды.
А ярлы к өнөр сизде бар,
Алтоо турбуз бу жерде,
Алтоо тоскон ар жолду,
Он эки аяр бизде бар,
Ойлоп өзүң билип ал.
Сый тондон сылап кийиңиз,
Ал он эки аярдын
Сынап туруп кай бирөөн,
Сүйгөнүңө тийиңиз.
Душ мандык кылсаң бекерсиң,
Тута албайбыз илеңден,
Кутуларсың, кетерсиң,
Өз балаңдын түбүнө
Өзүң бекер жетерсиң.
Ж аралуу жатыр балаңыз.
Ж айы н өзүң караңы з,
Байлабадык тилиңди,
Не болсо өзүң каалаңы з,
Өзүң кылып өзүңө
Өкүнүчтө болуп калбаңыз.
Эшек кылдың каныңды,
Эсер кылдың баарыңды,
Эми апсунду жандырып,
Адам кылгын аныңды».
Анда Атыла кеп айтат,
«Азаматтар — деп, ай тат,—
Кара жандын айынан
Канча сүрөт бузулган.
Өлтүрөт — деп, коркуш уп
Өрттөй күйгөн сиздерден,
Өлбөй тирүү калууга
Өтүнүп тилеп биздерден,
К азак, кы ргы з алаш тан,
Каары катуу Манастан
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К амалыш ып коркуш уп,
Кара ж андан чочушуп,
Кан сарайга тыгылды,
Кара ж ан тирүү калса — деп,
Каны баштап чуулашып,
А ягы м а жыгылды.
Ж ы йы рм а эки мин ж ан экен,
Баш чысы Панус кан экен,
Канчасы катын-бала экен,
Көзгө толук чоңдору
Он беш миңче бар экен.
Кан өлтүрттү калганын,
Кемпир менен чалдарын,
Ж аш ты н жанын кыйба — деп,—
Айбан кы л — деди, калганын.
Өгүз, төө кылбадым,
Мал — деп, байлап алар — деп,—
Балакетке калар — деп,—
Ж ы л кы кылсам нетер — деп,—
Минип түпкө жетер — деп,—
Эшек кылсам эндээлеп
Бет-бетинен кетер — деп,—
Нечен түрдүү иш кылдым,
Эшек кылдым, ит кылдым.
Доңуз кылсам соёр — деп
Кырып-жоюп доңузду
Кызыгып жеп коёр деп,—
Ушу менин арманым,
Доңуз кылбай калганым.
Арамдан жаман арам — деп,
Ж ебейт экен мусулман,
Ж ер дүйнөнү курутуп
Бейкабар калган экемин
Бекер билбей ушундан.
И т1 кылдым, эш ек, кой кылдым,
Куткарам — деп, ой кылдым,
Кой болгондун баарысын
К ы ям атка жеткенче
Бөрүлөргө той кылдым.
Ж ети айлы к эле токтому,
Сексен күнгө жеткенче
Айбан бойдон токтоду.

1 айт. Катчыдан ката кеткен. Талап кылынган туура сөз — ит».
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Ал жети айга жеткенче
Кылайып бири калбастан
Кырыла турган окшоду.
Карабас элем каныңа,
Кайгырбас элем аныңа,
Баламды бөрү баскан соң
Ж ам ан тийди ж аныма.
Көйүш, Ы рдык эки аяр
Ж олун тосуп дап-даяр,
Бөрү болуп чыктыңар,
Эшек болгон баламды
Ж олго басып ж ы кты ңар.
Энекем — деп, акырып,
Басылбайт ыйлап бакырып,
Мага келип калганы ,
Байкасам дүйнө ж алганы .
Алтымыш аяр келсең да
У ш татпайт1 элем сизге — деп,—
Ушу бала шумурай
Кылып салды бизге — деп,—
А ярлы кка калганда
Мага жок эле даба — деп,—
А лтымыш 2 аяр бир келсең
Алдырбайт элем сага — деп,—
А кыры бала шумурай
Азыр кылды мага» — деп,—
Агып ж аш ы суу болду,
Апсун окуп Атыла
Кара туман буу болду,
А ты ла учту көк ж ак к а,
А ярлар күттү көп чакка.
Асмандан кетип ж ок болду,
Аш кайнамдай токтолду.
Оромол3 салып баш ына,
Келиптир кы рк төрт ж аш ы на,
Оолжуган бир каты н

1учтатбайт. Оозеки сүйлөөдө кээде ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. Чынында сөздүн
туура үлгүсү — «уштатпайт».
2 алты миң. Балким ушул түрдө айтылгандыр. Бирок, биздин оюбузча «алтымыш» делүү
жөндүүрөөк эле. Кыясы катчыдан ката кеткен го. Текстке «алтымыш» делип берилди.
3 орамал. «Оромол» — делип окулат. Ушу түрдө айтылышы мүмкүн. Ошондой эле манасчы тарабынан «жоолук» — деп айтылганды катчы өзү «которуп» «оромол» түрүндө жазып
коюшу да ыктымал. Ишенимдүү факты болбогондуктан текстке кол жазмадагы үлгү берилди.
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Азыр келип олтурду
Алты аярдын каш ына.
А ярлар көзүн салыптыр,
Адам сөгөр неме эмес,
Ар боруму дагы да
Бир катындан кем эмес.
Айран азыр калыптыр,
Ч ы лк ж ибекке чырмалган,
Ж ыгылчуудай ыргалган,
Өңдүү, сулуу киш и экен,
Кемпир болгон ар жерде
Өнөр апсун иш и экен.
Кара бойдон мууну жок,
Кандар алган айымдай,
Ургаачыдан боруму,
Үстүндөгү кийгени
Ы ндыстандын1 байындай,
Ы ңгыранат Атыла
Бадыш анан зайыбындай.
Аны көрүп алты аяр
Айран азыр калганы,
Апсун окуп, дем салып,
Эшек болгон баласын
Адам кылып алганы.
Беш миң экен эшеги,
Эки жүз он төрт өлүптүр,
Адам болду эсени,
Төрт миң жети жүз сексен алты экен
Калганынын эсеби.
Беш миң экен ит болгон,
Үч жүз отуз өлүптүр,
Төрт миң алты жүз жетимиш
А дамды кка көнүптүр.
Канчасы качыр болуптур,
К айта баштан жандырып
Адам кы лы п коюптур.
А ты ла каты н апсуну,
А кыр заман адамы
Аңдап көргүн сен муну,
А кылынын жетиги,
Алты ж ары м сөз экен
Айбан кы лган тетиги.

хындыстандын.
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Ойдо да бар, тоодо бар,
Чукур терең коодо бар,
Талаада бар, тамда бар,
Тарап кеткен көп жандар,
Аманат жандын айынан
Айбан болгон адамдар,
Абалкы өткөн бабаңар
Аңгемесин караңар,
Ж анып адам болуптур,
Ж аркы рап көөнү толуптур.
Апсундан кыйын иш болгон,
Адамдар кы йла ит болгон,
Адам болду аманы,
Айбандардын баарынын
Ит болгон экен жаманы.
Ит бейлинде жүрүптүр,
Иттер үрсө абалап
Алар да кошо үрүптүр,
Алдуулары талаш ып
Алсыздарын сүрүптүр,
Арбыны өлүп аны үчүн
Ит болгондор бүлүптүр.
Эшек болгон адамды,
Атыланын апсуну
А лдыраткан көп жанды,
К ыянатчы адамдар
Кайдан келген эш ек — деп,
Кандай ээси жоктобойт
Эмдигиче эсептеп,
Ээси көрсө алар — деп,
Эгер ээси көрбөсө
Эшек болуп калар — деп,
К ызматына салыптыр,
Кыржыңдап жүрүп арыктап
Кыш келгенде ж акы ндап
Кыйласы өлүп калы пты р.
Ташкен ш аар бүп-бүтүн
Кыргыз, казак калы кты р,
Алаш тан бөлөк уругун
А запка далай салыптыр,
Аңдап көрсөң артына
Кыянатчы калы кты р,
Тарыгы жоктон сарт болуп
Далайлары калыптыр.
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Белөк эмес алаш тан,
Далай алаш сарт болуп
Ж ураатынан* адаш кан,
К азак-кы ргы з урушса
Задисин билбей сарт болуп
Сарт намысын талаш кан,
Сабын карап олтурсаң
Таш кендин көбү алаш тан.
Кызылбаш бар, тарса бар,
Жүүт1, ынды2 канча бар,
Сарт болгон казак, кыргыздан,
А талары башында
Ш аар кы лы п тургузган,
Өзүбек — деп, атанган,
Өз уругун биле албай
Сарт атанып ж адаткан,
Б аш ка журттан катыш ып
Бузулган мурунку адаттан,
Маңгул менен калмагы
М анжурия тыргооттон
Бабалары барганы,
Панус кандын тушунда
Кытайлардан калганы,
Эшек болгон, ит болгон
Өлбөй тирүү барганы,
Мусулман болуп булар да
Сартпыз дешип калганы,
Аңдап көрсө бу сөздү
А лаш тардын зардалы.
Алыңар сөздүн эсебин,
Келген жерде айталык
Келдербектин кезегин.
Ж унгарлы к Келдербек экен,
Ж ураты кыргыз эл экен.
Балалуу качыр багыптыр,
Бар жоругу качырдын,
Баскан-турган мүнөзү
Келдербекке жагыптыр,
Арпа-буудай жем берип
Ал качырды багыптыр.
А кырга жемин салыптыр,
Барм ак үчүн базарга

1 ииход.
2 хынды.
1 6 -2 2 2 5
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Колуна ээр алыптыр.
Эртеси ж ок, кеч экен,
Кечки бешим кези экен.
Энди базар барам — деп,
Али түндүк тамагын
Базардан камдап алам — деп,
Ээр алып Келдербек
Эш икке чыгып калы пты р.
Дарбаза салып бетини,
Акырынын кы ры на
Коюп алып көтүнү,
Качырынын орунун
Кара көз каты н алыптыр.
Ж аш баласы жанында,
Адамдын көзү уялат
Ал катындын ш аңына.
А ркардай көзү коюлган,
А к тасмадай чоюлган,
Ар сыпатын караган
Адамдын көөнү тоюнган,
Ж азы к 1 мандай, калем каш ,
Короз моюн, түймө баш,
Мисте мурун, колоң чач,
Олтурган каты н ш аңкайы п2,
Качырым кайда кетти? — деп,
Бу каты н кайдан ж етти? — деп,
Келдербек калды аңкайып.
Келдербек карап турады,
Качырым кайда кетти? — деп,
Келдербек кебин сурады.
Сулуусунган сен катын
Сурабай качы р мингизип,
Ж урт бүлүнүп ж атканда
Ш умдугуңду билгизип,
Катынысың кимдин? — деп,
Кас өзүнсүң билдим — деп3,

1 жазык. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Көбүнчө «жазы» катары эле жолугат.
2 чаңкайыб. Кыясы катчыдан сөздү жазууда ката кеткен, «чаңкайып» өңгө карата айтылуучу сөз — чанкайган ачык асман, чаңкайган көк ж . б. Бул жерде талап кылынган туура
сөз — «шаңкайып».
3 деб. Ыр сабы барактын сол жак четиндеги ачыкка ылдыйтадан жогору карай кыйгач
жазылган. Кайсыл жерге кирери жылдызча менен белгиленген. Кол тамга катчынын өзүнүкү,
сыянын өңү да башка тексттердеги сыяктуу кара. Жалпы тексттер бир убакта эле жазылган
өңдөнөт. Кыясы катчы сапты жазбай калып, өзү оңдогон дешке негиз бар. Контексттик
мааниси боюнча сап өз ордунда.
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К аргаш алуу каапырсың
Кайсы ж ак к а жибердиң
Качырымды мингизип,
Катын да болсоң уурусуң,
Кайдан келип турусуң?
Катын менен кагыш ып,
Качырын көрүп катындан
Калды Келдер жабыш ып.
Катын тилин билбеди,
Чаңыр-маңыр кааны* — деп,
К ытайынча тилдеди.
Тил билүүчү дуңчуну*
А лып келди ушуну.
Келдербек келип турады,
Катындын кебин сурады.
Не1 болгонсуң сен деди?
«Эшек болгон мен — деди,—
Кармап минген сен — деди,—
Кара жандын зарпынан
Качыр болгон мен — деди. —
Панус кандын катыны
Кайынсуу дээр атымды.
Каптап келди көп алаш ,
Кыргыздан кыраан эр Манас.
Каныбыз баштап камалып,
Өлдүк ко деп чамалап,
Дубалдын сырткы жагы нан
Өтүп турду кыргыздар
Ар көчөгө сабаалап.
Өлөбүз — деп, ш екиндик,
Кан ордосу капкага
Баары мажус*2 бекиндик.
Замбирек атса бузгусуз
Дарбазаны бек кылып,
Бузабы — деп, ойлодук
М усулмандан ш ек кылып.
М аңгул, кытай, калмагы
Мусулмандын колуна
Мурун тийбей калганы
К апкасы на Панустун
К амалыш ып барганы.

1 ие. Катчыдан ката кеткен. Талап кылынган туура сөз
2 мажус. Мажусу диндегилер маанисинде.
16*

«не».
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Ж аны ң менен куру — деп,
Ж айла, өлтүр муну — деп,
Абышка менен кемпирди,
Төрт жүзгө толду санаты,
Ишин оңдоп келтирди —
М еңкээриген кары ны н
Беш жүзчөсүн өлтүрдү.
Өрүшү ж ай ы к, кең этек
Өлчөөсү ж акш ы эл экен,
Өткүр баары эр экен,
Кан кай да?1 — деп, карабай,
Кас душман — деп, санабай,
Узундан найза миздебей,
Улугу кайда элдин — деп,
Убара кы лы п издебей
Эки күнү, эки түн
Эсеби өттү бүп-бүтүн.
Кутулар бизде айла ж ок,
Айланып алаш курчады,
К алктан болор пайда ж ок,
Бааты р менен балбаны
Б аш та кетип жоголуп,
Пайда көрбөй калганы .
Мусулман издеп алар — деп,
Бузуп гүлбак2 сепилди*
Бизге келип калар — деп,
Миздеп кылыч курчутуп
Бир-бирден чаап салар — деп,
Мүсүрөт*3 кетип канымдан,
Капкадагы баарысы
Үмүтүн үзүп ж анынан,
Панус кан бааша кан эле,
Иш ке ж араар киш иси
Он беш миңче бар эле,
К атын-кы зы калганы ,
Мусулман колу келгенде
Кырк миң эле барганы,
Самарканга бел байлап,

1 кангаида. Жазылуунун сырткы белгилеринин жакындыгына карап «Каңгайда» деп
окууга болбойт. Андай маани контекстке туура келбейт. Талап кылынган сөз — «кан кайда». Катчы угулушу боюнча эки сөздү бир жазып, экинчи сөздөгү «к» (кы) тамгасын «г» (гы)
аркылуу берип койгон. Чынында мындай жазылганды ката кеткен дешке да болбойт.
2 күлбак. Ушул түрдө айтыла берет, чынында сөздүн туура үлгүсү — «гүлбак».
я мисирет.
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Аскер арбын келер — деп,
Санаа санап, дем байлап
Беш -алты кайра чакы ры п,
Сүлөтү1 деген аярды
Ж иберген экен чаптырып.
Сүлөтү келди кечинде,
Мажусу диндин баарысы
Жүдөп турган кезинде
Аяк-баш ын Ташкендин
Аскер басып кетиптир,
А ярлы к менен Сүлөтү
Өлдүм-талдым дегенде
Өзүбүзгө жетиптир.
Сүлөтү келип сүйлөдү,
Коркконунан Панус кан
Козголо албай сүйрөлдү.
Самарканды сап кылып
Дагы кыргыз алды — деп,
Кабылыстан, Банж ы дан
Келип аскер калды деп,
Кундуз, Талкан ж айлаган,
Кундуздай кара ат байлаган,
Ар ж агы нда Ы ндыстан,
Бул дүйнөнүн жүзүнөн
Кутулбадык кыргыздан,
Катаган, тейит калк экен,
Каарман Кошой алп экен,
Сап болуп* эли2 калды — деп,
Каны качып жогорку
Алоокеге барды — деп,
Арбын экен аяры,
Кыйын экен кы яры ,
У ш тап3 алды өзүмдү,
Ук — деп, каным сөзүмдү,
А яры на тутулуп,
Алыстан келген жолоочу,
Ж олоочумун — деп, жүрүп,
Араң чыктым кутулуп.
Сүлөтүдөн кеп келди,
Сүйөнөрүң Күңкөшпү,
Сүрдү айдап — деп, келди.

1 сулети.
2 элди. Маани контекстке туура келбейт, катчыдан ката кеткен, туура улгү —
3 устаб. Катчыдан ката кеткен го, туура улгү — «уштап».
245

www.bizdin.kg

9000

9010

9020

9030

246

Сүйлөөдөн калды каныбыз,
Таң ата келип талкалайт,
Кутулбайт — деп, жаныбыз,
Сабыркады көпчүлүк,
Санаага түштү көп түлүк.
Алдырап турган ал чакта
Абыдан калы п азапка
М атуштук аяр бала экен,
М атуштуктун энеси
А тыла деген бар экен,
Кайгырбаңыз каным — деп,
Калар аман ж аны ң — деп,
Катын-бала, кы з-кы ркы н
Айдап чыгар баарын — деп,
Мусулман кырып не кылсын
Буралган келин, ж аш кы зы н,
Алса алар алаш тар
Таш кениңин калаасын,
Кытай да болсо кыргыздар
Кырып ийбес өлтүрүп
Он беш ж аш , он ж аш баласын.
Чыгарып ийип капкадан,
Кан каш ында биз калды к
Он беш миңден арты к ж ан,
Өлгөнчө айбан болсок — деп,
Кыйбай жанды койсок — деп,
Кыргыз менен к азак к а
Кызматкери болсок — деп,
Боздоп ыйлап калганбыз,
Ар түрлүү айбан болмокту
Мойнубузга алганбыз.
Канымдан кийин калбадым,
Качырлыкты кааладым.
А ярлы к менен А тыла
Албан түрлүү иш кылды,
Эшек кылды, ит кылды,
Эсептен чы ккан иш кылды.
Кай бирөөнү кой кылды.
Капкадан айдап түн бою,
Куткарууга ой кылды.
Качыр болуп өз башым,
Катарлап агып көз ж аш ы м ,
Балам да качыр болгону,
Тогуздагы баламды,
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Апсун менен Атыла
Тоздурду минтип ааламды,
Топоңдотуп ээрчитип,
Өлүмдөн тирүү калдым — деп,
Өз жанымдын камын жеп,
Эшек болгон эримди,
Араладым Ташкенди,
Үйдөн чыгып көрбөгөн
Көрдүм кы йла жеримди.
А ягы н ара чөл көрдүм,
Күн батыш ка бет алып
А ккан дайра көл көрдүм.
Күн чы гы ш ка бет алып
Адыр-адыр бел көрдүм,
Алаш уул эл көрдүм.
Ж етигенге бет алып
Ж елип-жортуп барганым,
Казы курт — деп, дөбөнү
Карып башым көргөнү,
Көбүңө айтам сөзүмдү,
Көрө салып өзүмдү
Бир кары ш кы р жөнөдү.
Баламды жээдө сыягы,
Бадиректи байкасам
Тикирейип кулагы.
Баламды жетип чыңыртып,
Такымынан тиштеди,
Артымды салып, бир тептим,
Тийген экен тум ш укка
Мен бакырдын туягы ,
Эсинен бөрү танганы,
Балам бошоп калганы.
Ээрчитип алып баламды
А ягында аксага,
Эгин эккен бакчага
Адам ж ак к а бой урдум,
Коон, дарбыз калганын
Ж еп курсагым тоюндум.
Не үчүн чы кты м калаамдан,
Ээн жерге барам — деп,
А йрыла жаздым баламдан,
Миң шүгүрлүк* бир кылдым
Балам эсен калгандан.
Артымдан алдым баламды,
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Аралап жүрдүм кең Ташкен
Азим ш аар калаамды,
Карып болгон качыр — деп,
Кайыр кылып чөп салган
Көрбөдүм ж алгы з адамды,
Каш ымда ж алгы з балам бар
Өзүмө болгон каралды,
Базардагы ж алдаптан
Б аш кача көрдүм залалды.
Уруп-сүрүп кубалайт,
Ушунда да мен бакыр
Тамак артар бекен — деп,
Ашпоздорду кыбалайт.
Көчөдө тентип көп жүрдүм,
Бу көрөкчө эрте өлүп,
Көмүлсөмбү — деп, жүрдүм,
Коондордун бочогун,
Анделек, дарбыз кабыгын
Көрүнгөнүн жеп жүрдүм.
А тыла башта кеп айткан,
А нык жети ай болгончо
Айныбайсыи — деп, айткан.
А йтканы качан толот — деп,
Ж ети айы качан болот — деп,
Качыр болуп өз башым.
Катарлап агып көз ж аш ы м ,
Тамагымдан чөп өтпөйт,
Чөп өтсө да көп өтпөйт,
Алма, айба, алмурут,
Арбыды эшек, качыр — деп,
Аңдабады бу журут,
Казан болгон1 жемиш и,
Кагып-күбүп эл алды
Телегейи тегизи,
Бир нечече күн болду
Күндүзгү күнүм түн болду,
Мөмө-чөмө тозулуп,
Кайынсуу аты ким болду?!
Көчөмө көчө сыдырып,
Короодон короо кыдырып,
Акырында бир күнү,
А чка болуп бу түнү,

казан болгон. Жайнап турган, тогүлгон, толгон маанисинде.
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Эки күнү, эки түн
А чка болуп бүтүнү
Ачылуу экен эшиги,
Аңырайган теш иги,
Эл ж атар маал болду эле,
Коргонго кирип калганым,
А тты кана ж агы на
Аяңдап басып барганым,
Бар бекен — деп, дан-дуну
А кырына карадым.
Арпа-буудай аралаш
Үч чексе* жем салыптыр,
А кы рга коюп ал жемин,
Атын минип Келдербек
А йылга кетип калыптыр,
Ч акы рган бирөө конокко,
Кайтып келип атыны
А кы рда жемге коймокко.
А кырдан жемин ашадым,
А кыл ойлоп ш ашпадым,
Ошо жеми болбосо
Окус боло жаздадым.
Балам жеди, мен жедим,
Балкы п боюм тердедим.
Ж еп алып чыктым тыш ж акка,
Басып барып мен жаттым
Чар'- базардын кы ш такка.
Ж ер-ж емиш и тосулуп,
Арыктадым абыдан
Ак куудай мойнум созулуп,
А ркамда балам да жүрөт
Өзүм менен кошулуп.
А чка өлөрдө бир кезде
Албадым беле тоюнуп,
Келдербектин үйүнө
Келдим басып чоюлуп.
Атына жем салар — деп,
А ртканы болсо мен бакыр
Анча-мынча калар —• деп,
Ж алмасам жаным тынар — деп,
Ы раак кетпей талаалап,
Эртели-кечти кетпедим
Эшигинен пааналап.
Калган экен аты жок
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Келдербегим жөө болуп,
Келип турдум кап кага
А чкалы ктан толгонуп,
Минген экен Келдербек1
Базарга барып келүүгө
Турган экен ойлонуп.
Астына бир кап салганы,
Минип алып өзүмдү
Базарга жөнөп калганы .
Б аш ка келсе Кайынсуу,
Бакырдын иш и мына бу,
Ж орголоп жолго салгамын,
Ж акты рса там ак берер — деп,
Ж агы ны п ж аны м калбадым,
Байкабадым, билбедим
Базардан нени алганын.
К арыпчылык, ачкалы к,
Канча тарттым ааламды,
Ошондо да таштабай
Ары-бери ээрчитип,
А ла жүрдүм баламды.
Ж ем салыптыр атына,
Атын минип кеткен соң
А зыраак экен калганы ,
А чка жүргөн мен бакыр
Анын баарын жалмады.
Агытып ийип, айдады,
Ачкадан эми өлдүм — деп,
Абыдан шорум кайнады.
Кайнабаса неткеним,
Келдербектен корккондон
Алыс ж ак к а кетпедим,
Атына салган жеминен
Антип-минтип эптедим,
Аттын көрдүм баламды
А кы рекке тепкенин,
Балам кулап кеткен соң
А кылым баштан кеткеним.

1Келдербек. Ыр сабынын мааниси так эмес, «Минген экен Келдербек» — дегенде эмнени
туюнтмак болгону ачык эмес, анын үстүнө ыр сабынын стилдик курулушу да башка саптардын тутумуна туура келбейт. Же ушул тушта саптан мурда, же кийин, жазылбай калган ыр
сабы, же саптары бар, же ушул ыр сабын манасчы ашыкча айткан. Не болсо да ойдо чаташуу, окуянын так баяндалбаганы байкалат. Келдербектин эмне себептен жөө калганы да
белгисиз — түшүндүрүлбөгөн.
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Балам үчүн зарландым,
Муну көрбөй өлбөй — деп,
А кырып ыйлап ардандым.
А кы рган үнүм укканы ,
Келдербек үйдөн чы кканы .
А чка калган белем — деп,
Ары-бери элеңдеп,
Ак жүгөрү алганы,
А кырыма салганы,
Баласы менен Кайынсуу
Бакы ры ң тоюп алганы.
Б азарга минип ал күнү
Мен кургурду барганы,
Көчөдө турган көп киш и
Ж орго качы р экен — деп,
Көзүн мага салганы.
А к сакалдуу бир адам
Б аш к а мээнет толбойбу,
Б аш ы на келсе акыры
Байтал жорго болбойбу,
Бу сөздү айтып салганы,
Кулагым кебин чалганы.
Адамдыгым билген бу
Алда кандай адам — деп,
Кулагым уккан бу сөзү
Курсагыма барганы.
Аярданбы ушу — деп,
Алда кандай киш и — деп,
Кыярданбы ушу — деп,
Кыйын кандай киш и — деп,
Л айлам ага жетиш кен
Ы рас ж акш ы адамбы,
Көк теңирге ж етиш кен1
Көзү ачылган адамбы?!
Катындан качыр болгонум
Көрүп мени калганы,
Короосуна Келдербек
Коюп мени салганы.
Эки-үч чексе жем алып,

1
жетишкен. Ушул эле сөз жогорку 2-сапта да орун алган. Эмне үчүн кайталанып жатканы белгисиз, анын үстүнө мааниси да анча так эмес. Лайламага, көк теңирге жетишүү
дегенде ошолордун сырын билген, күчүнө ээ болгон, тилин түшүнгөн дегендерди туюнтушу
мүмкүн. Балким лайлама, көк тенирдин деңгээлине жеткен дегенди билдириши да ыктымал.
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Турганымда дем алып,
А кырыма салганы,
Анча-мынча жегенде
Арт ж агымдан алдырап,
А чкалы ктан жалдырап
Эрим келип калганы.
Балам таанып бакырып,
Атакелеп акырып,
Акырдагы жемимден
Анча-мынча жалмады,
А зыраагы калганы ,
А кырган бала үнүнөн
Келдербек чыга салганы.
Эрим жемге тоюнду,
Тоюнганы курусун,
Келдерден жеди союлду.
Эрим Панус кан эле,
Эшикке чыкпас ж ан эле,
Маа каралап үч келди,
Келдербек урду таякты ,
Кара ж анга күч келди.
Эшигинде бакырып,
Кайынсуу бери келгин — деп,
К айта-кайта чакырып.
Келдербек шондо кеп айтты,
Келсе өлтүрөм — деп, айтты.
Кулагы кебин укканы ,
Кууган бойдон чы кканы ,
Үчүнчү күндө жоголду,
Панус байкуш не болду?
А кылын нече бөлгөндүр,
Аңдап турсам Панус кан
Ардангандан өлгөндүр.
Дария барбы, суу барбы,
Дабаан барбы, тоо барбы,
Бады ш а Панус соо барбы,
Ж уумп эки көзүнү,
Кулатып таш тан өзүнү,
Таш нечеге бөлгөндүр,
Байкуш болуп бадыша,
Ардыгынан өлгөндүр,
Талкаланып калгандыр,
Ж е болбосо Панус кан
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Д айрага өзүн салгандыр,
Суудан өлүп калгандыр,
Барса өлүп денесин
Б алы к жутуп алгандыр,
Баянсы з дүйнө жалгандыр».
Кайынсуу катын ыйлады,
Баласы ж аш ы н тыйбады.
А ярдын кыйын иши — деп,
Алда кандай киш и — деп,
Анырайып ал жерде
Айран болду Келдербек.
Арманда өлдүн каным — деп,
Аман калбай ж аның — деп,
Кандайлыктан бу күндө
Кайтып ж анып калдым — деп,
Кайынсуу салды айгайды,
Калтырды таңга далайды,
Каш ында туруп Келдербек
Не дээрин билбей шалдайды.
К ачыры каты н болуптур,
Кайгыга Келдер толуптур.
Кандай күнгө калдым — деп,
Калабалуу качырды
Кайдан күтүп алдым — деп,
Баланын аты Тотубек,
Тогуздагы ж аш ы экен,
Топчудай кара башы экен,
Толгон айдай жүзү бар,
Качыр болуп көп жүрүп
Тотугуп калган түзү бар,
Бал шекердей сөзү бар,
Бадыш анын сыпаты,
Канга ы лайы к өзү бар.
Карагандар таң калар,
Кандай иш кылар экенин
Келдербек билбей сандалар.
Кайынсуу ж аш ы н тыйбады,
Келдербек кейип ыйлады.
Ы йы-чыйы көп болду,
Келдерге кыйын кеп болду.
Катынды үйгө баштады,
Ар жемиштен аралаш
Дасторконго таштады.
Аш бышырып, чай сунуп,
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Антип Келдер сыйлады,
Эрин эстеп Кайынсуу
Эгер ж аш ы н тыйбады.
Эртең эле, кеч болду,
Беш им окуур кез болду.
Келдербек намаз окуду,
Кейиште катын олтурду.
«Бет алдыңдан ж ы гы лы п
Бетиңди жерге бурдуң — деп,—
Коюп-коюп башыңды,
Кайтып өөдө турдуң,— деп,—
Каш ыңа койгон сүрөт ж ок,
Кандай жумуш мунуң?» — деп,
Кайынсуу кебин сурады,
Келдербек сөзүн улады,
Үшкүргөндө катындын
Оозунан түтүн бурады.
Куп сүйлөдү Келдербек
Кудайга даат1 кылдым — деп,
Диндеш элек сиздерге,
Эми бизге бек жаман
Буркандан ж ардам издээрге,
Алтайдан келген туугандар
Дин үйрөттү биздерге.
Бурканыңыз бут — деди,
Кимде ким бутка табынса
Мунун башын ж ут — деди.
Калмактарда бар эле
Куюп алган кут — деди,
К утка көңүл ким берсе
Куп ошону жут — деди.
Асман-жердин ээсин
Азыр билдик жаңыдан,
Арам экен бут кы лы п,
Ага барып табынган.
Кудай деген бар экен,
Көрүүгө адам зар экен.
Көрүнбөйт экен көзгө — деп,
Күчү жетип көк — жерди
Ж арата албайт өзгө — деп,
Таамай сексен күн болду
Ж аңыдан болду ушу кеп.
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Көктүн-жердин баарында
Көрүп турат кудай — деп,
Ж аңыдан келген туугандар
Ж айы н айтты мындай — деп.
Адамга айтты көп макал
Төрт жүз нече ж аш аган
Абунасыр аксакал.
Баары га айтты сөзүнү,
Кызмат кылып башынан
Көргөн экен жаш ында
Байгамбардын өзүнү.
Азыр көрүп турабыз
А зиреттин куйругун1,
А лып мында ж еткирген
А к тааланын буйругун.
Байгамбарга келиптир,
Ж ебирейил2 дегени
А ят кы лы п бериптир.
Эки жүз нече жылында,
Түркстандын кырында
Баш айым султан коёт — деп,
Манас деген болот — деп,
Аманатын бергин — деп,
М ылтык, кы лы ч бериптир,
Төрт жүз нече ж аш ж аш ап
Мында бу киш и келиптир.
А лтайда ж аткан кыргызды,
А ш ып өтүп Ж ылдызды,
А ралап жүрүп алаш ты,
Алтайдан таап Манасты
Бар-Көлдүн бери четинен,
Айырма талаа бетинен
Манасты андан көрүптүр,
Аманат кы лы ч, мылтыгын
А лып барып бериптир,
Аның үчүн бу Манас
Айдап алып алаш ын
Түркстанга келиптир.
Таш кенге салды бүлүктү,
Ж алаң эле бул эмес

1 куйрыгын. Жазылышты — «куйругун» — деп окууга болот, бирок мааниси анча так
эмес. Кыясы бул жерде сөз Мукамбет байгамбардын куйругу — жактоочусу, жолун жолдоочусу, пикирлеши, жакыны — дегенди туюнтуу үчүн пайдаланылган өңдөнөт.
2 жбрайл.
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Далайга салды түлүктү.
Алты-Ш аар жеринен
Албаганы калбады,
Уйгурдун журтун уш алап,
Убарага салганы.
Уйгур түгүл ар ж актан
Басып алды маңгытты,
Басташ кандын баарысын
М ал-башынан каңгы тты ,
Алар түгүл ар ж актан
Талкалады даңгытты.
Даңгыттын каны Дүбүрө,
Даңгу кы тай журтунан
Калбаптыр аман эч бирөө.
Даңгыттан ары Ы м алай1
Ы ксы з калм ак бир далай.
Ы ндыстандын үстүнөн
Ы малайдын жүзүнөн
Тоо Ы малай жердеген,
Тобунан намыз бербеген
Кубандар2 калм ак эл деген,
Аты К айып3 эр деген,
Кызын Манас алыптыр,
К ызматкер болуп Кайып кан
Аскерге келип калы пты р,
Коңшу болуп алаш ка
Кошо жүрөт М анаска.
Д агалакта Мунарды
Таамайлап көрдүк буларды.
Ж аркенттиктен4 Агыдай,
Ж етик аяр ж ан экен,
Кара-Курдун каны экен
Көйүш аттуу ж ан экен,
Көз көргөндөн өнөрү
А ярлыгы бар экен.
Күчөң ш аар Төлөгү5,
Толуп ж аты р андан да

1 хималаи.
2 кууандар.
3 гайыб.

л жеркеидиктен. Топоним тексттерде «Жергент», «Жеркен», «Жерген», «Жаркент», «Жаркен» түрлөрүндө аралаш жазыла берет. Баары бир эле топоним. Манасчы өзү кайсыл үлгүдө
айтканын тактоо мүмкүн эмес. Тексттерге көбүрөөк кезиккен үлгү «Жаркен» берилди.
толеги.
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Өнөр билген бөлөгү.
Кайрып алып Каш карды,
Котон, Ж аркен журтуну
Койдой айдап башкарды.
Түркстан журтун түзөтүп,
Алууга турат азыр да
А н ж и ян 1 журтун күзөтүп.
А лып өттү Ташкенди,
Ар канча кыйын болсо да
Адам дебейт баш ка элди».
Келдербек айтып билдирди.
Кейиш теги катынды
Кеби менен күлдүрдү.
Кайынсуу катын кеп айтат,
«Келдербек бай — деп, айтат: —
Куп сүйлөдүң өзүңүз,
К улакка түштү сөзүңүз.
Манасың баш ка кан экен,
Б айкап турсам сөзүңдөн
Быш араттуу* ж ан экен,
Байгамбарың ж ар экен,
Карап турсам сөзүндү
Касиети бар экен,
Абунасыр дегениң
А кыр болду болбоду
Байтал жорго болот — деп,
Маа сүйлөгөн ж ан экен,
Олуянын өзү экен,
Адамдыгым билген соң
Аны үчүн айткан сөзү экен.
Кыдырып көрдүм талааны,
Кыйладан бери аралап
Абыдан көрдүм калааны ,
Дүнүйөнүн баарысын
Түгөтүп кы ргы з алыптыр.
Биз сыйынган кудай — деп,
Сүрөттөн бири калбаптыр,
Сүйрөгөн экен талкалап,
Бирин уруп салбаптыр.

1 андыжан. Бул топоним да түрдүү катчылар турмак бир эле катчы тарабынан да «андыжан», «анджыян» ж . б. түрлордө аралаш жазыла берет. Манасчы өзү так кайсыл үлгүдө
айтканы белгисиз. Чаташуу, түрдүү жер аттары катары кабыл алынбасын үчүн бул шаар аты
бүгүнкү кыргыз орфографиясында кабылданган үлгүдө — «Анжиян» — деп берилди.
17
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Кудай эмес турбайбы,
Кудай болсо кыргыздын
Бирин да койбой урбайбы?!
А лаш ка азап салбайбы,
Ж ам анды к кы лган 'алаштан
Ж алгы зы калбай калбайбы.
Аскерге келген мусулман
Аттанган экен ушундан.
9500
К араткан экен калааны ,
К алаа түгүл алыптыр
Калдайган канча талааны.
Калгандарды кыйраты п
Көп кылбаптыр залалды,
Келдербек сага эп болсо
Абунасыр кожонун
Арт ж агы нан баралы.
Аманын сурайм жаныңдын,
Айымы элем каныңдын,
9510
Абунасыр кожого,
’ Алып барып ошого
Айттырып угуп жөнүмдү,
Алсаң деймин сообумду,
А раникке кетиптир,
Алыспы, билбейм жолуну.
Панус кан бааш а кан экен,
Баш татадан кытайдын
Кызынын бутун ш ирилеп
Тейтей кы лган заңы экен,
9520
Аман болсо аягым,
Алып колго таягым,
Ж етелеп алып баламды,
Ж ерге салып кадамды
Абунасыр кожого,
Арзымды айтып ошого,
Канымдын өлүү-тирүүсүн
Карайладым биле албай,
Кабар сурап бирөөдөн
К анык угуп тил албай,
9530
Мен үчүн мээнет тартты — деп,
Карап турам карайлап
Казбай көргө кире албай».
Кайынсууң кеп айтып,
Канды карып кылбасын
Дүнүйөдө — деп, айтып,
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Бурчактап ж аш ы төгүлдү,
Карап туруп Келдербек
Кабыргасы сөгүлдү.
А раникке бармакка,
Абунасыр каш ы на
Ж еткизип муну салм акка
Көңүлүнө алганы,
А лып чыгып үч атты
Азыр токуй салганы.
Ы йлаба — деп, сооротуп
Тотубектей баланы,
Абунасыр кожого
А лып жүрүп калганы.
Б ара турсун Кайынсуу,
Баш тагы элдин сөзү бу.
А ты ла апсун чечиптир,
А кыл толуп Панус кан
Тилин сүйлөй кетиптир.
Сүйлөдү өзү тилини,
Б аш та маакул көргөн ал
А к 1 исламдын динини,
Азыр кылды зы ярат
Абунасыр пирини2.
Баласын айтып бакырды,
Катынын айтып кайы ш ты ,
Карап турган көпчүлүк
Панус кан үчүн майыш ты.
Көрдүм эле бир тамдан,
Көргөндө көздөн ж аш тамган,
Аралап жүрсө куба куп
Азим ш аар калаамды
Алда эмне болду — дейм,
Арманда калган баламды3.
Табамын — деп, мени издеп

1 ак. Ыр сабы «исламдын динини» делип куралган. Андай түзүлүштөн саптын муун
ченеми кыскарып калып, ыргак бузулат. Адатта бул ыр сабы көп учурай турган, салттык
туруктуу саптардын бири, ал көбүнчө «Ак ислам динини» түрүндө берилүүчү эле. Вул жерде
кыясы, катчы саптагы биринчи сөз «ак» дегенди жазбай кеткен өңдөнөт. Сөздүн кошулуп
айтылышынан маани өзгөрбөйт, мазмунга зыян келбейт.
2 пи-рини. Жогорку ыр сабындагы «динини» деген сөзгө так уйкаштыруу үчүн манасчы
ушул түрдө айтышы да мүмкүн. Оозеки сүйлөөдө мындай көрүнүш мүчүлүштүк катары анча
байкалбайт. Бирок стилдик жактан туура болуш үчүн «пирине» делйш жөндүү.
3 баламды. Ушул жана жогорку ыр сап эки колонканын арасындагы ачыкка жогортон
төмөн карай бири бирине улай жазылган, кайсыл жерге кирери жылдызча менен белгиленген. Бардык белгилери боюнча экөө эки сап ыр. Кандайдыр себеп менен жазбай кетип, катчы
өзү кошкон, кол тамга аныкы. Тактоо башка тексттер жазылган учурда эле иштелген. Кошулган тексттер башка тексттерге каршы келбейт.
,
17 *
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Сахырага*1 чыгып кеттиби,
К ак талаада жүргөндө
К ары ш кы р түпкө жеттиби?
Артымдан жүрүп мени издеп
Адырга чыгып кеттиби,
Ай талаада жүргөндө
А латкак* түпкө жеттиби?
Өлгөнү болсо көрсөм — дейм,
Өз колумдан көмсөм — дейм,
Айрылсам катын, баламдан
А ркасынан өлсөм — дейм,
А кыретти көрсөм — дейм.
Руксат барбы сизден — деп,—
Канча түрлүү каталы к
Өткөн экен бизден — деп,—
Байкуш болгон баламды,
Балам кылды алаңды2,
Энесин ээрчип эрбейип,
Не болом — деп, темтейип,
Апасын ээрчип алдырап,
А гызып ж аш ы н ж алдырап,
Атасынан түңүлүп,
Н аалыш кы лы п бүгүлүп,
Аргасы ж ок табарга,
А такелеп акырып,
Ары-бери жүгүрүп,
Тирүү болсо балам — деп,—
Каралды кылган карам — деп,—
Өлгөн болсо балам — деп,—
Кара тоодой арман — деп,—
Каныңдан кетти дарман — деп,—
Айрылып катын-баламдан
Дүйнөдө тирүү калбайм» — деп,—
Абунасыр кожонун
А ягын келип кучактап,
Агып ж аш ы бурчактап,
А ягына ж ыгылды,
А кырганы Панустун

1 сахырага.
2 аламды. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн, анда кайгы-капа дегенди туюнтат (ааламды башыма салдың — дүнүйөнүн жүгүн үстүмо салдың маанисинде). Ошондой эле «алаңды»
(кайгы, коркунуч, жапа) деген сөздү катчы ката жазып коюшу да ьгктымал. Адатта бул
маанидеги ыр саптары «алаң» аркылуу түзүлүүчү эле.
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Алты таш жерге угулду.
Абунасыр олуя1
Ж умуп көзүн алганы,
Б ай кам акка баланы
Баты н көзүн салганы.
Келдербек берген атыны,
Тотубегин ээрчитип,
Келе ж аты р катыны.
Баш таганы Келдербек,
Б аяны н айтты А йкожо,
Панус кан башың көтөр — деп.
Көтөргүн — деди — башыңды,
А лда таала кудурет
Ы ракы м *2 кылды жаш ыңды,
А к байгамбар Мустапа
Арбагы келип тапш ырды.
Аты Кызыр байгамбар,
Ал да сизге болду ж ар,
Бадыш а болдуң ж алганда
А кыретиң дап-даяр,
Көңүлгө алба мылалды*3,
Көрөсүң катын-балаңы.
Алда таала бул ишти
Ж азган чыгар калемде*,
Бадыш а болуп Панус кан
Атагың чы ккан ааламга,
Зарлы гы ң жетти А лдага
Ж ам анды к көргөн чагыңда,
Барча журт кы лган урматың
Б аш та дөөлөт барыңда,
Б ар кудайым буйруса*
Олтурарсың тагыңда.
Көздөн төктү ж аш ы ны ,
Көтөрдү Панус башыны.
Абунасыр үйрөтүп
А ят калем4 сөздөрүн56,

аулия.
2рхым.
3 мылалды.
1 клам. Соз «к» (ки) аокылуу жазылган. Катчы ушул эле маанидеги сөздү жогорураакта
«калем» (калемде) түрүидо, болгондо да «к» (кы) аркылуу жазган эле (к. 9631-сап ыр).
6 создери. Контекстке карап окуганда «сөздөрү» катары кабыл алынат. Бирок стилдик
жактан туура болуш үчүн «сөздорүн» деш жөндүү. Балким манасчы төмөнкү саптагы «көздеди» (көздодү) — деген сөз меиен тагыраак уйкаштыруу үчүн ушул түрдө айткандыр.
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Ачылган соң батыны
Акыретин көздөдү.
А ят окуп бадыша
Көз пардасы ачылды,
Көрүп бейиш-дозокту
Көңүлү кы йла чачылды.
Батыны көрдү бейишти,
Б ала үчүн кы лган кейиш ти.
Кейишинен токтолду.
Түрүн көрүп дозоктун
А кылы башта ж ок болду.
Кара жандын камын жеп,
Кадыр Алда колдо! — деп,
Алдырап токтоп алыптыр,
Наалыш кы лы п калы пты р,
Алар антип турганда
Катын менен баласы
Каш ына жетип барыптыр.
Эки күнү жол жүрүп,
Эс албастан мол жүрүп,
Эл четине барыптыр.
Абунасыр замани
Аскер колдун баарысы
Аа кы зм аткер тамамы.
Эл четинен кеп сурап,
Кошу кайда кожонун,
Кошун көрсөт ошонун.
Кошуна бирөө баштады,
Б ара ж аты п байбиче
Эки көзүн жаш тады.
Эшиктеги тургандар
Катынды карап алыш ып,
Кандай жүргөн катын? — деп,
Катындьщ алгын атын — деп,
Атын желдет* алганы.
Үйдө отурган кожоңуз:
Кейип-күйүп бышпа — деп,
Панус кан ылдам чыгыңыз,
Зайыбың келди ты ш ка — деп.
А йтканын м аакул алыптыр,
Аста басып Панус кан
Тыш ка чыгып калыптыр.
Караса көрдү Кайынсуу
Аман турган Панус кан,

www.bizdin.kg

9690

9700

9710

9720

9730

К аш ында турган канча ж ан.
Аман көрүп, аа! — деди,
А такем мында жүрөт — деп,
Баласы ыйлап, баа! — деди.
Баласы ыйлап бүгүлүп,
Баласын көрүп токтолбой
Панус кан жетти жүгүрүп,
Адамдардын кыйласы
Аманат жандан түңүлүп.
Эсинен танды энеси,
Эгер бенде сыйынса
Кудайдын барбы бербеси!
Бендесин өзү ж араткан,
Дүнүйөгө тараткан.
Баранды менен чаранды
Баары болуп тараган,
Ы рас өзү жаратып
Ы кы ласы н караган.
Чындап кылса ыкылас
Берерлиги ып-ырас.
Кудай — деди, тилинде,
Береби — деп, ж окпу — деп,
Себеп издейт дилинде.
Бере турган бир өзү,
Бендеден себеп кылам — деп,
Айтылган аят бир сөзү.
Себепсиз өзүң бергин — деп,
Өзүңдөн себеп тилөөчү
Бендеңдирмин менмин — деп,
Дилиңде кылсаң ыкылас
Берерлиги ып-ырас.
Көрүнбөй туруп көзүңө,
Алда таала кубаты
А ралаш жүрөт өзүңө,
Аңдадыңбы калайы к,
Панус кандын зарланып,
Баш тагы айткан сөзүнө.
М ажусу динде токтолуп,
Б аяндап айтып Алданы
Билдирген адам ж ок болуп,
Каш ында болгон жолдошу
Каапырдан болуп молдосу,
Мурунтан жолдон жаңылып,
Б утка жүрүп табынып,
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Мусулман бутун бузган соң,
Кыргыз, казак кы зган соң
Ж аратканы м кимсиң? — деп,
Ж араткан бөлөк экенин
Ж аңы ойлонуп билдим — деп,
Эшек болуп кеңгиреп,
Эстен танып кейбиреп1,
Көрдүң эле кеткенин,
Ж араткан — деп, ж алы ны п,
Ж аңы көрүп турасың
Талабына жеткенин.
Дагы айталы к, калайы к,
А тыланын неткенин.
Адам болду баласы,
Ар түрлүү жандын баарынын
Алда болор паанасы.
П аана болбой неткени,
Бөрү болуп эки аяр
Бакыртып келип басканда
Союл алып Атыла,
Кара сакал кер мурут
Ж игит болуп ж еткени,
Себеп болуп баласы,
Мейли ж акы н , мейли ы раак
Апсундагы адамдар
Адам болуп кеткени.
Эшек болгон, ит болгон,
Эсинен кеткис иш болгон.
Өлгөндөр кеткен арманда,
Бир баланын пайдасы
Себепкер болду дүйнөдөн
Өлбөй тирүү калганга,
Апсундун иш и кыйын го
А кыры дүйнө ж алганда.
Апсун жанды бала үчүн,
Апсун үчүн чакы рган
А ты ла катын бар күчүн.
Баласы болгон ж арадар,
Байкап иш ин каранар,

1 кейбиреб. Биз билгенден мындай сөз жок. Манасчы өзү соз жасап койгон. Маңызы
контекстке караганда «кейбирленип» дегенди туюнтат. Ушул «кейбирленип» дегеп сөздү оле
айтуучу ыргакка жана уйкаштыктын таламына ылайыктап, өзүнчө жаны формадагы сөздү
жараткан.
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А тыла билген апсуну
Д ария Шорго барабар.
Азыркысын көрдүңөр
А лты аярга тутулду,
Өлбөймүн дечүү Атыла
Өлмек түгүл көрүңөр
А заптан кайда кутулду.
А ярлар кылды мазакты,
Ар сүрөткө көп кирип,
Аябай тартты азапты.
Ардалык салды таякты ,
Өнөр билип Атыла
Кутулганы каякта.
Өнөр билген көп адам,
Өлбөй калчуу немедей
Өкүм сүйлөйт кей наадан,
А ртык өнөр билгенден
Аблатун*1 Атыла,
Адамдар мааш ыр2 атына.
А лар кана, тирүү ж ок,
Ш үмшөк аяр, А рдалык,
Ал адамдар бири ж ок.
Өлбөс болсо баатыры
Азирет Аалы, Үрүстөм
Жүрбөйт беле акыры.
Н уска сөзү элде бар,
Алда таала ж араткан
Нече түрлүү бенде бар,
Өлбөс болсо улугу,
Өзгөчө ойло эл муну,
Искендер менен Сулайман,
Токтолуп мында кидирбей
Шолор да кетти бу жайдан,
Баш ы нда батыл дин күтүп,
Панус кан коркту кудайдан.
Нумород3 менен Ш ы раткан4

1 афлетун. Аблатун Атыла -— Аблатундун өнөр-билимин билген Абыла маанисинде.
2 мшгор.
3 нмрод. Диндик жана башка уламыштардан кеңири белгилүү болгон бул байыркы башкаРУУчулардын биринин ысмын тексттерде катчылар «Нумуруд», «Нумород», «Намуруд», «Немурод», «Нмрод» түрлорүндо жаза беришет. Манасчы өзу кандай үлгүдө айтканын тактоо мүмкүн
эмес (балким ал өзү да бир түрдө айтпашы мүмкүн). Көбүрөөк жолукканы — «Нумород».
1 шдаткан. Тексттерде «шырат», «шдат» түрлөрүндө кездешет. Көбүрөөк жолукканы —
«шырат».
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А ртыкпыз — деди — бадышадан,
Алар тирүү жүргөнүн,
Аман жүрөт, көрдүк — деп,
А йтканы барбы ж алгы з жан.
Ж еңерин билди өлүмдү,
Ойлоп-ойлоп олтуруп
А тыла бузду көңүлдү.
Алты аяр турду каш ында,
Алды толду А тыла
Көзүнөн аккан ж аш ы на.
Баласы турду кы ркы рап,
Ж арадар болгон ж ан үчүн,
Ж анында ж алгы з бала үчүн
Атыла турду зыркырап.
А яр Көйүш, Ы рды кка
Баламды көрө салдыңар,
Апсун окуп экөөңөр
Бөрү боло калдыңар,
Тамагын тиш теп, баламды
Ж арадар кы лы п салдыңар.
Айрылып калсам баламдан
Азыр кыргын кылармын
Аскериңдин баарысын,
Алдырап турам бала үчүн,
Табыңар — деп, дарысын
А тыла айтып салганы.
А йтканын угуп Бегүш ш аа
Алдырабай туруң — деп,
Аман болор уулуң — деп,
Эчтеме эмес мунуң — деп,
Нур жемил улук дарысы,
Бегүш ш аада бар экен
Ар дарынын баарысы,
Ушундан эзип бергени,
Үшүнө бала келгени,
Эзип дары бергени,
Эсине бала келгени,
Энеке, турган киш и ким,
Кай адамдар? дегени.
А ты ла анда кеп айтат:
«Карыш кыр келди, каралдым,
К ак өзүңдү жегени,
Өзүңдү жеген ким болсо,
Ошол адам» — дегени.
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«А ярлыктан көрбөдүм
А кы ры , эне, пайда — деп,—
А сылып бөрү киргенде
Кетти менден айла —деп,—
Ж аны м болсо тенимде
Кетет эле кыйналбай,
Энеке, ж аным кайда?» — деп,—
Сурады бала жаныны,
Алты аяр кылды дарыны,
Апсун окуп, Атыла
Келтирди бала жаныны.
Кыр ылдый келди бүгүлүп,
Узун куйрук, тик кулак
К ы зы л түлкү жүгүрүп.
Оболкунун1 сөздөрүн
Ойлосо келет күлкүсү,
А ты ланын каш ы на
Оозун ачып окшуду
Ошо келген түлкүсү,
Ол түлкүнүн оозунан
Балы кты н чы кты түрпүсү.
Түлкү кайра салганы,
Атыланын колунда
Түрпү чабак калганы.
Оозуңа балам ал — деди,
Он чайнап жутуп сал — деди.
Чабакты бала алыптыр.
Ч айнап ж утуп салыптыр.
Ж аны кирди денеге,
Ж албарды бала энеге.
Ж ам ан экен аярлы к,
Кандардан калат алтын так,
Карасам, эне, өлүм ак.
Кылымдар өлөт бир эсе,
Кыйналып аяр миң эсе.
Адамдар өлөт бир эсе,
А ярлар өлөт экен го
Азап тартып миң эсе.

1 ауалкының. Жазылыш «абалкынын» делип окулат, андай маани контекстке толук
туура келет, бирок бул жерде манасчы сөздү «оболкунун» түрүндө айткан дешке негиз бар.
Анткени кийинки саптын биринчи сөзү «о» тамгасы менен башталгандыктан айтуучу үндөшүү, ыргак талаптарына ылайык мааниси бир сөздү «о» аркылуу бериши көп жолугуучу
ыктардан.
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Апеке мени баштагын,
А ярлыгың таш тагын,
Ажалдын күнү келгенде
Ж ан таба албай ш аш пагын.
Баласы муну сүйлөдү,
Ж алы н болуп Атыла
Эт бышымдай күйгөнү.
Ж алы н учуп түтөдү,
Түтөгөн сайын күчөдү.
Түтүн болуп созулду,
Ж ерге түшүп Атыла
Жетөөсүнө кошулду.
Алтоо аяр, бир бала,
Атыладай катынга
А кыл берген бир Алда,
Айтпай — дебей шо жерде
А ярлы к арам, билдим — деп,
Ак ислам динине
Аянбастан кирдим — деп,
Кудай ж алгы з, куран чын,
Айтпасаң да билдим — деп,
Ак динине кирдим! — деп,
Байгамбар бары ак, көрдүм — деп1,
Ак динине көндүм — деп,
Келме айтып, болду мусулман,
М атуштук бала себепкер,
Мээнеттен чыкты канча жан.
Айкожо аны билиптир,
Аярды алып келгин — деп,
Алтындуу ээр аргымак
Сегиз ат буйруп ийиптир.
Сегиз атты жетелеп,
Эки желдет энтелеп,
Самаркандын, Кокондун
Ж олун көздөй чапканы,
Атыла катын, алты аяр
Ж ол боюнан тапканы.

1 көрдим деб. Ушул эки сөз өзүнчө бир сапка жазылган. Чынында өзүнчө турган ыр сабы
дешке болбойт, мурдагы саптын уландысы — аяк жагы. «Пайгамбар бар хк» — делген мурунку сап да бул аягы уланбай өзүнчө ыр сабын түзө албайт. Демек жалпы ыр сабы «Пайгамбар бары ак, көрдүм — деп» болуусу жөндүү. Бирок ушул турушунда бул сап да башка
саптарга окшобой калган. Балким манасчыдан кеткен мүчүлүштүк, же катчы эки сап түрүндө
түзүлгон текстти толук жазбай ката кетириши да ыктымал. Текстке эки сап эмес, бир сап
түрүндө кетирилди.
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Аттарды барып бергени,
А ярлар аны көргөнү.
Баланы н каны басылып,
Абалкыдай болуптур
Ж арасы нан жазылып,
Кожом берди атты — деп,
Ж игиттер берди тапш ырып.
Минүүгө тийди семизи,
М атуштук менен сегизи
Ш арактап жолго салганы,
А ты ла катын баш болуп,
А ярлар жүрүп калганы.
Аңдап билди буларды,
Ары аяр, ары кан
Алдырып келди Мунарды.
М ураш корлук кал — деди.
Аяр каты н Атыла
Азыр келет каш ыңа,
Душ ман эле башында,
Азыр кы рк төрт ж аш ында
Туура келет жаш ыңа.
Киш и айтпай динге кирди — деп,
Кудай ж алгы з, куран чын,
Ак бирлигин билди — деп,
Н икейиңе ал — деди,
Билбегенин билдирип,
Ж ол көрсөтүп сал — деди.
Калганы болсо кирлиги
Кагайын — деп, ш айтанын,
Кабыл кылды Мунар кан
Айкожонун айтканын.
Катынды Мунар алыптыр,
Байлап нике кожосу,
Бар — деп, жолго салыптыр,
Алган үчүн катынды
Алты ш аар журтунда
Апсундун кээри калыптыр.
Баш имермек ж ин окуп,
Илим унжум*1 издемек
Ошо күндөн ушу күн
Адат болуп калыптыр.

1 илм иижом.
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Алардын арка ж агы нан
Ж аңы динди издеш ип,
Ж аңылып жүргөн экенбиз
Мурун билбей биз — дешип,
Эшек болгон, ит болгон
Элдин көбү барыптыр,
Алда насип кылбаган
Он чактысы калы пты р,
Ошо күндөн ушу күн
Ортосуна бут сактап
Чокунуш уп алыптыр.
Катылып ж аткан сүрөтү,
Ал адамдар тукуму
Каапыр бойдон түп өттү1,
К азак, кы ргы з, сартка окшоп
Кийим кийген сүрөтү,
Селде чалып башына,
Сүрөттүн барып каш ы на,
Табына берет жаш ыноо.
Ак ислам дини — деп,
А йткан менен тил албай,
А ралаш жүрөт ичинде
Аларды эч ким биле албай.
К азаттын ж олу катуу ж ол,
К азак, кы ргы з канча кол,
Канкор Манас баш таган,
Абунасыр замани
Батында байкап дагы аны
Болбосун билип таш таган.
К ы ям атка калар — деп,
Калып анын уругу
Каапыр бойдон барар — деп,
А йткан экен замани,
Бул экинчи казаттын
А ягы болсун тамамы.
А лты күнү той кы лы п
Ж акы н болду аскердин
Ж алпы кайты п тараары,
Айрылбаймын сизден — деп,

1 түбети. Жазылуунун мааниси белгисиз. Сөз бирге, кыбачы (ичкертүү белгиси) коюлуп
жазылган. Контекстке карап да кандай маани туюнтулганын так айтуу кыйын, болжол
менен жазылышты эки сөзгө бөлүп, «түп өттү>>түрүндө такыр, аягына чейин, же бүт өттү —
деген маанини берсин деп кетирилди.
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Бады ш а Панус зарлады.
Б ааш алы кты -канды кты ,
Баары н айтып наалыды
Баш ы нан өткөн карлы кты .
А ла кеткин дегени,
Айрылбай Абунасырдан
А кырет камы н жегени,
Андан артык болобу
А к тааланын бергени.
Насирге айтты баласын,
Касам кы лган башында
Кайта барып көрбөскө
Кең Таш кендин калаасын.
Көкөтөйдү алдырып,
Көзүн ыйлап ж аш кылды,
К алган калм ак, кытайы н
Көкөтөйгө тапшырды.
Байм ы рза, Ж анай, Торумду,
Басып калды Көкөтөй1
Бады ш алы к орунду2,
Бабаңардын сөзү экен
Байкаганга борумдуу,
Түбүнөн алган көп алаш
Түркстандан орунду.
Самарканды, Ташкенди
Санаса көздөн ж аш келди,
А кыреттин кам ы үчүн
Самады Панус баш ка элди.
Б аш ка эл болбой неткени,
Кошулуп Абунасырга
Даярланды кеткени,
Эртеңки күндө кетер — деп,
Элдин көзү жеткени.

1 Көкетей. Ушул ыр сабынан кийин бир сап ырдын орду бош калтырылып, көп чекит
коюлган. Максат эмне экени белгисиз, ыр сабы, же саптары калып калгандыгы байкалбайт.
2 орынды. Ушул ыр сабынан мурун кол жазманын 320-бетинин баш жагындагы ачык
жерге «7. Манас кайта Алтайга барганы» — деген сөздөр жазылган. Текст теманын милдетин аткарары көрүнүп турат. Бирок бул жердеги жазылгандар да ушул мүнөздөгү башка
жазуулар сыяктуу эле манасчынын катышуусусуз, анын эркинен тышкары, катчы Ы. Абдыракмановдун өз жеке демилгеси менен жүзөгө ашырылган иштерден. Ошон үчүн бул жазылгандар да текстке киргизилген жок. Жазылуу кийин инггелгени күмөнсүз. Муну сөздөр тексттен
башка сыя, башка кол тамга менен кийинки реформаланган тамгалар аркылуу, катасыз,
бурмалоосуз жазылгандыгы айгинелеп турат.
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Казатта жүргөн көпчүлүк,
Кайтмак үчүн баарысы1
Камданып ж аты р көп түрүк.
Кайтканы ж аткан алаш ка,
Кан ж утуш кан калкы ңы з
Карап турсаң бу күндө
К аалаганы тамаш а,
Көчө кылып баарысы
Чаты р тиккен ж анаш а,
Эртең кетет дегенде
Ашарсуу келди Манаска.
«Карга учпаган мөңгү элек,
К айкы , ж алпак бел болдук,
Каапыр элек кан төккөн,
Ага-инидей эл болдук.
Эл болбосок не болдук,
Ж араткан Алда бирибиз,
Куттугун кубанч кы лы ңар,
Ж аңыдан тапкан динибиз,
Түп атаң Түтүк, Турандан
Бир атадан зилибиз.
Алооке деген кан бар — деп,—
Н аркы баш ка заңгар — дегх,—
А ркы чети Бээжинде
Эсеби жок ж ан бар — деп,
Эзелден бери эл билип,
Жоо дегенде элирип
Баатырсыган эр2 эле,
Баш ынан кектүү неме эле.
Айлында калды к аралаш ,
Катарында каралаш ,
К алкында калды к каралдаш .
Кум кайнаган каапырдан
Куралып калган эски кан,
Ж ы ям ы н бойду бу күндө
Ж ы к ж айнаган каапырдан,
Ж ы йы лы п калган эски кан.
Ж оголгонун табар — деп,—

1 барысы. Ыр сабы кол жазманын 320-бетинин сол жагындагы ачыкка ылдыйтан жогору карай кыйгачынан катчынын өзү тарабынан жазылган. Кыясы оз учурунда туура иштелген тактоо, ыр сабы бул жерге керек экендиги талашсыз.
2эл. Мындай маани контекстке туура келбейт, сөз жалпы эл эмес, Алооке жоиүндө бара
жатат. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган сөз — «эр».
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Ж ооласа бизди чабар — деп,—
Ж ок болсо сизден кабар — деп,—
Аргабыз кандай болор» — деп,
А рстанга айтып мындай кеп,
«Алооке туруп жооласа
А зганакай калганың
Арманда болор бекен? — деп,—
Кызыл ээк чалдар бар,
К ызыл муштум балдар бар,
Кырып салар бекен — деп,
Кыйналып айткан бу бир кеп,
Кандай кы лсак, баатыр?» — деп,
М анаска айтып турганы.
Анда Манас кеп айтат,
Ачуусу келип бек айтат:
«Ж азуудан артык ж ан өлбөс,
Такты үстүндө кан өлбөс,
Ашарсуу кандай кутурдуң,
Алганы келсе ж ан алгыч
Андан кантип кутулдуң?
Алооке кырып салар — деп,
Абыдан жаман ушунуң.
Асмандан булут тутулсун,
Астыңда турган Манастан
Обол Алоокең өзү кутулсун.
Алооке келип сиздерди
А ла коёт турбайбы,
Б аш ы на балаа салбаса
Манасты кудай урбайбы!
Чырпыгың башын ие албас,
Өзүң түгүл Ашарсуу
Чы мы ның десе тие албас.
Дарысыз мылтык атылбас,
Кан Көкөтөй кан түгүл
Каргасы десе катылбас.
Кар токтобой тоо калбас,
Катылбаган жоо калбас,
Канча кыйын болсо да
Катылган бенде соо калбас!
Дөбө түгүл, тоо калбас,
Төмөндөбөй жоо калбас,
Ж өөлөш көн бенде соо калбас,
Куралган журтум көп алаш ,
Кудай кы лган мен Манас,
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Кутурган душман соо калбас!
А йткан сөзүң — арты к сөз,
Аскери келип бу жерде
Кыргын таап кеткенин
Өзүң көрдүң көзмө-көз.
Көрүп туруп көзүңүз,
Коргогон кандай сөзүңүз.
Кыргынды көрдү кы йналы п,
К ы зы талак Алоокең
Араң эсин ж ы яр да
Ж ы л маалында ж ы йналы п.
Кыш туманы бубакта,
Араң эсин ж ы яр да
Келерки ушул убакта.
Аңгычакты Манастын
Бар кудай ж аны н албаса,
Байланып багы калбаса
Акимсинген жаныңдын
Манасты көргүн үстүнөн
Алоокедей каныңдын.
Катар кылган каныңдан,
Канкорду көрүп аларсың
Как өзүңүн жаныңдан.
Бирок менин айтарым
Алданын корккун каары нан,
Ар ж ак к ы жаздын баарынан,
Аман койсо кудайым,
Манасты көрүп аларсыз
А нжияндын ш аарынан.
Кырк уруу кы ргы з баласы,
Кең А нж иян жери экен
Кыргыздын салган калаасы.
Кызыр Илияс ж ар берип,
П аана болсо Алдасы
Манастын барбы албасы,
Баары жерде өтүптүр
Самардан берки бабасы.
Ж алпы көрүп олтурсуң
Ж аңыдан кы тай алганын,
А як ж агы Самаркан,
Алаш тан чыгып бөлүнүп
А нж иян ш аар салганын,
Эки жүз ж ы лга толуптур
Элиңди кы тай алганы.
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Түрк уулунан маңгулду,
Түбүн билбей, бадирек,
Кытайды баштап кан кы лды ,
Кыргызды басып нан кылды,
К асы 1 болуп Алдага,
Атаңар изден жаңылды.
Алаш тан казак бөлүнгөн,
А тыш ып жүрүп кы тайга
Адамдар каны төгүлгөн.
Кыргыздан калм ак калганы ,
Тыргоот байдын балдары
К ы тайларга болушуп,
Кылчайбай ж аты п алганы,
Маңгул, кы тай экөөлөп
Кыргызга кыргын салганы,
К ы зы талак куу дүйнө
Бир ордунда турбаган
Уш унчалык ж алганы.
Эки жүз ж ы л болуптур
Элиңди кы тай алганы,
К анчалы к тууган бөлүнүп
Калмак болуп калганы,
Нурку-тегин биле албай,
Уруп кудай салганы.
А кыл айтам Ашарсуу
Атаңдан калган жолуң куу.
Алоокеде алаш бар,
Намысына талаш ар,
Ал талаш пай баратса
А лтайда ж аткан Манас бар.
Күңкөштө толгон алаш бар,
Күлпөңүңө караш ар,
Күйүкпөсө тууган — деп,
Күйө турган Манас бар.
Кытайга кы лы п далайды,
Атамдан калган А нж иян
Алым келсе жердетем
Ы спара менен Алайды.
Аман болсо кыргызым,
Атасынын көрү кытайдын,
Алда таала буюрса
Санатармын жылдызын!

1гаси.
18*
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Алооке түгүл алардын,
Эсен Манас бар болсо,
Алда билер акыры
Эсен кан аман каларын.
Эске албагын мындайды,
Эгем таала буюрса
Эч койбосмун кытайды!
Саадакты белге бууймун,
Сапар үчүн тууймун,
К азатка чыктым бел байлап,
К азак, кыргыз элди айдап,
А чкан кудай жолумду,
Айкожо туткан колумду,
Кадимден сурап Алооке
Кайнаткан экен шорунду,
Таманга басып зоруңду,
Тартып алып ордунду
Тараткан окшойт боруму.
К аяш а кылбай өзүнө,
Карап турсам мүнөзүң,
К араткан окшойт көзүнө,
Капа болуп айтамын
Ашардын айткан сөзүнө.
Анжуудан алаш кем эмес,
Арзан Манас мен эмес,
А кылы бар адамга
Азыр айтып турганың
Адам угар кеп эмес.
Кытайдан кыргыз кем эмес,
Кылып турган кы лы гы ң
Кылымга ж агар кеп эмес,
Кылчайбай таш тап койгондой
К ы янат1 Манас мен эмес.
Кырдуусунат кы тай — деп,
Эми айтыш ың эп эмес,
Эстебей сени койгондой
Эсер Манас мен эмес.
М урдардык сөздөн не пайда,
Бул А нж иян жер түгүл
Букар деген жер кайда?
Буюрган болсо кудайым
Букарды алып жудайын,
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К ейипди1 кечип алармын,
Кесир болуп кетпесе
Кесалбага барармын,
Бетпактын чөлүн басармын,
Бар кудайым буюрса
М аңгул-кытай дүмүрүп
Кайда да болсо казармын.
Кыянатым кармаса
К ырымга кыргын салармын,
Узарса колум уруш тан
Урумдун журтун алармын,
Убайым кылба Ашарым,
Өлтүрбөсө кудурет
Өчтөшкөндү басармын!
Алооке алса өзүңдү,
Алооке чаап кетти — деп,
Аяйсыңбы биздерден
Бир ооз айтар сөзүңдү.
Ж алдуу байтал атыңды,
Аяйсыңбы биздерден
А лакандай катыңды,
Аманат ж аны бар болсо
Угар Манас датыңды,
Ушуну билип акыры
Урсаң да кол кайра албас
Алоокедей каапыры.
Урушсуз аскер куралбас,
Үйүндө арбын киш ини
Талаада киш и ура албас,
Асмандап чы ккан ак терек
Айлантып ш амал бура албас,
Айлында арбын адамды
Алыста киш и ура албас.
Уругуң кы ргы з, түбү кы рк,
К азак турат каралаш ,
Ар ж агы ң арбын чоң алаш ,
Алда таала буюрса
Аман турган мен Манас,
Намысың кетпес көп алаш ».
Аны айтып Манас күүлөнүп,
Ачууланып сүйлөнүп,

кийфди. Жазылуу «Кейип» катары окулуусу жөндүү.
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«Бадакш ан1 бар, Б ал ы к 2 бар,
Бабабыз түрктөн калы к бар,
Алаштын болгон нуркунан
Алты түмөн калк бар.
Үргөнч үстү Кыйба3 бар,
Урматтуу кыргыз кы йла бар.
Кабылыстан4 ш аары бар,
Байса дугул6 чайы бар,
Сан койдон күткөн байы бар,
Ы ж ы рат, Далаа, Чы рыш ты
Берген кудай ырысты,
Ооган кылып бир элди
Оодарган кудай кыргызды.
Кыпчак, Ш ыйба кы ргы зы ,
Ж айын билбей каты лса
Саналар душман жы лды зы .
Думара бар, Окчу бар,
Ж уда кыргыз уш улар.
Катаган бар, тейит бар,
К армаш а кетсең кы тайга
Кайдан сени кейитер.
Катаган, тейит калкы бар,
Кадимки Кошой алпы бар,
Карап турсам мүнөзү
Каапырдын баары бириксе
Канын төгөр салты бар.
Камсыгасың мында — деп,
Катындардай ж алпайбай
Кара боюң чында — деп,
Кан Алооке каапырдын
Кабарын угуп тыңда — деп,
Ж ерге кирсин Алоокең,
Ж ергесинде маңгулдан
Ж ети катын алыптыр,
Азыркысын балдары
Алтымыш болуп калыптыр.
Алтымыш ы өспөйбү,
Алаш уулу болгондун
Толорсугун кеспейби,

1 бдхншан.
2 блых.
8 хыуа.
4 каблстан (сөз «к» (ки) аркылуу жазылган).
5 дугл.
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Түркстанга түк койбой
Келжиретпей кытайды
Кетирүүнү издейли,
К алгандарга калдайтып
Ж ер калууну издейли.
А нж иян болуп калаасы,
А лтымыш болуп баласы,
Ал турганда бул жерде
Асты эле Манастын тынбас санаасы,
Бүлүндүрүп көчүрсөм
Бүтөр көңүл жарасы.
К ырк беш эркек, он беш кыз
Алоокенин уругу,
Тамырлатпай куубасак
Алаш уулу куруду.
Ойлонгун айткан сөзүмдөн,
А зы раак кичүү өзүмдөн,
Төрт уулунан кичүү дейт,
Төрө заада киш и дейт,
Алооке уулу Аты Коң,
Ар кы лган иши анын оң,
Баң* атакка конду — дейт,
Азыр жүргөн салтына
Адамдар көөнү толду — дейт.
Курдашы — дейт, Кур аттуу,
Түк койбостон чантууну
Түгөтсөк деген мурады,
Аны уккан соң А лтайга
Манастын бекер турары.
Элимди алып эңшерип,
Калкымды алып камданып,
Баса конуп жерини,
Баш ы н ачып алармын
Байман кыргыз элини,
Бар кудайым буюрса
А кыр түбү табармын
Алоокенин эбини.
Алооке анык зор болгон,
Орто-Азия адамы
Ж ол таба албай торголгон,
Ш ыпкалып алаш кетпесе
Сындырармын белини,
Кара ж аным бар болсом
Калкы менен көргөзөм
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К апкалуу Бээж ин ж ерини.
А нжиянды, Коконду
Алооке кан которду,
Кыштоо кы лы п малына
Алай менен Ополду.
Кысылса барып Сар-Колго,
К ы зы талак кы тайлар
Өкүмөт айтып оң-солго.
Кыдырата бак кы лы п,
Талды ким койду кы тайга,
Кыңшытып бээ байлатып,
Малды ким койду кы тайга,
Түп Бээж индик түгөнгүр
Түркстанды жердөөгө
Алды ким койду кытайга?!
Баш ы на салып балааны,
Байкаты п Бээжин калааны ,
М анжуусуна кошпосом
М анастыгым не пайда!
Төрт булуңдап там күтүп,
Төрт түлүктөн мал күтүп,
Дөөкүрсүп ж аткан кан экен,
Орто-Азия ж уртуна
Олуя болгон ж ан экен.
Калган менин казаты м .
Как уш уга тигилер,
Калсам өлүп кокустан
К азак, кы ргы з уругу
Табылбай калар жигиңер.
Катарлаш болуп калм акка,
Касы1 болуп арбакка,
Кызыңы берип кы тайга,
Кыяматтын күнүндө*
Кылайып таппай эч пайда2,
Түгөнөрсүң көп алаш
Түгүң калбай тентиреп
Түркстандын кең ж айда,
Адамың калбай Нааманга,
Артыңда калбай эч пайда

1 гасы.
2 файда. Катчы эмне үчүндүр ушул сөздү «файда» түрүндо жазат экен. Мындан мурда
10382-сап ырдагы «пайда» делген сөз да «ф» аркылуу жазылган эле. Демек, сөздү ушул түрдо
берүү катчы үчүн кокустук эмес, атайын ыгы.
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Алдырарсың кытайга,
Алдырып жерди койгон соң
А дамдыктан не пайда!»
Аны айтып Манас калганы ,
А йдаркан туруп сүйлөдү,
А ныгын айтты Манас — деп,
Ал андан бетер күүлөндү.
«Баатырдын сөзү маакул — деп,
Адам угар акы л — деп,
А нж иянга зор болгон
Алоокедей каапыр — деп,
Ар канча кылып жүрчү элек
Алоокенин буйругун,
А янбадык, бек бастык
А жыдаардын куйругун,
Кылычын чечпей белинен,
Бүлдүргү бербей элинен,
К анж ары н чечпей белинен,
К анж ы га бербей элинен.
Салылуу төшөк үстүнө
Д аңкайы п ж аты п уктабай,
Ж айды н күнү болгондо
Салаасы сасып курттабай,
Кырмызы төшөк үстүндө
Кырданып ж аты п уктабай,
Кыш тын күнү болгондо
Кыр ж аны каты п муздабай,
Б ая сасып ж атар заман ж ок,
Алдырып ийип малыны
Алоокеге кор болсок
Н ак ошондон ж аман жок.
К ылычты кындан чечиңер,
Кыябы толук боз балдар
Кызылдай ж андан кечиңер.
Канжарды белден чечиңер,
Кармаш са каапыр кол салып
Кара ж андан кечиңер,
Катындан бир ж ы л безиңер.
Бийиктен кароол салыңар,
М анастын айтып турганын
Билдиңерби баарыңар?
Көтөргөн болдуң — кан — дедиң,
Бу жерде турган алаш та
Мен окшоймун карынар».
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Көпчүлүккө бек айтты,
Көкөтөй шондо кеп айтты:
«Ж араткан бизди кудайбы,
Ж араткан кудай ж ар берсе
Ж аманды к болбойт турбайбы,
Ачпаса кудай багыңды
А лаш ты мынча курайбы.
А лтайда ж аткан Манастан
Алооке бизди кы рар — деп,
Ашыгып ж ардам сурайбы,
Алыстан келген жолоочу
Алын билбей буларды
Алооке мында ж аты р — деп,
Алдырап коркуп турарбы,
Арзан эле бир ж ы лда
Алдыра койсом оңомбу,
Атаа, мындай кудай урарбы?!
Үйүнөн булар чы кканы
Үч ж арым ж ы л болуптур,
Үй сагынган кай бирөө
Үшкүрүгү толуптур.
Элинен булар чы кканы
Эки-үч ж ы л артык болуптур,
Эси жоктон кай бирөө
Эси ооп жедеп болуптур.
Калабага ж армаш ып,
Каапырлар менен кармаш ып,
Кара ш аар калаа үчүн,
Карсылдаш ып жүргөнү
Катын менен бала үчүн,
Калдайган кара жер үчүн,
К азак, кы ргы з эл үчүн,
К азатка башын байламак
Каапырдын өктөм кеби үчүн,
Катын-балаңды унутуп,
Кайтарып бизди жүргүн — деп,
К алкка айтасың не үчүн?
Алооке бар — деп, токтоткон
Ашарсуу балам не күчүң?
Кайтсаңар — деп, уруксат»
Кан Көкөтөй муну айтат,
Калганынын баарысын
Кары-жаш ын муңайтат.
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Казылбаган ары кка,
Көөнү тынбас ээсинин
Көмүлбөгөн салы кка,
Орун болбос кургак жер
Оозу бүйрө балыкка,
Алдырабай алаш тар
Азыр жооп берелик
Алтайдан келген калы кка.
Аш жылыбас аразга1,
Издеген бизди алаш ка,
Ы ракм ат2 айтып ырастап
Бериңер жооп М анаска.
Кудай салса көрүүчү,
Ж акш ы лы к жамандыгына
Кандай да болсо көнүүчү,
Он чакалы к* бул тапса
Ошол бенде көбүүчү,
Табын таап эритсе
Таш да болсо эрүүчү,
Тартынчыктап отурбай
Буларга жооп берүүчү».
Көпчүлүккө Көкөтөй
Бул сөздү айтып салганы,
Көтөрүлө дүңгүрөп
Баарысы маакул алганы.
А йдаркан, Ошпур карысы,
А лаш уулу баарысы,
Көкөтөй болуп калысы,
Көңкү журттун баарысы
Көк ж ал Манас баатырга
А кылдаш ып барышты.
Кай жол менен кайтабыз?
Калгандардын баарына
Н асият кеңеш айтабыз.
Кайтыш тын камын кы лалы к,
Наманген менен Ташкенди
Көкөтөйгө кынадык.
Дарыясын чек кы лды к,
Таза ж акш ы кеп кы лды к,

1 аразга. Араздашканга аш жылыбайт маанисинде.
2 рхмт.
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Тарамакты эп кылдык.
Бу сөздү айтып салганы.
Эп келгенин кылынар,
Аны эр Манас сүйлөп калганы .
Тыш ка чыгып айгайлап
Ы рамандын Ы рчы уул'
Ы чкыры бапик к ы р к 1 муун,
Тебетейи чоктуу кул,
Айтар оозу шоктуу кул
А лтайлык алаш бөлүн — деп,
Араңды ачып көрүн — деп,
Айгайды колго салганы.
Талаа-түздөн дарбышып,
Адырдан түшүп арбышып,
Кыйкырып кабар салыптыр,
Кыйласы кы ш тактан келип калыптыр.
Калаадан чы кты канчасы,
Кайтмакчы болду барчасы.
Алты ш аар уйгурлук,
Кайып кан менен Мунарды,
Агыдай, Төлөк буларды
Аз гана эмес мол эле,
Эл-жеринен чы кканда
Эки жүз миң кол эле,
Он миңче опат болуптур,
Жүз токсон миңге толуптур.
Карадан тандап лөк алып,
Кара малды көп алып,
Алтын, күмүш бул алып,
Алты жүзчө кул алып,
Анын колу бөлүндү.
Суңшоонун суусун бойлойбуз,
Жоо жолукса тойлойбуз,
К аш кар менен кетсек — деп,
Как ушуну ойлойбуз.
М аакул болду баатырга,
Келди кеңеш -акылга.
А йдаркан, Көкчө, эр Үмөт,
Элден ж аңы чы кканда
Эки жүз миң, элүү миң,
Ошончолук кол экен,
Орчун аскер мол экен,

1 кыр. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган сөз — «кырк»
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Келгени Иле жол экен.
Он үч миң опат болуптур,
Эки жүз миңден артыгы
Отуз жетиге толуптур.
К ызыл куйрук нар алган,
К ызыл дилде зар алган,
К ы йла сонун мал алган,
Миң эки жүз кул алган,
Билге жүктөп бул алган.
Кырааның Манас барында
Кыргыз, казак кубанган,
Эртегиңдин жомогу
Кыйындык менен куралган,
Кытай, калм ак маңгулдан
Кыз кармаган буралган.
Кыпчак Үрбү, эр Манас
К аапырга казат кылууга,
Карш ы чы кса кырууга
А лтай, Бар-Көл, Ж ылдыздан
Аскер жыйып кыргыздан
Энесей, Уркун дайрадан,
К алмактан болуп мусулман
К азатка кирген канча ж ан,
Баш тап жүргөн Б акай кан,
Үч жүз кы рк миң кол экен,
К алм ак, кыргыз үйрүнөн
К азатка чыгып үйүнөн
Келгендери шол экен.
Он жети миң өлүптүр,
Өлгөндөрдүн куну — деп,
Орчун дүйнө бөлүптүр.
Эсебин элдин алыптыр,
Ж ы йы рм а үч миңи калыптыр.
Кызыл дилде, ак жамбы*
К ырк миң төөгө бул артты,
Кылымдын баары тан калды.
Эки миң токсон кол менен,
Кештене*1 алтын кур2 менен,
Он төрт миң сулуу кы з менен,
Оймоктуудан уз менен,
Күз аркасы кыш менен,

кеигене. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган сөз — «кештене»
кор. Кыясы катчыдан ката кеткен, талап кылынган сөз — «кур».
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Чечен Үрбү, эр Манас,
Ченсиз калы ң көп алаш ,
Ш ексиз баатыр эр Манас
Чаңы аскерди ж аш ы ры п,
Ч аткал, Чанач аш ырып,
Тулустун элин тууралап,
Туташып жолго салыптыр,
Кыраан Манас ж еке өзү
Кырк ж игит менен калыптыр.
К алмактан бу жер ж ат экен,
Тулус калм ак аты экен,
Алды муну алаш — деп,
Калмак, кыргыз мурунтан
Бирде алдырып, бирде алып
Жүргөн экен талаш — деп,
Мындан кийин айтыңар
Тулус эмес, Талас — деп,
Тулус атын өчүрүп,
Талас атка көчүрүп,
Чүй бойлоп жүрө бериңер,
А кунбеш им*1 калкы н ы н2
Кылса урматын көрүңөр.
Душ мандык кы лса тушунда
Ч екке салып бөлүңөр.
Ошпур баштап карысы,
Үрбү баштап баарысы
Көчкөн элдей көп аскер
Талабына жетиптир,
Таласты көздөй кетиптир,
Атагана3 биз дагы
Ошондо болсок нетиптир.
Ы раатка ырас толбодук,
Бири миңге баш болгон
Биз да ошондо болбодук.
Тараган аскер баарысы,
Кошулуп Кайып каны на
К аш кар ж ак к а бет алып,
Абунасыр карысы
Суңшоо өөдө салыптыр,

1акым-бешим.
'■калганын. Мындай маани контекстке туура келбейт, талап кылынган үлгү — «калкынын» . Катчыдан ката кетсе керек.
1атыңана. Балким ушул түрдө да айтылар, сөздүн туура үлгүсү — «атагана», же «атаганат».
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Ашуусу бийик тоо менен,
А скасы бийик зоо менен,
Капчал терең коо менен,
Кайып кан менен Мунары
Карлуу кара тоо менен,
Ормон-токой чытырман
Орчун аскер чубашып,
Ой, дат!* — дешип, чуулаш ып,
К айда мунун жолу? — деп,
Билбегендин баарысы
Бир-биринен сурашып,
Алар жолго салыптыр,
Кыраан Манас, кы рк ж игит
Бир күнү кийин калыптыр.
Талаасы ж ок, тоосу көп,
Тар капчы гай коосу көп,
Өөдө ж ак к а карасаң
Көрүнөт көзгө асман — көк.
Кадам басар жери бар,
Ойду-тоонун баарында
Ормон-токой, чери бар,
Ак ж азууна көнсөм — деп,
Тоосун-оюн аралап
Сонундукка көрсөм — деп,
Манас баатыр өзү бар,
Баш тагы элдин ушундай
Баяндап айткан сөзү бар,
А зы ркы калган кы рк киш и
Ак амыры бар иш и,
Баш чысы Б акай кары бар,
Баатырлардын баары бар,
Күлдүрдүн уулу Чалыбай,
Күлдүргүчү Ажыбай,
Кыргыздан чы ккан Кутунай,
Каратоко М ажик бар,
Камбар уулу Ч алик бар,
Саргыл минген Сатайы,
Сапар ш аанын Уругу,
Ж айсаң башчы Атайы,
Үйшүндөрдүн Үмөтү,
Үмөт уулу Ж айсаңы,
Урматы артык эрлердин
Аттарын бөлүп айталы.
Аргын Каракожо бар,
287

www.bizdin.kg

10710

10720

10730

10740

288

Алчындан Бообек кошо бар,
Ш аабек, Шүкүр эри бар,
Салыш кан жоодо эби бар,
Ар кайсысы алардын
Он миң, он миң эли бар.
Арбаңдардын А лтайы,
Дөрбөн уулу Төртайы,
Төлгөчү кара Төлөгү —
А ярлыгы бөлөгү,
Агыдай далы көрүүчү —
А кыр заман оодарып
Ашкере айтып берүүчү,
Топ башчысы Токотой,
К алк баш карчуу К алкаман,
Эл баш карчуу Элеман,
Алардын баарын карачуу
А ксакалы мына бул —
А да кы ргы з Айнагул,
Кыраандар сөзүн тыңдап ал,
Кырк ж игит башы Кыргыл чал.
Сундуруп найза тартпаган,
Сумсайып жоодон кайтпаган,
Азыр башын кессе да
Адамга сырын айтпаган
Көрөгөч Серек, эр Сыргак,
Атагы чы ккан кы рк баатыр,
Аттанып алып кесек дөө
Аралап тоону келе атыр.
Ардайлардын А лакен
Атканын жазбас ж ан экен,
Баяндар калм ак уругу,
Баатыр М ажик бар экен.
Нойгуттардын Чубагы,
Оёндун бири бу дагы.
Казактардын Ж оорунчу,
Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу,
Ш ыңгынын уулу Кербени,
Ш ыпты каш ка Дөрбөнү,
Бөрү жолдуу Бөгөлү.
Каратүлөө Кабыке,
Ж аңгерлерден Ж абыке,
Көй* төрөсүн алыптыр,
Көңкү* колдун баарысы
Чүйдү көздөй салыптыр.
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Тар капчыгай коо менен,
Карга учпас кара тоо менен,
М ылтыктан түтүн булатып,
Будурдан бугу сулатып,
Адырдан аркар атышып,
Аңгемеге батышып,
Ар бир жерде эс алып
Ат өргүтүп ж атыш ып,
Курбудан кулж а атышып,
К убанчка1 минтип батышып,
Суусардын алып терисин,
Кызыгыш ып аң уулап
Суусамырдын керисин,
Эригип элик атыш ып,
Эликтин этин татыш ып,
Эс алган жерге ж атыш ып,
Сары-Ж ыгач, Төр-Ж айлак,
Ж аткан экен шо жерде
Дугул калм ак журтунан
Беш -алты жүз эл жайлап,
Үркүн келип жайлаптыр,
Ушу кезде кыш болуп
Үшүп шору кайнаптыр.
Кырк ж игит менен шоодурап,
Кыраан Манас барганы,
Калмактын көзү жоодурап,
Кудай уруп салды — деп,
Оңой бурут көрүнбөйт,
Мында келип калды — деп,
Кетечи деген башчысы,
Тулус Каар-Бултадан
Үрккөн элдин ж акш ысы
Чүйдүн боюн жапырып,
Түк койбой сүрүп сапырып,
К аткал калдай Дугулду
Кыргын салып кууганы
Катасы ж ок угулду,
Кетелик ш аарын алды — деп,
Чы мкентти чырмап калды — деп,
Аскер келген кытайды
Айдап жолго салды — деп,
Таратпай Таш кен алды — деп,

1кубапчка. Создүн туура үлгүсү — «кубанычка», бул жерде ыргак үчүн «кубанчка» делипи ынгайлуураак. Бул түрдо да айтыла берет.
1 9 -2 2 2 5

289

www.bizdin.kg

10800

10810

10820

10830

290

Таш кендин к азак , кы ргы зы
М анаска кирип калды — деп,
М аңгентке элчи барды — деп,
Чы йы рчы ктан чы к чы кпай
М анаска карап калды — деп,
Түпкө кыргыз жетти — деп,
Ташкендеги Панус кан
Билинбей өлүү-тирүүсү
Ж оголгон бойдон кетти — деп,
А раниктин Ашарсуу
М анаска карап калды — деп,
Алоокенин аскерин
Кыйратып кырып, кууду — деп,
Кылым кы ргы з кы ң к этпей
М анаска карап турду — деп,
У ккан экен ушуну,
Аңдап кел ■
— деп, аларды
А ткарган экен киш ини,
Аңдап көргүн дагы да
Алооке кы лган иш ини.
А рка жолун тозгун — деп,
А ткарган экен мурунтан
Алты жүз миң киш ини,
Суңшоодогу К улутка
Бүтүрдү чантуу иш ини.
Калганын ж ыйгын элдин — деп,
Кайратты мыктап бергин — деп,
Селбигине мал берип,
Сексен миң батман дан берип,
Төрт жүз миң аскер кол берип,
К азат кы л — деп, чантууга
Тасыла деген ж ан-ж уңга
А ткарган экен жол берип.
Чабылгандан, чачкандан,
Кер-Көлдөн берки качкандан,
Уруш көрүп Чүйүнөн,
Көчө качып үйүнөн,
Лаңги-Таба, Суңшоодон
Ы ктап качы п ошондон,
А шкере качы п М анастан,
Айбатынан алаш тан
Ч аткал менен Таластан
Качкандын баары толуптур,
Эл журтунан азганы
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Эки жүз миң болуптур.
Тар капчыгай жол менен,
Жүз токсон миң кол менен
Абунасыр карысы,
Кайып кан, Мунар баарысы
Суңшоонун суусун бойлошуп,
К ийик атып ойношуп,
Каапырдан чы ккан кар — дешип,
Капчыгай экен тар — дешип,
Көзүңдү буга сал — дешип,
Көп экен кайың, тал — дешип,
Тууларды туура бүктөшүп,
Тулпарга кошун жүктөшүп,
Камканы* кайра бүктөшүп,
К ачырга кошун жүктөшүп,
Ж ез казанды байланып,
Сеңир тоодон айланып,
Бет алып К аш кар журтуна
Бей кабар жолго салыптыр.
А ча кайкаң бел экен,
Андагы аты Чуңкур-Суу,
Азыр болгон атагы
Тогуз-Торо дээр экен,
Чуңкур-Суунун боюнда
Толуп ж аткан эл экен,
К ачкандардын башчысы
Дагыра-Даңгыр дээр экен.
Капчыгайдан жоо чыкты,
К аргаш алуу тоо чыкты.
Ач кайкалаң бел экен,
Ж алгы з ат басып жүрбөгөн
Тар капчы гай жер экен.
Астынан чыкты Дагыра,
Алардын кара багына.
Көздөрүн салган кийикке,
К ийик издеп, куш издеп,
Көбү чы ккан бийикке.
Чукур-Сууда кол ж атыр,
Чукулдан көрдү көй баатыр.
Атасынын көрү аны — деп,
Эгер бизге катылса
Аман калбас ж аны — деп,
Көрүп көзүн салыптыр.
Көт ж агы нан караса
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Кара-Кырдан кайнаган,
Калың аскер ж айнаган,
Ж олдун чаңы бурулуп,
Ж оон-Теректен куюлуп,
Суңшоо суудан кечиш ип,
Аскердин көрүп караанын
А ркасынан жетиш ип,
Убара кылды буларды
Уруш кы ла кетиш ип.
Тасыла келди баатыры
Тарсылдашып атыш ып,
Тамаш ага батышып,
Кайып менен Мунарды
Камалаш ып буларды,
А як өөдө түрүшүп,
А йгайлап тоого сүрүшүп,
Карагай экен, арча экен,
Кайнаган аскер канча экен,
Үч жүз миңче кол экен,
Терс-Сууга1 бет алып
Чыгып келген ол2 экен,
Кайнап ж аткан каапы рлар
Кара-Алма3 конуп калы пты р.
Калың аскер кол тарап,
Кайып кан жолго салды — деп,
К аш кар журтун бет алып
Азыр жүрүп калды — деп,
Кара-Алмадан4 чыгыш ып,
Качкындан кабар угушуп,
Катуу жүрүп ш аш ыш ы п,
Кара-Кырдан аш ыш ып,
Мусулмандын аскерин
Булар көрүп алыптыр,
Артынан уруш салыптыр,

1 сусын. Жазылышты «терс суусун» — деп окууга болот. Сөз ушул түрдө айтылышы да
мүмкүн, бирок стилдик мүчүлүштүк болбосун үчүн «Терс-Сууга» делиш туурараак. Маани бузулбайт, тескерисинче такталат.
2 ол. Басымдуу көпчүлүк учурларда катчылардын бул түрдөгү чийгени «ал» делип окулат. Бул жерде сөздү манасчы өзү «ол» түрүндө айткан дешке негиз бар. Анткени жогорку
саптагы «кол» деген сөзгө уйкаштыруу зарылчылыгы ошону талап кылат.
3 каралма. Сөз жер аталышы. Ушул түрдө айтылышы мүмкүн. Ошондой эле «КараАлма» дегенди катчы угулушу боюнча бирге жазып коюшу ыктымал.
4 кара алма. Беш сап жогорудагы жер аталышы «Кара-Алма» экен. Ал жердеги соз
текстке «Кара-Алма« түрүндө берилди.
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Асты ж агы н көрдүңүз,
Дагыра-Даңгыл каапырың
Астын тозуп калыптыр.
Бойгуттагы Кубанды
Мусулман болуп кетти — деп,
Алооке угуп буларды,
Будаң1 ш ааны баш кылып
Кубандын өзүн тапкын — деп,
Неме койбой эл-журтун
Куп түзөтүп чапкын — деп,
Түркүгүн жонуп, шиш кы л — деп,
Түк унуткус иш кы л — деп,
Эринин чагып, тиш кы л — деп,
Эсинен кеткис иш кы л — деп,
Элин чаап, түз кыл — деп,
Эригисиз муз кы л — деп,
Кубандын өзүн сойгун — деп,
Кара жерге тамбасын
Канын ичип, тойгун — деп
А ткарган экен Будаңды,
Себен баатыр балбаны,
Сексен миң экен алганы,
М аргалаңдан2 аттанып
Жүргөн экен бу дагы.
Тасыладан бир күнү
Мурун чыгып алыптыр,
Ат аябай жол жүрүп,
А расына бир конуп,
Эртеңки күнү түш болуп,
Не бир түрлүү иш болуп,
Ж ол К абакка салыптыр,
Ж оо келе атат3 сага — деп,
Ж октур ага даба — деп,
К алм актан кабар алыптыр.
Ш аарчысы ш аш ыш ып,
Себен, Будаң келет — деп,
Эки күн мурун качыш ып,
Элине кабар салыптыр,

1 бодаң. Бул жазылышты «Бодоң» — деп да, «Будаң» катары да окууга болот. Манасчы
айткан үлгү кайсынысы экендиги кийинчерээк бир нече жазылууну салыштырганда белгилүү
болор.
2маркулаңдан.
3 келатат. Создүн туура айтылыш үлгүсү «келе атат», же «келе жатат», бирок бул
жерде ыргактын бузулбашы үчүн «келатат» түрүндө айтылуусу жөндүү.
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Кубандын эли ж ы йы лы п,
Кудайына сыйынып,
Көпчүлүгү тура албай
Көлмөнү көздөй үркүшүп,
Көй каш каны н баарысы
А тка минип дүргүшүп,
Кочкорго киш и чаптырып,
Колго кел! — деп, чакы ры п,
Суусамырга чаптырып,
Мусулман болгон буларды
Ж уда кел! — деп, чакы ры п,
Сонун-Көл менен Суңшоону,
Кабар салып ошону
К алк дүрбөшүп калы пты р,
К алк бүлүнүп ж атканда
Ташкендеги Кубан кан
Таластан чы ккан жол менен,
Таамай кы рк миң кол менен
Элине жетип барыптыр.
Эмине болгон дүрбөөн? — деп,
Элинен сурап калы пты р,
К ы зы к кепти уктук — деп,
Калгандар кабар салыптыр.
Мусулман болуп кетти — деп,
Кубан канга нетти? — деп,
Кубандын башын алгын — деп,
Ташын кумдай талкалап,
Түп-түз кылып салгын — деп,
Алооке аскер буйруптур,
Будаң баатыр, Себенди
Аларды арбак уруптур.
Бааш алы ктан кол алып,
Бизди көздөй жол алып,
Келет экен мында — деп,
Кебибиз ушу тыңда — деп,
Кенебей ж атпа каныбыз,
Күтүнүп1 боюң чыңда — деп,

1
кезениб. Кол жазманын 344-347-беттеринин мукабага түптөлгөн сол жагынын жогорку чети
качандыр айрылып, аны кимдир бирөө жука ак кагаз чаптап бириктирген экен. Убакыт өтүү
менен ошол бириктирилген жер эскирип, чапталгандан катуу болуп калган жер кайра айрылып,
ал жерге түшкөн жазуулар зыянга учураган — айрылган жердеги кээ бир тамгалар окулбайт.
Ошондуктан алар контекст боюнча болжол менен окулду. Мисалы: ушул сөздөгү «к» тамгасынан
кийинки тамга такыр билинбейт, андан кийинки тамга «з» экени божомолдонот. Кандай сөз
жазылганын так айтуу кыйын. Контекстке караганда бу жерде «күтүнүп» делүү туура эле.
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Кара журт айтты Кубанды,
Кандан черүү келерин
Кубан билди буларды.
Жүз отуз миң кол алып,
Кубан каның аттанды
А нж иян көздөй жол алып.
Канат жасап каапырлар
А сманга учуп албаса,
Астыбыздан жер казып,
Анан келип калбаса
Ж алгы з аттын жолу — деп,
Бери өткөрө койбоспуз
Беш жүз миң аскер болсо да
Бекерге калар колу — деп
Келер болсо бизге — деп,
Суңшоонун жолун издээр — деп,
Лаңгү-Таба1, Суңшоону
А лып келер аны — деп,
Эгер келсе бу жолдон
Аман калбас биринин2...
Кан Кубаның күүлөнүп,
Кайраттанып сүйлөнүп,
Жүз отуз миң колуну
Тостуруп Кабак жолуну
Кубан жатсын камданып,
Кудайына жалбарып.
Будаң, Себен сексен миң
Кечип өттү Суңшоону,
Кайып кандын колуна
Сактоочу ж апар3 кудурет
Кез келтирген ошону.
Кайып менен Мунарды,
Камалаш ып буларды,
Үч тарабы жоо болду,

1 Лаңги тобе. Жазылышты «Лаңги-Төбө» — деп окуса болот. Бирок бул топонимди
мурда катчылардын көбү «Лаңгү таба» түрүндө жазгандыктан жарыяланган 4-томдун тексттеринде «Лаңги-Таба» катары кетирилди эле. Балким манасчы айткан үлгү ушул азыркы
жазылыштайдыр. Ошентсе да бир эле топонимди эки түрдө бербөө, ошол аркылуу так эместикти пайда кылбоо үчүн жер аталышын «Лаңгү-Таба» түрүндө кетирүүнү туура көрдүк.
2 бириниң. Ушул ыр сабынан кийин бир, же бир нече ыр сабы жазылбай калган өңдөнөт.
Анткени сүйлөм бүтпөй, баяндалып жаткан маалымат үзүлүп калыптыр. Кандай ыр сабы,
же саптар түшүп калганын божомолдоо кыйын, ошентсе да контекстке караганда «Көөдөнүндө
жаны — деп» — деген ыр сабы кошулса ой түшүнүктүүрөөк болмок жана сүйлөм да аягына
чыгарыла айтылмак.
3 жаббар.
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Ж ы лаңач — деп, атагын,
Ч ы кканы бийик тоо болду.
Тоо баш ына ж аты ш ы п,
Топ-замбирек атыш ып,
Тоону курчап каапы рлар1,
Токтоп алар ж аты ш ы п,
Курутабыз суудан — деп2,
Кутула албас бири да
Мусулман ж урту мындан — деп3,
А йлана курчап алыш ты,
А тка минип ар күнү
Ж екелеп уруш салыш ты.
Б аш ылдый кууп ж апырды.
Камалып калган мусулман,
Ж екем е-ж еке4 келгендер
Каапырдын келген баатыры,
Каттам*5 болуп акы ры ,
Кутулбады ушундан.
Тоо башында ж аты ш ты ,
А лты күнү атыш ты,
Аңкап-чөлдөп мусулман
Абыдан шору каты ш ты .
Адамдын көбү ы рж ы йы п,
Аттар суудан кындыйып,
Адам наар албады,
Айбандар кие чалбады,
Арман менен өлдүк — деп,
Айкожого зарлады.
Абунасыр замани
Аса6 таяк алганы,
Алданын мүлкү суу бер! — деп,
Аскердин арасындагы
А ска таш ка салганы.
Улуу тоонун башынан

1 капрл. Сөздүн аяккы тамгалары айрыкка туура келип, окулбайт, контекст боюнча
талап кылынган сөз — «каапырлар».
2 суу. Калганы айрыкка туура келгендиктен белгисиз. Контекст боюнча «суудан — деп»
дешке болот.
3 мн. Сөздүн калганы белгисиз. Контекстке караганда — «мындан — деп».
4 жекмеге-жеке. Балким ушул түрдө да айтылар. Биздин оюбузча туура үлгүсү — «жекеме жеке».
5 катдап. Маани так эмес. Кыясы катчыдан ката кеткен. Талап кылынган сөз «каттам»
(өлүм болуп маанисинде).
6 гса.
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Урган аска таш ынан
А ты рылы п суу чыгып,
А ш а коюп кетиптир
А йкожонун башынан.
Алда таала кудаанын
Өкүматын көрүнөр,
Кайдан андай болсун — деп,
Айныбасын көөнүңөр,
...б Ж ум гал1 суусунун
Арасында ушунун
А ккан2 таш тын булагын
А зыр да барып көрүңөр —
К ара3 тоонун башы бар,
Октон болгон таш ы бар.
А лты күн ж аты п токтолуп,
А ты ш ып ж аты п ал жерде
Ат чачыдан ок болуп,
Дагы каапы р алар — деп,
Таш бол! — дептир А йкожо,
Таш болгон бойдон токтолуп,
Коргошун болбой, таш болгон,
Мурунку өткөн бабаңар
У руш ка шондой маш болгон.
Ж ы лаңач деген ж айы бар,
Ар огунун өзүндө
А лты-жети сайы бар,
Каранын огу канча көп,
Кайсы экенин кимбилет
Канчасы ж аздым, канча төп?
Алты жүз миң каапыр бар,
Курчап алды канча көп.
Аты суудан каныш ы п,
Аябай чөптү чалыш ып,
Адамы сууга каныш ы п,
Белин бууп алыш ып,
Бербердигер4 бир өзү

1 б жумгал. Ыр сабыпын башкы сөзүнөн эн аяккы «б» тамгасы кана калган, башкасы
айрыкка туура келип, такыр жоголгон. Контекстке карап кандай сөз бар экенин божомолдоо
мүмкүн болбоду.
2 ан. Жазылган сөздүн аяккы «ан» делген эки тамгасы гана калып, калгандары айрылган жерге туш келгендиктен белгисиз. Контекстке караганда «аккан» деген жазуу болсо керек деп болжоого мүмкүн.
3...ра. Сөздүн башкы тамгалары айрыкка туура келип белгисиз. Контекстке караганда —
«кара».
1феруедигер.
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Берерине келгенде
Бергендиги бу болду
Белгисиз кара таш ынан
Ж арым кулак суу болду,
Ж ата турсун атыш ып
Камаган каапыр көп колду.
Аны таш тап салыңар,
Ж ол кармап Кубан каныңар,
Жүз отуз миң аскери
Ою-тоосун алыптыр,
Ар тарапка камданып,
Кубан кабар салыптыр,
Бир жүз элүү миң болуп
Жүндөй аскер барыптыр1.
Аны да таш тап коюңуз,
Арстан Манас баатырдын2
Алда эмине сөзү бар,
Кабарынан болуңуз.
Кырк нөкөрү каш ында,
Дөөлөт куш у башында,
Аң уулап, кийик атыш ып,
Аңгемеге батышып,
Алты жүз дугул кал м акка
Калбады беле ж аты ш ы п.
Кыйын окш ойт бар иш и,
А йылына келиптир
Айбаты бар кы рк киш и.
Бир-биринен кеп сурап,
Билдиңерби ж өн ж айы н
А ралап келген айы лга
Алда3 кандай бурут? — деп,
Каарлары түсүндө,
Кайдан келген журут? — деп —
Атынын мойну бир кучак,
А ркар сындуу тобурчак*,
Саадагынын түбү бир кучак,
Ж алпы бедөө тобурчак.
Саадагы терек ийгендей,

1 ба... Сөздөгү аяккы тамгалар айрыкка туш келгендиктен белгисиз, бирок контекстке
караганда «барыптыр» экени талашсыз.
2 бат... Контекстке караганда бул теңи айрыкка туш келип окулбай калган сөз — «баатырдын» дешке болот.
3 алдай. Катчыдан ката кеткен. Талап кылынган үлгү — «алда».
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Ж алгы зы санга* тийгендей,
Ы расы түрүн көргөндөр
Ы ш таны на сийгендей,
Кайдан келген адамдар,
Дүнүйөнүн жүзүндө
Албан түрлүү адам бар.
Муруту чөлдүн камыш тай,
Муруну тоонун кы рдачтай1,
Көздөрү көлдүн буткулдай,
Көрүнгөнүн ж уткундай,
Күүлөнүшөт мүнөзү
Күрсүгө калкан туткундай.
Сурасак — деп, ж айын — деп,
К ары -ж аш ы ж ыйылы п,
Сурай албай дайындап,
Астыртан көзүн салыш ып,
Айран — азыр калыш ып,
Чатырды тиккен дөбөгө,
Таңыркап Манас төрөгө,
Камалап калм ак караш ты,
Айбатынан баатырдын
Сураша албай тараш ты.
Ат жетелеп Бозуул,
А ркасынан Ж айнагы ,
А ттарынын баарысын
А лты желдет жетелеп,
Сугарганы барганы.
Дугулдардын зардалы
Канарбай деген кеп сурап,
Кайдан келе жатасы з,
Кайсы элсиңер? — деп, сурап,
Кересен*2 көрсөң аттыңар,
Ч аты р тигип бу жерге
Кайдан келип жаттыңар?
Баяны н айткы н тим — деди,
Баш чыңар аты ким? — деди.
К алм акча билген Бозуул
Кабарын берди Канарга:3

1 кырдашташ. Оозеки сүйлөодө «кырдаштай» түрдө да айтыла берет, сөздүн туура үлгүсү — «кырдачтай». Бул жерде сөздү жазууда катчыдан ката да кеткен.
2 көесен. Кересен, же көрөсөн.
3 анарга. Жогоруда (11160-ыр сап) бул адам аты «Канарбай» делинде эле, ага караганда
бул жерде «Канарга» делиш туура болмок. Кыясы катчыдан ката кеткен.
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У закта жери Ж ы лды з — деп,
Уругу кара кы ргы з — деп,
Атасы Ж акы п, Манас — деп,
Аскери тамам алаш — деп,
Айтып жөнүн бергени,
Алиги турган К анарбек1
А йтканда жүрөк дегдеди.
Манас ушул деген сөз
Ж елдеттерден угулуп,
Атын угуп Манастын
А лкы мы на жүрөгү
Азыр келди тыгылып.
Канарбай2 айы лга барганы,
Айгайды бийик салганы,
Алты жүз үйлүү киш иден
Беш жүзүн ж ы йы п алганы:
«Калың малды чачы ш ып,
Караанын көрбөй качы ш ы п,
Токойлуу тоонун чери — деп,
Адам коюп кадамын
Киш и келбес ж ери — деп,
Манастан качы п ш екш инип,
Ж аткан жериң бул эле
Ж ан келбейт — деп, бекинип,
Качып жүргөн М анасың
Как үстүңө конуптур,
Карап турсам биздерге
Каркап мээнет толуптур.
Безип жүргөн Манасың
Бу жерге келип конуптур,
Бейлеп турсам биздерге
Бейаж ал өлүм толуптур.
Дүнүйө жүзү кол болсо,
Алды-артынан торгосо
Тутулуучу көрүнбөйт,
Качырганы соо болуп
Кутулуучу көрүнбөйт,
Алгыр арстан жолборстон
Айбаты азыр бөлүнбөйт.
Жүрөгү таш эрге окш ойт,

1 анарбек. Сөз бир эле адам Канарбай жөнүндө. Кыясы катчы, балким манасчы өзү
жаңылып калган. Текстте чаташуу болбос үчүн бул адам атын алгачкы айтылган үлгүгө
тууралап бердик.
2 анарбай. Сөз бир эле адам жөнүндө бара жаткандыктан Канарбай түрүндө берилди.
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Жүнү тайкы шерге окшойт.
Көрөсөн уулап, аң издеп,
Келген окшойт бу жерге
Көмүлгөн биздей ж ан издеп.
А тыш ар бизде ал барбы,
А ты ш а кетсек кокустан
Адамдын бири каларбы?!
Урушар бизде ал барбы,
Уруша кетип алдырсак
Ушу турган беш жүздөн
Беш адам тирүү каларбы?!
Баарың келдиң жыйылы п,
Баатыр өзүң билгиң — деп,
Барсак кантет сыйынып.
Ж алпы келдин жабылып,
Ж аныбызды кыйба — деп,
Барсак кантет жалынып?
М ылтыгыңа боо койбос,
Мынча үстүңдөн чы ккан соң
Бизди Манас соо койбос.
К ачканы ңа тоо койбос,
Канкор Манас соо койбос.
Манас кы рк төрт, биз беш жүз,
Урушсаң жандан күдөр үз,
Кыргын кылып баарыңды,
Кырыңды чаап, кы лар түз.
Үркүп келдик эрте күз,
Урматтуу ж андан күдөр үз,
Дөбөңдү чаап, кылар түз.
Кордукка башты салбайлык.
Кокус өлүп калбайлык.
Тиленип жанды коюшун,
Тим берелик союшун*.
Союшка семиз иргелип1,
Тигерине үй берип,
Кол кууш уруп калалы к,
Конок кы лы п алалык,
Карарган малдын баарысын
Тартуу кылып салалык,
Кара жанды кыйба — деп,

1 улгириб. Жазылууну «үлгүрүп» — деп окууга болот. Балким ушул түрдө камдап, даяр
кылып маанисинде айтылгандыр. Ошондой болсо да контекстке «иргелип» деш тагыраак
жооп берер эле. Анын үстүно ушул үлгү «берип» деген кийинки саптагы сөзге уйкашуусу да
алда канча тагыраак жана ыргак ийкемдүүрөөк келет.
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Ж ан соогатдап баралык.
Соогатка берсе жанынды,
Төрөлүгү билинет
Төкпөсө кы зы л каныңды.
Чабылып калган чачкы нбыз,
Уруштан качкан качкы нбы з,
Нускалуу ж ок — деп, карыбыз,
Өлгөн Тулус каныбыз,
Бечарабыз баарыбыз,
Эмине кылсаң биз турдук,
Өзүңүз кы лы п салыңыз,
Чапчыш ар ж ок чагыбыз,
А тыш ар ж ок алыбыз,
Алсаңыз бу — деп, малыбыз
Айбанды айдап берели,
Астына барып бир сапар
Амандык тилеп көрөлү.
Урматың баатыр ушул — деп,
Кутулбадык качсак да,
Укуругуң узун — деп1,
Алты жүз үйлүү мүлкү экен,
Ошо жерде айдап жүргөнү
Он үч миң ж ары м ж ы л кы экен,
Ж ы лкы ны н баарын айдаты п2,
Т өр-Ж айлакка3 ж айнаты п,
Төөнүн баарын боздотуп,
Төрт түлүктүү малдарын
Төрө Манас үстүнө
Айдап барды топтотуп.
Уйдун баарын мөөрөтүп,
Кой-козусун мааратып,
Арстан Манас үстүнө
Малдын баарын ж айнаты п,
Айдап келип туруптур,
Калмакты кудай уруптур.
Кырк чоронун баары бар,
Кыргыл, Б акай кары бар,

1 деб. Ушул ыр сабынан кийин жааылбай калган ыр саптары болуу мүмкүн: айтылып
жаткан ой бүтпөй, окуя үзүлүп калган — калмактардын билерманы Канарбай элин чогултуп, Манаска тартуу берели — деп сүйлөп жаткан. Анын сөзү бүтпөй эле тартуу мал барганы
баяндалып кетти. Кыясы бул жерде манасчы жаңылган.
2 айдатба. Катчыдан ката кеткен, контексттеги талап кылынган сөз — «айдатып».
3 тер жайлакка. Жазылыш «Тер Жайлакка» делип окулушу керек эле. Ал түрүндө сөздүн
мааниси анча так билинбей калып жатат. «Төр Жайлак» — делиш туура өңдөнөт.
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Үстүбүзгө мал айдап,
Бири айдабай, баары айдап,
Көптүгүнөн малынын
К ырк чоро турду карайлап,
Ат оттоорго чөп койбой,
Чөп койсо да, көп койбой,
К алм актар нени билди — деп,
Кандай баары жинди — деп,
Ч апкы лап атка минди — деп,
Калмактар бирди билди — деп,
К алкы на айтып көрөлүк
Каалаар бекен динди — деп,
К ырк чоро сүйлөп калыптыр.
А йтып оозун жыйганча,
Аны-муну кылганча,
М еңкээрип калган карысы,
Он ж аш тагы баласы,
Беш жүз экен баарысы,
Аттан жөөлөп алыш ты,
Арстан Манас баатырдын
Үзүрүнө барышты,
Кужулдаш ып калыш ты.
М аанайына барышты,
Балдырлаш ып калыш ты
М аңдайына бүгүлүп,
Баш ы н ийип жүгүнүп.
Эр Манас көзүн салыптыр,
Не жүгүнөт булар? — деп,
Эчкирип күлүп калыптыр.
К алм акка көзүн салыптыр,
Канетет акыр булар? — деп,
К аткырып күлүп калыптыр.
Карарып ж аткан малын — деп,
М алынын айдап баарын — деп,
Бизди көздөй сүрдү — деп,
Не үчүн мынча бүлдү — деп,
К аж ылдаган калм актар
Эминени билди? — деп,
Сурап Манас калганы,
Он алты төөгө жүктөтүп
Сегиз үй алып барганы.
Төрт ж аш ка толгон камандан
Он экисин кармаган,
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Союш үчүн камдаган.
Отоодон сегиз үй менен,
Отоголуу К анарбай1
Баш чысы Байгап бий менен.
Байгап келди кеп баштап,
Ландыла* — деп, баштап,
Дария чалкар көлүбүз,
Көл ичинде нелер жок
Өзүңүз ойлоп көрүңүз.
Калың дүйнө чачканбыз,
Кабылан Манас баатыр — деп,
Кан жүргүзүп калм акка
Кырып келе ж аты р — деп,
Өзүңүздөн качканбыз.
Алдырып Тулус элини,
Ашып Ала-Белини,
Адам уулу таппас — деп,
Кара тоо Кабак жерини,
К акай басып жүрбөгөн
Караңгы ормон* черини
Качкын элек күнөөкөр,
Камалыппыз тим бекер.
Көк теңири* айдаптыр,
Кутулат — деп, качкан ж ан
Шорубуз билбей кайнаптыр.
Кутула албай өзүбүз,
Качып жүргөн кам алы п
Кулдарды көрдү көзүңүз,
Карарган малды тартуу — деп,
Алып келдик өзүбүз.
Кырып салсам баарысын
Мал кимдики болот — деп,
Ойлонсоң ойрон кыларсын,
Ушунун баарын кырарсың.
Ойлоп көр баатыр өзүңүз,
Басташ канды ж ок кы лган
Баатырлыгың белгилүү,
Балты рлаш са сойлоткон
Балбандыгың белгилүү,
Акунбешим зор бааш а
А лгандыгың белгилүү,
Качырганды камандай

1 анарбай. Бул адам аты Канарбай, Анарбай, Анарбек ж. б. түрлөрдө жазылыптыр.
Чаташуу болбос үчүн биринчи жазылган үлгү берилди.
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Чалгандыгың белгилүү
Талкалап Таш кен ш аарыны
Т алкуу1 калм ак, зуң кы тай
А лгандыгың белгилүү.
Түп атаң Туран, алашсың,
Түрк уулунун түркүгү
Дүйнөнү алган Манассың.
А ж алды н тиер огусуң,
А лаш тын ж анган чогусуң,
Кыргыздын Манас эрисиң,
К ы йкы рсаң кы йла ж ан өлгөн2
К ызыр чаар шерисиң.
Сайып куруш* эрлердин
Санап турсам бирисиң,
Ж үргөн алаш уулунун
Ж үк көтөрөр билисиң,
Ж алпы кыргыз уулунда
Ж алганы ж ок, төбүсүң,
Төгүнү ж ок, Турандын
Ж үк көтөрөр лөгүсүң!
Ж ооладык сизди, кутурдук,
А кы ры укуругуңдан
Алты айга араң кутулдук,
Душ ман болуп жүрсөк да
Тузагыңа тутулдук.
Тартуу малы-башыбыз,
Ы райым кылсаң коёрсуң,
Көздөн аккан жаш ыбыз.
Манас келген бешимде*,
Тартуу келди калм актан
К ечки дигер* кезинде.
Кандай айтсаң көтөрдүк,
Өкүмүңө көнөбүз,
Каардансаң кырып кет,
К аза жетсе өлөбүз.
А лдыңа келдик ж ы гы лы п,
Арстан Манас төрөбүз,
А рпа өнбөс жерде таруу ж ок,

1 талау. Жазылышты «талоо» катары окууга болот, бирок туурараагы «талкуу» го.
2 өлген. Ыр сабы 353-беттин сол тарабындагы ачыкка төмөнтөдөн жогору карай кыйгач
жазылып, кайсыл жерге кирери жылдызча менен белгиленген. Тактоону катчы өзү жүзөгө
ашырган — текстти жазган кол тамга ошонуку. Саптын мааниси башка саптарга каршы
келбейт, тактоо туура иштелген. Кыясы жазылбай калып, кайра кошулган өңдөнөт. Ыр
сабы катчы көрсөткөн жерде берилди.
2 0 -2 2 2 5
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А жалсыз өлүм чаруу ж ок,
Ар канча кылсаң биз турдук,
Атыш а кетер каруу ж ок.
Уйкусуз жерде түш да ж ок,
Урушар бизде күч да жок.
Букарабыз, карайбыз,
Бузук кылар ал да ж ок,
Муңубузду айтып зарлайбыз,
Айдыңыңа карайбыз,
Ак күмүш эмес, калайбыз,
Арзыбызды айтып зарлайбыз.
Аргымакпыс басык ж ок,
Алган эрге катынбыз,
Андан бөлөк ж азы к жок.
Канарбай, Б айгап1 аны айтып,
Калмактардын коркогу
Карап көзүн алайтып,
Коркогунун баарысы,
Ж аш ы менен карысы
Үшкүрүгү көп болуп,
Өңдөрү сары чөп болуп,
Түркүчө тилди биле албай,
Түктөйүшүп турганы,
Калмактар карап турганда
Кан Манас кебин урганы:
«Байгап экен атыңыз,
М анжурия, тыргоот бар,
Кай уруудан затыңыз?
Канар экен байыңыз,
Айылга Манас келди — деп,—
Абыдан кетип ж айыңыз,
Болжоп турсам боздойсуз
Бошогондой ш айыңыз.
Дүнүйөнү кубасыз,
Тууганыңда энеден
Ж ы п-ж ы лаңач тубасыз.
Ж ылас болгон дүнүйө
Ж ы ргатат деп турасыз,
Ж ыйып-терип мал айдап
Бизди көздөй кубасыз,

1 байгаб. Адам аты мурда «байкаб» түрүндө жазылган, ал жазуу «Байкап» делип окул
ган эле. Ысым «Байгап» делиши туура өңдөнөт.
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Мал тартсак жанды коёр — деп,
Тартпасак ж алпы соёр — деп,
Көңүлгө алып турасыз,
Эсирткен эски жалгандыр,
Сиздер эмес, биз эмес
Нечен ж андан калгандыр.
Эскиден жаңы чыкты — деп,
Эне-атаңды алгандыр,
Эсепсиз эски бу дүйнө
Нечен бир ж андан калгандыр.
Эсепсиз эски дүйнөсүң,
Несине Байгап сүйүнөсүң?
Акбешим улук каныңыз,
Аш таш болуп жүрбөдүң,
Ар кайсың бир-бир үйдөсүң,
Аңдасаң Байгап, Канарым
Баяны н Манас сүйлөсүн.
Турсаң дүйнө кы зы кты р,
Тун балаңдан ысыктыр,
Турганын ар кез көрбөдүм,
Туура эместир, кы йш ыктыр.
Кетсе дүйнө кейиш тир,
Кейите турган не иштир.
Кейитерин айтайын,
Кетсин качып ш айтаның,
Дүнүйө деген аты бар,
Түбү-жайы дозоктон,
Дүнүйөлүү бенденин
Ж атары н билбей бир күндө
Ж алган ж айда ш ады*1 бар.
Сүйлөгөн кепти угуңуз,
Дүнүйө деген сулуу кы з,
Кошулбаган топурак,
Осол дебей ойлоп бак.
Кошулган болсо топурак
Кыйла кыйын көп болмок
Дүнүйө чиркин тосулмак.
Токтому ж ок чиркинди
Токтотуп калчуу немедей
Далай ж анда зар келди.
Бул дүйнөдө сулуу кы з,
Дүнүйө ж айы н угуңуз,

1 шады.
20*
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Атасы анын суу — деди,
Сулуулугу бу — деди,
Энеси анын от — деди,
Өзү менен тууш кан
Эсеп, акы л, чот — деди,
Тутмак менен бендеге
Туура опасы ж ок — деди.
Амыйрам деген акылды
Алган эриң ким десе
Көргөзгөн экен бакылды,
Куп сүйөбүз Байгап жан
Опасы ж ок каапырды.
А кырет күнү көрөсүз
Адамзат бенденин
Жүрөгү чыгып өлгөндөй
Доңуз баштуу катынды.
Көрүүгө доңуз башы бар,
Көгала болгон чачы бар,
Сексенге ж акы н ж аш ы бар.
Эшек кулак, доңуз баш,
Керек ооз, аюу каш ,
Көзү маймыл, кам ан тиш,
Көрүүгө кыйын ушул иш.
Адам сүрөт, аягы бил,
Айтууга болбойт аны тил,
Аты болор Дүнүйө,
Мени менен кошулуп
Жүрүңүз — деп, дозокко
Азап болор күнүгө,
Азат боюң дүркүрөп
Денесинде түгүнө.
Ж алган ж айда сүйдүң — деп,
Ж аның-тениң күйдүң — деп,
Ж акш ы көрүп жүрдүң — деп,
Камымды кылдың менин — деп,
Ж алган ж айда дүйнөңмүн
Ж акш ы көргөн сенин — деп,
Бей опо дүйнө бекердир,
Бей эсеп ш ирин ш екердир,
Келген болсо дүнүйө
Келинчек кыз-нөкөрдүр,
Кетмен, балта көтөргөн,
Бүлүнгөндү бүтүргөн
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Кердени* жоон чекердир*1,
Кетерине алганда
Апсун окуп, дем салган,
Ч арк имерип бакта2 алган
Мастан кемпир экендир.
Байгап, Канар баарыңар,
Ж аш ы ң менен карыңар
Өзүңө буюрсун малыңар,
Өбөктөбө, жүгүнбө,
Тек туруңар баарыңар.
Астыңда баскан ж ер — деди,
Көтөрүп турган кандай ж ан,
Билсеңер айтып бер — деди.
Токой көрдүң, тоо көрдүң,
Ушунчаны көтөрүп
Сурап акы н албаган
Ушу кандай эр?! — деди,
Ж ер үстүнө сыйбайсың
Түрлүү түмөн* эл — деди,
Мен көтөрүп турам — деп,
А кымды алам мындан — деп,
Доолаган барбы сиздерден?
Бере албасаң жообун
Соболун сура биздерден.
Кол менен куюп кут кы лы п,
Койкойтуп ж асап бут кы лы п,
У ялыңар эмесе
Буттан ж ардам издээрден.
А лты жүз экен түтүнүң,
Куюп алган кут болсо,
Баары н алып келиңер
Үйүңөрдө бут болсо.
Баш аратын* көрөлүк,
Кудай болсо биз дагы
Өкүмүнө көнөлүк,
А лып баарын келиңер
Өнөрүн биз да көрөлүк».

1 чекердир. Чаарыкер — жалданма кызматкер маанисинде. Сөз «чекер» түрүндө да айтыла берет.
2 бакта. Сөздүн мааниси бизге белгисиз. Пакта дешке болот. Жалпы эле «Чарк имерип
бакта алган» — деген ыр сабы эмнени туюнтары так эмес. Сөздөрдүн жазылышы даана, так
окулат. Башкача окууга болбойт. Балким бул жерде манасчы чимирилтип имерип пактанын
буласын чубап алып, ички данынан бошотуу процессиндеги көрүнүштү салыштырып жатышы да мүмкүн.
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Бу сөздү айтып салганы,
Шам намазын* заңгырап
А жыбай айтып калганы.
Азан үнүн угуптур,
Алдамын — деп, азгырчуу
Алтын буттун ш айтаны
Азыр качып чыгыптыр.
Беш жүз токсон тогуз кут,
Бай Канарда бар экен
Эки тилдүү алтын бут,
Алып келди баарысын,
Тарагын — деди, көбүнү,
Карагын — деди, көгөргөн
Ж айнаган ж ылдыз көгүнү.
Калмактар көзүн салыш ып,
Ж ы лты рап ж ылдыз турат — деп,
Атын көздөй барышып,
Ат-атына миниш ти,
А кы лы бардын баарысы
Акыры кудай бөлөк — деп,
А йткан сөздөн билиш ти.
Көк каратты кыргыз — деп,
Көп турат көктө ж ы лды з — деп,
А кыры буттан айрат го
Ушу келген кыргыз — деп,
Кужулдаш ып алганы.
А ш кан кезде бир кырды
Кайта келгин баарың — деп,
Бакай баатыр кыйкырды .
Үйүп салган кутуну,
Үстүнө таш тап бутуну,
Ай караңгы, түн бүркөк,
Азыр талап ал — деди
Өз-өзүңдүн кутуңду.
Бириңкин бириң албагын,
Билбей кармап бутуңду
Бир балаага калбагын.
Колдой турган кудайың
Өз-өзүңдүн колуңа
Өзү тиер жудайын.
Ж оголбосун-житпесин,
Менин бутум ушу ■
— деп,
Көңүлүндө диттесиң.
Ал — дегенде, жабылып
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Аттан түшө калыптыр,
Ай караңгы, түн бүркөк,
Сүрөткө колун сунушту,
Бириникин бири алып,
Биле албастан турушту,
Б аш каны кы н алдым — деп,
Балакетке калдым — деп,
Кайсы бирөө шол жерде
Сар санаа болуп курушту.
Алып үйдөн келдиңер
Коргошун, чоюн кутунду,
Кол-колуңа туттуңбу?
Коргошун бар, мизде бар,
Котормок акыр бизде бар,
Темир да бар, чоюн бар,
Теңир — деп, жүрдүң оюңар1.
Эшиктен үйгө киресиз,
Ж ар ы кк а салып көргөн соң
Ж айы н шондо билесиз.
Колуңдагы алганың,
Кошпоңор сөздүн ж алганы н,
Караңгы тыш та туруңар,
Не ж ыныстан2 экенин
Өзүнөн сурап угуңар.
М еники темир экен — деп,
Ж ары к отко кирерде
Ж ары я айтып бекемдеп,
Үйгө бирден кириңер:
Ж ар ы к к а салып көргөн соң
Ж айы н шондо билиңер.
Бири калай, бири мис,
Бири чоюн, бири жез,
Коло да бар, коргошун,
Куюп алган бутуңар
Мен көрөйүн колдошун,
Абыдан азиз көрүпсүз
А зезилдин жолдошун

1 ойыңар. Ушул ыр сабынын «теңир — деп» — деген сөздөрү мурдагы ыр сабына улай,
«жүрдүн оюңар» — деген эки сап барактын сол жак капталындагы ачыкка ылдыйдан жогору
карай кыйгач жазылган. Тактоону катчы өзү жүргүзгөн — кол тамга ошонуку. Кыясы ыр
сабы чала жазылып калып, артынан толукталып оңдолсо керек. Ыр сабы өз ордунда, өзүнчө
сап катары берилди.
2жнсден. Кыясы сөздүн маңызы кимдиги, эмнеден жасалганы, кимге таандык экендиги — деген туюнтмада го.
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Азгырган сени азезил
Адашарсың аны к бил.
Бирден-бирден кут кармап,
Кут — деп, койгон бут кармап,
Караңгыда турушту,
Канжадан түтүн бурашып,
Куру темир чоюндан
Сен несиң? — деп, сурашып.
Абийирдүүрөктүр алардан
Азандан качкан азезил,
Темир несин сүйлөсүн,
Чы кпады андан бир ооз тил.
Кутунай, Чубак1 бул экөө
Эшикти тосуп турады,
Эшикке ж акы н келгенде
Колуңдагы алганың
Эмине? — деп сурады.
Бирөө кирди, мис — деди,
Канар менен Байгапты
А лып Манас олтуруп,
Абыдан уккун сиз — деди.
Мис дегенин алыптыр,
Ж ары кк а салып караса
Чоюн чыгып калыптыр.
Бирөө кирди, ж ез — деди,
Канар менен Байгапты
Алып кара тез — деди.
Ж ез дегенин алыптыр,
Темир чыгып калыптыр.
Бирөө айтты колону,
Коло деген сүрөтү
Коргошундан болгону.
Бирөө айтты калайды ,
Бириники чын чы кпай
Арстан Манас баатыры
Адаштырды далайды.
Калай деген ж ез болду,
Каапырлар карап нез болду,
Караңгылык кеч болду.
Алты жүз экен бутуңар,
Куюп алган кутуңар.
Кудай болсо кутуңар

чууак. Бул адам аты мурда «Чубак» түрүндө эле жазылып келген эле.
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Асман толгон көп жылдыз,
Алдырып келип бирини
А зыр жерге тутуңар,
Аны мен да көрөйүн,
А йтканы на көнөйүн».
Антип Манас сөздөдү,
Сөзү артынан токтолбой
Байгап сөзүн көздөдү:
«Баатыр, сенин кудайың,
Сенден мен да сурайын,
Асмандагы жылдыздын
А зыр бирөөн келтирчи
Андан кийин мен дагы
А йтканы ңа турайын».
Ал сөздү айтып салганы,
Арстан Манас баатыры
Абунасыр заманга
Азыр кетти акылы.
А йкожо болсо каш ымда
А йтканы н кылар элем,— деп,
Көңүлүнө алыптыр,
Кысталган жерде жардамчы
К ырк чилтен* келип калыптыр
Аскери бар каш ында,
Улуу тоонун башында,
Абунасыр замани
А ралаш турган немедей
Манастын такалганы на
М ыйыгы күлүп калганы.
М ыйыгынан күлүптүр,
Кыраан Манас баатырдын
Кысталганын билиптир,
Оомийин1 — деп, кол жайып,
Дуба кы лы п ийиптир,
Асмандан бир жылдызды
Кырк чилтен алып кириптир,
Караңгы түнү ж ап-ж ары к,
Келе ж аты р баркырап,
Ж ер дүнүйө көрүндү
Күн тийгендей ж аркы рап.
А аламга батар неме эмес,
Асманда келе ж атса да

1 амен.
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Чоңдугу айдан кем эмес.
Бар кудай баш ка салгандай,
Эгер жерге бир түшсө
Дүнүйөнү бир ж ылдыз
Түк койбой басып калгандай.
Калмактар көрүп кайгырып,
Коркуп жүрөк айрылып,
Оюн десек, чынбы1 — деп,
Ойрон Байгап кы лды — деп,
Ойроттун баарын кы рды — деп,
Ойбойду калм ак салганы.
Өлтүрөт өрттөп бизди — деп,
К алмактын баары өкүнүп,
Кайгайлаш ып өкүрүп,
Өздөрү ж алгы з өлчүдөй
Үмүт үздү жанынан,
Ж ы лды з жерге бир түшсө
Калбас эле кыпындай
Бу дүйнөнүн баарынан.
К алмактын баары чогулуп,
Кайтарар арга барбы? — деп,
Кан М анаска чокунуп,
Кужулдап кудай урганы,
Кабыл кы лган ак таала
Айкожо кы лган дубаны,
Кайтса экен деп бу ж ылдыз
Кырк чилтен баары чуулады.
Ал жылдыздын келмеги
Аш башымга ж етиптир,
Амыры менен Алданын
Асманга ж ылдыз кетиптир.
Асманга кайра жөнөдү,
Адам бенде баарысын
Алда таала жөлөдү.
Жөлөбөсө неткени,
Ж өнөп ж ылдыз кеткени,
Ж ы лды з барды кайта учуп
Ж ылдыздардын ичине,
Андан чоң ж ылдыз ар канча,
Ал жылдыздын ж анында
Араң көзгө илинет

1 чынды. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн, бирок сөздүн стилдик жактан туура курулган үлгүсү — «чыпбы».
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Баарысынан кичине.
Манас айткан сөз менен,
Калмактын баары караш ып
Көрүп турду көз менен.
Кырк чилтен бири келгени,
Сүрөтүн бок бол! — дегени,
Сүйлөгөн тили ж ок болуп,
Сүрөттүн баары жыгылды
Бы лж ы раган бок болуп,
Үмүт этип сүрөттөн
Турган калм ак токтолуп,
Көрүп турду көз менен
Табынуучу сүрөтү
Ж ерге кирди жок болуп,
Канча каапы р болсо да
Кантип турсун токтолуп:
Сонунду көрдүк беш жүз ж ан,
Эрлигиң арты к Манас кан,
Не деп айтсак болобуз
Эми биз да мусулман?
Эл ж атканча болгону
Беш жүз адам мусулман
Келме ж аттап, тил келип,
Мусулман болуп дил эрип,
Карбаластап биздерге,
Бешимден ачка болдуңар
Берсек — деп, тамак сиздерге
Өздөрү ж акш ы көрүүчү,
Сүйгөнүнө берүүчү
Он эки каман айдашып,
Б ая корккон чакта келиптир
Союшуна ж айлаш ы п,
Коркулдатып каманды
Койгон экен байлашып,
Түшүндүк баатыр тилиңе,
Ж аңы кирдик диниңе,
Кай малдан болот союшу,
К акай эле биздин эл
Ж акш ы көрүп коюшу.
К ырк киш иге биз да бир
Кызмат кылып коёлу,
К ыргызга кайсы куш* болсо
Ошо малдан соёлу,
Айтып билдириңер — деп,
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Өзүбүз да кошо тоёлу.
Доңузуң менен куру — деп,
Токтотпой жогот муну — деп,
Абыдан жаман арам — деп,
Акыреттин күнүндө
Ж аны ңа болор залал — деп,
Азыр бириң калбастан
А йлыңарга тара — деп,
А лыс-жууктан сөз барбы,
Аны айтыңар мага — деп,
Арстан Манас сурады.
Аскерден келген төрт киш и
Кайып кан менен Мунарды,
Кабарын айтты буларды.
Азган-тозгон качкы ндан,
Үркүп качкан чачкындан
Эки жүз миңге ж акы н — деп,
Суңшоонун чукур оюнда,
А ркасы суунун боюнда,
Дагыра-Даңгы башы — деп,
Бизге окшоп качы п жүргөндөн
Куралган адам ушу — деп,
Ушу күндө алардын
Камаш ып ж аткан туш у — деп,
Аларга Алда болсун ж ар,
Алдырбас эле аларга,
Ат жүрө албайт, жолу тар,
Күн батышы ж агы нда
Алоокенин колу бар.
Тасыла, Себен дегени,
Ж айнаган кошун келгени.
Күн батыш ж агы кол менен,
Кетмен-Төбө, А нж иян
Шол тарабы жол менен
Камап алды буларды,
Кайып менен Мунарды.
Кубанды издеп келиптир,
Куруталы муну — деп,
Себен кабар бериптир.
Артынан киш и чаптырып,
Алган экен чакы ры п,
Ж етигендин тарабын,*
Ж ерге сыйбайт көптүгү,
Ж ергелеп курчап алганы,
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Ж ер ж айнаган жоо болуп,
Ж еткен жери тоо болуп,
А лар ж атты торголуп,
Сизден себеп болбосо
А лар кетпейт соо болуп.
А йтканы н баатыр угуптур,
А чуулана караса
От көзүнөн чыгыптыр.
«Ай Алооке, сени! — деп,
А лда таала буюрса
К ак үстүңө туу тигип,
Уруштун булаар1 кени — деп,
А ттанып ылдам желиңер,
Бойгуттагы Кубанга
А йтып кабар бериңер,
Коркогуң эмес, эриңер
Бачымдан кабар бериңер.
Кошуну болсо ж ы йы лган,
А лдасына сыйынган
Ш аш кеден калбай ш ар коюп,
Бачы м алып келиңер!»
Семизден бирди союшуп,
Тамагына тоюшуп,
Ары-бери чалдырып
Аттарын отко коюшуп,
Ч ы канак жерге салыш ып,
Чырым этип алыш ып,
К азаттын туусун аштады,
Кабылан Манас ш аш каны,
Байгап, Канар баштады.
Канар, Байгап жол баштап,
А лтын айчы к туу аш тап,
Карап турса көй баатыр
Кайраттанып келаты р2.
Өткөнү Көкөмерендир,
Өзүңөр уккан эрендер3,

1 булар. Жазылышты «болор» деп окууга болбойт, ал сөздү катчы адатта «болар» түрүндө
жазат. Жазылганды «булаар» — деш жөндүү. Ыр сабынын мааниси «уруштун кени булаар» —
көп, же чоң согуш болор дегенди туюнтат.
2 келетыр. Сөздүн туура айтылыш үлгүсү — «келе атыр», же «келе жатыр». Бул жерде
мурдагы саптагы «көй баатырга» уйкаштыруу үчүн «келатыр» түрүндө айтылышы жөндүү.
3 эрендер. Ыр сабынын (кол жазманын 366-бети) аяккы сөзү өчүрүлүп, ордуна ушул сөз
жазылган. Мурдагы жазылууну окууга мүмкүн эмес — такыр из калтырылбай өчүрүлгөн.
«Эрендер» контекстке каршы келбейт, демек тактоо туура эле иштелген. Тактоону башка
тексттер жазылып жатканда эле катчы өзү жүзөгө ашырган.
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А лар жолго салыптыр,
Б ара турсун Манасың,
Алардын жүргөн иш ине1
Аңдасаң айран каласың.
Байгаптан чапкан киш иси
Ашыгып жолго салыптыр,
Кубан ж аткан жол тосуп,
Ж олдо ж аткан Кубанга
Куп кезикти жолгош уп.
Арстан Манас барганын,
А йылга конуп калганы н,
Алты жүздөй киш исин
Ак динине салганын,
Алоокеден кол келип,
Кайып менен Мунарды,
Камаганын буларды
Айтып-айтып билдирди,
Аны уккан соң Кубан кан
Аскерди айдап бүлдүрдү.
Жүз токсон миң кол болуп,
Кабактын ичи карк толуп,
Тоо менен ою жол болуп,
Толкуган дайра кол болуп,
Б ара турсун Кубан кан,
Балбан-баатыр канча ж ан.
Бадалдынын туш унан,
П урам-Ж ардын учунан
Кечип Манас алыптыр,
Карагайлуу түз менен
Өзөн жолго салыптыр,
К ырк баатыры каш ында,
Сыймык куш у башында.
Асты ж агы н караса
Ат жортпогон калы ң чөп,
Аскер ж аты р кумдан көп.
Кубандан кабар келер — деп,
Мунар менен К айы пка
Бу да ж ардам берер — деп,
Оюна баатыр алыптыр,
Сол тарабы капчы гай,

1 ишине. Ушул жана жогорку ыр сап барактын сол тарабындагы ачыкка төмөнтөн жогору карай, бири бирине улаштыра жазылган. Жазган катчынын өзү. Саптар кайсыл жерге
киргизилери жылдызча менен белгиленген. Эки сап ыр экени кадиксиз көрүнүп турат. Саптар катчы көрсөткөн орунга эки сап болуп киргизилди.
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Көк ж ал эр көзүн салыптыр,
Н айзанын учу ж ылтылдап,
Аскердин башы кы лкы лдап
Аскер чыгып калыптыр,
Ашып Киндик бел менен,
Адырмак-артуу жер менен,
Каптаган селдей эл менен
Кан Кубан сындуу эр келген,
Каптаган кара сел келген.
Астын тосуп эр Манас
А мандаш ып турушту,
А йталы кчы билгенге
Атаңар кы лган жумушту.
А мандаш ып ж ыйылы п,
Алда таала колдо! — деп,
Ш аймерденге* сыйынып,
Талаа-Тектир булактан
Ж аракты белге чалынып,
Ш аймерденге жалынып,
Азирет Аалы шер — дешип,
Ш ейит* кечкен* эр — дешип,
Рухуң* жардам бер! — дешип,
Үрүстөм — Дастан эр — дешип,
Арбагың* азыр кел! — дешип,
Алиги барган мусулман
Жоо дегенде дегдешип,
Оңдоп атын миниш ип,
Омуроого калкан илиш ип,
Ч арайна төшкө тартыш ып,
Көп-көк темир артыш ып,
Өлгөнүбүзгө ыйман! — деп,
Келме ш аадат айтыш ып,
Тобурчактын үстүнө
М ыктылап быштан* тартыш ып,
Ж аңы рты п ж аанын боосуну,
Саадак менен атыш ып
Табылгыты тоосуну,
Баланча экен күчтүү — деп,
А ткан огу ат чабым*
Алыс жерге түштү — деп,
Баланча чабал1 экен — деп,

1 чабар. Мындай маани контекстке туура келбейт, катчыдан ката кеткен. Талап кылынган туура сөз — «чабал».
319

www.bizdin.kg

11990

12000

12010

12020

Алы-күчү нетти — деп,
А ткан огу саадактын
Тай жарыш ым* ж етти — деп,
Чабалга мылтык бериңер,
Чактап күчүн көрүңөр,
Ж ааны берди күчтүүгө,
Н айза берди колуна
Ж аалы катуу түстүүгө,
Кылычтарын байлады
К ыябы1 менен чапчууга,
К алкан берди үстүнө
Өнөр билип чапчууга,
Ай балта берди колуна
Ы лдам чабар ыктууга,
Ат күлүгүн мингизип,
Астына чабар мыктыга.
Эки жүз миң кол болду,
Табылгыты бөксөсү
Аскер менен ж ы к толду.
Тоодой кула ат астында,
Туулгасы* башында,
Бири миңден коркпогон
Кырк баатыры каш ында,
Эки жүз миң аскери,
Ар чорого* беш миңден
Аскер бөлүп алыптыр,
Астына түшүп кы рк баатыр,
Чыгып ормон токойдон
Аламан коюп калыптыр.
Каптал менен качы ры п,
Карсылдатып каапырдын
Баш ы н ылдый ж апы ры п.
А ягынан өөдө качы ры п,
Асманга чаңын сапырып,
Кайып кан менен Мунар кан
Кабар укпай булардан,
Бейкабар ж аткан берендер,
Бере көр Алда дегендер,
Абунасыр замани
Алардын келе ж атканы н
Билет экен тамамы,

1 кымап. Мындай маани бизге белгисиз, балким ушул түрдө да айтылар. Контекстке
караганда талап кылынган сөз — «кыябы».
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Бүгүн уруш салдырбай,
Кыргын бүгүн болор — деп,
Токтоткон экен аларды.
Кайып сөз айтмак күнөө — деп,
Каран калсын дүйнө — деп,
А зыр келет урушу,
А кы ры бүтөр жумуш у,
Качкындары н куткарбай
Кара боюң күүлө — деп,
Тоо башында замани.
Бөксөдөгү аскерге
Манас, Кубан баатырлар
Ж аңы ж етип каапырга
Тополоңду салганы.
Көрдү тоодон көп аскер,
Бааты рлы к кылчуу бар да эл,
Аны көрүп Айкожо
Ат коюңар баарың — дээр.
К айып кан менен Мунары,
Камдалуу аскер булары
Төө мылтык* атып күпө-күп,
Доол согуп дүпө-дүп,
Ж аа Алдалап буркурап,
Ак Мустапа колдо! — деп,
Шаймерден! — деп, чуркурап,
Кылкандай найза ж апы ры п,
Кырдын чаңын сапырып,
Карагай кара ж ы гачты 1
Каапырлар качып ыйлаш ты.
А ккула менен чуратып
Арстан Манас жетиптир,
Каны тарткан Будаң ш аа
Кайрат кы ла кетиптир.
Кайрылып найза салыптыр,
Кагып ийип найзасын,
Канкор найза уруптур,
Чарайна, соот, кы ягы
Чапандай болду сыягы.

1 чыгачты. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. Сөздүн туура үлгүсү —
«жыгачты». Ушул ыр сабынан кийин ой күдүк болуп, кийинки сап менен бул сап байланышпай калган сыяктуу сезим пайда болот. Бирок, чынында бул жерде жазылбай калган ыр
:абы жок, тек гана манасчы оюн даана берүүчү сөз айкаштарын таба албаган өңдөнөт. Ушул
кана кийинки ыр саптарындагы маани — карагай кара жыгачты аралай качып каапырлар
лйлашты.
21 - 2 2 2 5
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Төрөңүз төштөн салыптыр,
А ркасынан короюп,
Алты кары ш сороюп
Ж онунан чыгып калы пты р.
Н айза чыкты короюп,
Будаң өлдү тороюп.
Будаң ш аа туусу жыгылды*,
К ачкан колу каапырдын
К арагайга тыгылды,
Ж олукканы соо калбай
Тоңкочуктап жыгылды.
Топосун тоонун сапырып,
Тал, кырчынды ж апы ры п,
Кыжылдатып кы тайы н
Ж онуна найза матырып,
Таталатып кытайды,
Тоодон ылдый жапырып,
Мөңдүлөтүп калмагын
Шорун шондой катырып,
Өзүң уккан көй баатыр
Өлүм даамын таты ры п1,
Бараң* мылтык атылып,
Калаба салган каапы рлар
Өлүмгө башы чатылып,
Кубан, Манас кол менен
Астын тосуп алыптыр,
Мунар, Кайып тоо алды,
Тополоңду салыптыр,
Ат жүрбөгөн бийикте,
Мусулман — каапыр эки кол
А ралаш ты кийикке.
Кытай качып үркүшүп,
К ы йкы ры ктан, мылтыктан
Эчки-теке дүргүшүп,
Капчалга боюн урганы,
Качып кетер жер таппай,
Камалып каапы р турганы.
Каптап кыргыз киргенде
Теке кеткен зоо менен,
Кылчайып уруш кы ла албай

1 татырыб. Сөздүн туура үлгүсү — «таттырып» болуу керек эле. Манасчы жогорку саптагы «катырып» деген сөзгө уйкаштыктын так келиши үчүн атайылап «бузуп», ушул түрдө
айткан өңдөнөт. Оозеки сүйлөөдө «татырып» катары айтыла берет.
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Кыйкырган кыргыз жоо менен
Таш башында турушуп,
Кыйкырып кирип келгенде
Өлмөк үчүн өздөрү,
Ж умулуп эки көздөрү,
Таш ка боюн урушуп,
А ралаш качкан кийиги,
Алиги таш тын бийиги —
Ал жердеги асканын
Аз болгон жери ат чабым,
Н ак ошо жерге бүтүптүр
Ж ы гачты н кени арчанын,
Лайламалуу! — деп,
Кытайдын баары чуркурап,
Кузгундай учуп куркурап,
Таш тан кулап кетиш ип,
Түшкөн жери дария,
А жалдары жетиш ип,
Т аш ка тийип жолдогу
Талкаланып кол-буту,
Ж алгы зы да аман болбоду.
Баш ы таш ка чабылып,
Мээси таш ка жабылып,
И чегиси-кары ны
Алды ж ыгач баарыны.
Куланып сууга жетиш ип,
А ры кка салган коргоолдой
Д арияга кетиш ип,
Суу бөгөлдү өлүгү,
Тоодо калды көлүгү.
Тасыла менен Себени,
Мен баатырмын дегени
Баргандан бери кутулбай
Бааты рлар башын жегени.
Эсепсиз кытай өлүптүр,
Кыйынсынган Себениң
Кыраан Манас баатырың
Кылычтап сегиз бөлүптүр.
Баатырсыган бу дагы
Тасыладай каапырды
Акбалтанын Чубагы
Алтын кемер* четине,
Ай далынын бетине
Н айза сайып бу дагы,
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Чубактан найза жетиптир,
Ат-маты менен куланы п,
Таштан алыс кетиптир.
Ат-тонунан алган ж ок,
Учуп кетип бийиктен,
Бир немеси калган ж ок.
Талкаланып тизеси,
Талга илинип кизеси*,
Азат бою бүлүнүп,
Ар ж аракты н баарысы
Таш -ж ы гачка илинип,
Суудан көрдү өлүгүн,
Кара ж ы гач, кайы ң, тал
Тоодон ж ыйды көлүгүн.
Үч жүз миң экен келгени,
Үч жүзү калбай өлгөнү.
Кытайдын алды ж арагын,
Кыраан Манас барында
Кыр Угуздун балдары
К ылганына карагын,
Чукур-Сууда жол болуп,
Качкандын баарын чогултуп,
Эки жүз миң кол болуп,
Дагыра-Даңгы туруптур,
Аларды кудай уруптур.
Урбаганда неткени,
Ар тарапка тараш ып,
Ат жүрөр жерин караш ып,
Кыргыздын баары кеткени.
Жогору ж агы Чамынды,
Чамынды жолун бет алып
Отуз миң кы ргы з камынды.
Күн батыш ж агы Кара-Кыр,
Карагандуу коо менен,
Кайып жүрбөс тоо менен,
Кырга чыгып чуулаш ып,
Кыйын экен жолу — деп,
Бир-биринен сураш ып,
Чөөбөрүдөй чубашып,
А даш каны кайтсын — деп,
Кагаз тилин айтсын — деп,
Мамыдай казы к кагы ш ы п,
Баш ы на ж азуу тагыш ып,
Кыргыздар жолго салыптыр,
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Кырдап жүрүп алыптыр,
К ы яматты н журтуна
К айткан жердин атагы
Казы-Кыр атка калыптыр,
К ыж ылдаган кол болуп,
Кыбыла1* жагы н алыптыр.
Арадан өтүп бир түнү,
Аскер кы ргы з баарысы
Эртеңки күнү шашкеде*
У руш макка күтүндү.
Тоо-таштын баары толду — деп,
Ж ылдыздай болуп от чыкты,
Кандай заман болду? — деп,
Баш ы нда уруш салгандар,
Жүрөгү түшүп калгандар
Маңгул менен калмагы
Балды раш ы п калганы.
Эртесинде шаш кеде
Ар тараптан кол чы кты ,
Ногойлоп ураан тартыш ып,
Октоп мылтык атыш ып,
Оңдоп ж аа тартыш ып,
Туш-тушунан кол чы кты ,
Душ манга тууган көй мыкты
Табылгыты жол менен,
Таамай кы рк миң кол менен,
Азирет! — деп, акырып,
Астын тоскон каапырды
Ж аканы * көздөй жапырды.
Ж ы лаңач-Бугу башынан,
А йкожонун каш ынан
К айып кан менен Мунарды,
Учуруп тоодон уларды,
Көрөр болсоң буларды,
К ара ж ы гач, четинди
Ж ы кы лдаган кол басып
Ж ылаңач-Бугу бетини,
Алар келди акырып,
Тоо таянган каапырды
Ойду көздөй жапырды.
А ккула менен чуратып,
А ккелтенин түтүнүн

1кбле.
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Асманды көздөй булатып,
Астына келген каапырды
Айбалта* менен сулатып,
Баабедин!* — деп, бакырып,
Манастап ураан чакы ры п,
Баатыр Чубак, эр Сыргак
Барган экен ушулар.
А ш кан бели Чамынды,
Аскер чыгып жабылды,
А якта ж аткан калм актар
Качмак үчүн камынды,
Токойду көздөй жамынды.
Кыйратып кы ргы з, аламан
Коюп кетип баратыр,
К ыжылдатып кытайды
Союп кетип баратыр,
Айбалталап чокусун
Оюп кетип баратыр,
Алты-бештен ар жерге
Коюп кетип баратыр,
Кызыл канга камбылдар
Тоюп кетип баратыр.
Бөрү тийген кой өңдүү
Бөлүп кетип баратыр,
Мөңдүлөгөн каапырлар
Өлүп кетип баратыр.
Атын алып ар жерден
Алып кетип баратыр,
А кыр заман башына
Салып кетип баратыр,
Колу-буту сынганы,
Ч ала өлүк болгон калмагы
Калып кетип баратыр.
Салала деген аты бар,
Айбандан баш ка заты бар,
Салала атты моюндап,
Сал кутуну коюндап,
Дагыра баатыр эр экен,
Даңгуу калм ак эл экен,
Токойдон тосуп турушту,
Тополоң салган кы ргы зга
Токтотом — деп, урушту.
Көтөн ооз көк бараң*,
Көчүрүп жерди бул арам,
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Баш ы нан түтүн ачылбай,
Бадырап мылтык басылбай,
Атып туруп алыптыр,
А тканын угуп эр Сыргак
Аңдып ж етип барыптыр.
Сундуруп найза тартпаган,
Сумсайып жоодон кайтпаган,
Султан Сыргак жетиптир,
Капилет жерден качырып,
Бетине мылтык алганча
Эр Сыргак найза нетиптир,
Салала аттын үстүнөн
Далдайып кулап кетиптир.
Колго кылыч тутуптур,
Дагыраны эр Сыргак
Так ошо жерде жутуптур.
Ж аны н кыйып салыптыр,
Ж арагы н бүтүн алыптыр,
Ж аалданы п баш ылдый
Ж апы ры п уруш салыптыр.
Ажыбай, Чалыбай бу дагы,
Акбалтанын Чубагы
Күн батыш ж акы тоо менен,
Салаа-салаа зоо менен
К ыйкырып кыргыз кириптир,
Кыбыла жагы н кыйраты п,
Кыргын салып ийиптир.
А лакайы р баатыры
Астын тосуп акыры,
Чалы байга уруш салыптыр.
Кокту менен салыптыр,
Колун баштап А ж ы акең1
Туура ж актан жетиптир,
Чалы байга карап турганда
А ркадан ж етип А жы акең
Сыр найза менен нетиптир,
Сыртынан салган найзасы
Боорунан чыгып кетиптир.
А лакайы р анда өлдү,
А лтымыш миң кол менен

1 ажы акең. Сөз манасчы тарабынан ушул түрдө, же «Ажыбай» деген ысымды сыйлоо.
эркелетуү, жакындыкты билдирүү маңызында аталуучу «Ажыкең», «Ажакең» катары айтылышы да мүмкүн.
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А жыбай, Чалы бай жөнөлдү.
Аскалуу деген тоо менен,
Ат жүрбөгөн коо менен
Манас кирип калы пты р,
Даңгы чы кты жолунан,
Не келсин анын колунан,
А ккула менен куткарбай
Азыр ж етип, эр Манас
Дангуунун тутту жонунан.
Даңгы колго түшкөнү,
Аны көргөн каапы рлар
Ж андан үмүт үзгөнү.
П айналаш ып чуркурап,
Баары бирдей буркурап,
Лайлама* колдо! — деп,
Л аанатка сыйынып,
Суу боюна чогулуп,
Өлгөнүнөн калганы
Чуулдаш ып чокунуп,
Баары турду ж ы йы лы п.
Баатырлары өлгөнү,
Өлгөнүн көзү көргөнү,
К арыясы Дөрбөнү
Ж ы лчы ксы з кы лы п кол алды,
Кутулар жерин көрбөдү.
Саадак, курун, кы лы чы н,
Дөрбөндүн кара кы лы ш ы н,
Асып алып мойнуна,
Ж аш ы н төгүп койнуна,
Байкады иш тин соңуна,
Манастын чы кты жолуна,
Өлтүрсөң мына өлдүм — деп,
Туз уучтаптыр колуна1.
Ж ан соогаттап ж алы ны п,
Мойнуна бото салынып,
«Аркы атаң Алаш, тууганбыз,
Намыс жолун кууганбыз,
Азган күнү уруш тук,
Ар уруудан кош улуп

1 туз учтабтыр колына. Багынгандын, бардыгына кайыл болуп, өлүмгө даяр экендиктин белгиси катары колуна туз уучтап туруу калмактардын, балким кыргыздардын дагы,
эски ишеним түшүнүктөрүнөн болсо керек. Тузду ыйык эсептөө (Туз урсун! — деп каргоо,
каргануу, тузга сийгизип касам алуу ж. б.) элге кеңири белгилүү түшүнүк ырымдардан. Бул
жерде ошол ишенимдин бир көрүнүш —белгилери баяндалып жатышы да ыктымал.
328

www.bizdin.kg

12360

12370

12380

12390

Аскер болуп турганбыз,
К ачты к сизден, кутулдук,
Алоокеге таянып,
А ты ш сак — деп, кутурдук,
Арбагың бийик экенсиң,
Колуңузга тутулдук.
Арбагың бийик, атың зор,
Өз ж акы ны н жат көрүп,
Арылбаган биздин шор.
Кара сөздүн соңуна,
Келген ишиң оңуна,
Ж аныбызды кыйба! — деп,
Тартуу келдик жолуңа,
Качкындардын баарысы
К айта түштүк колуңа.
Кырсаң мына өзүбүз,
Ж ум улар биздин көзүбүз,
Ж урт керек — деп, бир кезде
Өкүнөрсүз өзүңүз.
Ч ы чканга бөрү тойчу эмес,
Ч ы м чы к жүрүп семирип,
Ченесе батман болчу эмес.
Биз чычкан да, сиз бөрү,
Алооке деген кы тай кан,
Атасынын куп көрү!
Биз чымчык да, сиз батман,
Эми кайты п ж анар — деп,
Кооп1 кылба биз ж актан.
Дагыра, Даңгы2, А лакайыр
Баш болгон аскер бир бизге,
Басташ пайбыз биз сизге.
Ал үчөөнүн өлгөнүн,
Аларың душман болгон — деп,
К ы йы ктасаң биздерди
Кырып салып жөнгүн.
Баш ыбыз маңгул Кара кан
Мажусу динди каалаган.
Нуркубуз Туран уулубуз,
Ж ан соогат! — деп, турубуз,
Эми аны ктап багындык,

1 хоф.
2 дагыра-даңгы. Катчы бул сөздөрдү дайым дефис аркылуу жазгандыктан экөө бир кишиге таандык ысым — деп ойлодук эле. Үч сап төмөндөгү «ал үчөөнүн өлгөнүн» деген ыр сабына
караганда Дагыра, Дангы эки башка адам өңдөнөт.
329

www.bizdin.kg

12400

12410

12420

12430

Ж ан а койбос мунубуз.
Суңшоонун башы Тарагай,
Ж уртунан келген бир далай,
Саяң-Ж айлоо, Үч-Суудан
Ж азгандар келген ушундан.
Көбү келген көл ж актан,
Качып келген канча бар
Чүйдүн ая к чөл ж актан.
А раник ш аар, Чы йы рчы к,
Ары чети Таш кенден,
Илебиден, Каш келден,
Алоокеге ж ы йы лы п
Арбыганбыз баш ка элден.
А лакайыр, Даңгыны
Аскерине баш кылды,
Ушу колду сен бил — деп,
Дагырага тапш ырды,
Кылды Алооке кы зталак,
Кыйланы жерге ж апш ырды.
Эки жүз миң кол элек,
Ж алпы кырып салды — деп,
Калгандары ж ы йы лы п,
Чарадай жерде калды» — деп,1...
Ак калпак кыргыз куп билген
Алоокенин чатагын,
Али ушу күндө дагы бар
Чарадай жерде калды — деп,
Чарабай болуп атагы.
Ажыбай менен Чалыбай,
Ж умгалдыктын Кубаны
А нж иян ж аккы тоосуна
Чыгып алып турганы.
Калмактар сүйлөп калдырап,
Көзүн салып жалдырап,
Колу кумдай толду — деп,
Кокту-кырдын баарысы
Мусулман колу болду — деп,
Тоонун бети толуптур,
Чуңкурдун өйүз-бүйүзү

1 деб. Ушул ыр сабынан кийин окуя үзүлүп калган. Жеңилген жоонун кары адамы
Дөрбөн жан соога сурап Манаска келип, ага баянын айтып жатты эле. Анын сөзүнүн аягы
бүтпөй эле окуя башкага өтүп кетиптир. Балким Дөрбөндүн окуясы дагы улантылар, бирок
бул жерде не болгон күндө да же манасчынын чаташуусунан, же катчынын күнөөсүнөн сүйлөм
бүтпөй, окуя үзүлүп калган (кол жазманын 379-бети).
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Мусулман колу болуптур,
Колго боор толуптур.
Алоокеге качар — деп,
А нж иян белин аш ар — деп,
А лтымыш миң кол барып
Ар ж агы н тосуп алыптыр,
Кол ж ы йы лган тоо үчүн
Ошо жердин атагы
Колбоор атка калыптыр.
Манас менен Дөрбөнү1
Ж ы йы лы ш ы п турганда
Кайып менен Мунары
Канча түрлүү олжо алып,
К аш ы на барды булары.
Ж етелеш ип аттарын,
Ж ары кты к кандай жер — дешип,
Өз-өзүнө айтып даттарын,
Көтөрүшүп кошторун,
Көт ж агы на айдай көр
Чубатып аттын бошторун,
Чуңкур-Суунун талаага
Адамдын баары топтошуп,
Аскеринин баарысын
Кайта баштан жоктош уп,
Кайып менен Мунары
Карап турсаң буларды
Келгени чатак жол экен,
Панус кан бар ичинде,
Жүз токсон миң кол экен.
Кубан кан кабар салыптыр,
Суңшоо менен Чүйүнөн,
Эркегин койбой үйүнөн,
Суусамырдан, Таластан
Аскер келип калыптыр.
Эки жүз миң, он беш миң
Эсеп кылып көрүптүр,
Кайып кан тоого камалган,
Алты күнкү урушта

1 дөрбөнү. Ушул ыр сабы менен Дөрбөндүн Манаска келген окуясы кайра башталды.
Бирок, ошого карабастан 12408-ыр сабындагы окуянын сүйлөм бүтө электе үзүлүп калуусу
сакталат. Сагымбай манасчыда «лирикалык чегинүү» мүнөзүндөгү окуялардын арасында берилүүчү киринди ыр саптары, ал турмак узун окуя боло берүүчү көнүмүш нерсе. Ошентсе да,
адатта, айтылып жаткан ой бүтүп, сүйлөмгө жыйынтык чыгарылып, анан башкага өтчү эле.
Бул жерде, кыясы, мүчүлүштүк кеткен.
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Ж ети киш и өлүптүр.
Б екке1 боюн салыш ып,
Тоо башында чуңкурга
Бекинип ж аты п калы ш ы п,
Мергенинин баарысы,
Ушунчалык көп болгон
Огу менен дарысы,
Бетине мылтык алыш ып,
Беттеп келген каапырды
Мерт таптырып салыш ып,
Боюн таш ка ж аш ы ры п,
Алмадай болгон кара баш
Анча-мынча аш ырып,
Кароолго көзү ж еткени
Карш ы чапкан каапырдын
Бири да аман кетпеди,
Камалып ж аткан жеринде
Канкор Манас, кан Кубан
Угуп-билип көрдүңөр
Калаба салып ж еткенин,
Нарын, Көкөмерендин
Арасында кырылып,
Аскердин өлүп кеткенин.
Алооке колун ж апы ры п,
Аңдадыңар дагы да
Канкор Манас каш ы на
Кайып, Мунар жеткенин.
Аскердин баары чогулуп,
Калмактар турат чокунуп,
Тартууга келген Дөрбөндү,
К алкы менен Кайып кан
Калмактарды көргөнү.
Кандай турат булар? — деп,
Кайып кан, Мунар сурайт кеп.
Манас баатыр кеп айтат:
«Ж ан соогатдап, ж алы ны п,
Мойнуна бото салынып,
Карап турсаң муну — деп,
Мойнунда бото куру — деп,
Ж алы ны п келип биздерден
Ж андарын сурап туру» — деп.

1 белге. Маани контекстке туура келбейт, талап кылынган сөз — «бекке». «Бекке боюн
салуу» жашырынуу, жолу татаал, же бийик жерге бекинүү, баш калкалоо маанилерин туюнтат.
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Кайып каны сүйлөдү:
«Өзгөгө несин айтасыз,
Өзүңүз билгин муну» — деп.
К абакка келген кошундан
Калбады ж алгы з ушундан.
Кытай экен, тарса экен,
Каңгай экен, калча экен,
Ж өөт экен, ынды экен,
Жөнүн кудай кылды — деп,
Кайып кан, Мунар, Кубан кан
Арманы ж ок кырды — деп,
Кабактын ичин кан кы лды к,
Каапырды ж анчып нан кы лды к,
Кетти сууга өлүгү,
Керүүдө калды көлүгү,
А кты сууга денеси,
Балы кты н барбы жебеси,
Канын баштап өлтүрдүк,
Кан Алооке калыгын
Тоюнттук суунун балыгын.
Сууга кетти көй төрө,
Ж ай ы к жерге барганда
Өлүктөн болор көп дөбө.
Кеткени дөбө болор — деп,
Эр Б акай айтып мындай кеп,
Кубан кан, Мунар кары бар,
Кайып кан, Б акай баары бар,
Б аш ы на селде чалынып,
Бадыш а Мунар дагы бар,
Сүкүткө1 кирди кожосу,
Өткөндөрдүн сөзү бу.
Уругу Туран улуу журт,
Ужудубуз* бирге го,
К азатта жүрбүз жол басып,
К алмактарда не ж азы к.
К аны 2 ж ок, кара калк экен,

1 скөт. Жазылыш «сүкүт» делип окулат. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок
сөздүн контексттик туура үлгүсү — «сүкүткө».
2 каны. Ыр сабынын башындагы ушул сөздөн кийин көп чекит коюлуп, бош орун калтырылган. Саптагы экинчи сөз «жок». Ыр сабы толук түрүндө «Каны жок кара калк экен» —
делген. Бул ыр сабынын арасынан сөз түшүп калганы байкалбайт. Ачык жер — көп чекит
эмне үчүн коюлганы белгисиз. Биздин оюбузча кол жазманын тексттери манасчынын өз
оозунан жазылбай, мурда жазылган нускадан көчүрүлгөн (бул ой мурда да айтылган эле).
Көчүрүү учурунда катчы айрым сөздү так окуй албай, аны жазууга атайын орун калтырып,
кийин тактап жазган. Мындан башка түрдө түшүндүрө албадык.
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Кан өкүмүн тутунуу1
Мурунку элдин салты экен.
Уругу маңгул Кара кан,
Тыргоот аке балдары
Калмак болуп тараган,
К арыя Дөрбөн сен дагы.
Алооке берип уруксат
Урушууга келгениң,
Качкындан канча эл — деди,
Кабарын айтып бер — деди.
Алооке ж азган канатын,
Аскерге силер келгенде
Алдыңар беле санатын?
Тогуз-Торо, Чуңкур-Суу,
Өлүк менен толтурдук
Өйүз-бүйүз чуңкурду.
Бу сөздү сурап калганы ,
Чарадай жерде турат — деп,
Дөргөсү айтып салганы.
Дөрбөн менен Дөргөсү
Тырмактай жерде турат — деп,
Аскерин алар көргөздү.
Эки жүз миң кол экен,
Эрегиш эрдин шору экен,
Ж етимиш миң алты жүз
Адамы өлүп болгон түз,
Атышып адам канча өлгөн,
Аманат ж алган дүйнөдөн
А кылың болсо күдөр үз.
Дөрбөн, Дөргө карысы,
Токсону келген кош улуп,
Токтолуп турду баарысы.
Токтолуп турба акы р — деп,
Өлгөндөн калган аскериң
Баарын мында чакы р — деп,
Чакы ртты Манас баарысын,
Алардын угуп арызын
Кебим ушу тыңда — деп,
Келсин баары мында — деп,
А нж иян ашам дегенин
А нж иян ашам дегениң2
Атындан үмүт кылба — деп,

1 тутмаглык. Сөздү манасчы өзү ушул түрдө айтышы да мүмкүн.
2 дегениң. Ыр сабы жогорку саптын жөнөкөй кайталануусу эмес, өзүнчө көтөргөн жүгү
бар, бул жерге керек сап.
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Атыңды берип, өзүң кет,
Алоокеге барып жет.
А ты Алооке ш айтаның,
Баргандын баарын кырды! — деп,
М аалымдыр барып айтарың.
Д аттаарсың барып каныңа,
Эгем таала буюрса,
Ээ боло албас Алоокең
Өзүнүн кара жанына.
Арстан Манас муну айтып,
Атасы өлгөн бала бар,
А ж алга кандай чаара бар,
Баласы өлгөн ата бар,
Баарысында капа бар,
И ниси өлүп, ага бар,
А ж алы на кудайдын
Издесең кандай дабаа бар,
Агасы өлгөн, ини бар,
Н аалыганын билип ал.
Ж үз отуз миң кол калган,
Мурунтадан бер1 ж ак к а
Ш арият* — деген жол калган.
Булар да биздин урук — деп,
Бузуктан өлдү куруп — деп,
Өкүмүнө көндүрдү,
К алмактарды н өлүгүн
Казып, жерге көмдүрдү.
А нж иянга барганга2
Отуз төрт киш и бөлүндү
Үйүбүз бар анда — деп,
Анда Б акай кеп айтат:
«Отуз киш и не кы лат,
Минген атын алба — деп,—
Барсын Алоокесине,
Аман болсо алтайлы к
А йланып бир ж ы л болгондо
Алооке келер эсине.
Чабалдын иш ин кы лбайлы к,
Багы нган соң ат алып,
Ж амандын ишин кылбайлык.

1 бер. Сөздүн айтылыш жана жазылыш туура үлгүсү — «бери», бирок ыр сабынын
тутумундагы ушул жерде айтылууда «бер» катары колдонулары күмөнсүз.
2 барганын. Кыясы катчы туура эмес жазып алган го. Контекст боюнча талап кылынган
туура үлгү — «барганга».
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А зыркы тирүү турганы
Ат-тону менен кетсин — деп,—
Өлгөндөрдүн убалы
Алоокеге жетсин!» — деп,—
Айтып Б акай салганы,
Алиги турган калм актар
Ы раазы болуп калганы .
Тоо баш ына токтолуп
Мунар, Кайып бөлүндү,
Тозуп ж аткан биз элек,
Шол күнөөнү кечкен соң
Туугандыгы билинди,
Туталы — деп, динини,
Аркасынан эргешип
Акыры жүрүп өлөлүк,
А йтканы на көнөлүк,
Бузук сөзду сүйлөбөс
Тили ж акш ы көрүнөт,
Мусулман деген калкты н
Дини ж акш ы көрүнөт.
Күн батыш ка караш ып
Чокунат экен кай м ана1,
Белги койбой маңдайга.
Бетин жерге салыш ты,
Өөдө туруп, бир кезде
Өбөктөшүп калы ш ты ,
Улугуна жүгүнбөй,
Урматтайт экен кудайы н,
Улуу-кичүү тең туруп,
Чокунат экен жудайын.
Көрүнбөгөн кудайга
Көңкү баары ж алы нды ,
К аймана2 кайып* кудайга
Катар туруп жалынды .
Ал жерде турган мусулман
Алып даарат* суусунан
Окуган экен бешимди,
Ар мүнөзүн көргөн соң

1 кайнбаба. Жазылыштан маани чыкпайт. Катчыдан ката кеткен. Контекстке карага
талап кылынган сөз — «каймана».
2 кайбана. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. Сөздүн туура үлгүсү — «кай
на». Манасчы сөздү кандай түрдө айтканы белгисиз. Текстке көбүрөөк колдонулган үлгү
рилди.
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Калмактар бейли чечилди,
Кайып менен Мунарды
Камап ж аткан алты күн,
Ал иштен мурун тууган — деп,
Күнөөлөрү кечилди.
Кечилген соң күнөөсү
Келип элге сүйлөштү:
Тогуз-Торо боюна
Толо конуп алышып,
Токойдон жагы п салышып,
Кош башына бир семиз,
Колдун баары тептегиз,
Асый бээден союшуп,
А ппак майга тоюшуп,
Карылуу атын чуратып,
Карды көккө буратып,
А ркы өйүздөн — берки өйүз
Арыштуу аттын баарысын
Агып ж аткан дайрасын
Аттанып өтүп алыш ып,
Адырдан аркар кубалап
Аңгемесин салышып,
Ж аңы болгон мусулман
Айкожого барышып,
Н асият угуп алыш ып,
Бирлигин угуп кудайдын
Ш ариятка каныш ып,
Ар ж агы тууган, тили бир,
Азыр болду дини бир,
Түркү тилдин түбү бар,
Азыр дагы калм акта
Ушу күндө көбү бар.
А ркы түбү түрктүр,
Каапырдын баары бүрүктүр,
Шоодайды* кессек экен — деп,
К алмакты н көбү бүлүптүр,
А ш ыкпай кийин кескин
деп,
Мусулмандын баарысы
Ш ылдың кылып күлүптүр.
Үйрөнүп намаз билишип,
Мусулмандын баарынын
Урматына кириш ип,
Бул жерде беш күн ж атыш ып,
Мергендер кийик атыш ып,
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М ажилиске* батышып,
Кайып кан менен Мунарды,
Касиеттеп буларды,
Мусулман болгон кара калк
Буларды баштап жөнөдү.
Ж аканы н жолу ж аман — деп,
Көчкү жүрөр кар — деди,
Көп катары бар — деди.
Ошо жерден колду төрт бөлдү,
Ал кездеги кыргыздын
Жүргөн ж агы өрт болду.
Кубан, Кайып, Канары
Табылгыты жолуна
Кайра салды алары,
К алкы баштап буларды
Айгожо, Кайып, Мунарды.
Кыр аш ууга салыптыр,
Кара кал ы к 1 аш кан бел
К аргалы к атка калы пты р.
Терс-Маёну бойлошуп,
Не да болсо бир күндө
Элдин чети К аш карга
Киребиз — деп, ойлошуп,
Өзөлүк2 суунун боюна
А күнү келип конуш уп,
Туз-Тоодогу калм актан
Союшу келди, толушуп,
Андан жөнөп калы ш ы п,
Ара-Ж айлоо конушуп,
Ат откоруп алыш ып,
Алда! — деп, жолго салыш ып,
Бара турсун баатырлар,
Балакети кы йла бар.
Манас баштап кы рк бөрү
Бадыш анын жөкөрү*,
Суңшоо менен салыптыр,
Бөксөсүндө жолу бар,
Бөлүнүп чы ккан аскердин

1 калык. Сөздүн туура үлгүсү — «калк». Бул жерде сөздүн «калык» түрүндө айтылышы
талап кылынат. Антпесе ыр сабындагы муун ченеми өксүп калып, ыргакка зыяны тиет.
2 узелек. Жазылышты «Үзөлөк», «Өзөлөк», «Өзөлүк» ж. б. түрлөрдө окууга болот. Мындай топоним мурда кезиккен жок эле. Туура айтылышы кандай экени кийинчерээк, эгер
аталыш дагы бир катар жолу кезиксе такталар. Топонимдин реалдуу аталышын билбегендиктен текстке «Өзөлүк» түрүндө берилди.
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Он бир миң үч жүз колу бар.
Ат бойлогус кары бар,
Аны менен үстүндө
Ар түрлүү аңдын баары бар.
Калың экен кары — деп,
Как ушу1 жерде бар экен
Кайберендин*2 баары — деп,
Мурунку түрктүн тилинде
Көбүн айткан додо — деп,
Карды калмак мөл — деген,
Манасы бар башында,
Баатырлары кашында,
Суңшоо — деген кайда? — деп,
Бөксөдө жолго салыптыр,
Акыр заман журтуна
Дөдөмөл атка калыптыр.
Көңкү аскер келип конуптур,
Көпчүлүк аттын тезеги
Эртеңи туруп караса
Көңдөн калың болуптур.
Көй төрө жолго салыптыр,
Конгон жердин атагы
Көңдүк атка калыптыр.
Эртенки күндө калкылдап,
Суңшоодон барган калмактар
Баатырды баштап шаркылдап,
Ашып жалгыз кырыны,
Арстан Манас барында
Каапырга салган чырыны,
Калмактар билген сырыны,
Кашындагы биз эмес,
Кайдан билдик бул сөздүн
Калпы менен чыныны.
Кулутканын калмагы
Куп коноктоп салганы,
Бадыша Манас келди — деп,
Баары да дүрбөп калганы.
Тоого бүткөн көл бар — деп,

1 оша. Сырткы белгилеринин жакындыгына карап жазылууну «ошо» деп окууга болот.
Бирок, бул жерде контексттин талабына тагыраак жооп берген сөз — «ушу». Кыясы катчы
түпку маанисине көңүл бурбай жазып койгон өндөнөт.
2кайыб эрендин. Тексттерде «кайып эрен», «кайберен» түрлөрүндө аралаш кезиге берет.
Көбүрөөк жолуккан үлгү — «кайып эрен». Негизги манызында айырма жок. Эл арасында
көбүнчө «кайберен» түрүндө айтылат.
22*
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Ар тарабы баарысы
Аштык бышкан чөл бар — деп,
Тоого бүткөн сонунун,
Кер-Көлгө барчуу жолунун
Оңунда болсо жетели,
Ошону басып кетели.
Ал сөздү айтып салыптыр,
Абыр-шабыр ат минип,
Ат минсе да бат минип,
Капчыгайын өрдөшүп,
Калкылдашып жөнөшүп,
Тууну жыгып бүктөшүп,
Тулпарга кошун жүктөшүп,
Калкан, соот бүктөшүп,
Качырга кошун жүктөшүп,
Чатырлап жолго салыптыр.
Күн абага1 толгондо,
Түш жакындап болгондо
Келди көлдүн бетине,
Жакын келсе четине
Жан тургусуз суук шамал2
Жаткан экен кыйкырып.
Аягы менен өтүшүп,
Ач кайкаңга жетишип,
Конуп Кочкор жерине,
Ашып Семиз-Белини,
Өзөндүү жолго салыптыр,
Өзүнө карап калган эл,
Ач кайкалаң кара бел,
Ашып өтүп алыптыр,
Асты жагын караса
Аяк-башы көз жеткис
Көл көрүнүп калыптыр.
Муздабаптыр бу көл — деп,
Кыштын кыран чилдеде
Муздабас кандай куу көл — деп,
Бара жатыр шартылдап,
Баягы көлгө жакындап,
Карап калган калмактар,
Канча түрлүү элден бар,

1 хауага.
2 бар. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн, бирок кийинки сап « Жаткан экен кыйкырып» — делёт. Суукту кыйкырат дечүү эмес эле. Кыясы катчы «шамал» дегенди «бар» деп
ката жазып алган өндөнөт. Андай сөз контекстке толук туура келет.
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Бааты р келди көрөбүз!
Карш ы-терш и талпылдап,
Бээ-байталын миниш ип,
Бел ашып жолго кириш ип,
Ак-Теректин сазына,
Кер-Көл ата каш ы на
Келип конуп калыш ып,
Аскер артта көп калды,
Сол тарабы Көтмалды.
Астына киш и чаптырып,
Аскерлер мында келер — деп,
Айыл башчысын чакы ры п,
Чатыр тигип, бээ союп,
Ж айы н төрө алыптыр,
Өргүп ж аты п калыптыр,
Үрбү баштап көп аскер
Үчүнчү күндө барыптыр.
Ал аскери келгенче
Кер-Көл ата калмагы,
Мурун каапыр болсо да
Мусулман болуп алганы —
Үй көтөрүп, тай союп,
Урматтап күтүп калганы.
Капчыгайдан чубашып,
К айгайлаш ып чуулашып,
Ала-Белден аш ыш ып,
Адырдуу талаа басышып
Көп аскер тамам барганы,
Көрүшүп алар алганы.
Аскердин баары ж ы йы лы п,
Алдасына сыйынып,
Кер-Көлгө көзүн салыш ып,
Ж ы луулугу кандай? — деп,
Кечип көрүп алыш ып,
Ы рыстуу жер ушу — деп,
Ы сык экен суусу — деп,
Көпчүлүктүн баары айтып,
Ошпур, Чагоо кары айтып,
Кер-Көл атын өчүрүп,
Аты Ы сык-Көл болсун! — деп,
Ы лайы ктап кыргызга
Ы сык-Көл атка көчүрүп,
Ж ар чакыртып көбүнө,
Ж аңы көргөн элден бар,
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Таңыркаш ып көлүнө,
Тескейге теңи салыш ып,
Күрмөлүп күңгөй жол менен
Күжүлдөп жүрүп калы пты р,
Күлдү баары ш ыгырлап
Күрмөлүп батпай калы пты р,
Ошо күндөн ушу күн
Ошо жердин атагы
Күрмөнтү атка калы пты р.
Ж олдорунун баарына
Үй көтөрүп коюшуп,
Үргүлтүп союш союшуп,
Аты Кер-Көл дайрасын
Ы сык-Көл атка коюшуп,
Ашып Кызыл-К ыяны,
Аттангандан аскери
Арбыган окшойт сыягы,
Аңгемесин баш ташып,
Акыр заман көрсүн — деп,
Алып барып аскерлер
Бир-бир таш тан таш таш ып,
К аркырага конуш уп,
Кара курттай толушуп,
Ашып Төтө белини,
Союшуна байлатып
Тейиш кандын элини,
Айылды аман көрсөк — деп,
Арманы ж ок өлсөк — деп,
Элди эсен көрсөк — деп,
Эгер өлсө ажалдан
Эне-атаны көмсөк — деп,
Барып үйдү көрсөк — деп,
Б аш ка түшсө көнсөк — деп,
Баладан урмат көрсөк — деп,
Карыядан өлгөнүн
Касиеттеп көмсөк — деп,
Катындан урмат көрсөк — деп,
Кол экиге бөлүнүп,
Эчки-Өлбөстүн учуна,
Тарбагатай тоосуна
Тарачуу аскер ушунда.
Эчки-Өлбөс менен салыш ып,
Кайта-кайта дайрадан
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Тепчип кечип алыш ып,
Б ара турсун барары,
Эл-элине бет алып
Терс-Маёодон тарады.
Ж ер атагы Ж ы лды з бар,
Ж олу Ж ы лды з, А лтай тоо,
А лтайга барчуу кыргыздар
Тай-Ашуудан аш ыш ып,
Үйгө жетсек экен — деп.
Ы лдамдаш ып ш аш ыш ып,
Өгүз-Ашуу, Тай-Ашуу
Көңүлгө түштү көп шашуу,
Ат чалдырып өтпөстөн,
Айыл үчүн дегдешип
А зык ичип көчпөстөн,
Ч ы канак жерге салбастан,
Тынчып уйку албастан,
Төрө Манас баш болуп,
Төрт күн удаа жол жүрүп,
Барды Бар-Көл бетине,
Баатыр аман келди! — деп,
Кабар тийди калкы на —
Кара кыргыз четине.
Чайыш тын уулу Саңсарбай
Ч апкы лап жолго салыптыр,
Каж ыртыда ж ы лкы га
Кан Ж акы п бай барыптыр,
Баш кары п коюп ж ы лкы сы н,
А кбалта менен Бердике
Ак сакал чалдар каш ында,
А лмалуу-Булак башында,
Ат чалдырып откоруп,
Айдатып ж ы лкы которуп,
Ж ы лкы га шибер ж айкаты п,
Ч аначка кымыз чайкаты п,
Отурган экен Ж акы п бай,
К азатка кеткен балдардан
Көңүлү тынып болбой ж ай.
Үч жарымдан ж ы л аш ты,
А быш калар сүйлөшүп
Үшүп күтүп жүрөбүз
Ээси кайып* жыласты.
Экинин кеткен бири бар,
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Эгиздин кеткен сыңары,
Балдар келип баары аман
Болорбуз санаа ты нары 1.

Андаг Ансар Аглан*, Кыргыз Манас баатырдын үчүнчү казаты. Башы
Кумул, Алты-Ш аардан Ы малай тоосуна чейин, жануп* тарабы Ж азийра2
чөлүнө ж ан а да А лтай тоолорунан баштап Таш кенге чейин хам* Наманген
ш аарын алып кайта Алтай тоосуна барганга чейин ж азы лы п өттү. Манас
баатырдын А нж ияндагы Алооке канды алганы 3:
1 тынары. Сагымбайдын өз атоосу менен айтканда экинчи казатка кирүүчү тексттер
ушул ыр сабы менен бүтөт. (Кол жазманын 393-бети). Бирок чынында жазылбай калган
тексттер бар өңдөнөт. Буга айтылып жаткан ойдун бүтпөй, жалпы окуяга жыйынтык чыгарылбай калганы даасын күбө. Тексттер жазылган дептер — томдун аягында үч барак актай
калтырылган. Балким ушул актай барактар окуянын аягын бүтүргөн жыйынтык тексттерди
жазуу үчүн атайылап калтырылгандыр. Эмнеси болсо да жоокерлер али элге жете элек,
сүйүнчүлөөгө алдыга чаап кеткен Саңсарбай Жакыпка жолуккан жок. Булар аягына чыгара
айтылышы зарыл эле. Бул көрүнүш боюнча эки жоромол айтууга болот: же манасчы ушул
жерге келип токтоп, кандайдыр себептер менен окуяны аягына чыгарбай туруп, кийинки
бөлүмгө — өзү үчүнчү казат — деп атаган окуяларга өтүп кеткен. Ж е ушул кол жазманы
башка түп нускадан көчүрүп даярдаган катчы Ы. Абдыракманов ишти аягына чыгарбай
коюп, көчүрмөгө негиз болгон түп нуска жоголгон, же башка бирөөлөргө берилген. Катчы
окуянын аягын жаза турган орун даярдап койсо да кандайдыр себеп, же себептер менен
ойлогонун жүзөгө ашыра албай, натижада бөлүмдүн аягы жыйынтыксыз калган. Тексттер
арасына өзү темалар жазып, керек жерлерге тактоо киргизүү аракеттерин көргөн Ы. Абдыракманов бул кол жазманын аягы бүтпөй калгандыгын билеринде күмон жок. Эгер тексттерди таап, дептерди толуктоо мүмкүн болсо ал адам бул ишти аткармак. Кыясы андай
мүмкүнчүлүк болбогон окшойт.
2 жзийре.
3 алганы. Кол жазманын 1-бетиндеги, ыр тексттеринен мурда жазылган бул маалыматтар түзүлүшүнө, мазмунуна жана аткарган милдетине караганда манасчынын өзү айткан, же
анын катышуусу, макулдугу менен иштелген иш дешке негиз бар. Анткени, биринчиден —
ыр тексттеринин арасында, айрыкча жаңы окуя башталарда ушул түрдөгү кыска маалымат
берүү Сагымбай айткан варианттын башка жерлеринен да жолугат. Анын үстүнө чоң-чоң
окуяларды баштоодо, жалпы эле эл алдында эпосту аткаруу ишинде кара сөз, же жорго сөз
менен мурдагы окуялардан, азыр эмнени айтарынан кыскача маалымат берүү жеке эле бул
манасчы гана эмес, бардык айтуучуларга мүнөздүү болгон белгилүү ыктардын биринен. Кара
сөз менен жазылган тексттердин аягына аны улай «Алтайдан Түркстанга көчүп келип, Алооке Коңбай атасы экен, бүтүн Түркстан ал убакта ошого караган экен» — деген сөздөр жазылган. Кол тамга башка адамдыкы, сыя да башка. Сөздөрдү ким, эмне үчүн жазганы белгисиз,
кимдир бирөө тактоо киргизип, жогорку берилген маалыматтарды толуктамакчы болгон
өңдөнөт. Ал толуктоо негизги тексттерди жазган убактан башка учурда жазылганы шексиз.
Не болсо да начар түзүлгөн бул бир сүйлөм эпоско тиешеси жок, билбестик менен иштелген,
чыгармага терс кийлигишүү катары бааланышы абзел.
Чоң окуяны баштоодо ыр тексттеринен мурда кара сөз менен кыскача маалыматтүшүндүрмө берип, мурдагы окуялар, же азыр сөз боло турган эпизод жөнүндө кыскача баяндоо манасчылардын чыгармачылыгындагы жалпы кабыл алынган ык болсо ушул жердеги
баяндаманын башындагы «Андаг, Ансар, Аглан» — делген үч сөз (кээде үчтөн көп, мисалы,
эпосту жалпы баштап айтарда «Андаг, Ансар, Аглан, Акбар» — түрүндө берилген) жеке
Сагымбай манасчыга гана таандык белги. Байыркы түрк, араб, иран сөздөрүнөн туруп, ар
бири өз-өзүнчө, бири-бирине тутумдашпаган, андай-мындайларды (б. а. түрдүү кабарларды)
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Бар-Көл, Тур-Көл көлү бар,
Баатыр Манас султандын
Аңгемеси көбү бар,
Анжиянда Алооке
Ага салган түйшүгүн,
Аяк жагын көрүп ал.
Аяк жагы кыргыздын
Үч-Аралга жай алып,
Башы жагы кыргыздын
Энесей тоосун таянып,
Уксаң сонун ушу бар,
Ошо күндө колунда
Уркундун дайра суусу бар,
Уккан жериң баары бар,
Улук Манас баатырдын
Манас аттуу шаары бар,
Кыябына келгенде
Кытайга кыйла каары бар.
Үрбү деген тууганы,
Үрүмчүдө турганы.
Үрбүчү болуп атагы,
Шаары турат бу дагы.
Аркасында Ажыбай,
Анык кыргыз баласы,
Аныктап оку1 кажыбай.
Кутубий деген шаар бар,
Баары кытай колунда,
Кутмандуу калаа баары бар.

акырын-акырын (же аз-аздан, б. а. колдон келишинче) туз жазуу аркылуу (б. а. биринин
артынан бирин жайгаштыруу менен баяндоо (андаг — байыркы түрк тилинде — андай, (же
аны-муну, андай-мындай маанилеринде, андаг — түрк тилдүү злдердин жазма адабиятынын
башталышындагы башталмада пайдаланылуучу салттык туруктуу сөздөрдүн бири), же иран
тилиндеги андах — аз-аздан, акырын-акырын, ансар — араб жазуу-сызуусуна тиешелүү түз
жазуу, биринин артынан бирин чийүү) дегенди туюнткан сөздөрдү жазма адабияттардан окуп,
же кулагы чалып бироөлөрдөн угуп кабыл алып, ага «байыркылардан калган сөз» — деген
кыргызча туюнтманы кошуп окуянын, жалпы чыгарманын башталмасы (зачин) катары пайдаланууга аракет кылган. Башталма «Манас» эпосунда туруктуу болбосо да ар бир чоң-чон
айтуучунун өзү иштеп чыккан — пайдаланган үлгүсүндө болгон өндөнөт. Мисалы: В.В. Радлов
жазып алган тексттердеги жолуккан «Жер-жер болгондо, суу-суу болгондо» — деген ыр саптары даушул эле Сагымбайдын андак, ансар, аглан, акбар, мурункулардан калган сөз» — деген
башталмасы сыяктуу көрүнүш дешке болот. Ошондой эле Саякбай Каралаевдин вариантынын
башында берилген «Түпкү атасы түгөл кан, Башкы атасы баары кан» — деген ыр саптары деле
башталманын бир түрү — озүнчө үлгүсү. Буга караганда жөө жомоктордогу сыяктуу «бар экен,
жок экен, ач экен, ток экен» — деген түрдө болбосо да ар бир чон-чоң айтуучунун өзү иштеп
чыккан, вариантында пайдаланган башталмасы болгон дешке негиз бар.
1 оку. Манасчы бул жерде эпостун өзү жаздырган тексттерин айтып жатат.
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Санжы менен Токолу,
Ошо кезде кыргыздын
Шол жерде оор топону.
К алкаман деген бири бар,
Кара кы ргы з баласы
К ак ушундан билип ал.
Күмөтөй деген ш аары бар,
Манас күткөн кы р к баатыр
Бээжинге чейин баары бар.
Б акай кан деген кары бар,
Б акай кандын турганы
Бабакары дагы бар.
Түрк уулунан арты кча
Мурунку өткөн кыргыздар
Кытайга кы лган чатагы,
Бабакары базары,
Ушу күндө атагы
Кара-Корум1 четинде,
Энесай2 дайра бетинде
Чалыбай деген ш аары бар,
А йта берсе кы рк чоро
Калаасынын баары бар.
А ксы менен Турпандын
Арасында байы бар,
Аталарың жердеген
Алтай ж акта ж айы бар.
Атойнок менен Көкбөрү
Арстан Манас жөкөрү.
Угасыңар жомоктон,
Адабият жогунан
Аталарын жоготкон
Кара кы ргы з баласы,
Кара-Ш аар, Кумулда
Калган кы йла калаасы.
Көкбөрү уулу Көккоён,
Мурун өтүп кетиптир

1 кара курм. Жазылууну «Кара Курум», же «Кара Корум» деп окууга болот. Манасчы
кайсыл үлгүдө айтканы белгисиз. Топонимдин кыргыздар арасында көбүрөөк айтылган жана
кыргыз тилинин өзгөчөлүгүнө ыңгайлашкан түрү — «Кара-Корум». Балким манасчы «КараКорум» дегенди катчы өз билгенине ылайыктап «Кара-Курум» деп жазгандыр, мүмкүн «КараКорум» дегенди эле катчынын жазганы ушундайдыр. Текстке көбүрөөк жолуккан жана кыргыздар арасында кеңири пайдаланылган «Кара-Корум» үлгүсү берилди.
2 енесай — (йэнесай). Бул аталышты катчы буга чейин бир нече жолу «Энесей» түрүндө
жазды эле.
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Кыргыздан чы ккан көп оён,
Аталарың кылганын
А кылмандар энди ойлон.
А лып Алты ш аарыны,
Лоп дайранын жээгинен
Ойрон кылып баарыны,
Түп-түз кылып талкалап
Дүбүрө кандын ш аарыны,
Саңыроо-Саз, Сура-Тоо,
Самсып1 ж аткан кы тай жоо,
Сандыргалуу Манастан
Калган эмес бири соо.
Басып алып маңгытты,
Талкалап алып даңгытты,
Каратып Кара-Куруну,
Кара кыргыз баласы
К атаа ойлобо мунумду.
Котон деген калааңыз,
Көбү кы ргы з, аз калм ак,
Которуп ишин караңыз,
Ж алпы жүрөт сарт болуп,
А лкымдары шишиген
А ккан сууда дарт болуп,
Күчөң шаар эсеттик,
Токсон эки миң Котон,
Толуп ж аты р эсепсиз,
Зарапш ан2 дайра суусу бар,
Санатыңда ушу бар.
Ж ээги толгон калаасы,
Күн батышы жагында
Каржаабас тоонун карасы,
Анда дагы көп калган
Адабият, тарык жок
Акең кы ргы з баласы.
Ж ерин айтам атаңдан,
Ж ээкке салган ш аар үчүн
Ж еркент болуп аталган,
Көбү калм ак, аз маңгул,
Ж етип Манас чаң салган.
Көчүрүп Көөнө-Турпанды,
Көк ж алы ң Манас турганда

1 сансыб. Катчыдан ката кеткен го. «Самсып», же «сансыз» болуш керек эле.
2 зареафшан.
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1сауса.
2 кулысын.
348

Алып келип баарысын,
А лтайга дүкөн курган да.
Баш ы Сооса1 көлүнөн,
Басып өтүп, эл алып
Баранда жүрбөс чөлүнөн,
Күчөңдөгү Ороңгу,
Чоң Бээжинге көчүрүп,
Күм-жам кылып олорду.
Бороон каны н боздотуп,
Боз биябан чөлдөрүн
Ш аар кылып окшотуп,
Кыргынды кы йла салыптыр,
Кытайдын журту корккондон
Тогуз айлы к жолуна
Сепил кылып алыптыр.
Түп атасы түрүктүр,
Алты-Ш аар кытайы н
Түп Бээжинге сүрүптүр,
Эсенкан нечен асылып,
Эгем таала сактаган
Эр Манас эсен жүрүптүр,
Баш тан аяк кыргызың
Манастан калган мүлүктүр,
Бабаң Манас барында
Барча каапыр бүлүптүр,
Алты-Ш аар алган соң
Түп атамдын жери — деп,
Түркстан көздөй жүрүптүр.
Терс-Маёонун жеринен
Текес канын алыптыр,
Тейиш канын кан кылып,
Теминиш кен душмандын
Баарын ж анчып нан кылып,
Каркырадан мал алып,
Калмагына чаң салып,
Кер-Көлдөн алып Оргону,
Нугу турат бу күндө
Оргонун салган коргону.
Калдай Чулу, Кулусун2
Каттам кылып мунусун,
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Илебин менен Каш келди,
Издеп алып баш ка элди,
Нарындын аты Суңшоону,
Абыдан алып ошону.
Ланги-Таба, Бойгутту,
Абыдан көзүн каратып,
Улук кы лы п нойгутту,
А кбалтанын Чубагы
А ким болуп сурады,
Атаңардан калган сөз,
Аңдап көргүн буларды.
Даңгүлдөн алып Кеминди,
Ш аш пай окуп кыргыздар
Даамын таткы н кебимди,
Бузуп Булагасынды1,
Акунбешим чоң, бааша
Мунун деми басылды,
Манас бабаң барында
Баары каапы р журтунун
Дүмүрү калбай казылды.
Канап Каар Бултаны,
К ара-Балта атанып,
Карап турат бу дагы,
Мүдүнаала2 жаң-жуңду
Бүлүндүрүп уш уну,
Мерки ш аа дегендин
Учуруп сыймык кушуну,
Сыртынан алды Тулусту,
Талас болуп атанып,
Дагы турат мунусу.
Кетелик ш аарын алганы,
Олуя-Ата атанып,
Ушу күнчө калганы.
Түлкү-Башы, Сайрамды
Түпкү аттарын которуп
Түзөгөн нечен жайларды.

1 баласагунды. Жазылышты «баласагунду» — деп окуш жөндүү. Вул топоним «Баласагун», «Булагасын» түрлөрүндө аралаш жолуга берет. Манасчы өзү кайсыл түрдө айтканын
тактоо мүмкүн эмес (балким ал өзү да аралаш айткандыр, андай учурлар кездешет). Мурдагы
китепте көбүрөөк үлгү «Булагасын» берилди эле. Вул жерде деле ошол айтылган өңдөнөт.
Анткени сөзгө уйкашкан «басылды» Баласагунга караганда «Булагасынды» дегенге алда канча
жакыныраак келет. Сагымбай «Баласагун» дегенге «басылды» дегенди уйкаштырбайт эле.
Топоним текстке «Булагасынды» түрүндө берилди.
2 муднаала.
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Казы-Курттун1 учунан,
Казат кылып ушундан,
Мангул, кы тай, калмагын
Маалым кы лды к китепке
Баарын басып алганын.
Камап барып салганын,
Кара-Моор көлүнөн,
Каапырынан түк койбой
Карга учпаган чөлүнөн,
Ополго чейин ойгонун,
Ойдо Кара-Кумунан,
Китебине ж азы лды
Ойрон кылып койгонун.
Сыр жагы нда Кызыл-Кум,
Окугандар билесиң
Сырттандар кы лган кызыгын.
Апары Сыяп тушунда
Алдырган экен бабаңар
Кейкөөскө2 ушунда
Ташкенде болгон Сал-Арык,
Баш тагы өткөн бабаңдын
Бар нускасын салалы к,
Сам арык — деп, бири бар,
Сагымбайдын сөзү — деп,
Заманыңда билип ал.
Кейкөөс арык дагы бар,
Кытайдан мурун эрендер
Ээлеп жүргөн чагы бар.
Эки жүз ж ы лга чамаалаш ,
Ээ боло албай көп алаш ,
Маңгул, кы тай алыптыр,
Китебинен көрөсүң,
Панускан бааша турганда
Манас уруш салыптыр,
Көкөтөйүн кан кылып,
Көңкү журтун алыптыр.
Он эки кап ка Таш кенди,
Оолакка айдап баш ка элди,
Алып берген алаш ка,
Арбагына дуба кыл

1 казы куртдан. Катчы ката кетиргендиктен стилдик мүчүлүштүк пайда болгон. Сөздүн
туура үлгүсү — «Казы-Курттун ».
2 кейкеүске.
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А кырет кеткен Манаска.
Бу Түркстан жериңиз,
М урунку аты Нааманды,
Б узукту Манас салган соң,
А раниктин ш аарына
Адамы качы п камалды.
Н аамандыктын баарысы,
Ж аш ы менен карысы
А раникке барганы,
А раникте Ашарсуу,
Аны да Манас алганы,
Наамандын кени экен — деп,
Наманген атка калганы ,
Далил коюп айтайын,
Болжоп көргүн баарысын,
Боло койбос ж алганы ,
А нж иянда Алооке,
А йтылып к атк а ж азы лды
Ал жолу аман калганы ,
Алтайдан көчүп эр Манас,
А зырланды бу күндө
Алоокеге барганы.
Алооке деген кыйын кан,
Мажусу динде дини бар,
Л аанатка сыйынган.
Эң башында ж азылды,
Эсенкандын балгери
К ыргыздан кыйын чыгат — деп,
Балдан көрүп асылды.
Дөгөн1 аттуу баатыры
Тогуз жүз аскер кол менен,
Тополоң түштү акыры,
Тогуз жүз төөдө чай менен
Ж олукту Ж олой каапыры,
Көрүнгөнүн соо койбой,
Ж оготту Манас баатыры.
Алты мин аскер кол менен,
Аксыдан чыгып жол менен,

1
доган. Жазылыш «Догон» катары окулат. Ушул адам атын атоодо же манасчыдан ката
кеткен, же катчы анын айтканын туура эмес жазып койгон — бул каарман алтай калмактарынын башчысы, Таргындын кунун алмак болуп Манас менен согушкан, ал окуяда аты
Дөгөн деп аталат. Валким «дөгөн» дегенди катчы «доган» түрүндө жазышы да мүмкүн.
351
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Эрибес1 кара зоо менен,
Тез-Ашуу2 деген бел менен,
Челишип Манас эр менен,
Жалгыз башы кутулду,
Жан-жоросу баарысы
Жааннамга3 тутулду.
Жаш күнүндө Манасты,
Жашатпайм! — деп, алашты
Алты кытай, он маңгул,
Кырып салды дап-даңгыл.
Кырк кызыл нар төө калды,
Кызмат кылып жүргөндөн
Он уйгурлук жөө калды,
Оёнуң Манас барында
Ойротко минтип чаң салды.
Уйгурдан он бир кишини
Улуктары жиберген,
Кесип кулак, мурдуну,
Бүтүргөн Манас ишини,
Китеп болуп жазылды,
Кан Дүбүрө4 баш болуп,
Кара кыргыз Манаска
Канча каапыр асылды,
Ал асылган каапырлар
Түгү калбай кырылып,
Дүмүрлөрү казылды.
Бул айткандын баарысы
Мурунку болгон иштери,
Бу сапарда эр Манас
Баргана5 журтун издеди.
Апары Сыяп бабам —деп,
Атамдан калган Анжыян
Акыры издеп табам — деп,
Алда таала буюрса,
Алоокени чабам — деп,
Алашым аман бар турса,
Алууга келер чамам — деп,
Атасы башка кытайга

1 эрибес. Жазылуу жер аталышы болушу керек. Балким кары эрибес зоо маанисинде
айтылышы да ыктымал.
2 тез ашуу. Топонимдин аталышы «Түз-Ашуу» болуусу да мүмкүн.
3 жгнмга.

4 дубиреу.
5 фргане.
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Салайын акы р заман* — деп,
А такеси бай Ж акы п
Ч акы рты п алды каш ы на,
Кызыл кийип* үстүнө,
Ороду сары башына.
Сары селде* чалынып,
Ж аратканга ж алы ны п1,
Ж ар-жоросу* баарысы
Ж аны нан чочуп сабылып,
Алты ж ы л жүрүп казатта,
Абыдан калы п азапка,
Алты айга толук2 ж атпады к,
Арнаган насипти3 татпадык.
Алда эмине кылат? — деп,
Ачууланса бу канкор
А та уулудан түк койбой,
А ж алдан мурун кырат! — деп,
Урунарга тоо калбай,
Ушалап келдик далайды
Уруш арга жоо калбай,
Түп Бээжиндик болбосо,
Учураган соо калбай.
К алкы кылды бушманды:
Каарданып бу канкор,
Кайдан дагы тапты экен
Кармашуучу душманды?
К аканга кантип барабыз,
Калаасын көргөн бир ж ан ж ок,
Калбаны кантип салабыз?
Бээжинге кантип барабыз,
Беш айлы к жол арабыз,
Мээнетке бекер калабыз,
Белин Манас байлады,
Бет алып кимге барабыз?
Мордун кара көлү бар,
Бөсөктүн4 ж азы чөлү бар,

1 чалыныб. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган туура сөз — «жалынып».
2 тотаз. Жазылыштан маани чыкпайт. Контекстке караганда бул жерде «толук», же
«туташ», же түноп» сыяктуу сөздөрдүн бири келүүсү зарыл эле.
3 насипти. Мурда жазылгандын үстүнө башка адам (кол тамга негизги тексттерди жазган катчыныкы эмес), башка сыя менен сөз жазган. Эки жазуу чатышып, мурдагысы да,
кийинки жазылганы да окулбайт. Мурдагы жазылган сөздүн эң акыркы тамгасы «и» экенин
гана так айтууга мүмкүн. Контекстке караганда «насипти» — деген сөз туура келер эле.
4 бөсекдин.
23

-

2225
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Орустун орчун эли бар,
Д алиги1 аттуу ш аары бар,
Тамашанын баары бар,
Кызылды Манас кийиптир,
К ыргызга кы лар каары бар,
Кызылды эндей ж ам ы ны п,
Кылар иш и дагы бар,
Сарыны баш ка чалган соң
Бир шумдук кы лар чагы бар!
Муну айтыш ып баарысы
М уңайышып калы ш ты .
Кобурашты көпчүлүк,
Кылат экен бирди — деп,
К ыргызга түштү көп түлүк.
К алм актан болгон мусулман,
К ары-ж аш тын баарысы
Кайгыдан өңү бузулган,
М аңгулдан болгон мусулман,
Балакет эми болду! — деп,
Баарыны н өңү бузулган.
К азак, кы ргы з алаш ы,
Карап турса бей күнөө
Каарданды Манасы.
Сөйкөнөргө тири2 ж ан ж ок,
Эмине болду сага? — деп,
Сөзүн сураар бир ж ан ж ок.
Кеңешин билер тири ж ан ж ок,
Кекенесиң кимге? — деп,
Кебин сураар бир ж ан жок.
Үшү кетип көпчүлүк,
Ушу3 күндө кыргызга
Үстүнө түштү көп түлүк.
А кылы калбай көпчүлүк,
А лаш ка түштү көп түлүк.
Арстан Манас баатыры,
Айбатын салып акы ры ,
Астыңкы эрди албайып,
Үстүңкү эрди далбайып,
Алмуруту сеңирдей,

1 далиги.
2 тири. Ушул түрдө айтыла берет, бирок сөздүн формалык жана маңызы боюнча туура
үлгүсү— «тирүү».
3 ошы. Жазылышты формалык белгисине карап «ошо» — деп окууга болбойт, бул жерде
талап кылынган үлгү — «ушу».
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Айбаты албарс темирдей,
Муруну тоонун кырдачтай,
Муруту чөлдүн камыш тай,
Көзү көлдүн буткулдай,
Каарданып караса,
Көрүнгөндү жуткундай,
Ар мүнөзүн караса,
А жыдаар болсо туткундай,
А лтын менен күмүштүн
Ширөөсүнөн бүткөндөй,
Асман менен жериңдин
Тирөөсүнөн бүткөндөй,
Айың менен күнүңдүн
Бир өзүнөн бүткөндөй,
Алды калы ң кара жер
Ж ерлигинен түткөндөй.
Ай алдында дайранын
Толкунунан бүткөндөй,
Ободогу1 булуттун
Салкынынан бүткөндөй.
Асмандагы ай-күндүн
Ж аркы ны нан бүткөндөй,
Көркү калча, көзү тик,
Көбүнө айтса сөзү тик.
Жолборс билек, таш жүрөк,
Ж ооруну калы ң, ж ар кабак,
Ж оругуна карап бак!
А йкожо берген кылычын,
Аңдагын мунун кылыш ын,
Атасы Ж акы п болсо да
Мойнуна койсо кылмыш ын
Кайсаса канын төгүүчү,
Карагын сурак кы лы ш ы н,
Ж аны н калбай аянып,
Ж атпай чы кты үч түнү
Ж алаң кылыч таянып.
Ч ы канак жерге салбады,
Чы рым уйку албады,
Сырын билген чоролор*
Коркуп ж аны калбады.
Тилимди билген журт болсо,

1 хауадагы. Сөздүн бул түрдөгү жазылышы адатта «абадагы» делип окулат, бирок бул
жерде маани туура ачылуу үчүн «ободогу» — (бийиктеги) делиш жөндүүрөөк.
23*
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1 өкиматды.
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Тилим менен келсин! — деп,
Тил билбеген журт болсо,
Тилмечи жооп берсин — деп,
Өзүмдү билген ж урт болсо,
Өзүмдү билип келсин — деп,
Өзүмдү билбей калгандар
Өкүмөттүү1 Манас — деп,
Сөзүмдү билип келсин! — деп,
Кабар салды калкы на,
Кара кыргыз ж алпы га,
Үч уруу болгон казакка,
Ж арлы гы ж алган болот — деп,
Калбаңар — деп, азапка.
Бир жумадан, бир ж ума,
А лаш ты ж ы йы п ж упж уда,
Атасы Ж акы п кары бар,
Акылмандын баары бар,
А кбалта, Ошпур дагы бар,
Бердике менен Дамбылда,
Берендердин баары бар.
Б айж игит баатыр дагы бар,
А йдаркан, Үмөт ал да бар,
Айдаркан уулу эр Көкчө,
Баары келген чагы бар.
Үмөт уулу Ж айсаң бар,
Өлүмдөн коркпос көп ж андар,
Билдин жүгүн кийгендер,
Бири миңге тийгендер,
Ж арагын темир кийгендер,
Ж алгы зы санга тийгендер,
Башчысы Б акай кары бар,
Баатырлардын баары бар.
Күлдүрдүн уулу Чалыбай,
Күлдүргүчү А ж ы бай,
Кыргызда кыраан Кутунай.
Кара токо М ажиги,
Камбар уулу Чалиги,
Сары үйшүндүн Сатайы,
Алчындардан Атайы,
Үйшүндөрдүн Үмөтү,
Үмөт уулу Ж айсаңы,
Аргын Каракожосу,
А кылга дыйкан кошосу.
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Бообек, Ш аабек, Шүкүрү,
Болбогон иште бикири,
Арбаңдардын Алтайы,
Астына келди ж ыйылы п,
А кылмандын далайы.
Дөрбөндөрдүн Төртайы,
Төп сүйлөгөн сөз ж айы ,
Төлгөчү кара Төлөгү,
Төгүн эмес өнөрү,
Агыдай далы көрүүчү,
А кыр заман оодарып,
Ашкере айтып берүүчү,
Топтун башы Токотой,
Эл белгиси* Элеман,
Эр Манастын тушунда
Нечен албан эл алган,
К алк башчысы Калкаман,
К айраты на чыдабай
Кабылан Манас баатырга
Качып барган аркадан.
Сырттан Сыргак, Сереги,
Сырттан Манас баатырга
Кысылса тийген кереги.
Кош баш карган Ы бышы,
Козголбойт ар кез кылыш ы.
Алымдын уулу Алакен,
М анжурия калмактан
М анжуусуна бек койгон
Бааты р М аж ик бар экен.
Караңгыда кол жүрсө,
К азатка ыраак жол жүрсө
Карсактын* изин жаңылбас
Кадыр ж айнак Шууту —
К алктан чы ккан куусу,
Түн ичинде кол жүрсө,
Түмөн алаш жол жүрсө
Түлкүнүн изин жаңылбас
Түмөн ж айнак Шууту —
Түмөндөн чы ккан куусу,
К азактардан Ж оорунчу,
Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу,
Ш ыңгынын уулу Кербени,
Ш ыпты каш ка Дөрбөнү,
Бөрү жолдуу Бөгөлү,
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Ы раман уулу ыктуусу,
Эр Тазбаймат мыктуусу1,
Казат десе камданып,
Карш ы жоого чыкчуусу.
Көй баатырдын баарысын
Көруңүз ж ы йы п алыш ын.
Акбалтанын Чубагы,
Арстандын бири бу дагы.
А йкөл Манас баатырдын
Иш кылуучу убагы.
К ырктын башы Кыргылы,
Кылымды жеңген дыңгылы,
Каш ына келди ж ы йы лы п,
Кадыр Алда колдо! — деп,
Бир кудайга2 сыйынып,
Набаттардын Калдары,
М ажилиске* ж ы йы лган
Атпай* кыргыз балдары.
«Нурку түбүң Угуз кан,
Улук журтсуң мурунтан»,
Баатыр Манас кеп айтат,
«М ажилиске жыйылдың,
Баарың уккун! — деп, айтат. —
Бабаларың баарысы
Бакдатта3 болгон турагың,
Кырга чыгып, кы рк уруу
Кыругуз болгон убагың,
Кылар ишти ойлонуп,
Кыргыз, к азак курадым,
Атамдан калган ж ер үчүн
А ттанганы турамын,
А кылмандын баарынан
Бабаңардын жоругун
Баш тан-аяк сурадым.
А ркы атаңар Алаш кан,
Ал кезекте адамдар
Намысына талаш кан,
Тыргоот деген баласы

1мыктысы. Сөздүн туура үлгүсү ушул түрдө. Бирок бул жерде уйкашкан сөздөргө (ыктуусу,
чыкчуусу) караганда манасчы «мыктуусу» түрүндө айткан дешке негиз бар. Оозеки сүйлөөдө
«мыктуусу» катары да айтыла берет.
2 кудайга. Сөздүн уңгусун буга чейинки тексттерде катчы дээрлик «Хдай» түрүндө жазып
келген эле.
3 бгдадда.
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Ислам динин кош көрбөй,
Катарынан адаш кан.
Мурункусу Муса экен,
Алда менен сүйлөшүп,
Талабына бу жеткен,
Момундук сүйүп, дин ачкан,
Болбой турган каапырлар
Ф араонду1 көздөй көп качкан,
А кыр заман дегени,
Анын арка жагы нан
Азирети Ы йса2 келгени,
Ал убакта караган,
Анын асты жагы нан
Маңгул, татар тараган.
Татарга тууган дүк болду,
Фараондун динин тутканча
М урдарлык менен шүк болду.
К анчалы к айтса тил албай,
Кадырын диндин биле албай,
Каламын — деп, калганы,
Ж аш ы түгүл карганы,
Тыргоот аке балдары
Калмак болуп алганы.
Баш ы нда маңгул калганы,
Алда таала бир үчүн,
Ак ислам дини үчүн
А кыр бүгүн мен турам
А аламга түйшүк салганы,
Ж ыйылдыңар бу топко
Уругуң алаш зардалы,
Бабамдан калган жер үчүн,
Бадирек кы тай эл үчүн
Д аярландым бу күндө
Банумду3 көздөй барганы.
Банум* ш аар Кебилди4,
Баарын келди жоктогум
Бабамдан калган элимди.

1 фргонды.
2 гысы.
3 банмды.

4 кабилди (сөз «к» (ки) аркылуу жазылган. Кыргыздар оозеки сүйлөөдө бул топонимди
«Кабыл» катары айтышат. Бирок бул жерде сөз «Кебилди» түрүндө айтылса керек. Анткени
ага уйкашкан кийинки ыр сабындагы сөз — «элимди».
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Кытай айткан Нааман — деп,
Кыйратып түрк алган соң
Түркстан — деп, айткан кеп.
Карыядан кеп уктум
Бабаңдан Багдат1 калган — деп,
Баатырлардан көп турсуң,
Барсыңбы айтар ж алган — деп.
Ш ирине2 чөлү Дагыстан3,
Айныбайм ага барыш тан,
Келер тоо Б атпакты ,
Басып Ж окот4, Бетпакты
Арчын5 калаа Күлтике6,
Алда таала буюрса
Алармын аны ж еп-ж еке.
Кийип7 менен Кырымды,
Кечирип кы йла кылымды,
К ызыл баш ка, тарсага,
Кылармын кы йла чырымды,
Кыргыз уулу болгонуң
Аларсыз акы р сырымды,
Сапардан калган сай каш ка
Санатармын ж ы лы ңды .
Кебилстан, Бадакш ан,
Кенебей ж атыр кан ча ж ан
Сакалат менен тарсадан,
Айтып, наама* жиберип,
Азирет Аалы улааты*8
Болтура албай чарчаган.
Каапырга каар салбасам,
А нж иянда Алооке,
Кара ж аным тынчыбас
Калаасын бузуп албасам.
Чарж уй менен Букарды,
Чамасын көрүп буларды,
Өзүңөр да билесиз,
Өлбөй адам турабы.

1 бгдад.
2 шрине.
3 дагыстан.
4 иход.
5 арчын.
6 күлтике.
7 кийф. Кыясы Киев шаары маанисинде го.
8 олады.
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Кундуз менен Талканды,
Баш ы Бабыл, Дарканды,
Басып келдик бу жолу
Барскан менен Сарканды.
Алда таала ж ар берсе,
А лармын — деп, далайды,
Атамдан калган ж ер экен,
Н амысты кы ргы з санайбы,
Ы нтызар болдум алууга
Ы спара менен Алайды.
Ж акы н ара күн болду
Ж айы н уктум Каш кардын,
Ж ары м болуп мусулман,
Ж ан а кайты п бузулган,
Санаам тынбай турамын
Ж ап аа тарты п1 ушундан.
Бузулганы Каш кардын
Мындан мурун үч болду,
Түмөн2 суусун ж акалап,
Дүүлүккөнү күч болду.
Үч Турпанда Каар аяр,
Ожодунун3 баары аяр,
Угуп-көрүп биздерди,
У руш ка жүрөт дап-даяр.
Түп атаңар түрксүң,
Дүмөк салган душманды
Түк ойлонбой жүрүпсүң.
Атаңдан калган жериңди,
Алаш уулу болгонуң
Айлыңдан бир кой жедимби,
Алдырып коюп кы тайга
Намысың жоктон жүрүпсүң.
Ч апкан балта өтөбү
Чакырлоонун таш ына,
Нелер келип, не кетпейт
Эр ж игиттин башына,
Өлүм ж агы н ойлонуп,
Өмүр тиле жаш ыңа,

1 жана кайтыб. Бул эки сөз жогорку сапта бар. Кыясы катчы жаңылыштык кетирип,
мурдагы турган сөздөрдү кайта жазып алса керек. Анткени бул ыр сабынын тутумунда ал
эки сөз туура милдет аткара албайт, контекстке караганда бул жерде талап кылынган сөздөр
«жапаа тартып» же ушул маңызды туюндурган башка сөздөр.
2 тумен.
3 ожодының. Кыясы ожоду эл, уруу, же шаар аты го.
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Өмүр берсе ж аш ы ңа,
Б ак берсе кудай1 башыңа
Кеткен душман дос болуп,
Кайта келер каш ыңа.
Алты-Ш аар уйгурду,
А дегенде аттанып,
Алдык ошо кургурду2.
Кайып менен Мунарды,
Ы малайдын ж уртунан
Ы раатын көрдүң буларды,
Кудай билет мен Манас
Дүйнөдөн өтпөй турарды.
Абунасыр — А йкожо,
Аскерде жүрөт ал кошо.
Оолаттык3 Ороңгусуну,
Ойлонгун журтум ушуну,
Даңгыттын каны Дүбүрө
Учурдук сыймык куш уну.
Бегүш, Көйүш аяры н —
Берди кудай аларын,
Агыдай менен Төлөгүн,
А ярларын бир кы йла
Алдыңар андан бөлөгүн.
Таскыл менен Чүкүрүк4,
Кылып жүрөт кы зм атты
Ж ан аябай жүгүрүп,
Ж айы н билген душ мандар
Ж аны нан өзү түңүлүп.
Танабул менен А рдалык,
Айбатыңдан түрк уулу
Таланды кы тай көп калы к,
А нжиянды алууга
Талап кылам көз салып.
Маңгул, татар, түрүктүр,
Бабаңар башын көтөрүп,
М ажусу дин кытайды
Түп Бээжинге сүрүптүр,
Андан мурун кы тайлар

1 хдай. Сөздү бир аз эле жогоруда катчы «кудай» түрүндө жазган болчу.
2 кургзды. Катчыдан ката кеткен. Жазылуудан маани чыкпайт. Контекстке караганда
бул жердеги талап кылынган сөз — «кургурду».
3 олактык. Жазылыштан маани чыкпайт. Катчыдан ката кеткен. Талап кылынган
туура сөз — «оолаттык» — кетирдик, оодурдук маанилеринде.

4 чүкирик.
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Нааманды жердеп жүрүптүр.
Н ааман уш у Түркстан,
Намыс үчүн бел байлап,
А тыш ып өлгөн канча ж ан,
Ал убакта Туран кан.
Атын уктуң Туранды,
Айбатынан чыдабай
К аканга каапы р жөнөлдү,
Каны суудай төгүлүп,
Кайрат кы лган каапы рлар
К азатынан көп өлдү.
Кытайдын барган ж ери ж ай,
Кылымдан аш ы к эли бай,
Асаңги деген жери бар,
Алтындын чы ккан кени бар,
Шибеңгүү1 деген чөлү бар,
Шибеңгүү чөлдүн сыртында
Теңир-Ноор көлү бар,
Теңир урган турандын2
Анда дагы көбү бар.
Кимсиң десе калм ак дейт,
Түгөнүп калган түрк уулу
Андан ары түк билбейт,
Түрк уулусуң — деп, айтса,
Куруп калсын ушу ж урт,
Кулагына түк илбейт.
Кытайдын түбү Кабылдан,
Түбүндө кылып терсилик3,
А йтканы н кылбай Адамдын,
Өзү менен тууган кызды алып,
Касы*4 болуп сабылган,
Акыреттен кагылган,
А нж ы -манж ы Таңшаңга
Арбып алып жабылган,
Ата жерин көрө албай,
Н аала кылып зарылган.
Бу кытайдын колунда
Дүнүйөнүн көбү бар,

1 шеңгуу. Бул топоним башка жерлерде көбүнчө «Шибеңгүү» түрүндө аталат.
2 турңдын. Кыясы катчыдан ката кеткен өңдөнөт, контекст боюнча бул жерде сөз «туран» эли, «туран» уруусу жөнүндө бара жатат.
3 терсилик. Терс аяктык, терстик, тетирилик маанисинде.

4гасы.
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Түп Бээжинден ары ж акта
Түңгүштүн кар а көлү бар.
Себендин дайра суусу бар,
Бир булуңу миңден ш аар,
Ж ер сонуну уш улар,
Ж еринин аты Салаңгүү,
Ж еңип адам аларбы,
Алда таала буюрса
Жеңбесем да каапы рга
Ж етип уруш саламбы.
Аспи Искендер паңууну1...
А лда таала буюрса
Албасам да каапы рга
А йкын билгин калай ы к
Аттанып уруш салууну.
Ж ан а кы тай колунда
Текши-Арыш тын чөлү бар,
Теңир-Ноор көлү бар.
Теги Манас тирүүндө
Тек ж атпас — деп, көөнүңө ал,
Көкө-Ноор көлү бар,
Гүбү-Шаму2 чөлү бар,
А та тилин албаган
Ант урган кы тай көбү бар.
Кабылдын уулу кы тайды ,
К алайык билбейт мындайды.
Баш ы нан касы күнөкөр,
Бадырек дүйнө бепбекер,
Бара берсек асылып,
Каратууга көз жетер.
К араткан менен нетербиз,
Капылет өлүм кармаса,
Бир күнү өлүп кетербиз.
Алаш уулу болгондун
Арасын ачпай койгон соң,
Абыдан түпкө жетербиз.

1 паңууны. Ыр сабы мааниси боюнча да, башка белгилери (уйкашуу, башка ыр саптары
менен тутумдашуу ж. б.) жактан да өзүнчө элким калып, асты, же үстү жагындагы саптар
менен байланышпайт. Эгер бул ыр сабын такыр эле сызып салса да контексттеги үзүлүү анча
байкалбайт («Алда таала буюрса» деген ыр сабынын бири бирине өтө жакын чөйрөдө кайталанып жатканын эске албаганда). Кыясы манасчы оюн айта албай жаңылган өңдөнөт, же
анын айткандарын жазбай калтырып кетип, катчы жаңылган. Канча сап ыр, эмне ой үзүлүп,
же айтылбай, жазылбай калганын болжолдоо кыйын.
2 губи шаму.
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Орто-Азия, Түркстан,
Ошо ж ак к а барууга,
Ойдо ж аткан каапырга
Оюлтуп ойрон салууга
Баш ы м ооду, калайы к,
Бабамдан калган жер үчүн
Б агдатка1 чейин алууга.
К ырк уруу болгон кыргызда,
К азак-кы ргы з атанып,
Калкыбыз өстү Ж ылдызда.
Алтай тоо болду жерибиз,
Алаш урук элибиз,
Алтындын учкан зерибиз!
Орто А зия, Түркстан
Ойлонуп көргүн калкы м сен,
Көрүп келдиң көзүңөр,
Көөнүңө салдым Манас мен,
Туулмак бар, өлмөк бар,
А к ж азганын көрмөк бар,
Алда берген аманат*,
А жал* келсе бермек бар.
Аттангандан тартынба,
Айтууга калсын артыңда.
Кытайды сүрүп жапыргын,
Кылдайын койбо каапырдын,
К аяш а кылган душмандын
Канын суудай сапыргын.
Көптүгүнө ишенген,
Көңкү кы тай каапырды
Көрүп турсуң көз менен,
А ягың чыгар кишенден,
Арбынмын — деп, ишенген,
Арбак урган каапырга
Санын бириң өлтүрүп,
Зары кпай аяк чечиңер,
Саныңды чыгар кишенден.
Кайнап ж аткан Каканчын,
Каспан, Кирче, Бакбурчун,
Чы лабалы к Чынмачын,
Баш кы ш аар Бакбурчун.
Кантун, Күүш2 калаа бар,

1бгдадка.
2 кууш.
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Кудай урган каапырың
Кумурскага барабар.
Туңша ш аар, Көңкөшү1,
Ар тарапта көп ж атыр
Атагы ж ок өңгөсү.
Ары ж агы Маңгүбө2,
Ант урган кы тай асылбайт
Түрк уулунан өңгөгө.
Түрк уулу түпкү душ маны,
Түгөнбөйт — деп, түрк уулун,
Түбүнөн берки бушманы.
Кабылдын уулу кытайды,
Кара журт билбейт мындайды.
Орто Бээжин, чет Бээжин,
Ойлонуп акы л жетпейсиң,
Оболдо кудай буюрса,
Душман болгон каапырды
Тууган кылып алам — деп,
Түрк уулу кайдан эптейсиң.
Номдун3 уулу Ж апасты
Ушу жерде ж аты ш ты ,
Аралаш ып, ант урган,
Кабылдын калган тукуму
Кайдан бизге каты ш ты .
Катыш ып келип турганын,
Калайык көрүп турсуңар
Калмак кылып бурганын.
Ж ы йы рм а бир ата болуптур,
Кабыл менен Тыргооттун
Бери болсо арасы
Беш миң ж ы лга толуптур.
Туугансың — деп, биздерге,
Кал — деп, мында азгырып,
Калмактын көзүн оюптур.
К алмак элек биз дагы,
Кайта жеңип иш агы
Түрк уулу болуп бөлүнүп,
Азыр карап турабыз
Түрмөгүң ж уртка көрүнүп.
Адамдан бери карата,

көңкеши.
маңгүве.
номның. Бул адам аты кээде «Ном», кээде «Нук» делип аралаш атала берет.
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Алда таала буйругу,
Азып кетти бир кы йла
Түрк уулунун уругу,
Осол дебей калайы к,
Ойлонуп көр мунумду.
Түрк уругу аз эмес,
Кытайдан бөлөк кылымдан
Түбүнөн бери кас эмес.
Бабаң Туран тушунда
Кабыл уулун түк койбой,
Баарын сүрүп ушунда
Бакбурчунга камаган,
Баатырсыган кытайдан
Баш көтөрөр калбаган.
Адамдан кийин он ата,
А зирети Ном болгон,
Ай ааламдын баарына
А ккан дайра суу толгон1,
А кыр ж алган дүйнөнүн
Алааматы бу болгон,
Андан мурун бөлүнүп,
Касылыгы көрүнүп
Кабыл деген жоголгон,
Кабылдын уулу кытайдыр,
Арты кайдан оңолгон,
Аа кош улуп түрк уулу
А зганы кы йла жоголгон.
Жоголбосо неткени,
Ж олдош болуп кы тайга
Баш ы ңда маңгул кеткени,
Калып алып кытайга,
Тыргоот аке балдары
К алдык — деп, түпкө жеткени,
Каадалап түбүн биле албай,
К алмак болуп кеткени.
К алсак — деди, казактар,
Кала албай кошо жүргөндөн
К алкы бүтүн казак бар,
Намыс кууган ж игитке
Албан түрлүү азап бар.

1 болгон. Катчыдан кеткен ката, контекст боюнча талап кылынган туура сөз — «тол
гон».
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Азабын алып мойнуна,
Агызып ж аш ы н койнуна,
Аңдап кулак салыңар
Азыркысын Манастын
Ар түрдүү кы лар ойнуна.
Кылымга тиер чатагың,
К ы ям атка тим барар
Кыргыз, казак атагың!
Калар калм ак тил албай,
Кадырын диндин биле албай.
Билдирип айтам сиздерге,
Миң ж алы нсак кы тайга
Бирлигин бербес биздерге,
Санаам турат бу күндө
Нааманга сапар издээрге.
Баш ы Уркун, Энесай1,
Ж апас2уулу ж атты ңар
Алтайды жердеп ж айм а-ж ай,
Араңарда Манасты
Азыркысын чыгарып,
Арбак берген бир кудай.
А лтайда алаш ж аты пты р,
Аңдабаган капылдыр,
А зия сенин акыңдыр,
Каш ыңда турган казактан
Калабалуу калм акты н
Эсеп кылсаң эки ата,
Биле албасаң бир ата,
Бизге ошондой ж акы нды р.
Ж акы н да болсок ж оолаш ты к,
Ж айды билбей койгон соң,
Ж амандаш ып доолаш тык.
А йтканды билбей койгон соң,
Араны ачып оолаш тык.
Азмасы кирди тил алып,
Ак ислам динди алып,

1 енесей. Сөздү манасчы «Энесай» түрүндө айтса керек. Катчы Ы. Абдыракманов географиядан мыкты кабары бар адам эле. Топонимди ал Енесей — «э» аркылуу эмес, «йе» менең
жазган. Кийинки ыр сабындагы буга уйкашкан сөз — «жаймажай». Буга «Енесейге» караганда «Энесай» тагыраак уйкашат. Буга караганда манасчы айткан үлгү «Энесайды» катчы
өзү кабары бар «Енесейге» айлантып жазган дешке болот.
2 яфыш. Кыргыздарга түп ата эсептелген Нук пайгамбардын бул уулун адатта кыргыздар Жапас деп аташат. Манасчы деле ушул үлгүдө айткан дешке негиз бар. Анткени бул
ысым тексттерде кээде «Яфыш», кээде «Жапас» түрүндө аралаш кезигет.
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Ант ургурдун кыйласы
А тыш ып жүрөт чан салып.
Нумороддун1 тушунда,
Тил бөлүнүп ушунда,
Биринин тилин бири албай,
Ар канча айтса тил албай,
Бет-бетинен кетиш ип,
Тарап кетип көпчүлүк,
Талабына жетиш ип,
Урук-урук болушуп,
Н урку болуп конушуп,
Тарап алып кетиш ип,
Талабына ж етиш ип2,
Кабылдан калган жер үчүн,
К алкы кы тай эл үчүн
Бээж инди кытай алыптыр,
Түрк уулунун кыйласын
Мээнет басып калыптыр.
Маңгул менен калмагы
Бакбурчунга караш ып,
Барып ж аты п алганы,
Байкап турсам түрк уулу
Баш көтөрөр калбады.
Сербия, И талия
Сенделип төмөн барганы.
Орус менен немиси
Ой деңизде калганы ,
Ойлоп турсаң бу дүйнө
Опасы ж ок ж алганы ,
Оолугуп турам бу күндө
Орчун Кокон, А нж иян,
Ошо ж ак к а барганы.
К ызыл түмөн дайрасын3,
К ызыл чоктуу кытайдын
Кетирмек үчүн айласын,
Кыргыздын издеп пайдасын,
Жүр-жүргө алып көчүрүп,
Жүдөтпөсүн майдасын.

1 нмроддын.
2 жетишиб. Ыр сабы кол жазманын (22-бет) сол тарабындагы ачык жерге ылдыйтадан
когору карай кыйгач жазылган. Ушул эле ыр сабы төрт сап жогоруда да бар. Атайын,
канасчынын өз ыгы катары кайталанып жатканы, же жаңылыштык кеткени белгисиз.
3 дайрасын. Ыр сабы мыктысын, тыңын, кыйынын деген маанини туюнтат.
84 - 2225
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А та1 уулулар, малдуулар
Алайды барып жайласын,
Баш ы Ж ы лды з, К аркыра,
Байкаган жетер баркыма,
Баш тартпагын өлүмдөн
Бабаңдын кы лган наркына.
Кер-Көл, Турпан арасы,
Кар жаабас тоонун карасы,
Бура-Талаа, Сары-Арка,
Бу да калсын алаш ка,
Бузук экен иш и — деп,
Букараң айтар М анаска.
Эчки-Такалаган жер,
Оң тарабын Эртиш дээр,
Баш ы жайлоо Буурул-Түн,
Байкагы н барың бүгүн күн,
А як ж агы Аягүс,
Аңдагын журтум тептегиз.
Арал бою Сары-Арка,
Айттым бүгүн бу к ал кка,
Эдил, Ж ай ы к эки суу,
Эң аягы мына бу.
Аз келбес алаш уулуна,
Азыр турган кара журт
Айтыңар жооп мунума,
А кылыма бул келди
Азиреттин Кара-Тоо,
Ага дүкөн курууга.
Калганың калгы н бу ж ак к а —
Кара деңиз оюна,
Тарбагатай, Ара-Тоо,
Эсил2 суунун боюна.
Элди баштап барууга
Не жумуш түштү көңүлүм,
Көчүүгө калды көңүлүм,
Көрүп турсуң баарыңар
Күсарыш менен Көбүлүн.
Күн чыгыш ж агы ң Ш иберди,
Көрбөгөн жерге баргын — деп,
Зордобосмун силерди.
Алтай да ата жериңер,

1 аты. Кыясы катчынын катасы, талап кылынган сөз — «ата».
2 эсил. Эдил эмес, өзүнчө аталыш.
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А нж иянга барууга
Бизге уруксат бериңер.
К алганыңар калыңар,
К аалаганың барыңар,
К атаган, дөөлөс, набаттан,
Калың кыргыз баары бар,
Окчу менен думара,
Н айман, ш аңгай дагы бар.
Калганым калса Алтайда
К армаш ар болсом кы тайга
К алкы м а кийин чоң пайда.
Атаңар өскөн Алай бар,
А нж иянды н боорунда
Ар уруу кыргыз далай бар,
Алооке кандын өзүндө
Алтындан салган сарай бар.
А ламын кудай буюрса,
А кылды кыргыз туюнса,
Басармын Ы зар1, Көлөптү2,
Орто-Азия жерине
Түк койбосмун — деп, турам
Түрк уулунан бөлөктү,
Кармаш ып жүрүп каапырга
К анчалык кылсам көрбөдүм
К азактан бөлөк жөлөктү.
К алмактан болгон мусулман,
Каталдыкты көрбөдүм
Качан да болсо ушундан.
Маңгулдан болгон мусулман,
Байданы көрдүм ушундан.
К ы рка келип олтурсуң
Кыргыздан чы ккан кыйыным,
Кы йкы ры п сүйлөп мен турмун,
Кыңк этпейсиң жыйыным.
Ж акканы ң айткы н ж акты — деп,
Араң турган журт бардыр
Алтайдан бизди какты — деп.
Көчпөдүң — деп, кордобойм,
Көпчүлүгүң өзүң бил,
Көч — деп, сени зордобойм.
Калганың мында калыңар,

1хсар.
2 көлепди.
24*
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Караң түгүл, каныңар,
Каалаганың барыңар.
Баш ы ң Амур дарыя,
Алаш тан азыр олтурсуң
Аз болгондо бу топто
Алты жүздөй кары я,
Ж акканы болсо ж акты — деп,
Ж акпаганы н ж акп айт деп,
А йтыңарчы ж ары я.
Алтайдын жери жерге чет,
Ант урган кы тай барында
Ар канча десең жоого бет.
Маңгул, кы тай калм агы н,
Баш ы нан жүрдүк аралаш ,
Алдырып динди салбагын.
Алданын аты ак келме
Тилден айрып салбанар,
Ак ислам дининен
Айрылып куру калбаңар,
Ар ишиңе бек болуп,
Абалыңды караңар.
Абубакир тушунда
Маани деген бир молдо
Азып келип ушунда,
Ы йманына кас болуп,
Дүнүйөгө мас болуп,
Тыргоот аке балдарын
Карап көргүн калайы к,
Калмак кы лы п салганын.
Мусулман болуп мында ж ок,
Кытай болуп анда ж ок,
Кылымда мындай ж анда жок.
Батыл динге салыптыр,
Ш айтан келип азгырып,
Ж ам ан күндө калы пты р.
Как ошондой болбоңор,
К атаалы к кы лса бирөөңөр
Кайтарып динин оңдоңор,
Тайгылып кетсе бириңер,
Ж акы ны ңар колдоңор,
А лтайда калм ак аралаш ,
Аңдабай катаал болбоңор.
Каңгайың ж аты р каралаш ,
М анжуруя ж урту бар,
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Баарыдан ж акы н ушулар.
Өкүмөттү кылбаңар,
Өчмөндүү болор түбүңөр
Өкүмдүк кылып кырбаңар,
Өткөн-кеткен сөзүмдөн
Ж азды мы болсо кечирип,
Ж акш ы сы болсо тыңдаңар,
Кадыр Алда бир үчүн
Кара боюң чыңдаңар,
Каапыр бойдон турдуң — деп,
К алм ак дагы ж акы ны ң,
Катаалдыкты кылбаңар!»
Муну айтты Манас көбүнө,
Ж айнаган чалкар көлүнө,
Кыргыз алаш элине.
А йдаркан, Ж акы п карысы,
А кылдаш ып калыш ты
Алаш уулу баарысы.
Кыргыздын кы йла башы бар,
К ы рка олтурган ж акш ы лар,
Кыпчактын чечен Тазы бар,
Таз сүйлөдү жыйынга:
«Үрбү деген бир уулум
Калтырды — деди,— кы йы нга,
Кашар-Сууда Даңгүлү,
Арыз айтамын журтум саа.
Даңгүлү калаа Кемин шаа,
Дат айтамын журтум саа.
Ойсалкын кызын алыптыр,
Ошого кы лы п убада,
Ошо жерге барууга
Ойротту1 кылды убара.
К ы ргы з-кы пчак уругум,
Кыз үчүн балам кетем — деп,
К ыйналып ж аман курудум,
Кыргыз көчпөй койсо да,
Мен көчүүгө турумун,
Кылым кыргыз олтурсуң,
К ыйш ыгы барбы мунумун,
Кыз үчүн өзү жоголгон
Кылыгы кандай уулумдун?!»
Таз ушуну сүйлөдү,

1 ойратды. Бул жерде «ойрот» көпчүлүк маанисинде.
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А йтканы н Үрбү сүйбөдү:
«Кашар-Сууга баргын — деп,
Качан Үрбү сүйрөдү.
Төгүн дебе баарыңыз,
Колуңузда турбайбы
Төрт түлүктүү малыңыз,
Карап турат көзүндү
Кара-Ш аар, Үрбү ш аарыңыз,
Кааласаң мында калы ны з».
Эр Үрбү сүйлөп салганы,
Эне-атам калсын — деп,
Көңкү журттун ичинде
Көчмөкчү болуп калганы .
Айдаркан уулу эр Көкчө,
Айбаты журттан бөлөкчө,
Ордунан турду кеп баштап,
Ой, калайы к — деп — баштап,
«Биринчиси жер пайда1,
Билим керек мындайда.
Экинчиси, эл пайда,
Эмгек кы лы п, баш байлап,
Эл табуучу эр кайда?
Алаш уулу чачы лып,
Жүрө берсин ар ж айда,
Аркандаган ат өңдүү
Айланып турбай А лтайда,
А як ж агы Түркүстөн2,
Намыс ойлоп мен турам
Ага барбай жүрүштөн,
Жети-Суу жердин соорусу,
Атынын жеми күрүчтөн.
Терс-Маёо менен Темирдик,
Текес менен Куястын
Барганда башын кемирдик,
К аркы раны көргөндө
Бой аттуу жүрүп семирдик!
Ченедим Ч елек, Чары ны ,
Дарыясын ж ээктеп,
'
Көрүп келдим баарыны.
Барганда бардык тоо менен,

1 файда. Сөздү катчы көбүнчө «пайда», кээде «байда» түрүндө жазчу эле. Бул жерде эмне
үчүндүр «файда» депж азган.
2 түркүстөн. Уйкаштыкка тагыраак келсин үчүн сөз атайылап ушул түрдө айтылса
керек. Эпосто мындай ык адаттагы көрүнүш.
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Барсылдаш ып жоо менен,
Келгенде келдик чөл менен,
Кара-Өткөл деңиз көл менен,
Алма-Коюр жердеген,
Адам уулу жеңбеген
Илебинди издедик,
Ириш кендин баарысын
Атан төөдөй тиздедик.
Кайсап түштүк Каш келди,
Канын төктүк бир кы йла
Калмак уруу баш ка элди.
Коңгор дөөсүн кор кы лды к,
Чуу боюнда калм акка
Корлук ишти зор кылдык.
Бура-Кожур, Ак-Таш ты,
Мурун көргөн жер эмес,
Бу сапарда мен көрдүм1,
Ал жерди барып жердесек
А лтайыңдан кем эмес.
Уксаңар ушу сөзүм — деп,—
Азыркысын сырым шол,
Алма-Коюр жердөөгө
А ш ык болдум өзүм — деп,—
Калдай Соорун малыны
К аркыранын боюнан
Канап алдык баарыны,
Карап туруп таң калдым
Кайың менен талыны,
Ченсиз ж акш ы жер экен
Челек менен Чарыны.
Ж айсы зга көңүл бурабы,
Ж ам ан болсо ал жерге
Ш аар болуп турабы?!
Далы, Күшөң, Даңгүлү,
Булагасын калаасын
Мурунтан нечүн курады,
Мүдүн-Ала, Сокулук
Ж ам ан ж айлар турабы,
Оргодо ойрон кылдынар
Чулу калдай, Мерки шаа,

1 келдим. Маани контексттин талабына жооп бербейт, кыясы катчыдан ката кеткен
талап кылынган туура сөз — «көрдүм».
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Ойлоп көргөн буларды,
Эл калса да, мен барам,
Ата жолун кууган эр
А лтайга карап турабы!»
Аны айтып Көкчө басылды,
Кужурады кы йла журт
Кубаттап Манас баатырды,
Көрөрсүңөр артында
Көчпөйт Көкчө акыры.
Көт жагы нда көй каш ка,
Көпчүлүк сөзү бир баш ка,
Күбүрөшүп калы ш ты ,
Күүлөп айтат Көкчө — деп,
Күңкүү кы лы п салыш ты.
Кайындарын каалайт экен — деп,
Карыянын баарысы
Каткырып күлүп калы ш ты .
К азатка барды — деп, жүрсөк,
К аапырларга кагыш ып,
Калгандын камын жеп жүрсөк,
Казат — деп, мурун барыптыр,
Калабалуу катын алыптыр,
Кайта келип көрүңөр,
Калбаны к ал к к а салыптыр,
К арыялар муну айтып,
Каткырып күлүп калы пты р.
«Көкчө менен Үрбүсү,
Көпкө маалим үлгүсү,
Каалады, барсын кайны на,
Каратып келген айлына,
Манастын барар кайны ж ок,
Барабыз кайда дайны ж ок.
Кыз алып келген эли жок,
К ы зы гы ш ы 1 эби жок,
Кыргызга кыйын болот го
Кызматы жеткен эли жок».
Бул сөздү айтып салыш ып,
Муңайбай күлүп калы ш ы п,
Көчмөкчү болду көпчүлүк,
Көңүлгө түштү көп түлүк.
Баары журт калды кы йы нга,
Байж игит туруп сүйлөдү

1 кызык иши. Жазылыштан талап кылынган туура маани чыкпайт, кыясы катчыдан
ката кеткен. Контекстке караганда туурасы — «кызыгышы».
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Баары олтурган жыйынга:
«Алтайдан көрбөй ж азы кты ,
Алты атаң өткөн Алтайдан
Суурбайлык казы кты ,
Мында киш и койбостон,
Б укарды көздөй көчүрүп,
Буздуңарбы басыкты.
Орун кы лы п Алтайды,
Ойрондодуң далайды,
Маңгул менен тыргооттон
М алыңа салдың малайды,
Барып чаап уйгурду,
Б алаага салдың далайды.
А лтайың ээн калбайбы,
Артыңардан бир күндө
Ант урган маңгул албайбы.
Айдадым бурут журтту — деп,
А йкалы ш кан кы тайга
Айтып кабар салбайбы,
Калаадан бөлөк күнү жок,
Калабалуу ит кытай
Кара-Ш аар, Камбылга
Каптап келип калбайбы,
Баш кары п маңгул уругу,
Б алакетке салбайбы.
Кайда жүрөт казак — деп,
Калгандын баары азап жеп,
К азакка кы лгы н казат — деп,
Кайда жүрөт бурут — деп,
Бурутту көрсөң курут — деп,
Бу кандай бузукту сүйгөн журут — деп.
Кытайы айтар чантуу — деп,
Кылганы бизге катуу — деп,
К ыж ылдап кы тай келбейби,
К ы зы талак чантууну
Кыйратыңар дебейби.
Кысырак бээ, семиз кой
Калмагы кармап жебейби.
К алкы лдап турган калмагы
Кайра бекип калбасын,
Калганыңдын баарына
Калбаны катуу салбасын.
Ойлонуңар барың — деп,—
Ою терең кары ң — деп,—
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Караң* менен каны ң — деп,—
Кара кыргыз ж амы ң — деп,—
Чын ушу жерден көчүүгө
Чыйралдыңар баарың — деп,—
Кыйындык көрүп, тынч албай,
Кыйналар бекен жаның!»— деп,
Б айж игит айтып басылды,
Баары журттун баарысы
Байкады Манас баатырды,
Баш ы н кессе тургусуз,
Көчүүгө турат акы ры ,
Көпчүлүк туруп байкаса
Көрүндү Манас акы лы .
Эрини кандал* кабындай,
Муруту Букар шабындай,
Көз1 ызгаары жалындай.
Эл келгени эп болду,
Эртеден кечке кеп болду,
Баш тын көркү чач болду,
Баш -аламан сөз сүйлөп,
Баары ж ам ан ач болду.
«Көчпөгөндү жүр дебейм,
Көңүлсүздү сүрөбөйм,
Өзөндүү жайлоо кең А лтай
Өзүм буга турбадым,
Бир ж араткан кудайдан
Өтүнүп жардам сурадым,
Калмак болсо, тууганың,
Кала бер мында турганың,
Маңгул болсо, тууганың,
Байкаарсың мында турганың.
Кытай болсо душ маның,
Азып кетсең диниңден,
К ыямат күндө болор — дейм,
К ы йы ны раак бушманың.
Төмөн ж актан угулду
Бадыш а Самар бабабыз,
Бар кудайым буюрса,
Баш кы ата жерин табабыз.
Ж алпы баарың тыңдап ал,
Ж аткандар боюң чыңдап ал,
Калгандар муну тыңдап ал,

1 көзи. Катчыдан ката кеткен. Сөздүн талап кылынган туура формасы — «көз»
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Кара боюң чыңдап ал,
Бир уруктан мында бар,
Билимдүүлөр тыңдап ал,
Миң түтүндү бийлеген
Илимдүүлөр тыңдап ал.
Б из барар жерде каапыр көп,
Билгенге айтам сонун кеп,
Бир тобокел кыламын,
Бир кудай өзүң колдо! — деп,
Ж айлоонун аты Алай бар,
Салышчуу душман далай бар,
Сакалат бар, тарса бар,
Уругу угуз болсо да,
Ш ыба менен калча бар,
Кызылбаш бар, ынды1 бар,
К ыямат десе ишенбес,
К ыпкызылдай жинди бар.
Ж ак у т2 менен орус бар,
Ж өн жүрсөк кайдан олут бар.
Кан Алооке кытай бар,
Катаалдык бизге мындай бар.
Алоокеге караган,
Ар иш ине жараган
Маңгул да бар, калм ак бар,
Барсам алам -— деп, ойлойм,
Манас деген арбак бар.
Бабамдан калган жер-суу3,
М аргалаңда чарбак бар.
Мар демеги жыланды р,
Б аш ы м а салган бул ишти
Бар кудай өкүм кылгандыр.
Эми сөздү коюңар,
Эт, кы м ы зга тоюңар».
Сойдурган экен шол күнү
Сегиз жүз кой, сексен бээ,

1 хинди. Адатта кыргыздар бул этнонимди «ынды» түрүндө аташат. Бирок бул жерде
манасчы, балким, сөздү «хинди» түрүндө айтышы да мүмкүн. Анткени буга уйкаштыкка
келтирилген сөз «жинди». Ага «хинди» толук уйкашат.
2 ихуд.
3 жери суу. Маани анча так эмес — суулуу жер жөнүндө айтылып жатканы, ж е башка
ой барлыгы белгисиз. Кыясы катчыдан эле ката кетип, «жер-суу» — деген эле түрдөгү сөз
өңдөнөт. Ошондо «атамдан калган жер-суу» — делген түшүнүктү туюнтат. Балким сабынын
тутумундагы ушул жерде «жер-суу» — делиш ыргакка шыр кетпей жаткандыктан сөз «жерисуу» — түрүндө атайын айтылышы да мүмкүн.
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Ж ай олтуруп там ак же.
Алып келди кы зм аткер
Алты миң чанач кымызды,
Аракеч арак ичиш ип,
Аңгемесин кылы ш ты .
Ак сакалдын баарына
Сары казы , кы йм а ж ал,
Ш арапка кош кон ш екер, бал,
Сандыргалуу төрөңдүн
Аш беришин аңдап ал.
Ж ал менен ж ая тарттырып,
Ар канча соргок опкоктор
Алты киш и тойгондой
Аш аркасын арттырып,
Атпай алаш көп журтун
Ал күнү антип ж аткы ры п,
Эртең менен нанүштө*,
Ар түрлүү даам таттырып,
Ата уулга бир тондон
Аземдүү тондон ж аптырып.
Айыл башы аксакал,
Аның үчүн Манастын
Артында калды көп м акал,
Дорбалдап*1 тобун билдирди,
Топ башынын баарына
Жоргодон тандап миндирди,
Жоо бөрүсү эр Манас
Ж оомарттыгын билдирди.
Ак сакалдар ат минди,
Арстандыгы билинди,
А ж ыраш аяк деген сөз
Атпай алаш ж уртуна
Мойнуна куржундай илинди.
Үлгүңүз калган М анастан,
Үмүт этпей журт калбайт
Ушу күнчө алаш тан.
Мейли каапыр, мусулман,
Бекерден дүйнө алууга
Үмүт кы лат ушундан.
Алаш кыргыз, казагы ң
Арстандарың барында
А сылыш кан душ мандын

дорбалдаб. Сөздүн мааниси белгисиз.
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Абыдан берген азабын,
Аңдап көргүн калайы к
А кырет кеткен бабаңдын
Арбагын айтып жатамын.
Той тарады, эл кетти,
Ошондо Манас канетти?
Аземин элден арттырды,
Алтын ооз кернейди
А рылдата тарттырды.
Алтын доол какты рды ,
Алтын кежим* абайы*
А ргы м акка жапты рды,
Алты жүз экен атаны,
Ак ордо үйүн арттырды.
Коколору көнөктөй
Коңгуроолуу кара нар,
Колго көчү барабар,
Козголгондо төрөңдүн
Салтанатын караңар!
Ж ебилгеси* жер чийип,
Ж екесаны* баш ж арып,
К ыйбаты1 көп, арзаны аз,
Кыз-келини кы ял мас.
А лтайдын бети жоюлуп,
Аземдүү сулуу чоюлуп,
Алты миң — беш миң аскери
Аш уулуу белге коюлуп,
Арстандын көчүн көргөндөр
Аш ичпей карды тоюнуп,
Ж ы лкы ны н баарын ж ы йнаты п,
Ж ы ранты менен Аңырты
Ж ы к толтуруп ж айнаты п,
Ж ы лды ры п ж ы лкы айдатып,
Ж ы лкы чы ны н баарына
Сызылтып казы чайнатып,
Чөлгө ж ы лкы салбайлык,
Чөөлүктүрүп кыйраты п
Бөөдө кы ры п албайлык,
А кыл берген кудурет

1 кыйбаты. Оозеки сүйлөөдө «кымбаты*, «кыйбаты» катары аралаш айтыла берет. Туура айтылышы жана жазылышы — «кымбаты». Манасчы кандай үлгүдө айтканы белгисиз.
Текстке кол жазмадагы үлгү берилди. Анткени ал үлгү манасчынын диалектикалык
өзгөчөлүгүнүн көрүнүшү болушу ыктымал.
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Ал кезекте кы ргы зга,
Алтайдан өтсүн Ж ы лды зга,
Ж ылдыздап сыртка салыңар,
Тыянш ан тоону кыдырып,
Турпан, Кер-Көл арасын
Тууралап алып барыңар.
С аяң-Ж айлак, Үч-Сууну,
Саптап баргын ушуну,
Лаңги-Таба, Суңшоону,
Ы растап баргын ушуну.
Саламатты баш кы лы п,
Ж ы лкы чы ны баш кар — деп,
Ы йманга бекем тапш ырып,
Көөрүктөн ж ы лкы бөлгөнү,
Бөлгөнүн көзү көргөнү,
Малымдан мен да калбайм — деп,
Бай Ж акы п кошо жөнөдү.
Атасын ээрчип Абыке,
Ал жөнөдү малына,
Ал кезекте кы ргы зга
Алда таала кудурет
Айбат берген баарына.
Бара турсун Манасың,
Барсын Ж акы п ж ы лкы га
Ээрчитип алып каш ы на
Эр Абыке баласын.
Аны таш тап салыңар,
Айдаркан уулу Көкчөнүн
Кабарын угуп алыңар.
Улуу тоонун оюнан,
Уркун дайра боюнан
Ж ибек аркан тарттырып,
Аз болгондо көчүнөн
А лтымыш атан арттырып,
Алтындуу доол* какты ры п,
Кошмок кара нарларга
Коңгуроону тактырып,
Ы растап көчтүн борумун,
Ы спаны килем ж апты ры п,
Дүңгүрөтүп ж ы лкы сы н,
Түпөктүү найза* боз балдар
Түрмөгү менен бастырып,
Тарбагатай кайда? — деп,
Күрмөлдүн ара талаадан
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Күрмөлтпөй ж ы лкы айда — деп,
Күн жүрүш ж ак* Ж ы лды з — деп,
А лтайда арбын кыргыз — деп,
Каран калган ж ы лкы ны
Кагып-согуп айда — деп,
К аркы ра менен Терс-Маёо
Текестин жери кайда? — деп,
А йдаркан көчтү күнгүрөп,
Атпай алаш дүңгүрөп.
Аз гана эмес мол көчүп,
Ай ж арм ы на жол көчүп,
Иле көлдүн арасы,
К аркы рага жетпесе
Басылбай Көкчө санаасы,
Кан А йдаркан ж ай алып,
Каптап келип жыгылды
К аркы рага таянып.
К алм ак, казак аралаш
Каптап консун көп алаш.
Илебин менен Текестин
Эңшерилген эли бар,
Ээн калган жери бар.
Коркуп калган калмагы,
Кой жетелеп, ат алып,
Кош оматка барганы.
Өткөндөрдүн сөөлөтү —
Өрүлүк деген биздерге
Үлгү болуп калганы.
Ж ата турсун Айдаркан,
К алкы казак канча сан,
Сырттандарың барында
Ж ы ргап өттү канча жан.
Аны таш тап салыңар,
Кыпчактардын Үрбүнүн
К ылганын угуп алыңар.
Ар ж агы Камбыл, Кумулду,
Атаңардын жомогу
Айтуу менен угулду,
Туурасы Тур-Көл, Керимден,
Турганы азат жеринен
Үрбүчү1 калды калаасы,
К ы йла калды көчө албай

урбичи. «Үрбүчү» катары окулат, топоним.
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Кыргыз, кы пчак баласы.
Сапырылды ш аарына
Сагалаган калм агы ,
Сапырылып барганы,
Калгандардын баарынын
Кардында калды арманы,
Кайтып мында келем — деп,
Кары Таз айтып салганы.
Сапырылып сап кы пчак
Туура басып Тур-Көлдү,
Турбай көчкөн көп эли,
Басып өтүп Бар-Көлдү,
Кыңгырдын жолун кыдырып,
Желди-Суу боюн сыдырып,
Баш тап кы пчак-кы ргы зды ,
Басып өтүп Ж ы лды зды ,
А кыяс башы бел менен,
Айдарым ш амал жел менен,
Отоо* кы лды к үйдү — деп,
Оодук, качан табабыз
Ойрон болгон Чүйдү — деп,
Кыпчактар жолго салыптыр,
Кыйла күнү жол басып,
Кер-Көл келип калыптыр.
Кечип өтүп Көт-Малды,
Кетилтпей айдап көп малды,
Чүйдүн башын таяны п,
Үрбүң ж атсын ж ай алып.
Ал жердеги турганы
Алтымыш миң үй экен,
Алтымыш киш и бий* экен,
Алтоо датка* бек* экен,
Кыпчактардан келгени
Кырк миңге ж акы н эл экен.
Ы сык-Көл, Чүйгө тараш ып,
Ырысы каткан калм актар
Кан Үрбү баатыр келди! — деп,
Ж алтактап1 көзүн караш ып,
Өлчөлүү малын айдаш ып,
Өрүлүккө ж араш ып,

1 жалтылдаб. Кыясы катчыдан ката кеткен, контекст боюнча талап кылынган ту
сөз - «жалтактап».
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К азак Көкчө, эр Үрюү
Катары бирге болушуп,
К аркы ра тоо еабына
Кара курттай толушуп,
Ж ата турсун ж ай алып,
Т ы янш ан1 тоого таянып.
Аны таш тап салыңар,
Арстан Манас каныңар,
Алда эмине сөзү бар,
Кабарын угуп алыңар.
Арбын экен көчкөнү,
Алтымыш миң үй экен
Маңгул менен калм акты н
Манас ж ак к а өткөнү.
Аңдасаң анда кыргызды
Азыраагы ашып Ж ылдызды,
Арбыны ашып Куу-Тезди,
Алты-Ш аар тарабын
Алда кандай жер дешти,
А тка катар болот — деп,
Акылмандар кеңешти.
Бурбай ашып Муз-Белди,
Баш таган Манас бул элди,
Эсет татар нуркунан,
Эзелден бери чыкпаган
Кара кы тай журтунан,
Уруксат алды Манастан,
Н уркунан мурун адаш кан,
Татардын четин тапсак — деп,
Талап кылып санаш кан.
Баш ы Кара-Моор — деди,
А ягы Арал деңиз көл,
Татардын ж айы шол — деди.
Баш ы Кара-Курумда,
А ягы Кырым, Урумда,
Баатыр Манас жол берип,
Жөнөтүп ийди муну да.
М арал-Башы, Долонду,
Кечип А ксы, Ш аяны,
Басып өтүп олорду,
Өзөндү бойлой салыптыр,
Ж акага малы тура албай

1 таншан. Топоним «тыянш ан», кээде «таншан» катары аралаш ж азы ла берет. Манас
ы өзү деле аралаш атаса керек. Мурда берилген үлгүдө «Тыяншан» делинди.
5 -2 2 2 5
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Ж ай-Көлдү көздөй барыптыр.
Жай-Дөбөгө ж ай алып,
Каш кардан кара чай алы п1,
К акыраган кар а таш
К акш аал тоосун таяны п,
К аш карда болгон Н айза кан,
Кан Кошой мурун кайсаган,
Кошой койгон бек кы лы п
А йтак аттуу баатырды,
Өлтүрүп салып каш карлы к,
Анын шорун катырды.
А лакунун бек кы лы п,
Алда кандай болор — деп,
Аманат ж андан ш ек кы лы п
Ж аткан экен бу күндө,
Кайыпкан менен Мунарды
Камап келип бир түндө,
Канчасын кырып буларды
Уруш кы лган ж ери бар,
Ушу жерге Манас келген соң
Убайым кы лган кеби бар.
Жүз миң аскер ж ы йы лы п,
К аапы рлы кка ж ангандар
Лаанат! — деп, сыйынып,
Жүз миң аскер чогулуп,
Жүдөө бутка чокунуп,
Лаайламалуу — деп,
Кытайча намаз окунуп,
Баргүрөөс аттуу баатыры
М актанып сүйлөп акы ры ,
Кыргыз деген эмине,
Кырып салам дегеле,
Кызыл чака бул берсем,
Кылайтпай мени жемеле,
К азак деген эмине,
Каныңды төгөм тим эле,

1 алыб. Кол ж азм аны н 36-бетинин эң аяккы сабы болгон ушул ыр сабынан кийин беттин аягы ндагы ач ы кка «Манас баатырдын Каш карды мусулман кылганы» — деген создөр
ж азы лган. Ж азы луунун максаты окуяга тема коюу. Вирок теманы манасчы айтып жаздырбаганы даана көрүнүп турат. Буга тема делген сүйлөм ыр саптарынын арасындагы ой бүтө
элек жерге киргизилгени да күбө. Сүйлөмдү катчы өзү ж азган. Бул жазуу кол жазма дептер —
томдун баш ж агы на катчы берген мазмун-тизме менен бир учурда, негизги тексттер жазылган убактан алда канча кийин иштелгени ошол мурда катчы берген мазмундун так кочүрмөсү
экендигинен да көрүнүп турат. Сүйлөмдүн аяккы «мусулман кылганы» — деген эки сөзүн
сызып өчүрүп, ошол эле катчы өзү кийин «каратканы» — деген сөздү жазган.
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К ара чака бул берсем,
К алкым мени жемеле.
Б ек атанып алыптыр,
Беттешем! — деп, М анаска
Белин байлап салыптыр,
Пир ургурду аңдасаң,
Мээнет басып калыптыр.
Беш миңчеси кумарчы,
Алты миңи лайраңпоз*
Аскер курап алыптыр,
Жүз миң толгон аскери,
Капкайдагы аш таппай,
Жүдөгөндөр барыптыр,
Жүрөмүн — деп, турганда
Жүз миң аскер күч менен
Үстүнө Манас барыптыр.
Көрбөгөндөн көбүргөн,
Көргөн жерде көк жалды
Көңүлү сынып сандалды,
Көркүн көрүп таң калды,
Аңдап кел! — деп, жиберди
А кылокун заңгарды.
А кылокун дегени
Аярдын бири келгени,
Айбатын көрдү таңыркап,
Арстан Манас баатырдын,
А ралаш жүргөн эрлерди.
А ярлы кка салсам — деп,
Аттанган экен элинен —
А лакун сындуу бегинен,
А ркадан келген Манастын
А кы ры башын алсам — деп,
Келген экен бакалап,
Жай-Дөбөнү ж акалап.
Жай-Дөбөнүн түзү бар,
Сандыргалуу М анаска
Арасында айылдын
Ж олугуп калган тушу бар,
А ярлы к менен ал айбан
Аңдап көрдү ушулар:
Кайратын көрсө — кара тоо,
Катылган бенде калбайт соо,
Айбатын көрсө — Ала-Тоо,
Асылган калбайт аман-соо.
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Болжолуна караса,
Болот өтпөс кара таш ,
Күрсү тийсе оюлгус,
Туюк сөөк, чулу баш,
Аз кийгеним дегени
Атан төө жүгү бар,
Адам уулу тик баккыс,
А жыдаар түгү бар.
Сакалы саадак кабындай,
Мурутун сайса өткөндөй
Букарлы кты н шабындай.
Ы згаарлуу айткан сөзү бар,
Ш ыркыраган ширенди
Кызыл ж алы н көзү бар,
А кылокун көрүптүр,
Айбатын көрүп ант ургур
Жүрөгү чыгып өлүптүр.
Сын билбеген жолдошу
Зымпыя качып кутулду,
Сыр албастан М анаска
Кусур айтып кутурду.
Ж олдошу жолго салыптыр,
Ж ок экен —• деп, арыбыз,
Жообун айтып барыптыр.
А кылокун көрдү — деп,
Айбатынан өлдү — деп,
Кылайып бизге иш и жок,
Кылыч чапкан киш и ж ок,
Андаган бизге иш и ж ок,
Н айза сайган киш и ж ок,
Кандай жүргөн жансын? — деп,
Карап койгон адам ж ок,
Айбатын көрүп алган соң,
А кылокун аярдын
Аманат ж аны калган жок.
Көпкөк темир кийинген
Көсөлдөрү мол экен,
Көргөн адам таң калган
Көчтөн арбын кол экен,
Көрүнгөндү ж уткандай,
Көсөмдөрү мол экен,
Көч дегени карарган
Көңкү кы ргы з кол экен.
Ааламды ж еке алгандай,
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Айбатын көрдүм ар кандай,
Эр мүнөзү көрүнөт
Эр Үрүстөм балбандай.
А йтып барды кабарын,
Аны уккан соң Алакун
Ар тарапка чыгарды
Ат мингизип, чабарын.
К алкы на кабар салыптыр,
Каны тарткан кыйланы
Каш ына ж ы йы п алыптыр.
Жүз сексен миң кол болуп,
Каш кардын ичи карк толуп,
Жай-Дөбөгө бет алып,
Ж алпы баары аттанып,
Балбаны күрсү көтөрүп,
Баш -баш ын санап өткөрүп,
Баатыр ж арак байланып,
Кайра ж аачу булуттай
Каары жүзүнө айланып,
Ордого керней тарттырып,
Ок-дарынын баарысын
Отуз нарга арттырып,
Калкылдап чыгып калыптыр,
К азатка каапыр келди! — деп,
Кабылан Манас баатырга
Кароолчу кабар салыптыр,
А йтканы н угуп эр Манас
Аскерин жыйып алыптыр.
К ырк баатырдын баары бар,
Кыргыл баш тык кары бар,
Көчкө кабар салыптыр,
Жүз элүү миң аскерин
Азырлап ж ы йы п алыптыр.
Бу карап берген калкы — деп,
Карады К аш кар ж алпы — деп,
Кайтадан ж ана берүүчү
Кадимден берки наркы — деп,
Кан Кошой айткан мурун кеп.
Кошойдун сөзү чын болду,
Козголуп К аш кар чыр болду,
Караган журту кармаш кан
Кандай кыйын сыр болду?
Эр Кошой айткан сак бол! — деп,
Эмне деген шумдук кеп?!
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Кана, кайраттанып Каш кардын
Кармаш канын көрөйүн,
Калаба сүйүп, бет алып,
Ж арм аш каны н көрөйүн,
Казам ж етип күн бүтсө,
Как ушундан өлөйүн!
Аны айтып Манас күркүрөп,
Айбатын көргөн адамдын
Азат бою дүркүрөп,
Ак күбө тонун жамынып,
Арстандай чамынып,
А ккула ат минип камынып,
Жай-Дөбөнүн түзүнө,
Ж аалы чыгып жүзүнө,
М айданга баатыр барганы,
Бапылдап керней тарттырып,
Бандулу доол какты ры п,
Найзанын учу короктоп,
Адамдын башы сороктоп,
Чөл сеңирин айланып,
Балбаны күрсү байланып,
Карш ы келип турганы,
Маңдай-тескей болушуп,
Талаага майдан курганы.
А лакун аттуу зору бар,
Ар тарапта жолу бар,
Арбып келди К аш кар ж урт,
Жүз сексен миң колу бар,
Төш жагы нда караса,
Күүдүрөп таштуу боору бар,
Талаасы аттын капталдан
Күрпүлдөгөн шору бар.
Көтөргөн К аш кар туусу бар,
Көлчүк кара суусу бар,
Көркүн түзөп кол жасап,
М аңдайлашты уш улар,
Маң! маң! — деген чуусу бар.
Дагулук аттуу баатыры,
Түлөгөр деген ат минип,
Ж екеге чы кты акыры.
Баатыр болсо келсин — деп,
Майданга кирип бакырды,
Кырктын башы К ы ргы л1 чал

1 кыргын. Вул адам аты тексттерде «Кыргыл», «Кыргын» катары аралаш ж азыла берет.
Көбүрөөк ж олукканы — «Кыргыл».
390

www.bizdin.kg

14800

14810

14820

14830

Кары ж инин1 чакырды.
Барайын — деп камынып,
Бадана* соот* жамынып,
Ак жолборстой чамынып,
Ч ы гууга Кыргыл калыптыр,
Ч ы кпай токто, Кыргыл — деп,
Эр Бакай айтып салыптыр.
Не токтоттуң мени? — деп,
Кыргыл чал сүйлөп калыптыр.
Кежилдеш ип турганда
Кезине Манас барыптыр:
«Алышар жооң бул эмес,
Азыр турат туу тартып,
Арбыбасын бу кеңеш,
Астына өзүм барайын,
Ал-абалын карайын,
Манас да арзан уул эмес,
К иргизермин эсине,
Көрүнөрмүн көзүнө,
Барып жооп айтайын
М аңдайлашкан Дагулук
Балбанынын сөзүнө».
Муну айтып Манас күүлөнүп,
Буркан-ш аркан сүйлөнүп,
А ккула минип болкоюп,
Н акери* бутта чойкоюп,
Найзасы колдо койкоюп,
Аскерден чыгып коркоюп,
Арстан Манас жөнөдү,
Арбактар азыр жөлөдү,
А лиги турган Дагулук
Айбатын азыр көргөнү.
Астындагы Түлөөгөр
А тка камчы салганы,
А кы рган бойдон баатырга
Н айза шилтеп калганы.
Тула бою тууш күч,
Кара бою катуу күч,
Ойротту жеңер кезеги,
Ошол өңдүү балбандын

1кары жинин. «Кара жинин» эмес, «кары жинин» делип даана ж азы лган. Ушул маанидеги сөз мурда да кезиккен эле, демек чоң жин, түпкү жин маанисинде уш ундай түшүнүк бар
болсо керек.
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Табылган далай эсеби,
Отуз бир ж арым ж аш болуп,
Кубаты толгон кезеги.
А ккула менен бет алып,
Каршы карап турганы,
Качырып келип Дагулук,
Төрөңө найза урганы.
Н айза салды аянбай,
Токтоп берди баатырың
Ат соорусун таянбай.
Тоо сайгандай токтолду,
Солк этер ш айы ж ок болду.
Адам десем, тообу? — деп,
Алдырбай турган жообу — деп,
Алиги келген Дагулук
Атына салып камчыны,
Кайрат кылып камынып,
Кайра тартып калыптыр,
Бы лк этпестен эр Манас,
Тосуп туруп алыптыр.
Ж ары м таш жерден Дагулук,
Атына камчы дагы уруп,
Качырып калды Манасты.
Эки ж аш ар баладай
Эсине Манас албады,
Элеңдеген эсер — деп,
Эгер көзүн салбады,
Калкын көздөй бет алып
Канкор Манас баратыр.
Качырып келип Дагулук,
Кабыргасы — капталы
Качырып найза бек салды,
Кандай да болсо бу жолу
Ж ыгамынбы — деп, салды.
Ачуусу келген баатырың,
Ойлонбостон акы лы н,
Ачуусу чындап келгенде
Көзү көрбөй көр болуп,
Көңүлү кара кир болуп,
Кулагы укпай кер болуп,
Каарданган айбаты
Ак күбө тонго ж ы к толуп,
А ккулага камчы салганы,
Экинчи сайдың каапы р — деп,
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Эсебиң ушу акы р — деп,
Бура тарта бергенче
Оң тарапка келгенде,
Ч аркы н кара бул иштин,
Чаппай ага кылычты,
Белинен кармап алганы,
Ж улуп алып атынан,
Ш ыйрагынан кармады.
Ш ыйрактан баатыр алган соң,
Тырп этер каруу калбады,
Камчы кылды колуна,
Карагын сөздүн соңуна,
Дагулугун колго алып,
Качырды баатыр колуна.
Камчы болду баатыры,
Балбанын камчы кы лган соң
Карап турган каш карлы к
Кайда калсын акылы!
«Атам угуз уругу,
Түрк уулунун тунугу,
Урааным кыргыз баласы,
Урушам деген каапы рлар
Табылган эмес дабасы,
Бабам Ногой болгондо
Бай Ж акы пты н баласы.
Ж айымды көр каш карлы к,
Ж анчы ш кандан душманым
Табылган эмес дабасы,
Кылар иш им көп ж атыр,
Кырк жолдошум каш ымда,
Кылымды жеңген көй баатыр.
А аламды баскан алаш ым,
Атым айкөл Манасмын,
Саа окшогон душмандын
Таба жүргөн дабасын.
А лакандай Каш карды
Арбынсынтып турушуң,
Ачууланып кол салсам
Азыр бүтөр жумушуң.
Мен байгурмун, сен уйгур.
Баркымды билбей сен кургур,
Урушту сонун көрөсүң,
Урушчу жоом сен эмес,
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Убайым тартып өлөсүң.
Калбаны ж акш ы көрөсүң.
Кармаш ар жоом сен эмес,
Капилеттен өлөсүң!»
Каарданып муну айтып,
Каш кардын журтун муңайтып,
Астындагы чоң Кула ат
Ч аткаягы чаткалдай,
Жүрө берсе чатына
Жүктүү төө баткандай,
Ж амбаш ы-арка кош кону
Он бир кары ш казанды
Ойноп-күлүп аскандай,
Боорунун ж азысы
Момолой ийин казгандай,
Ж елип кетсе жүрүшү
Ж ебенин огун аткандай,
А ккула ат менен жеткени,
Аскерине Каш кардын
Аралап кирип кеткени.
М анаска уруш кы лгы н — деп,
Маа чыгарган балбаның
Байкап иш кы л нааданым,
Кыргызды кырып келгин — деп,
К аалаган кыйын баатырың,
Калбаны сүйгөн не журтсуң,
Кайда кеткен акылың.
Колуңдан келсе койбогун,
Козголуп келген кыргызды
Кор кылууну ойлодуң.
Араңда турам ж апж алгы з,
А кылың болсо көтүң кыс,
Атып м ылтык, найза сал,
Араңарда мен турам,
Арманың ж ок болуп кал.
Ал сөздү айтып акырды,
Ат мылтык! — деп, бакырды.
Душ маныңар мен турам,
Туш-тушумдан мылтык ат,
Аянбай найза салып кал,
Кетирбей кегиң алып кал.
Балбаның күрсү уруп кал,
Манасты ж утуп, тунуп кал.
Калдыратып кол жыйбай,
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К аш карлы к болбой куруп кал.
Кынаптууң кылыч салып кал,
Кылайган кегиң бар болсо,
Кыргыздан Манас мен келдим,
Кыпындай койбой алып кал.
Камбылың чапкы н айбалта,
К атаалды кты кылбадым
К аш кар ж урту бу калкка.
Катылдыңар өзүңөр,
Катыгыңды берейин,
К аш аяр кара көзүңөр.
Кайыпкан менен Мунарды,
Калба салып буларды,
Байгур, уйгур бир тууган,
Силерди кудай урарбы?!
Кыргынды сүйсөң кы зталак,
К ызыл чок ойрот кы тай бар,
Кылсаң жумуш мындай бар,
Тарса, жөөт, ынды бар,
Байгур менен уруш — деп,
Баш карган кандай жинди бар?
Араңарда мен турам,
Арманы ж ок кыймылда,
Ар өнөр кыл, тыйылба,
Кокус кырып иет — деп,
Коркуп менден тыйылып,
Аскер жыйып кол болуп,
Ай талаага карк толуп,
Келипсиңер өзүңөр,
Көбүңө келдим мен ж алгы з,
Көрбөйсүңбү көзүңөр.
Коркутуп колго ж ыйды — деп,
Кол баштоочу мыктыңды
Көргөзүңөр өзүңөр.
Муну айтып Манас турганы,
Дагулуктун бутунан
Тутуп алып эр Манас,
Булгап-булгап, көтөргөн
Канынын туусун урганы.
Чочмордон* бетер атыптыр,
Дагулук шору катыптыр.
Туу кармаган киш ини,
Бүтүрдү анын иш ини.
Дагулук учуп жетиптир,
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А тка тийип Дагулук,
Үч бөлүнүп кетиптир.
Кайраты кетти канынан,
Карап турган каш карлы к
Үмүтүн үздү жанынан.
Каны болгон А лакун,
К аза жеткен ж апж акы н.
Каш ындагы көй баатыр,
Калдайып кыргыз аскери
Каптап ж акы н келатыр.
Аны көрүп алыш ып,
Ж алгы з келген М анаска
Кол сала албай калыш ып.
Коркконунан тиги — деп,
Көргөзүштү Манаска,
Көзөлдөр иши бир баш ка,
Ж ы йы рм а алты киш и көргөздү.
«Кара журт карап туруңар,
Ж ыйырмаңар ж ы йы лы п,
Мага ж арак уруңар,
Бейкабар жерден кол курап,
Бекер жумуш мунуңар.
А лакун баштап каныңды,
Алда таала буюрса,
Аман койбойм жаныңды,
Кел уруш ка бел байлап,
Кетирермин саныңды.
Сыйынганың немине,
Сырымды айтам деги эле,
Сыйынганың ким болсо,
Так ошого сыйынып,
Ж ы йы рм а алты баатыр экенсиң,
Урушуң кылгын ж ыйылы п.
Кылыч, м ылтык, бар ж арак,
Кайратыңар чамалап,
Карап турбай санталак*,
Колуңдан келсе койбогун,
Өзүм ж алгы з турамын,
Өлтүрмөктү ойлогун.
Келсе мага дарманың,
Кетпесин ичте арманың.
Алтайды салкын жер кы лган,
А тыш уучу1 душ манга
А йыкпаган чер кы лган,

1 аны пучуу. Ж азы лы ш тан маани чы кпайт. Кы ясы катчыдан ката кеткен. Контекст
боюнча талап кы лы нган туура сөз — «атыш уучу».
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Атам кы ргы з уругу,
Алда таала шер кылган.
Атым Манас, өзүм эр,
Арманын калат, келе бер.
Туулган жерим Алтайда,
Душ маным арбын ар ж айда,
Алдырмагым далайда.
К азатка кудай жол берген,
Сегиз жүз сексен ж аш аган
Ж аангерге1 кол берген,
Ак байгамбар* Мустапа,
А к келте мылтык ал берген.
Сыйынарым билбесең
Азирет Аалы шаймерден,
Алтайдан Алда ж ай берген,
Абунасыр замани
Аңдатайын мен аны,
А к байгамбар тапш ырган
А к болот кылыч ол берген,
Дуба берип казатка,
Душ мандарга коё берген,
Түндө арбакты күзөткөн2,
Түркстанды түзөткөн,
Атым Манас, арбын түрк,
А манатка тапш ырып,
Акыретте берген мүлк,
Казат кылган каапырга,
Санатым калган билиңер
Айтылып заман акырга,
Алдырсам арбак урганым,
А лакандай Каш карда
А лакундай ж акы рга».
Аны айтты Манас күркүрөп,
Эки көздөн от чыгып,
Өчөшкөн өрттөй дүркүрөп.
Арстан эрде не туруш,
А ягы болор көп жумуш ,
А ккула атка камчы уруш,
Камчы тийди Кула атка,
Өкүм кы лы п бул атка,

1жыгангерге.
2 тунде арбакты кусөткен. Ыр сабынын мааниси күдүк. Балким элдик эски ишенимдердин бирине байланыш кан түщүнүктөндүр.
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Октой Кула ат ж етиптир,
Ошо келген ж ы йы рм а алты
Арманы ж ок өлүүгө
А сылыш а кетиптир.
Салды күрсү, кы лы чты ,
Тамаш а дегин бул иш ти.
Н айза сайды, ок атты,
Ачып көздү жумганча
Алардын баарын жоготту.
Алмадай үзүп башыны,
Агызып көздөн ж аш ы ны ,
Кызыл канга боёптур
Жай-Дөбөнүн сазыны.
Чогулган аскер көпчүлүк
Көзү көрүп туруптур,
Бирин ж улуп, бирини
Бир-бири менен уруптур.
Топ аткандай атыптыр,
Тоголонуп баштары,
Денеден бөлөк жатыптыр.
Балбандарын ок кы лды ,
Манас атып топ кылды,
Ж ы йы рм а алты баатырын
Он үч уруп ж ок кылды.
Кайратын көрүп акы ры ,
Карап турган көп аскер,
Калбады башта акы лы .
Атынан түштү буркурап,
Амандык тилеп чуркурап.
Оң колун алды обого,
Ооздору келди тобого,
Сол колун басты төбөгө,
Жүгүнүп Манас төрөгө.
Азмазы кы тай, арбын түрк,
Атасы Туран, биздин мүлк,
«Уюшуп уйгур болгон соң,
Ушундай эсиң жогунан
Уруп кудай койгон соң,
Урбаганда неткениң,
Эки жүз миң кол алып,
Жай-Дөбөгө жеткениң,
Жабыл! — десем кыргызды
Көрөр элем көбүңдөн
Бириң аман кеткенин».
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Аны айтып Манас акырды,
Агасы Бакай баатырды
Мында кел! — деп, чакырды.
Кара сакал, киш мурут,
К аруу-ж арак көк болот,
Карап тур алаш көп журут,
Кан Б акай андан бөлүнүп,
Каш ына келди Манастын
Көмүрдөй кара сакалы
Көкүрөккө төгүлүп,
Көргөндүн көөнү сөгүлүп,
Б акайы келди каш ы на
Көк ж ал эрге көрүнүп.
Каарданып камынып,
Карап турган эр Манас
Карт буурадай чамынып,
Каш кардан барган көп аскер
Кантерин билбей сабылып,
Ж ан соогаттап жабылып,
Б акайга келди баш уруп,
Бааты р Манас туруптур
Кайратын бойдон аш ырып.
Караса көзү чок болуп,
Оозунан чы ккан илеби
Саадактан чы ккан ок болуп,
Астакпуралда* келтирип,
Араң бою токтолуп,
Кыжылдаган каш карлы к
Кыңк этсе кыргын салгандай,
К ы ялы бузук ар кандай,
К ы йы кты гы кармаса
Кылымды ж еке алгандай.
Айбатын салып туруптур.
Абасы Б акай барды да,
Атынын башын буруптур.
А кы лы кетип аз болуп,
Айбаты бойго карк толуп,
Ачууга Манас мас болуп,
Күркүрөшү күн өңдүү,
Кубулуп өңү күл1 өңдүү,

1 кул. Сөздүн мааниси «гүл» болуусу да мүмкүн: өңү гүл сымал кубулду — бир бозоруп,
бир кызарып маанисинде. Ошондой эле «күл» өңүнө өтүп кубулушу, б. а. кумсарды дегенди
туюнтушу да ыктымал.
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К ыжыры чындап кайнаса,
Кылар иши бир жөндүү.
Мүнөзүн көрдү Манастын,
Көрүп туруп көз менен,
Көтөрбөйлүк балаасын.
Аны ойлонуп акырды,
Айнакул! — деп, чакырды.
Азыр келди А йнакул,
Айтылуу Кыргыл мына бул.
К ы ргы л1 ж етип барыптыр,
Кыялын билген баатырдын,
Кыңк эте албай калыптыр.
Айбатын көрүп Манастын
Алиги Кыргыл акырды,
Абдылда! — деп, чакырды.
Абдылда деген Ажыбай,
А да көрдү баатырды.
Адам түрү жоголгон,
Көргөндүн шорун катырды.
Баатырына бата албай,
Батынып сөзүн айта албай,
Ажыбай келип акырды,
Чеге деген баатырды,
Кутман болгон Кутубий
Бу да келип калганы ,
Буйрук угуп кы рк баатыр,
Ж уда келип калганы.
Кара көзү чачырап,
Кайраса тиш и качырап,
Муруту ш аптай сайылып,
Жүзүнөн заары ж айы лы п,
Күркүрөшү күн болуп,
Күндүз күнү түн болуп
Бетинен чыгып заары,
Беш байпактык жүн болуп,
Турган экен баатыры,
Карап турган көй төрө
Калбады башта акы лы .
Кебин сураар бир ж ан ж ок,
Кейпин көрүп баатырдын,
Не болдуң? — дээр тир ж ан ж ок.

1 кыргыл. Бул адам атын катчы мурда бир нече жолу «кыргын» түрүндө жазган эле.
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Б аш кача турат жоругу,
Баатырдын ушу сонуну,
Мас болгон билдей боруму,
Кыңгыраш ы албарстай,
К ыркыраш ы жолборстой,
К ы йкы ры п кирип кол салса,
Кылым журт аман болбостой.
Мүнөзүн мунун билгени,
Бүлүндүрөт кимди? — деп,
Бүлкүлдөп Серек күлгөнү.
Күлкүсүн баатыр угуптур,
Күркүрөп добуш чыгыптыр,
Күчү менен бир муштап,
Серекти аттан жыгыптыр.
Шор болуп он ж ак капталы,
Серек сөзүн таптады,
Сүйлөп тилин тартпады:
«Кырааныңар не үчүн
Кыйыгына алган — деп,
К ытайлар уруш салган — деп,—
Кылмыш ы жок мени урат,
Кыргызды кырып иеби,
Эмне болуп калган? — деп. —
К аш карлы к уруш салган — деп —
Качан кеп айттым ж алган — деп,—
Каш ына келсем мени урат,
Каарданып капырай,
Кандай болуп калган? — деп. —
К азатка келип кол тартып
К аш карлы к карап турбайбы,
Каш ында мени минткенче,
К аш карлы гы н урбайбы,
Билгенин ага кылбайбы,
Минте турган болгон соң
Бирин койбой кырбайбы.
Ж аалы келсе канкорго
Ж акы н да тең, ж ат да тең,
Ж айнап турган К аш карга
Ж алгы з кетип калам мен!».
Ушуну айтып салыптыр,
К өкказы к атын кындыйтып,
Көк найзасын зыңкыйтып,
Аскерине Каш кардын
Азыр Серек барыптыр,
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А ял-уял кылбастан,
Атына камчы салыптыр.
Аскерге барып сыр айтпай,
Сырынын четин кы лайтпай,
Аралай түшүп алганы,
Аскерден чыгып эр Серек
Ж екеге чыгып калганы.
Байгамбарды айтып бакырып,
Манастап ураан чакы ры п,
Ш орлуу жердин топосун
Асманды көздөй сапырып,
Калкым каш кар, өзүм эр,
Кармаш чу болсоң, канкорум,
Как өзүмө карш ы кел!
Муну айтып майдан турганы,
Доолун катуу урганы,
Бу кыйкырган ким? — деди,
Бул ишин Манас билбеди,
М айданга кирип бакырган
Маа келгин! — деп, акырган,
Баатыр чыгып калдыбы
Каш карда кытай каапырдан,
Каары катуу кандай ж ан,
К ыйкырыгын уккан соң,
Сурады султан Манас кан.
Ажы келип кеп айтат,
А лаксытып бек айтат,
Ал Серегиң — деп айтат.
Майданда турган Серегиң,
Баш ы на жеди бир муштум,
Аны да арзан дебегин.
Карш ы турду бизге — деп,
Беттешпейбиз Серекке,
Баатыр болсоң барып көр,
Келди кезек сизге — деп,
А ж ы акең сүйлөп салганы,
Келди кезек дегенге
Манасы күлүп калганы .
Беттешип барып, А ж ы аке,
Бербейсиңби жоопту? — деп,
Менден бөлөк бет алып,
Серек сындуу баатырга
Серпишериң ж окпу? — деп,
Муну айтып Манас күлүптүр,
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Бу тургандын баарысы
Буурукканы баатырдын
Ж азы лганы н билиптир,
Күңгүрлөшүп көпчүлүк
Күлдү баары күлүптүр.
Көп адам күлүп ийиптир,
Бай Ж акы птап бакырып,
Манастап ураан чакырып,
Аралап колго кириптир.
Алтоо-жетөөн атынан
Ы ргы та сайып ийиптир.
Баатыр көзүн салыптыр,
Мага жетпес алың! — деп,
М анаска беттеп калыптыр.
Кутургур канетесиң? — деп,
Кутубий тосуп алыптыр.
К ужурланып жулкунуп,
Кутургандай булкунуп,
Кайнаган К аш кар калкы м — деп,
Кан иче жүргөн наркым — деп,
Атым Серек баатырмын,
А аламга кеткен даңкым — деп,
Баты ра сүйлөп булкунуп,
Манасты көздөй жулкунуп,
Күлкүнү Серек салыптыр,
Күлдү журт көрүп Серекти
Күңгүрөп күлүп калыптыр.
Арстан Манас баатыры
Араңда келди акылы,
Ы раңы жүзгө чачылды,
Тунарган көзү ачылды,
Мурунку келип калыбы,
Буурукканы басылды.
Ж еликкени тыйылып,
Ж еңилип бою ж ыйылы п,
Укту кепти кулагы,
Ушундай ачуу бир келсе
Кылымды кырар убагы,
Адамдай болуп мүнөзү,
Ачуусун тыйып турганы.
Кырк чоронун баары бар,
Кыргыл, Б акай кары бар,
Кыйыгына куп тийген
Кылым Каш кар ш аары бар.
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1 бхалдын.
2 мслым.
3 жгангир.
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Кутпудин келип бир алды,
Кудайыңды билгин — деп,
Ак жолуна бир салды,
Андан элиң да жанды.
Б ы калды н1 келип аскери
Ы слам динге бир салды,
Ага болбой тим жанды,
Силерге окшоп ким жанды.
Муслум2 келип бир алды,
Билгин деп динге бир салды,
Ушу турган каш карлы к
Бир жанбады, миң жанды.
Ж аангер3 кожо, эр Кошой
Н айза канын өлтүрүп,
Ак жолуна бир салды,
Анан болбой, да жанды.
Аягында мен келдим,
А ял-уял кылбастан,
Аскер ж ы йы п сенделдиң.
Уругуң уйгур түрүксүң,
Урушту сүйүп жүрүпсүң,
Байгыр, Уйгур бир тууган,
Байкабастан бүлүпсүң.
Атабыз Туран бир урук,
Асылыбыз бир туруп,
Аскер тарттың биз үчүн
Арбак сени чын уруп.
Баш чыларын чакы ры п
Баарысын Манас ныгырып,
Таманы болсун чарадай,
Өркөчү болсун баладай.
Ургаачы эмес, эринен,
Отуз эки миң Каш кар
Он эки аймак жеринен,
Атан төө лөк болсун,
Санаты бир миң көп болсун,
Ар төөнүн үстүнө
Он батман күмүш артылсын,
Ошону берип ж ан тынсын.
Ар тарабың тоо экен,
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Ж ы бы т-ж ы лга коо экен,
Көп экен ж ы лкы малыңыз,
Көрүндү бизге алыңыз,
Кыл куйруктан түк койбой
Биздин колго салыңыз.
Баланда бир ат бардыр — деп,
Бекитип бербей калды — деп,
Кулагым менин чалбасын,
Чалы п калса кулагым
Билип уккун каш карлы к,
Ж аныңдын тирүү калбасын.
К айта-кайта көп ж анган
Кара диндик кээриңиз,
Калбасын минер ээриңиз,
Канчадан бери кулакта,
К аш карлы к сенин кебиңиз.
А як-баш ы сегиз күн,
А йтканымды уккун сен бүгүн,
К атаа десең айтканым,
К айта минер ш айтаным,
Аманат ж андан чын түңүл,
Кайратың болсо катылгын,
Кайра-кайра жангандан
К аарга башың чатылдың,
К улакка бөркүң жетпесин,
Узарган болсо тумагың
А нык билгин жаныңдын
Аман-эсен кетпесин,
Аскерге келген шаңданып,
А зырлаган көркүңдү,
А лып кел — деп, бөркүңдү,
Жүз сексен миң киш ини,
Көргүн кы лар иш ини,
Көрдүк — деди, көркүңдү,
Көтөрүп кел — деп, бөркүңдү,
Санап баарын алганы,
Тебетейдин этегин
Текш и кесип салганы,
Арстан эрге ты к тартып
Аскер келген экени
Белги болуп калганы.
Ошо күнү баатыры
Отуз киш и чаптырды,
Ы малайдан Кайыпкан,
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Даңгуш тагы Мунарды
Келсин — деди буларды.
Ж ергентке барган А йкожо,
Панус кан анда бар кошо,
Келсин — деди баарыны,
К еш каарлы к1 кы лат экен — деп,
Түшүрдү баатыр каары ны ,
Түмөн аскер кол менен
Камап түшүп ш аарыны,
Ары чети Сары-Кол,
Арасы кы зы л улуу жол,
Элдин баарын таратып,
Эсептеп жанды санатып,
Каптады тоону кы ргы зы ,
Ж айы на сыйбай ж ы лкы сы ,
Казынасын ачтырып,
Күмүшү жетпей калганын
Күбүп-кагып ш аш тырып,
Алды жамбы миң төөлүк,
А рткандары баары лөк,
Кара малдан түк койбой,
Өлү дүйнө андан көп.
Арзын айтып сабылып,
Н аалыганы сандан көп,
Он тогуз күн болуптур,
Ойдон-тоодон адамы
Кара курттай толуптур.
Ы малайдын Кайыбы,
К аш кар менен урушуп,
Канча болгон майыбы,
Даңгүштөгү Мунары,
Ж алпы келди булары
Сермус ш аар Күчөңү,
Ата уулунун бектери
Алардын баары келгени.
Койнот ш аар, Кара-Кур,
Келгендерин карап тур.
Ж ээкте болгон ш аарынан,
Ж еткен кабар баарынан,
Аскер алып отуз миң,

1 кеш каарлы к. Ж азы лы ш ты «каш карлык» — деп окууга болбойт, андай маани контекстке туура да келбейт. Бул турушунда сөздүн мааниси так эмес. Ы лайыктуу түшүндүрмө
таппадык. Б алким кечкалды к — кечигүү маанисинде — болуусу мүмкүн.
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Абунасыр замани
Азыр келип калганы.
Айланасын кол курчап,
Ж олун алып коюшту,
Күндүгүнө миң кара
Каш кардан жеди союшту.
Артылбастан там калды,
Айдаса баспас тал калды.
Тигилүү калды тереги,
Элинин чы кты кереги.
Эсирген байлар ал калбай,
Эшектен бөлөк мал калбай.
Бутканасын алдырды,
Мурунку буттун ордуна
Буздуруп, мечит салдырды.
Абунасыр замани
Айтып динге киргизип,
Алты ж ы л өлчөп калтырды.
Бу дүйнөнү туткан — деп,
Бады ш алы к өкүмүн
Б аш к а журт башта уккан — деп,
Бар каш карлы к карады
Бадыш айым султан — деп,
Байгамбар сөзүн туткан — деп,
Өкүмгө моюн сунуптур,
Өздөрү кылган ишине
Өкүнүп жүрүп куруптур.
Султандыктан танган ж ок,
Ж уда К аш кар уругу
Андан кийин ж анган ж ок.
Байгамбар берген наамасын
Кетменге коюп кагазын,
Ж азы п жүргөн дининен
Кетирди Манас чамасын.
Абунасыр замани
Ак ш арият жолуна
Адаштырбай салганы,
А кыр заман журтуна
А алымы арбын калганы,
Алда билер бу сөздө
Чы ны канча, жалганы,
Чырмап алып баарысын,
Тегерегин туюктап,
Сегиз ай ж атып калганы.
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Ж ети жүз киш и өлүптүр
Кайып менен Мунардан,
Канын алды булардан.
Б укара болуп карады,
Бурулар алы калбады.
А нж иян, К аш кар арасы,
Адырынан көрүнбөйт
А лакандай талаасы.
Тоолору арбын, жери тик,
Токтолуучу жери ж ок,
Алооке ж аты р чоң душман,
Арстан Манас баатырдын
Ал жерге ж атар эби ж ок.
Сегиз ай алып ты нччы лы к,
Сергитип журтун тынч кылып,
А нж иян менен Каш кардын
Арасында ж айланы п,
Аркы-берки жүргүнчү
Айбатына байланып,
Айбаты жетип далайга,
А йылы барып А лайга,
Сегиз айга карк толуп,
Эми Манас баатырын1
Серпише турган чак болуп,
Отуз эки ж аш ы нда,
Оёндору каш ында,
Себилдүүсү сексен төрт,
Серп салган ж агы кы зы л өрт,
Капчыгайдын жол менен,
Сексен миң аскер кол менен,
А ртыш тан аш ып бел менен,
Айбаты катуу эр менен,
Ат жүргүс кыйын ж ер менен,
А нж иянды н тарабын,
Арстан Манас баатырдын

1 батырың. Кол ж азм аны н 56-бети уш ул ыр сабы менен аяктай т. 57-беттин баш жагындагы ач ы к ка «Манас А нж ы яндагы Алооке канды багынтканы» — деген сөздөр жазылган.
Ж азы луунун м аксаты окуяга тема коюу. Сөздөрдү катчы өзү ж азган (кол тамга ошонуку).
Бирок бул ж азы лгандар негизги тексттер ж азы лган учурдан алда канча кийин иштелгени
кол тамгадан да, пайдаланган графика реформаланган тамгалар болгондугунан да, сыянын
өңүнүн баш калы гы нан да көрүнүп турат. Анын үстүнө теманы коюунун өзүн да катчы ойлонбой, туура эмес ж айгаш ты рган — ыр саптарындагы берилген сүйлөм бүто электе, ойдун арасына коюп койгон. А ракет буга чейинки ушул түрдөгү Ы . Абдыракмановдун манасчы айткан
тексттерге кийлигишүүсү катары эсептелгени оң.
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Ар борумун карагын,
А нж иян ж аккы бетине
Алоокенин элинин
Аралап кирди четине.
Бай Ж акы п көчүн кондуруп,
Саадактын огун жондуруп,
Отуз-Адыр оюна,
Бөксө жолдун боюна.
Караптыр малдын ж айына,
Айдап ж ы лкы сугартып
Кара-К улж а сайына,
Басып чыгып Каш карды,
Бай Ж акы п малын баш карды.
Айыл конуп, үй тигип,
Ар ш айданын бүтүрүп,
Адамынын баарысы
Алооке экен душман — деп,
Азырланып күтүнүп,
Алар минтип алыптыр,
А лтымыш ж игит кош чу алып,
Манас ууга барыптыр.
Карлуу бийик тоо менен,
Көз учкан бийик зоо менен,
Ташы бийик аскадан
Тамашасын баштаган,
Каш ындагы көй мерген
А тканын ар кез жазбаган.
Тоолуу токой чери бар,
Жолборс, илбирс, шери бар,
Ар тарабын чуу кылып,
Арстаның жүрдү уу кылып:
Буруш тан атып бугусун,
Булардын көргүн жумуш ун,
Курбудан атып кулжасын,
Кубандырып курдаш ын,
Эчки-теке кийигин,
Эгиздин* издеп бийигин,
Адырдан аркар үркүтүп,
А як-колун сындырып,
Артынан кууп мүргүтүп.
Кыйкырып чыгып бийикке,
К ы зы гы ш ы п кий икке,
Тоого кетип баарысы,
Тогуз күн токтоп калыш ты.
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А ккелте атып түздөшүп,
Адырдан аркар издешип,
М ылтыктан түтүн буратып,
Бугудан атып сулатып.
Олжо дешти мунусун,
Олордун1 көргүн жүрүшүн.
Тамашага батышып,
Талаага түнөп ж аты ш ы п,
Тандашып кийик атыш ып,
Эрлиги эмей неткени,
Эрегишкен Алооке
Эсен-аман ж атканда
Элебей ууга кеткени.
Баатырлыгы эмей неткени,
Басташ кан жоосу турганда
Байкабай ууга кеткени.
Кыраандар чыгып бийикке,
Кызыгып алып кийикке
Тогуз күн тоого калыптыр,
Алар тоодо жүргөндө
Толкуган аскер барыптыр.
Аларды таш тап салыңар,
Алооке — деген каны бар,
Андан кабар алыңар.
Беш жүз миң аскер алыптыр,
Беленденип калы пты р.
Туура ж агы Коконду,
Ж уртун тамам которду.
А як ж агы М аргалаң,
Асты койбой кол ж ыйып,
А тка токтоор калбаган.
Кыш тагы кы рк беш болуптур,
Кылымга саны толуптур,
Чоң А нж иян, Сузагы,
Чогулткан экен ошону.
Ш аарга толгон өзөнү,
Эсепсиз эли өскөнү,
Арибанты, Күлүшаа2,
Анын баары күлдү ш аар,
Айта берсе жомогу —

олордын. Катчынын бул түрдөгү ж азганы адатта «алардын» делип окулат. Бирок азырманасчынын өзү тарабынан эле «олордун» катары айтылган деш ке негиз бар.
Күлишаа.
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Аңгемеси кы йла бар.
Кара-Алма бар, Кайкы-Бел,
К ытайлар Чыңча дээр экен,
К ыж ылдаган каапыр эл.
Көргөнгө сонун ушу бар,
Көк-Арт суунун бою ш аар,
Үйдүн үстү үй болгон,
Үйгө жери карк толгон,
Там үстүнө там болгон,
Талаасында чолоо ж ок,
Даңгыт, маңгул карк толгон.
Каптал, тоо баарынан
Ээсиз жери калбаган,
Кара калм ак жайнаган,
Оюнда бар Самаркан,
Ошондо бар канча жан.
Оро-Төбө, Ж ы загы ,
Ойдо-тоодо кыш тагы,
Малдуусуна сан жетпейт
Мал откоргон тыш тагы.
Кожент менен Тузу1 бар,
Колго келген ушулар.
Беш жүз миң толуп аскери,
Бери урган кытай өз эли,
Кайнап жатыр калмагы,
Катуу душман келди — деп,
К алкы на кабар салганы.
Андагы аты Андаген,
Анда киш и калбаптыр
Атасы кыргыз көп элден,
Басып калган кези экен
Маңгул менен калмагы,
Тыргоот менен даңгыты
Тыйпыл баарын алганы.
Өзүбектин нуркунан
Экөө — бирөө калбады,
Өңкөй кытай алганы,
А ркы чети Ы спара
Азмаз кыргыз калганы.
Кыпчак менен тейитти
Кыргызыңа кеткин — деп,
Кебилге сүрүп кейитти.

тузи. Ж азы лы ш ты «Тузу» — деп окуу жөндүү. Бирок, «Түзү» болушу да ы ктымал.
411
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1 фрганедан.
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Окчу менен думара,
Орун бербей буларга,
Нойгут менен дөөлөстү,
Оолак жүр — деп жөөлөттү,
А лтайга кеткен кыйласы,
Алдага ж етип ыйлаш ы.
Катагандан калы пты р,
Кайнаган калм ак калы кты р,
Кыргызыңа кеткин — деп,
Катардан сүрүп салыптыр,
Барганадан1 түк койбой,
Басып кы тай калы пты р.
Уйгурдан калган сарты бар,
Үшкүрүгү баш ж арып,
Ошончолук дарты бар.
Он алты жылдан бер ж ак к а
Кытай келбей калыптыр,
Ортодон чыгып эр Манас,
Ол кезде ойрон салыптыр.
Мурунку келген мажусу
Букарга чейин алыптыр,
Ортодон Манас чы ккан сон
Ол кезде токтоп калыптыр.
А нжияндан чолоо ж ок
Алмак экен каапы рлар,
Алда салса бендеге
Албан түрлүү иш и бар,
Алтайдан Манас чы кканы ,
Ар тарапта каапырдын
Алтын айчык тууларын
Атышып жүрүп ж ы кканы ,
Ата-баба арбагы
Анын баары козголуп,
Алоокенин колунан
Араңда Манас алганы.
Сарты менен кыргызды
Заман акы р болгончо
Ж араткан Алда тургузду.
Калбаны калм ак баштады,
Кара кытай кы ж ы лдап,
К аш кар менен А нж иян
Катар ала таш тады,
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Карк алтын туун көтөрүп,
Кан Алооке аштады,
Беш жүз миң аскер кол ж ы йы п,
Мээнетти минтип баштады.
Бааты р менен балбанды,
Баары н жыйып алганы,
Бар Манаска! — деп, айтып,
Тизелик деген баатырын
А рага киш и салганы:
«Кордук кылбай элиме,
Конбосун де жериме.
Болбос иш кылбай элиме,
Боктобосун жерими.
Эсенкандан качкандыр,
Эси чыгып ш аш кандыр,
К акан кандан качкандыр,
К алк, дүйнөсүн чачкандыр,
Кара ж ан алып качкандыр,
К аалайт экен кай жерди,
Өткөрөйүн жол менен,
Өзүм баштап кол менен.
Ысар менен Көлөп бар,
Мусулман болгон адамга
Тайгылып кетсе жөлөк бар.
Б адакш ан1 менен Б алы к2 бар,
Б аш ка уруу кы йла калы к бар,
Маа турам десе Манастын
Б аш ы на түшөр салык бар,
Маймун менен Кебил3 бар,
Мага келсе баш коюп
Б аш кача сонун кебим бар,
Беттешип мени жеңе албас,
Белен ж арак, бедөө ат,
Беш жүз миң аскер эрим бар,
Оолуксам ойрон салармын,
Он жүз миң орчун элим бар.
Сураксыз келип конгондой
Оолугуп кайдан демиң бар?
Азыр берсин жообуну,

1 бдхшан.
2 блг.
3 кебил. Топоним «Кебил», «Кабыл» түрүндө аралаш ж азы ла берет. Оозеки сөздө көбүнчө
«Кабыл» катары айтылат. Бул жерде манасчы сөздү «Кебил» — деп пайдаланганы күмөнсүз.
Аны сөзгө уйкаш кан «Кебим» айгинелеп турат.
413
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Алайын арбын сообуну,
Качканын айтсын ж аш ырбай,
Ачып берип жолуну,
Ж айлаш ы п жолго салайын,
Ж акш ы лы к кы лы п калайы н,
Ж айы н айтсын — чын сырын,
Ж ан жолдош кы лы п алайын,
Бу жерге бекер келген ж ок,
Азып көчүп жүрүптүр,
Алтайда алаш элден ж ок.
Тууганынан айрылып,
Турарына жер таппай,
Туташ кыргыз кайгырып,
Ж акш ы лы к көргөн эли ж ок,
Ж алгы з ат тоёр жери жок,
К арайлаган бу чантуу
К аш карда турду эби жок.
К аш карда турду бир ж ы лы ,
М ындай-мындай чантууга
Мурунтадан сынбаган
Мурутумдун бир кылы.
Турам десе ж ай алып,
Алоокеге таянып,
Баш болуп келип Манасы,
Каралаш кан канча экен
Каш ында жүргөн алаш ы,
Куру кайрат баш айрат
Али да менден дагы ыраак
Мусулмандын арасы,
Каш кардан камап өлтүргөн
Алакундай көрбөсүн,
Арманда болуп өлбөсүн,
Алын билип жөнөсүн!
Атанга жүгүн деңкейтип,
Айылын не үчүн кондурат
А нж иянга эңкейтип?
Панусту алып Ташкенден,
Панус деген баш акм ак,
Мурунтадан күтүнбөй,
Букара күтүп баш ка элден,
Алаш уулу болгону,
Ал эсеби белгилүү
Алты санга толгону,
Туугансып Манас барыптыр,
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Туташ алаш кыргызы
Турбай кетип калыптыр,
Душ манга ачып колтугун,
Панус деген акмакты
Лаанат уруп салыптыр.
Таш кендин кы ргы з-казагы ,
Байкаганга аз эмес
П ануска салган азабы,
Эсенкандан качпаса,
Эси чыгып шашпаса,
Ж ыргалдуу киш и бер ж ак к а
Ж ылдызды ашып качабы?!
К аш карга каарын салыптыр,
Камап ж аты п сарттардын
Канча малын алыптыр,
Кынык алы п1 кыйынсып,
Мага келип калыптыр.
А раникдин Ашарсуу,
Алы келбей алдырап,
Арманда жүрөт мына бу.
Аскерим жыйнап арбытып,
А кыр бир күн аламын
Ташкендеги Көкөтөй
Ары-бери чаргытып.
Колумда турган Араник,
Койбой аны албасам,
Компоңдогон душманга
Койдой кыргын салбасам,
Барганага баш болуп
Алооке болбой калбасам!
Тартынбай айткын кебимди,
Ар канча Манас болсо да,
Тайдырармын эбини,
Арзан жоосу менминби,
Ж е аж ал айдап келдиби?
Сураксыз конуп жериме,
Чуулган салып элиме,
Чыдай албай Бээжинге,
Чыр салып алаш элине,
Чы йраксы ны п келиптир
Кең Баргана жериме.

1 кыны калыб. Катчынын катасы — сөздөрдү туура эмес бөлүп ж азган, талап кы лы нган
туура үлгү — «кынык алып».
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Көтөрүлгөн кыргыздын
Көрүнөрмүн көзүнө,
К алктан угуп кайгырдым,
К аш карга айткан сөзүнө.
Эки болсо биримин,
Жүрүшүмө ж ан жетпес,
Ж үк көтөрчү билимин.
Бири болсо өзүмүн,
Угуп, билип тез келсин,
Урматтап айткан сөзүмү!»
Колун жыйып белендеп,
Кокус Манас келер — деп,
Коркуп жүрүп элеңдеп,
Опузалап кеп сүйлөп,
Орунсуз сөздү көп сүйлөп,
Элчини жолго салыптыр,
Элүү киш и кош чу алып,
Эрдемсинип Тизелик,
Манасты издеп барыптыр.
Токумдай жер калбастан,
Там талаага салыптыр,
Ш аар басып калыптыр.
Малдын карап ж айы на
Бай Ж акы п тоодо калыптыр,
Бөксөдө конгон Ж акы п ка
Бөлөк түрлүү адам барыптыр.
Комасын* айтып кобурап,
Тизелик баатыр баш болуп,
Өңкөй баатыр шоодурап,
Бай Ж акы п ка барыптыр,
Балдар атын алыптыр.
Учурашып бүгүлүп,
Улук киш и бу да — деп,
Урмат кы лы п жүгүнүп,
Ошо кезде дапдаяр
Олтурарга оруну,
Оңдурбастай көрүнөт
Ошолордун боруму.
Конок кы лы п ж аткы рды ,
Колунан келген даамыны
Конок ашын таттырды,
А йылга душман келди — деп,
Аркасынан Манастын
Алты киш и чаптырды.
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Кайтамын — деп, аш ыгып,
Кабарга келген Тизелик
Ак токунду түзөлүп.
Азыр Манас келер — деп,
А күнү кайра жаткырды.
Барды Манас баатырга
Алты киш и чапкылап,
Ала-Тоодо жүрүптүр
Аң, кийигин кубалап.
Ала-Тоого ж акындап,
Тоонун издеп бийигин,
Тозмолоп атып кийигин,
Кырга чыгып алыптыр,
К ы йкы ры п айгай салыптыр.
Тоого чыгып алыш ып,
Тозгун, бер ж ак кийик! — деп,
Дооштоп айгай салыш ып,
Аңга кы зы п алыптыр,
Айгайды бийик салыптыр,
Арстан Манас баатырга
Атасы Ж акы п жиберген
Алты азамат барыптыр.
Баатыр келдик мында — деп,
Байкап сөздү тыңда — деп,
Ашыгып келдик мында — деп,
А йткан сөздү тыңда — деп,
Алоокеден кол келип,
Аябай черүү мол келип,
Калааны басып карк толуп,
Калабасы көп болуп,
Караса карап берсин — деп,
Карабас болсо бир жолу
Казат кы лы п аттанып,
Кармаш ар жерге келсин — деп,
Элчиси келди элге — деп,
Эндиреп сүйлөп энтелеп,
Жүрүңүз — деп, эртелеп,
А йылга келди арачы,
Алооке буйруп айыпты,
Алып кел — деп, Манасты,
Ашыгып сүйлөп барыптыр,
Ага жообун бергенче
Асты ж акта курбудан
Алда канча чубаган
417
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Арышын керип чураган,
Курсактары чалкактап,
Мүйүздөрү калкактап,
Көп бугу чыгып калыптыр.
Булардын сөзүн аңдабай,
Бугуну көздөй ат коюп,
Бууданга камчы салыптыр.
А ккелтенин түтүнүн
Асманды көздөп булатып,
А ккула менен чуратып,
Тозмологон жолунан
Алты бугу сулатып,
Минтип кетип калы пты р,
Бир артылмак бели бар,
Ушу күндө атагы
Миң-Бугу деген жери бар.
Арбыган экен кийиги,
А нж иян, К аш кар арасы
Ала-Тоонун бийиги,
Андагы аты Ара-Туз,
Аңга кызып ушул кез,
А зыркысы атагы
Арпа — деп, айтат аны к сөз,
Арасында тоосу көп,
Аска бийик зоосу көп,
Тар капчыгай коосу көп,
Курбусунда к улж а бар,
Кайыптын баары мында бар,
Будурунда бугу бар,
Көрбөгөндүн муңу бар,
Дүйүм жыгач баары бар,
Ж абыр баян*1 дагы бар,
Кылыч куйрук*, тайбасы,
Кыйындардын баары бар.
Кабылан менен шери бар,
Ал кезекте А нж иян
К алмактын калы ң эли бар.
Эгин менен малы бар,
Не түрлүү сонун баары бар,
Аң уулаган киш и ж ок,
А латкак*, жезит* дагы бар.

«жабыр
1
чабыр баян. Катчыдан ката кеткен. Бул турмушта жок айбандын аталышы
баян» — делип кеңири жолугат.
418
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Тумшугу ж ез киш и бар —
Убара чаркөө* дегени,
Ал кезекте А нж иян
Ар түрлүү сонун иш и бар.
Адам ноо*, чыңыроон1
А йтылгандын баары бар,
Ж ер жүзүндө кесенде*,
Ар сонундар дагы бар.
А зы ркы жери ээн экен,
Арстан Манас баатырын
А ңга ы ш кы луу эр экен,
Күн түштүгү жагында
А ла-Канчык дээр экен.
А ңга кы зы п алыптыр,
Кароолдунун тоосунан
Көмүрдөй кара кулж адан
К ары я Б акай абасы
Көбүн атып салыптыр,
А кы р заман журтуна
К ара-К улж а атагы
К ак ошого калыптыр,
Карасаң кы ргы з уругу
Манастан берки калы кты р.
Марал менен бугу атып,
Бар адамын чуулатып,
А ркар менен к улж а атып,
Ар сонунду мында атып,
К ырк нөкөрү каш ында,
Оён Манас баатырың
Отуз эки жаш ында,
Дөөлөт куш у башында,
Тура турсун аң уулап
Тиянш ан2 тоонун каш ында.
Тиянш ан тоонун бөлмөсү,
Мурунтан маалым бу сөзү,
Кытайчасы Баргана3,
Кыраан Манас баатырдын
Кылганы маалым ар ж анга,

1 чкрон. Жазылышты «чикирон» катары окууга болот. Бирок бул жерде катчыдан ката
кеткен — жазуу учурунда «к» тамгасынын үстү жагына чекиттер койбой калган. Чынында
сөз «чңрон», катары жазылуу керек эле да, аны «чыңыроон» деп окумакпыз. «Чыңыроон»
варианттагы көп эскерилүүчү жомоктук айбандын аталышы.

2 таншан.
3фргана.
27 *
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Түркүчөсү Андаген,
Түмөндөп түрк жердеген,
Түрлүү сонун табылган
Ар түрлүү баш ка кен деген.
Адам жүрүп түк болбойт,
Арбын экен доңузу,
Андакен деп айтмагы
Ар түрлүү жандын олуту,
Кыл кыйма кыйын каманы,
Как ошондо бар экен
Кесенденин ж ам аны ,
Кызып алып аңына,
Кыраан Манас калганы .
Күн батыш ж агы Кызылды,
Андагы аты Дуңша-Бел,
Анда турган кы тай эл,
А зыркы аты Эркеч-Там,
Атагы кыргыз уулуна
Арстан Манас жеди кам.
Арада Терек-Бели бар,
Талаасына батпаган1
Ар түрлүү кы тай эли бар,
Ш ымал* жагы н караса,
Кетмен-Төбө жери бар,
Ага чейин уу кы лы п,
Арстан Манас баатыры
Жүрө берген чени бар.
Жүрө турсун Манасың,
А нж ияндын тоолорго
Ж айнап ж атсын алаш ың.
Аны таш тап коюңуз,
Алооке деген каны бар
Кабарынан болуңуз.
Тизелик эки конуптур,
Аң уулаган Манастан
Кабар келбей коюптур.
«Келбеди сенин балаң — деп,—

1 батбаган. Ушул ыр сабынан кийинки жазылган сап такыр өчүрүлүп, ордуна көп чекит
коюлган. Эмне жазылганын окууга такыр мүмкүн эмес — бир да тамга калтырылбай, курч
нерсе (маки, же бычак го) менен кырып өчүрүлүп, ордуна толтура чекит коюлуп чыккан.
Коюлган чекиттер эмнени туюнтары (ушул жерде жазылбай калган сөздөр бар дегендиби, же
бул жерде эч нерсе жок дегендиби) белгисиз. Контекстке караганда окуянын, ойдун уланышында үзүлүп калуу байкалбайт.
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Кегимди сенден алам — деп,—
Кетте бааша Алооке
Келбей койду Манас — деп,—
Кебиңди айтып барам — деп,—
Соо калбайсың, өлөрсүң,
Сонунду шондо көрөрсүң,
Кызың катын болгондо,
К ыңк этпестен көнөөрсүң.
К алкыңда болгон катын — деп,Катының болор отун — деп,—
Как ошондо саргарып
Улутунуп олтур — деп,—
Укуругуң ш иш болор,
Унуткусуз иш болор.
Туурдугуң ичмек кылынып,
Туташ кан журтуң кырылып,
Үзүгүң болуп токулга,
Үшкүрүп карап олтурба.
Түндүгүң менен чай кайнап,
Жүрбөгөн жерде көз ж айнап,
Темирден кылган очогуң,
Ат така болуп ошонуң,
Тебеленип мончогуң,
Тепсендиде болбогун,
Батары ңа ж айың ж ок,
Баш калкалаар байың ж ок,
Алоокеге бу күндө
А лы ш арга ш айың жок.
Чамгарагың чагылып,
Чантууңдун баары чабылып,
Ж уртуңдун баары сабылып,
Көрө элегиң көрөрсүң,
Ж акш ы лы кча жараш бай,
Ж ам анды кка көнөрсүң!
Эркиң менен иш кылган
Ээн А лтай жериң жок,
Эни алы ска ж айы лган
Калдайган казак элиң ж ок.
Бизден ж акы н бир ата
Кара калм ак элиң жок.
Катылып коюп Каканга,
Кайрат кы лар эбиң жок.
Алооке бааша аз эмес,
А зыркы К акан журтунан
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Аскерин ж ы йса аз келбес.
Орто А зия, Түркстан,
Оңунда ж аты р И ркистан1,
Алган болдуң жогорку
Акунбешим, Илебин,
Алыңды кийин билемин,
Айдаган малдан үмүт үз,
Аманат ж аны ң тилегин.
Манасың болсо биздики,
Аман калсаң сүйүнгүн
Аманат ж аны ң сиздики.
Калаба салдын К аканга,
Калабаң тийди ар ж анга,
Уруш салдың уйгурга,
Талкалаш ты ң Таш кенге,
Асты түбү2 батпайсың
Алоокеден баш ка элге.
Каар салдың К аш карга,
Аты Манас балаңды
Асили көңүл тынчыбайт
Аскерге албай таш таарга,
Манасты аскер бербесең,
Балакети да ж угар
М ына бу турган жаштарга!»
Аны айтып Тизелик,
Абыкени көргөздү,
А ксакал болгон Ж акы п ка
Тизелик айтып көп сөздү,
К айтмакчы болуп калганы ,
Карыясы Ж акы п бай
Кандай келген элчи — деп,
Тогуз ат токуп салганы.
Элүү желдет, Тизелик,
Эстүүсүнүп түзөлүп,
Алоокеге барууга,
Айтып кабар салууга,
Аскер менен кол келип,
Айлын чаап алууга,
Ногоюн чаап таратып,

1 иркистан. Сөз «к» (ки) аркылуу жазылган, ошон үчүн «иркистан» катары окулат.
Буга чейин мындай аталыш тексттерден учураган эмес. Балким манасчы Ындыстан — деп
айтканды катчы жанылыш жазып алышы да ыктымал.
2 түбти. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган туура сөз — «түбү».
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Абалтан көзүн каратып,
Кыргызын чаап таратып,
Кытайдын көзүн каратып,
Баарысын алып таратып,
Маңгулдун көзүн каратып,
А лаш ка азап салмакка,
Ата уулунун баарысын
Аскер кылып алм акка,
Кыргызга кыргын салм акка,
Кыйындардын баарысын
Кызматкер кылып алм акка,
Акунбешим, Оргону,
А лып өчүн олорду,
Алда билер бул иштин
Арты кандай болорду.
Текес менен Илебин,
Кегин алып бул элдин,
Бузулуп булар келгени
Бу кудайдын бергени,
Ж еринен азган эл оңбос,
Ж ергеден качкан эр оңбос,
Ж айы нан качкан эл оңбос,
Ж акы ндан качкан эр оңбос,
Мурунку кыйын атагы,
Бу дүйнөдө болгон жок
Манастын кылган чатагы,
Баш тагы кыйын атагы,
Баары журттан күч болду,
Бадыректин чатагы,
Оболдо кыйын атагы,
Ойротко тийди чатагы.
Орун алган жери Алтай,
Баргана келип, бадырек,
Мүшкүлдүр тынчып жатары.
Б ааты рлы к айтып мактаны п,
Б ара турсун Тизелик
Алооке канга аттанып.
Беш жүз миң аскер кол ж ы йы п,
Бели катуу балбандан
Беш жүз балбан мол ж ыйып,
Ордого доол согулуп,
Оёндун баары чогулуп,
Көзгө аткан мерген маш ынан,
Көп ж алтанар башынан,
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Көңүлгө толук ж акш ы дан,
Айтууга даана чеченден,
Арбагы чы ккан неченден,
Карысын коюп, ж аш ынан,
А ягын коюп, башынан,
Кан Алооке камданып,
Л аанатка сыйынып,
Ж ата турсун Алооке,
Ы ксыз аскер ж ы йы лы п,
Бандулуну какты ры п,
Баш көтөргөн баарына
Бат кел! — деп, кабар чаптырып,
Барганалы к аскердин
Баарын жыйнап чакырып,
Туу желектен көп болуп,
Тура турсун токтолуп,
Байрак-ж елек сан жетпей,
Бадырегиң Алооке
Баасына баш ка кан жетпей,
Манас үчүн кекенип,
Манастан чочуп ш ектенип,
Каш кардагы А лакун
Алым берип ар ж ы лы ,
Ж алы ны п жүрчүү эптенип,
Алдырганын М анаска
Алакундун угуптур,
Аскер жыйып даярлап,
Ачууланып туруптур.
Алы келбей Каканга,
Асылган экен бу мага,
Күчү келбей Каканга,
Күүлөнгөн экен бу мага.
Беттеше албай Бээжинге,
Бу жерде мени арзансып,
Келген экен мында —деп,
Калдай менен доотайын
Кан Алооке күүлөндү
Кара боюң чыңда! — деп.
Алооке айгай салыптыр,
Аскеринин баарысы
Азырланып калыптыр.
М анжурия калм агы ,
М анжубекке кош улуп,
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Мусулман болуп калганы,
Мунун аты Балкыбек,
М аргалаңдын ш аарына
Базар кылып барсам — деп,
Базарга малын салыптыр,
Баары н булдап алыптыр,
Бакы лдаган көпчүлүк
Манасты чабам деген сөз
К улагына барыптыр.
Булдап алып малыны
Бул сөздү угуп баарыны,
Айтоор кыйын экен — деп,
А нж иянды н ш аарыны,
Балкы бек жолго салыптыр,
Баяндап айтып көргөнүн,
Бай Ж акы п ка барыптыр:
«Эсеп ж еткис эл көрдүм,
Нечен түрлүү эр көрдүм,
Ж айы т ж еткис ж ан көрдүм,
А зыркынын мазары
Алооке деген кан көрдүм.
Конуш жеткис кол көрдүм,
Кошунун кумдай мол көрдүм,
Колун койдой айдаган
Алооке деген зор көрдүм.
А лачык үйдөй күрсү алган,
Ачууланса токтолбой,
Ала-Тоону бир салган,
Бир салып тоону ж ок кылган,
Ташты чапса чок кылган,
Алптын көрдүм сонунун,
Азыр көрдүм таңыркап,
Аскеринин борумун,
А лда таалам бериптир,
А нж иян кылып орунун.
Күрсүлөрү өгүздөй
Күчтүүлөрдү мен көрдүм,
А жыдаар айбаттуу
Түстүүлөрдү мен көрдүм,
Аянбай чыгып майданга,
Түшчүүлөрдү мен көрдүм.
Өлтүрмөккө Манасты
Кекенгенди мен көрдүм,
Өкүмат кылып уруш ка,
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Бекигенди мен көрдүм,
Кызылдай коркуп кыргыздан
Ш екигенди мен көрдүм.
Эми кандай кылабыз,
Эмгекти тартып кыйлабыз,
А талаш алаш элде ж ок,
Алтай, А мур1 жерде ж ок,
Азыркысын аңдасам,
Азгандан биздей бенде жок,
Алооке улук кан экен,
Азыр андай элде жок.
Болот кап ка дарбаза,
Болгон экен чоң бааша,
Карап турсам калаба
Чыгабы — дейм каргаш а,
Аскери арбын мол экен,
Ж етип келет — деп, ойлойм,
Ж ең-этекке ж арм аш а,
Кабарды барып ким берет
Каңгырып кеткен Манаска.
Чабылып кетсек кы тайга
Калганга болдук тамаш а,
Ким берет барып кабарды
К ийикке кеткен М анаска,
Алып койсо Алооке
А аламга болдук тамаш а.
Уркун2 дайра, Амурду3,
Ушуну жердеп тим ж атсак
Кудай билет эле го,
Эсенкан келип аларды,
Эл бөлүнүп, жерде ж ок,
Эгем билер биз мындан
Эсен-аман каларды.
Эртиш менен Ш иберди,
Эркиңе койбой, көчкүн — деп,
Ким айдады силерди,
Нааманда ж аткан Алооке
Аз-көбүңдү билеби
А йлына көчүп келбесе,

1 амр.
2 УРхун.
3 амурды. Бул топоним жогоруда «амр» түрүндө жазылган эле. Кыясы катчы манасчынын айтканын даасын уга албай калып, кийинки айтылышында тактап жазса керек.
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Бар-Көл, Тур-Көл, Ала-Көл,
Басып ж аткан алаш эл,
Баш ы нан муну билген соң,
К азак менен кыргызды,
К алкты бүтүн ала кел.
Көчүп алып Алтайдан,
Көнбөгөн жерге барбайм — деп,
Келбей калды кээ айбан,
Кызылдын боюн кыдырып,
Делбе кылып жылкысын,
Кыйла малып кырдырып,
Б айж игит кетти Сар-Колго,
Ээрчиген киш и ж ок болуп,
Эли калды токтолуп.
М аңкан, Кордой, Куш тайга
Баары калды кызайың,
Б айкап турсам1 дүйнөгө
Батпаган экен кытайың.
Бады ш а экен Алооке,
Баш татан билбей мындайын,
Кенди-Кенер, Ш иберди,
Ээн калат жери — деп,
Айдаркан деген айбаны
Элинин көбүн жиберди,
Көкчөсү келди Илеге,
Көрүнгөн жерден чаппайбы,
Көт ж агы нда алаш ын
Көп экенин билеби.
Алооке деген бул экен,
Аскери арбын кум экен,
Алыстан бери жер кы лы п,
А нж иянда тур экен,
А ял-уял кылбастан
Азыр келип чаап алса,
Армандуу дүйнө бул экен!»
Көрүп барган Балкыбек
Көбүнө айтты мындай кеп.
Бай Ж акы п шондо кеп айтып,
«Кийигиң менен куруп кал,
Баш ы кургур — деп,— айтып,

1 байкаб турсам. Ушул сөздөрдүн ордуна мурда жазылган жазуу бар, алар өчүрүлүп
салынган. Эмне деген сөздөр бар экенин окууга мүмкүн эмес. Кыясы туура эмес жазып алып,
аны кайра оңдогон окшойт. Кол тамга катчынын өзүнүкү.
427

www.bizdin.kg

16350

16360

16370

16380

428

Баш ы курган бала — деп,
Басып алса Алооке
Барбы буга даба — деп,—
Душмандар ж аты р өч болуп,
Өзүбүз жүрсөк көч болуп,
Конуш ж ок жүрсөк кор болуп,
Коркутуп келди элчиси,
Алооке деген зор болуп,
Алты киш и жибердим,
Алдагандай заман — деп,—
Камынды жедим силердин,
Ж ан а да киш и чыгардым,
Саясына конуппуз,
Ж апы рактуу чынардын.
Манастын башын жутам — деп,
Бады ш а деми басылды,
Бадырек кытай Алооке
Балам а не үчүн асылды?
Билгени бардыр М анастын,
Алда таала колдосо
Асылган менен Алооке
Бир кылын албас алаш тын.
Мен-менсиген каапырды
Берчү эле кудай акы ры ,
Бу жерге көчүп келүүгө
Манастын ж етип жүргөндүр
Бир нерсеге акылы.
Мен барбасам болбоду,
Мерген болуп ойноду,
Аттанбасам болбоду,
А кыры бул иш оңбоду!»
Ушуну айтып бай Ж акы п,
Уларбоз минип болкоюп,
Улуу тоого бет алып,
Барды Ж акы п солкоюп.
Кырдын баары кы йкы ры к,
Кыйла жол экен арасы,
Кыйкырыш ы п аң уулап,
Кызыгып жүрөт баласы.
Ж алам а таш тар ж аңы ры к,
Беш-Бугу деген бир жер бар,
Ж аңыдан кийик табылып,
Ойдо-тоодо айгайлап,
Адамдар жүрөт жабылып,
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Балам бери токто — деп,
Бай Ж акы п барды сабылып:
«Алтайдан балам көчүппүз,
Арман менен өтүппүз,
Көчкөндө балам өчүппүз!
Астыңдан ж айган тор чыгып,
Алооке деген зор чыгып,
Али дагы атаңдан
Арылбаган шор чыгып,
Элүү киш и элчиси,
Элге келди ченчиси,
Боктобо — деп, жеримди,
Боктоор болсоң жеримди,
Болтурам — деп, элиңди,
Болтуруп аскер алам — деп,
Мойну жоон эриңди.
Ж ердебе — деп, жеримди,
Чендебе — деп, элимди,
Ж ердээр болсоң жеримди,
Ченетип салдат* алам — деп,
Ж екеге чыгар эриңди,
Оём — деп, эки көзүңдү,
Ойлонгун айткан сөзүмдү,
Манас баштап келсин — деп,
Кылууга ж игит өзүңдү,
Элчи келди кандан — деп,
Не кылуучу иш иң бар,
Эртелеп, балам, камдан — деп,
Үшүм кетип мен турмун,
Үмүт үзүп жандан» — деп,
Бай Ж акы п айтып салганы,
Б акай баштап кубалап,
Марал менен бугу айдап,
Бадалга келип калганы,
Байкабай атам сөзү — деп,
Манас кетип калганы.
Кайтарып жооп бербеди,
Кандай сөзүң дебеди,
Кара ш акка бет алып,
Айдап бугу, маралды,
Бир ж агы н аска жар алды,
А ткы лаш ып кийигин,
Адамдар андан тарады,
429

www.bizdin.kg

16430

16440

16450

16460

Жоноюл-жондо турганда
Соңунан Ж акы п барады.
Баласы жүрөт баш болуп,
Баары кийик атууга
Калган экен маш болуп.
Санап ар бир жумуш ту,
Сандыргалуу Ж акы п бай
Сакалы ылдый ж аш болуп,
А лтайга кетип акы лы ,
Ар нерсе ойлоп акыры,
Бар-Көлгө кетип көңүлү,
Көзүнүн ж аш ы төгүлдү.
Атасы жердеп жүрсө да,
А нж иян көргөн жер эмес,
Тыгылыш жерде жолдошу,
Тыргооттон болгон эл эмес.
Бабасы жердеп жүрсө да,
Б аякы Ала-Көл көл эмес,
Бастырып жүргөн бу тоосу
Б аш та көргөн төр1 эмес,
Баркы н билип иш кылчуу
М анжурия толо эмес.
Ж ер да2 чоочун, эл чоочун,
Бакы ры п Ж акы п токтотту,
Манастын баары жолдошун.
Б акай менен А йнакул,
Баары токтоп турду бул.
Б акай, Кыргыл турганын
Манас көзүн салыптыр,
Бай Ж акы п кандай жүрөт? — деп,
Байкап тура калыптыр,
Баркы рап төөдөй бай Ж акы п,
Баласына айгай3 салыптыр:
«Элүүгө жаш ым жеткенде,
Эсимден бала кеткенде,
Көп ойлоп көзүм ж аш талы п,

1 тур. Катчыдан ката кеткен. Контекст талап кылган туура сөз — «төр».
2 жбрде. Жазылышты «жыбыр да» — деп окуса болот. Сөздүн мааниси контекстке каршы келбейт. Бирок «жер да» делиш жөндүүрөөк, туурараак болор эле. Балким манасчы
«жер» дебей, «жыбыр» түрүндө айткандыр, ошондой эле ал «жер» дегенди катчы жаңылып,
«жыбыр» деп жазып алышы да ыктымал.
3 баласынайгай. Бирге айтылган (оозеки сүйлөөдө ал адаттагы көрүнүш) эки сөз, туура
айтылышы жана жазылышы — «баласына айгай».
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Көр ж агы м а баштанып,
Н аалып көзүм ж аш талып,
Ак кепиним ж азданып,
А кыретке баштанып,
Туяксы з өтүп кеттим — деп,—
Өлөргө ж акы н ж еттим — деп,Түңүлгөндө көргөнүм,
Дүйнөгө калар өрнөгүм,
Эриккенде эрмегим,
Эмгектүү Ж акы п кургурга
Эгем таалам бергеним.
Карганда берген каралдым,
Артымда калар карааным,
Сүрдүккөндө сүйөнчүм,
Тайгылганда таянчым
Азап салдың атаңа,
Б алаа салдың бабаңа,
Өнгөн жерден не көчтүң,
Өнөрүң барбы кылуучу,
Өчмөндүүң барбы кыруучу?
Өскөн жериң Алтайды,
Өрткө салдың далайды,
Баары душман эл экен,
Баш та ушул А нж иян
Бабаң өскөн жер экен,
А лтайда туруп алыш пай,
Ант ургур арбын эл экен,
Ары-бери аңдасам
А лтайда болсок эп экен.
К алм актан болгон каңгай бар,
Каран калган Түркстан,
Үйрөнгөнчө далай бар.
Ээлеп калган эл көрдүм,
Өз жериме келтирбей,
Өкүматтуу эр көрдүм.
Алооке элчи салыптыр,
Элүү дорго кошчусу,
Тизелик деген башчысы,
Мен өлтүргөн эмесмин
Чоң бабасы Ногойду,
Баса конуп жериме
Бай Ж акы п деген бу кыргыз
Тапкан экен оңойду.
Келсе менин жериме,
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Кенешип кирсин элиме.
Өкүматтан айрылып,
Өкүнбөс болсо турсун — деп,—
Улуктуктан айрылып,
Урушбас болсо турсун — деп,—
Манас алам ак үйлүү*,
Мага моюн сунсун — деп,
Элчиси элүү келиптир,
Эмгек бизди эриптир1.
Аскер жыйып мол кы лы п,
Алты жүз миң кол кылып,
Көнбөгөнгө көнөр — деп,—
Көрбөгөндү көрөр — деп,—
Көп чыгар менде өнөр — деп,—
К аяш а кы лган кыргызды
Казбай жерге көмөр — деп,—
Каңгыраган бул алаш ,
Аргасы жерден кеткен соң
А лтайга кайра жөнөөр — деп,—
Алган экен оюна,
Аскер кумдай толуптур
А нжияндын боюна.
Аскер менен толсун — деп,—
А нжияндын бою деп,—
А лакандай буруттун
Абдан болор тою — деп,
Алооке киш и салыптыр,
А запка атаң калы пты р,
А зыркы кошо жүргөнүң
А зыраак кы ргы з калы кты р.
А йтканы өттү маган — деп,—
А кы лы н кы лгы н балам — деп,—
Алооке аман бар турса,
А лтайга кайра барам» — деп,
Айтып турду Ж акы п бай,
А йтканы н Манас угуптур
А ш ы кпай туруп ж айм а-ж ай.
Сандыргалуу Манастын
Сакалы саадак кабындай,
Муруту Букар шабындай,
Каарданып караса,
Көзүндөгү ызгаары

1 эрибтир. Ээрчиптир маанисинде. Оозеки сүйлоөдө ушул түрдө да айтыла берет.
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Көөрүктүү оттун жалындай.
К ы лая багып күлбөгөн,
Күлгөндүн сырын билбеген,
Күңгүрөнө сүйлөгөн,
Күчү артылган дүйнөдөн,
Ж акы п ка көзүн салганы,
Ж аалданы п карады,
Сол бөйрөгү солк этип,
Оң бөйрөгү олк этип,
Жолборстоюн ш алк этип,
Анда баатыр бир күлдү
Ал муруту былк этип.
Кайда кондуң ата? — деп,
Кайраттанып айтты кеп.
Аң уулаган адамын
Алды-алдыңдан тара — деп,
А як-баш ың ж ыйылы п,
Азыр келгин мага — деп,
Отуз-Адыр башы бар,
Ушу күндө дагы бар
Сексен акы р таш ы бар,
Айылы конгон ал жерге,
Алда таала кудурет
Арбак берген ал эрге,
Бай Ж акы п баштап барганы,
Барган жерден бу Манас
Баш тагы бейли калганы,
Арстандын түрү бар,
Ажыдаардын сүрү бар,
Алдасына сыйынып,
А як-баш ы адамы
Үч күн, үч түн алты күн
Аскери келди жыйылы п.
Төрт жүз миң экен баарысы,
Төрөгө тамам барышты.
Отуз-Адыр оюна,
Орчун Көк-Арт боюна
Капчыгайга карк толду,
Канча түрлүү кол боолду.
Кырк чоронун баары бар,
Кыргыл, Бакай кары бар,
Кыйындардын баары бар,
Күлдүрдүн уулу Чалыбай,
Күлдүргүчү Ажыбай,
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Күлдү баатыр баары бар.
Каратоко М ажиги,
Камбар уулу Ч алиги,
Кармаш ар жоого каниги,
Себилдүүсү* сексен төрт,
Серп салган ж агы кы зы л өрт,
Беш ке белги төрт болуп,
Бет алган ж агы өрт болуп1,
Салтанаттуу сай каш ка,
Сөөлөтү ж урттан бир баш ка,
Кызыл байрак кы рк каш ка,
К ылганы ж урттан бир баш ка,
Кыраан Манас бадыша,
Аттанып алып шоодурап,
Арстандардын баарысы
Алоокеси кайда? — деп,
Адамдардан жол сурап,
Катылса каны н төгөрбүз,
Катаалдык кы лса көрөрбүз,
Казабыз жетсе* өлөрбүз,
Ш ейит болсок шеги ж ок
Амири — деп, Алданын
А кыретке жөнөөрбүз.
Каапырдан жүзү кайтпаган,
Алданын аты Зу лж алал2,
Андан бөлөк айтпаган,
Ойротту бузган көй баатыр,
Улуу суунун боюнда
Уюган аскер кол ж аты р,
Ушуга уруш кы лсак — деп,
Умтулуп келет көй баатыр.
Б акай, Манас кой-койлоп,
Баш ка түрлүү ой ойлоп,
Кытайдын колу кы ж ы лдап,
Кара калм ак, маңгулу
Кара курттай быжылдап,

1 ортдениб. Жазылышты «Өрттөнүп» деп окууга болот. Маани контекстке каршы келбейт. Вирок, тексттерде салттык туруктуу түрдө айтылуучу бул ыр саптарынын тутумунда
бул жери адатта «өрт болуп» — делип айтылуучу эле. Анын үстүнө «өрттөнүп» деген сөз буга
уйкашуучу «төрт болуп» дегенге жакындашканы менен анча так уйкашпайт. Кыясы манасчы «өрт болуп» — деп айтканды катчы же чала угуп, же жанылышып калып, мааниси
жакын башка сөз менен алмаштырып койгон өңдөнөт.
2 зоалжлел.
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Аралап жолго салыптыр,
Айбатын көргөн каапырлар
Айран азыр калыптыр.
Күлүктүн1 бели ийилген,
Көпкөк темир кийинген,
Бедөө тулпар аттары,
Бери заттай заттары,
Ат чабым жерге огу учкан2
Алмабаш бараң* атканы.
Асынып алган жаалары,
Аңдап көрсө алары
Саадагы тайдын белиндей,
Астындагы сай тулпар .
Басканы сырттын желиндей.
Көрүп турган калмагы
Көпсүнбөйлүк буга — деп,
Көңүлү чочуп калганы.
Байкап турган маңгулу
Башы жаман каңгыды.
Кыжылдаган кытайы
Кылымдан мурун көрбөптүр
Кыйындыгы мындайды.
Манас барбы мында? — деп,
Албарс кылыч кында — деп,—
Арстанбы булар, жолборспу,
Манасыңар бу болсо,
Жарашкан экен жолдошу.
Каарынан катылбай,
Айбатын көрүп асылбай,
Бардашынан бата албай,
Көчөнүн бою жол болуп,
Көз кайкыган кол болуп,
Маргалаңдын башында,
Алоокенин чарбагы
Кара-Суунун кашында,

1 көлкдин. Ж^азылышты сырткы формалык белгилерине карап «көлүктүн» катары окууга болор эле. Мындай маани контекстке да каршы келбейт. Вирок, тексттерде кайталанып
көп жолугуучу салттык туруктуу ыр саптарынан болгон бул сапта адатта «күлүктүн» делип
айтылуучу эле. Анын үстүнө «көлүк» жөн эле «мингич» — дегенди туюнткан жалпы аталыш. Баатырлардын мингени жөнөкөй ат — мингич эмес, күлүк болуусу жөндүү.
2 ок учкан. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок огу учкан туура үлгүсү. Балким
катчы ушул сөздүн бирге айтылганда бир «у» сыйлыгып түшүп калган үлгүсүн «ог учкан»
түрүндө жазгандыр.
28 *
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Улуу Анжиян учунда,
Арабанты тоосунун
Учу кирген тушунда
Алооке кандын сарайы,
Аның үчүн сарп болгон
Арбын дүйнө далайы.
Зоокалап чоюн түптөгөн,
Дүнүйө малы түтпөгөн.
Кокак деген жемиш бар
Үкөгү*1 киши башындай,
Телегейи тегиз бар.
Алма менен жаңгагы,
Анжыр, курма бар дагы,
Аралап кирген адамдын
Арылгандай арманы.
Мисте менен алча бар,
Биз көрбөгөн канча бар.
Жүзүмү жерде төгүлүп,
Көргөндүн көөнү сөгүлүп,
Аралап өтүп анысын,
Аңдап көргүн арстан эр
Алоокеге барышын.
Сейил кылып Алооке
Чыккан экен багына,
Олтурган экен ол күнү
Бадышалык тагына.
Чатыры сексен кубулган,
Жан жагынын баарында
Сандыгач* салган чуулган.
Сары барпы таңшыган,
Таң күнү чымчык шаңшыган,
Булбулу сайрап таңшыган,
Булагы агып ташыган,
Муңу бар бенде жашыган,
Миң түрлүү гүлү гүлдөгөн,
Милтелүү булбул сүйлөгөн,
Кызыгы артык дүйнөдөн,
Тотукуш куйрук сүйрөгөн,
Азем тоту деген бар

1 өкеги. Контекстке караганда сөз бул жерде жемиштин данын туюнтат. Бирок тексттердин башка жерлеринде «үкөк» —деген жемиш делип да айтыла берет. Кыясы манасчы өзү
уккан жемишти, же анын данын айтып жатат өндөнөт. Жаңы туюнтма, жацы сөз жасай
берүү Сагымбайда көп учураган белгилердин бири.
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Адамдын тилин сүйлөгөн.
Көлүндө бака чардаган,
Көргөн адам таң калган,
Көгүндө күкүк сайраган,
Бир-бирине окшошпой
Миң түрлүү гүл жайнаган,
Бирин койбой жыйыптыр
Бу дүйнөлүк пайдадан,
Атагы ж ок, аты жок
Андан бетер көп ж атыр
Адамга пайда майдадан.
Багыптыр жети кабылан,
Аземге күткөн айбанат
Алоокеден табылган.
Б акм а кы лган шери бар,
Байкабай кирген бенденин
Барса келбес жери бар.
Тайбастан тапкан үчү бар,
Бир тайбастын өзүндө
Токсон жолборс күчү бар.
Тары йнак1 деген бири бар,
Б ааш алы кка бактырган
Он бир кара били бар.
Кылыч куйрук баяс* бар,
Кызыл аюу саяс* бар,
М аймыл дарек деген бар,
Ж абыр баян* бир ж андар,
Бил, керикти* жеген бар.
Кериги бар, били бар,
Мамонттон2 бири бар.
Жолборсу он үч төлдөгөн,
Ошолордун баарысы
Бири-бирин көрбөгөн.
Катын аюу — кетелик,
К арыш кырдан жүз баккан,
Ажайыбын нетелик.
Илбирси бар, чөөсү бар,
Ж елм аян-айса3 төөсү бар,
Мүйүзү бар аты бар,

тарынак.
мамантден.
,1
желмеян айса.
1

2
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Бу дунүйө жаандан*1
Кулак уккан баарысын
Күткөн экен каркыбар.
Кауз2 кылган көлү бар,
Ал көлүнүн ичинде
Түрлүү балык көбү бар.
Алоокенин өзүндө
Ар ишти билген аяр бар,
Кауз кылган көлүндө
Алтымыш кулач жаян бар,
Чоңдугу аттын башындай
Салагин деген чаян бар.
Ажайыпка киргизген
Алты жүздөй кулан бар,
Ар түрдүү булбул3 үнүнө
Адам укса кубанар.
Ажайыпкана*4 далаасы
Айланасы чеп5 коргон,
Ал коргонго багылган
Ажыдаар деген балаасы.
Төгүн-чынын ким көрдү,
Берген Алда ушуну,
Ажыдаар багыптыр
Төрт жүз кулач узуну,
Жети таш жерден кишини
Көзү көрсө оп тартып
Жеп бүтүрөт ишини6.
Ажайыпты көп баккан
Алоокенин чатагы,
Алдырып коюп жыланга,
Марга калаа болду — деп,
Маргалаң болгон атагы.

1 жганды. Жазылышты «жаанды» катары окуса болот. Контекстке караганда сөздүн
туураформасы — «жаандан».
2 хогыс.
3блбл. Катчы «булбулу» деген сөздү жогоруда (16679-сап ыр) «булбылы» түрүндө жазган эле.

4гжайыбхане.
5 шер. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт. Катчыдан ката кетсе керек.
Талап кылынган туура сөз — «чеп».
6 ишини. Ушул ыр сабынан кийинки беш сан ыр 82-беттин сол жагындагы ачыкка
жазылып, кайсыл жерге киргизилери жылдызча менен белгиленип көрсөтүлгөн. Кол тамга
катчынын өзүнүкү, бирок сыя башка. Тактоо манасчынын өз катышуусу менен жүргүзүлгөн
деп кесе айтуу кыйын. Ошентсе да ыр саптарындагы стиль Сагымбайга таандык. Ыр саптары
текстке берилди.
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Угуп көргүн ушуну,
Бакты рган экен Алооке
Ж алгы з канат кушуну.
Куштун аты Өгөрөк,
К азы лы к — дейт, кай бири,
Көрбөгөндүн баарысын
Айта берүү не керек,
Б ака баккан чарадай
Чулу сөөк тегерек.
А ркардан багып миң кылган,
Аземди андай ким кылган?
Кулжасын багып жүз кылган,
А ж айып койгон жеринин
А як-баш ы түшчүлүк,
Ар орунун түз кылган.
М аралды багып, мал кылган,
Байкап көргөн киш инин
А кы лы жобоп, дал кылган,
М аралы төрт жүз кы рк тогуз
Байкап көргүн сен муну.
Төө кийиктен төртөө бар,
Ж ы йы рм а ж ы лан — кара мар,
Ж ы лас болгон Алооке
Салтанатын караңар!
Алтын комуз — домбура
Колдоруна алган бар,
Дүнүйөдөгү нааманы
Түрлүү-түрлүү чалган бар,
А кын кыздан алтымыш ,
Ар түрлүү оюн салган бар.
Бутканасын бактырган
Мурунтан ишин ж акты рган
Ж ин-маж усу ш айтан бар,
Адамдан берки болгонду
Ж омок кылып айткан бар.
Кыл тагылган кы ягы ,
Сулайман менен Ш ыраддан1
Кем көрүнбөйт сыягы,
Куралы деген ж ы лкы бар
Куйган чоюн туягы.
Алоокенин дагы бар,
Нурку турган чагы бар,

1 шраддан.
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1 нмрод.

2 лаң.
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Дайрадан алган арыгы,
Атаңардын жомогу
Аңдасаң ушул аныгы,
Н амуруд1, Искендериңден
Арзан эмес бүгүнкү
Алоокенин калыбы.
Бады ш алы к тагы бар,
Б ак к а келип бу күндө
Сейил кы лган чагы бар,
Казандай күрсү көтөргөн,
Тегеректеп караган
Төрт жүз балбан дагы бар,
Өлүмдү билбес баатырдан
Алты жүз айбан баары бар.
Акындар айтып жомокту,
Аңгемесин көргөндүн
А кылын баштан жоготту,
Ы рчылар айтып ырыны,
Адам алып билгисиз
Алоокенин сырыны,
А кыл ж етип болжогус
Аңгеме кы лган чырыны,
Кайдан таап айтайын
Калп кошулбай чыныны.
Өлөңчү өлөң айтыш ып,
Өкүматтын ээлери
Буйругун угуп кайты ш ы п.
Аземи минтип артылып,
Б ак к а бааша киргенде
Баркы раган кернейден
Алты жүзү тартылып,
Кернейдин үнү бапылдап,
Сурнайдын үнү такылдап,
Жүргүзүп лаң*2 байрагын
Дүнүйө жүзү ж аркы лдап,
Аскер жатыр жүз миңдей
Асабасы жалпы лдап.
Найзанын учу ж аркы лдап,
Айбатын көргөн адамдар
Барар эмес ж акы ндап.

www.bizdin.kg

16860

16870

16880

16890

Сыбызгы*, чоор* ызылдап,
Ж езнай* үнү тызылдап.
Ж езден кы лы п койдурган,
Бил терисин чойдурган,
Каптатып билдин терисин,
К аккан болсо көчүрөт
М аргалаңдын керисин,
Узундугу үч кулач,
Үнүн уксаң оолак кач,
Ж оондугу үч кучак,
Доолбасын карап бак.
Казандай күрсү алганы,
К агарда чабат балбаны,
Эгер чапса балбаны
Ж аман-ж уман тамдардын
Чыгуучу экен далдалы.
Ал доолбас кагы лса
А манат айбан1 ж ы гы лган,
А лты күндүк жерлерге
А ш пай-ш аш пай угулган.
Доолбасы согулуп,
М аңгул, манж уриясы,
Тыргоот тыйпыл чогулуп,
Алооке меңгүү кытайы .
Арстан Манас келер — деп,
Күтүнгөн экен атайы.
Чоңдугу кунан өгүздөй2...
Чагарактап үрүп3 жүр,
Алты жүз миң аскери
Адамдарга сез кылып
А ркы-терки жүрүп жүр,
Караламан букара
Кандай заман болду? — деп,
Кара жандан бүлүп жүр,
Даңгыты беш ж аш өгүздөй,
Алты-беши арсылдап,
Ар тараптан үрүп жүр.

1 аманат айбан. Айбан — оозгу үй, же эшик алдындагы калканч, аманат айбан —
эскилиги жеткен, же начар курулган, жыгылганы араң турган айбан маанисинде.
2 өгиздей. Ушул ыр сабынан кийин түшүп калган ыр сабы бар. Кыясы катчы ката кетирген. Контекстке караганда «Дөбөттөрү арсылдап» же ушуга жакын маанидеги сөздөр болуу
керек эле.
3 күрп. Жазылгандан маани чыкпайт. Контекстке караганда талап кылынган сөз —
«үрүп».
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Салтанаттык чатырын
Б ааш алы к бакка куруптур,
Б аш 1 увазир* ж акы ны
Каш ында төрт жүз туруптур.
Ортон колдун шадысы
Он ж аш ар бала билектей,
Билектерин караса
Бир казан батчу челектей,
Күчү кайнап таш кандан,
Күрөшүүгө ж ан таппай,
Өз күчүнөн ш аш кандан,
Мойну бука белиндей,
Оп тартканда деми бар
Улуу-Белдин желиндей,
Териси билдин теридей,
Төш ж айы гы н карасаң
Дөбөлүү тоонун керидей,
К ыш кы кирген буурадай
Кычырлап тиш ин чайнаган,
Кылып иер балаа — деп,
К ынж ы салып байлаган,
Өрттөй көзү ж айнаган,
Кишен салып аягы н,
Күндө* салып колуна
Ч ы нж ы р менен байлаган
Токсон экен балбаны,
Согушуучу адамдын
Ч ы га турган далдалы.
Азыркысын ааламга
Алдырбастай чагы бар,
Алты ж ы лды к иш билген
Алты аяры дагы бар.
Алты миң киш и тим баткан
Саябандуу чатыры,
А гымак, бедөө ат минип,
Он эки миң санаты,
Ордо багар баатыры,
Олтурган экен Алооке
Ушул ж алган дүйнөгө
Алдырбастай акы ры ,
Кыя тартпай тик барган

1 каш. Адатта «баш убазир» — деген түшүнүк бар эле. Балким «каш убазир» — делип да
айтылар. Ж е катчыдан эле ката кетиши да ыктымал.
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Кыргыздын Манас баатыры!
Манастын ж айын айталык
Б аш тай түшүп кайталы к:
Себилдүүсү сексен төрт,
Серп салган ж агы кы зы л өрт,
Беш ке белги төрт бөлүп1,
Бет алган ж агы өрттөнүп,
Ааламдан артык сези бар,
Алооке түгүл ар ж ак к а
Нумород, Ж емш ит келсе да
А ла турган кези бар.
К арала байрак, сыр найза
К ары лы кка салгандай,
А жыдаар — ж ыланы
Артынан сойлоп калгандай,
Көсөө куйрук көк бөрү —
Көк ж ал эрдин жөкөрү —
Көтүнөн ээрчип алгандай,
Асман ж аккы айбаты
Алп кара куш* арбайып
Асмандан бутун салгандай,
Кара башыл ак буура
Оң капталдан туптуура
К алж аң уруп качырып,
Кабактан чыга калгандай,
Карш ы алдында көрүндү
Кара чаар жолборсу —
Кайып эрен* — кы рк чилтен
Каңкор эрдин жолдошу.
Кырк чилтендин бирөөбү
А жыдаар болуп сойлошу,
Кабылан бири, бири шер,
Каш ында бар сексен төрт,
Бири миңге тийген эр.
Кызыр Илияс барыптыр,
К ы йла сулуу кы з болуп
Ат жылоодон алыптыр.
Чилтендин бири куш болуп,
Алоокени алчудай
Асмандан бутун салыптыр,
Ч агарак куйрук, чаар тон,
Чамынганы соо болбос,

1 бешке белги төрт белиб. Мааниси анча так эмес. Кыясы жоокерлердин катар тизилүү
ыгы го — бештен катар туруп, төрткө бөлүнүп жүрүү, жоого кирүү ж . б.
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Ш аңын көрсөң сур жолборс,
Арстандар болуп көрүнүп,
К ырк чилтен болгон боо жолдош,
Кыраан Манас баатырга
Кылапат айткан ж ан оңбос.
Ж арагы н белге чалынып,
Ш аймерденге ж алы ны п.
Азирет Аалы шерлердин,
Ш ейит өткөн эрлердин
Обурагы* колдо! — деп,
Оюна анык алыптыр,
Азирет Аалы руху1
Арстан болуп барыптыр,
А яр экен Алооке,
Алыстан көзүн салыптыр,
Айбатын көрүп баатырдын
Айран — азыр калыптыр.
Астында бар ж ыйырмасы,
Андис баатыр жыласы,
Арстан Манас жолдошу,
А тканын жазбас жолборсу,
Ата турган баштанып
Бетине мылтык алыптыр,
Кароолго көзүн салыптыр,
Кан Алооке бет алып
Каптап кирип барыптыр.
Арт жагы нда ж ыйырмасы,
Ашкере баатыр ж ыласы,
Мубакүлдүү сыр найза
Манасын көздөй сундуруп,
Зулж алалдап2 чуркурап,
Добушу кулак тундуруп,
Оң ж агы нда ж ыйырмасы,
Ойротту бузган ж ыласы,
Кылычын ж алаң алыптыр,
Чаба турган баштанып
Оң колдорун көтөрүп,
Ч акчайы ш ы п калы пты р.
Сол ж агы нда жыйырмасы,
Ж оо бөрүсү жыласы,
Саадагы бала белиндей,
Зардабы сырттын желиндей,
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Оройпо* огун чалыптыр,
Ж аа тартуучу немедей
Ж андап жүрүп калыптыр.
Асты ж агы н караса
А лты жасоол жол баштап,
Орто жерде Кула атын
Он эки ж айсаң бош коштоп,
Ж ети желдет желдирип,
Ж ол ачкын! — деп, бош-боштоп,
Добул согуп күңгүрлөп,
Тоо көчкөндөй дүңгүрлөп,
Толкуган көлдөй ш арданып,
Токтолбостон жарданып,
Айбатын көргөн адамдын
А кы лы кетип, таңданып,
Сүйлөгөнү сүкүт тил,
Алдасына жалбарып,
Арстан Манас барыптыр,
Айбатына чыдабай
Алооке сындуу зор бааша
Тагынан түшүп алыптыр.
Коомасын айтып кол берип,
Чатыр ж ак к а жол берип,
Баш тап калды баатырды,
Бады ш алы к баргөйү*,
Бааты рга тикти чатырды.
А ярлы к көзүн салыптыр,
Айбатын көрүп Алооке
Айран — азыр калыптыр:
Кирпиги ж алы н, көзү чок,
Кишиде мындай сонун ж ок.
А йткан кеби — аткан ок,
Адамда мындай борум ж ок.
Айбат менен караса
Азирейил* түзү бар,
Кирпигине караса
Албарстын учу бар,
Ш ексиз1 кеткен шейиттин
Рухунун үчү бар,
Бир өзүнүн башында
Миң балбандын күчү бар.
Жолборс маңдай, таш жүрөк,

1 шекшиз. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө угулушу мүмкүн. Сөздүн туура үлгүсү — «шексиз».
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Жооруну* калың, бил билек,
Кыр мурундуу, кы зы л көз,
Кыйгач каш туу, заар1 сөз,
Айбат сакал, тик мурут,
Ачууланса каары на
Турар эмес эч бир журт,
Ж алж агай ооз, ж ар кабак,
Ж аалы катуу көрүндү,
Качырганы соо болбос
Каары катуу көрүндү,
Барс* боюнда жүгү бар,
Байкап көрсө түсүндө
Ажыдаардын* түгү бар.
А кылы терең, ачуу кем,
А йткан сөзү ж уртуна эм.
Баш ы адамдай, баш ка тен,
Бабаңардын борумун
Байкап уккун алаш сен.
Алооке көрдү айбатын.
Ал-кубатын, кайратын.
Ж араткан Алда ж ар экен,
Ж ардамчысы кы рк чилтен,
Ж аны нда Кызыр бар экен,
Ж ол башчысы Илияс*,
Ж олдошунун баары шер,
Токсон түмөн кол болсо
Токтолбой турган баары да эр.
Алооке деген кан экен,
Асили* кытай нуркунан*,
А яр чалыш ж ан экен,
Ж ы йган нааман журтуну,
Сынчылыгы бар экен,
Б аш ка ж уртка баш бербес,
Тыңчылыгы бар экен.
Көрдү көк ж ал Манасты,
У ккан экен мурунтан
Уучтады деп алаш ты.
Ушул иш ин көргөндө
Аңдап туруп Алооке2
А кылынан адаш ты.

1 зхр.
2 аңдаб турыб хлаку. Ыр сабы кол жазманын 88-бетинин эң аяккы сабы, бирок 89-бетте
кайра дагы кайталанып жазылган. Андай зарылчылык жок эле, катчыдан ката кеткен. Ыр
саптарынын бири гана берилди.
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Н айза чанчып, ок атып,
Алуучудан көрүнбөйт,
К армаш каны соо болуп,
Калуучудан көрүнбөйт.
Беттеш кени мерт болбой,
Кетүүчүдөн көрүнбөйт,
Талабына тартыш кан
Жетүүчүдөн көрүнбөйт.
Алоокенин акы лы ,
Аңдап туруп мүнөзүн,
Баш ы нан кетти акыры.
Катылбайын кол салып,
Кара ж анга зор салып,
Баш табайын буга уруш
Б алакетке жол салып.
А ж айы пта шерлер бар,
Күнөкөрдөн бир миңин
Айдап кийрип жиберсе,
Аш кайнамда жеген бар,
Баарысынан кыйыны
Ж абыр баян деген бар,
Көрөмүн — деп, окустан,
Көңүлдөнсө кокустан,
Барса келбес жолуна
Баарын кийрип иейин,
Кабыландар жеген соң
К алган алаш малына
Эрким менен кирейин!
Көөнүнө муну алыптыр,
А ж айы пкана көрсөм — деп,
Көк ж ал эр айтып салыптыр.
Көөнүнө кудай киргизди,
Көрсөм аж айы пты — деп,
Эр Манас канга билгизди.
А ш -там акка карабай,
Алсырады каныңыз
Аш ич дешке жарабай,
Айбалтасын таянып,
Айбалтанын чокусу
А нча-мынча чарадай,
Арстан Манас жөнөлдү
Барса келбес жолуна,
Баары басты сексен төрт
Баатырынын соңуна.
447
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Туш-тушунун баарысы
Темир коргон тешиги,
Капкасы бар жетимиш ,
Кара ушу сөзүнү,
Маанисине жетиңиз.
Панжаралуу* теш иги,
Баш ы н салган соо болбос,
Бирине бири жете албай,
Күркүрөп ж аткан көп жолборс,
Темирден салган дубалы,
Тешиктен киш и көрүнсө,
Сом темирден коргонун
Адамды алып жесем — деп,
Тербелтер эле булары.
Темирди келип каж аш ы п,
Чыгып ты ш ка кете албай,
Көрүнгөн ж анга жете албай,
Урунуп жүрүп таж аш ы п,
Калуучу экен токтолуп,
Карасын көрсө киш инин
Качырчуу экен октолуп.
П анж арага жетчүү экен,
Баш ы менен бир тийип,
Кайра басып кетчүү экен.
Кабылан Манас барыптыр,
Капкасын ачып алыптыр,
Бир ж анында мин ж аны
Болсо бири калбас — деп,
Көчөгө кийрип салыптыр.
Качты жолборс канкордон,
Катылары болбоду,
Кармап алып кай бирөөн,
Куйруктарын толгоду.
Жолборстор турду ж ы йы лы п,
Баш ы н ийип баатырга,
Иш арат кылып сыйынып,
Жолборс түгүл тайбасы,
А нык бүгүн ачылды
Алоокенин пардасы.
Кайчы куйрук шери бар,
Кылайган тирүү калбаган
Кыйыныраак ж ери бар.
Мамонт ж аткан орун бар,
Баш ты өлүмдөн тартпаган,
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Манаста мындай борум бар.
Наадан экен ашкере,
Напси кылды бул эрге,
Качырууга камданды,
Качырып башын саларда
Кабылан Манас кармады.
Кулагынан алганы,
Куйругунан кармады.
Кутурган кандай жансың? — деп,
Көтөрүп жерге салганы.
А лтымыш кулач узуну,
А лтайдын карсак түлкүдөй
Айландырып башынан,
Урду жерге ушуну.
Ж ети тамы куланып
Мамонт тийген тушуну,
Мамонт өлдү сулайып,
А лтымыш кулач узуну,
Бийиктиги бир канча,
Ж ерге чапты ушуну.
Манастын көрдү ишини,
Ж ы рткы чтан бирөө карабай
Сексен төрт жүргөн киш ини,
Агулук деген башчысы,
Айбанатка жем берип,
Ар качан күтүп бакчусу,
Ачыгып турган арстандар
Ага салды тишини.
Агулукту талады,
Бөлүп кетип жолборстор,
А лакандай калбады,
Алооке карап сыртынан,
А кылынан танганы,
А йдарлы кка1 болбойт! — деп,
Н аалып айгай салганы,
Ж абыр баян жандары
Ж алгы зы кылбай ж амандык,
Ж аны н тилеп калганы.
Тайбас, кылыч куйругу,
Манасты жээгө жок болуп
Ж аратканды н буйругу
Ж алпы турду токтолуп,

1 айдарыга. Айдоого, тийүүгө маанисинде
1 9 -2 2 2 5
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Залал кы лы п, кол салып,
Катылары ж ок болуп,
Карап турду токтолуп,
Кабыланы, шерлери,
Кандай кыйын жерлери
Каш ында жолдош сексен төрт
Катылып бири келбеди.
Кырк уруу экен уругу,
Ж алпы ж ы рткы ч ичинде
Ж абыр баян улугу.
Баары бакма жандары,
Түркүчөсү түккөйүү1,
Наадан экен баарынан
Мамонт деген заңгары.
Илбирстер иттей эргишип,
Ичинде жүрөт эр Манас
Бир күнү кечке кеңешип.
Канча жүрсө айбанат
Катылганы болбоду,
Карап туруп Алооке
К апалы кка толгону.
А жыдаар бар, көрсүн! — деп,
Айгай салды тыш ынан,
А жыдаар ж утар бекен — деп,
Үмүт кылды ушундан.
Токтобой Манас барганы,
Адамча айтып саламды,
Ы райымын салганы,
Ж етип барып эр Манас
Ак амири, тургун! — деп,
Ж елкесинен кармады.
Сүйрөгөн бойдон чыгыптыр,
Көчөдөгү адамын
Аш ты кана тамына
Коркутуп баарын тыгыптыр.
Бошонгон соң аж ы даар
Дүркүрөтүп ыш кырды,
Бакм адагы куландар
Мардын ыш кырыгынан
Баары да үркүп быш кырды.
Бады ш алы к чарбакка
Ажыдаар сойлоду,
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Алиги турган Алооке
Арстан Манас баатырды
Не ж ан бу?! — деп, ойлоду,
Айбан ж ы рткы ч баарысы
Залал кылбай койгону,
Ким ж араткан муну?! — деп,
Өлүм түшүп оюна,
Өз ж аны нан тойгону.
А жыдаар кетти ж айына,
Аттуу киш и көрүнгүс
Сойлоп кеткен сайына.
Сойлогон жери коо болду,
Барганы Соктун тоо болду,
Тоого барып жоголду,
А жыдаар сокту — деп,
Сок атагы шо болду,
Алооке ж ы йган үстүнө
Алты жүз миң көп колду,
Уруш арга нээти бар,
Ошондой иш көргөн соң
Алооке алы жоголду.
Урушуп үшүм келбес — деп,
Ушу дүйнө жыйылса,
Бу Манасты жеңбес! — деп.
А тыш ып алым келбес — деп,
Ааламдын баары жыйылса,
А кыры муну жеңбес! — деп.
А көрөкчө М анаска
А кылдаш ып көрөйүн,
А мандык тилеп, кеңеш — деп,
Оюна муну алыптыр,
Ордокана чатырга
Ол күнү кайта барыптыр,
Заар1* салсам аш ка — деп,
Санаасына алыптыр,
Сандыргалуу төрөгө
Сын көзүн чындап салыптыр.
Айта берсе жомогу —
Аңгемеси кы йла бар,
Алооке берчүү уусунан
Манастын ичин арткызар
Заара өтүчү жери ж ок,

1 зхр. Жазылыш «заар катары окулуп, ал сөз «уу» — дегенди туюнтат.
29*

451

www.bizdin.kg

17320

17330

17340

17350

кери.
452

Ж ам ан жолдо жүрөм — деп
Ш ашуу менен кери*1 ж ок.
Аргасы кетти Алооке,
Көп көрдүм өлчөп өзүнү,
Ж алы н кылып ж араты п
Койгон экен көзүнү,
Катылбастан калайы н,
Караттым дүйнө далайын,
Канга забын болбостон,
Кайтарып жолго салайын,
Катарлаш турсам тим койбос,
Кара жаным куткары п,
Каканды көздөй барайын.
Наамандын жери Түркстан,
Айныдым мында жүрүштөн,
Эки атам өткөн анда экен,
Эсендик тилеп өзүмө,
Каспан ш аар Туңшага
Качсам керек — деди — мен.
Ою терең Алооке
Ойлоноюн иш деген,
Ар түрлүү санаа ой-ойлоп,
Амандыгын издеген,
А күнү туруп Манасты
Коносузбу сиз? — деген.
Эли-жоосун байкабас,
Эрдиги арты к, акы лы аз,
Бааты рлы к менен күчүнө —
Өз боюна болгон мас
Кономун — деди баатыры,
Конок аш ка Алооке
Даярланды акыры.
Саясы салкын терек бар,
Сандыргалуу Манаста
Салтанаттуу Серек бар:
«Баарыңарга эп болсо,
Байсабай айтар кеп болсо,
Алооке кылар конокту,
Алоокеден аш жесең
Арбыттыңар домокту,
Аш жегенди коюңар,
М алынан алып союңар,
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Өзүбүз колго бышырып,
Өлчөө менен тоюңар».
Ал сөзүн маакул алганы,
Абакеси эр Б акай
Алоокенин мойнуна
Алты бээ, төрт өгүз
Он мал салык салганы.
Тандап туруп семизин,
Алып калды сегизин.
Сегиз малын союшуп,
Сексен төрт киш и уш улар,
Чала-була тоюшуп,
Кызмат кы лган калм акка
Кыйласын берип коюшуп,
Ж атты ж айлап конушуп.
Кытай ж атты ж айына,
Өзү билген заң менен,
Эрте туруп Ажыбай
А зан айтты таң менен.
Азандын үнүн угуптур,
Адамдын баары туруптур.
Алоокенин ордого
Баңдулусун уруптур,
А як-баш ы А нж иян
Бири калбай угуптур,
Алты жүз миң аскери,
Бири калбай аттанып,
Майдан тартып чыгыптыр.
Кармап алсак Манасты,
Карайлатып алаш ты,
Каапырлардын кыйласы
Бу санааны санашты,
Манасты кармап алууга
М ыктысы жолду талаш ты.
Аскер башчы Түкүрүк1,
Арстандай бүгүлүп,
Жүз миң аскер башчысы,
Манасты байлап алууга
Барып калды канына
Алоокеге жүгүнүп.
Көчүп келген көп бурут,
Лайлама ж ар болуп,

1 тукирк.
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Келиптир сизге көп журут.
Айса-Талаа, Чы раш а,
Анын баарын алыптыр,
Арада Сар-Кол, Сары-Сай,
Дөбөт-Бели, Таш-Котон,
Ага чейин барыптыр,
Даңдуң-Тоо, Булалы к,
Тараптыр буга бу калы к,
Капортосу жеринде
К аш кар ш аар калы пты р,
Күн чыгыш ы Алтайда,
Күлдү баарын алыптыр,
Опол-Тоо менен Кебез-Тоо
Ортосунда калыптыр.
Кызыл менен кыдырып,
Асты ж агы чантуунун
А лайга чейин барыптыр,
Сол кол ж агы чантуунун
Кара Кум менен Лепсини
Катар басып калы пты р,
А як ж агы Арал көл,
Ага чейин барыптыр,
Баш ы Амур, Энесей
Баары жогун алыптыр.
Байж игиттин элдери
Басып калы п Ш иберди,
Нааманда деп Алооке,
Аңдаптыр эми силерди.
Айлы өтүптүр А лайга,
А кыры Манас бу чантуу
Азап салды далайга.
Талкалады түк койбой
Илебин менен Каш келди,
Издеп келип кыйраты п,
Былтыр алды Ташкенди.
Көлдөн алып Оргону,
Көрүнгөндү соргону.
Акунбешим кан эле,
Обурагы-айбаты
Ашып кеткен ж ан эле,
Билимдүү аяр, балбаны
Бир киш иче бар эле.
Букара кы лы п кыргызды
Мурунтан неге тургузду,

www.bizdin.kg

17450

17460

17470

17480

17490

Караттым деди казакты ,
К алкы нан баатыр чы ккан соң,
К азагы берди азапты.
Кыңк этпейт деди кыргызды,
Кыябына келгенде
Таш кендеги Панусту
Так катырып тургузду.
Өлүмдөн качып Панускан
Өзүн эшек кылдырды,
Өткүрлөрдүн кыйласын
Кырып Манас тындырды.
Бабамдан калган жерим — деп,
Ж еримдин камын жедим — деп,
Орто-Азия, Түркстан,
Ошондо бар канча ж ан,
Оң кылууга келген жок
Алооке деп аким-кан.
М аңгул, калм ак баштатан
Базар кы лган ш аары бар,
Өлчөөсү жок күнчүлүк,
Өнөрпостун баары бар.
К аты ла албай калаага,
Катылып койсок калаага
Каларбыз — деп, балаага,
Базарга бузук сала албай
Майда-бачек кы ш такка
Басырыктап бара албай,
Боз үй экен көчмөндүү,
Кабылдан бери карата
Болгон бизге өчмөндүү,
Мал багып, ж ы лкы айдаптыр,
М ааратып кой жайлаптыр,
Уй күтөт экен мөөрөтүп,
Төө күтөт экен төлдөтүп,
Тамагы малдын сүтү экен
К азан-казан көлдөтүп.
Арбын эти, наны аз,
Айдаган малы төрт түлүк,
Билип келдим мүнөзүн
Биз мажусу болгон соң
Тим коёр эмес, динге кас.
Ордого окус келиптир,
Л аайлам а ж ар болуп,
Сизге жардам бериптир.
455
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Ч акы ры кка келгени
Чындап саа бергени.
Ордодон чы кса окустан,
Аман чыкса кокустан,
Боо караган канча ж ан,
Там коргонуң талкалап,
Кум коргонуң кулатып,
Кыйбайбы чынар багыңды,
Кыйратып алтын тагыңды,
Түптүз кылар ш аарыңды,
Түгөтүп салар баарыңды,
Отунга кы яр багыңды,
Ойрон кылар баарыңды.
Өлтүрсөң да, өлсөң да,
Өнөрү болсо көрсөң да,
Өзү ж алгы з келиптир,
Ы расы мындай кез келбес,
Лаайлама бериптир,
Уруксат берсең өзүмө
Ушуну азыр тутайын,
Узатып тирүү жибербей,
Ушу бүгүн ж утайы н.
Кезеги келди тутайын,
Кетирбей бүгүн ж утайы н.
М ыкты болсо миңдиктир,
Күчү болсо билдиктир,
Ж ы рткы чтан болсо жолборстур,
Көпчүлүк камап кирген соң
Жолборс да аман болбостур.
Арстан болор — шер болор.
Мен киргенде кол салып,
Оңдурбасмын акыры,
Оруну кара жер болор.
Ал сөздү айтып Түкүрүк,
Алоокеден өтүндү
Алда канча жүгүнүп.
Кан Алооке кеп айтат,
Кандай жансың? — деп, айтат.
Туран эли Угуз кан,
Угуз кандан тараган
Төгөрөктө канча жан.
Бабасы келген Б акдаттан1,
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Кылымга булар чаң салган,
Кызырды билип, бата алган,
Кыргыз болуп аталган.
Кылымды маалим бузганы,
Кытайдын кыйын душманы.
Калкты маалим бузганы,
Каңгайдын катуу душманы.
Кырдагы угуз балдары
Кысталып келип калганы,
Кыйыны Манас көрүнөт,
Кыйыгына тийгенде
Кылымдын чыккан далдалы.
Баарын бекер көрбөдүм,
Баанайында бол өзүң1,
Баарысынан өткөрө
Манастын көрдүм мүнөзүн,
Сайса найза тешпеген,
Эремети2 көрүнөт,
Чапса кылыч кеспеген
Керемети көрүнөт.
Мылтык атса, от өтпөс
Эремети көрүнөт,
Отко жакса, чок өтпөс
Керемети көрүнөт.
Жалаяк ооз, жар кабак,
Жайын менден угуп бак.
Кирпиги жалын, көзү чок,
Кишиде мындай сонун жок.
Ажыдаардай айбаттуу,
Арстандай кайраттуу.
Кишиси бар сексен төрт,
Бет алган жагы кызыл өрт,
Баңбаң* башчы Түкүрүк,
Урушууга Манаска
Маа турасың жүгүнүп,
Мен турамын жанымдан
Чыным менен түңүлүп.
Арыптан алы чыгыптыр,
Акыр жалган дүйнөнү

1 булесин. Жазылыштан маани чыкпайт. Кыясы катчыдан ката кеткен, контекстке
караганда «бол өзүң» делиш жөндүү.
2 эр умети. Жазылгандан маани чыкпайт. Катчыдан ката кеткен. Ушул эле сөз төмөнкү
ыр сабында «эремети» делип жазылган. Андай маани бул жерде да толук туура келет.
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Өз жолуна буруптур1,
Эренден чыккан Үрүстөм,
Жарым-жалгыз дебестен
Жаан2 кезип жүрүштөн.
Алардан кийин уккамын,
Чыкырсам келди жапжалгыз,
Көргөндө эсим чыккамын.
Алты жүз миң кол жатыр,
Аңдап көрсөң баарысы
Ааламды бузган көй баатыр,
Алты жүз миң колуңду
Алты адамча көрбөптүр,
Аскердин баарын үркүтүп,
Бизди көздөй жөнөптүр,
Калың аскер жатыр — деп,
Кадырына албаптыр,
Кайнап жаткан кошунду
Киши деп көзүн салбаптыр.
Арзан болсо Манаска
Аскер салмак тамаша,
Аярлык көзүм мен салсам,
Аты Кызыр деген бар,
Жылоондо жүр талаша,
Кырк чилтен деген жандар бар,
Өзүндө жүрөт жанаша.
Кырк алты жылы кан болгон,
Кылганы журтка даң болгон
Алооке деген мен элем,
Акыл, айлам менен да,
Бир кишилик эр элем.
Манас келди кечээ күн,
Бар мүнөзүн көргөн соң,
Башыма түштү каран түн.
Үмүтүм, көрүп, үзүлдү
Түрк уулунун жеринен,
Не деп келдим экен — деп,
Эсенкандын элинен,
Айран калып турамын
Сенин кайрат сөзүңдөн,

1 чыгыбтыр. Мындай маани бул жердеги контекстке туура келбейт. Анын үстүнө бул сөз
жогорку ыр сабында бар. Кыясы катчы жазууда ката кетирген. Сырткы формалык белгилери боюнча ушул сөзгө жакын турган жана мааниси боюнча контекстке жооп бере турган сөз —
«буруптур».
2 жахан.
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Ушу күндө учуптур
Какандын жери көзүмдөн.
Чы лгый айраң таң калдым
Ч ы йракты к айткан сөзүңдөн,
Чынма-Чындын базары
Учуп турат көзүмдөн.
Конду Манас бакчага,
Коё бергин ага —■деп,
Өтүнүп менден какш аба.
Зы яп аткан а1 чатыр бар,
Бады ш алы к тактада
Барсаң Манас баатыр бар.
Биздер койгон кечээтен
Кызматкерден кы ркча бар,
Кыйынсынбай Түкүрүк,
Бу кебимди тыңш ап ал.
Кызматкерге кошулуп,
К ыраан эрге көзүң сал,
Байкап көрүп сен өзүң,
Келер болсо колуңдан,
Кетирбестен байлап кал,
Келдесин чаап, ж айлап сал.
Келер болсо колумдан
Керденкеч*2 тартып не турам,
Алар болсом ал келип,
Айнып коркуп не турам,
Кыңк этсем кыргын салат — деп,
Кыжынып араң мен турам,
Оолукса ойрон салар — деп,
Ойлонуп коркуп, мен турам.
А кы лы ң жок Түкүрүк,
А йтканы ң арсыз сөз окшойт,
Ар мүнөзүн аңдасам
Алуучунун өзү окшойт,
Карап бер десе карасам,
К армаш ар элем мен дагы
Өлтүрүүгө жарасам.
Өлтүрөм деген өлгөндөй,
Сексен төрт турат ушунда,
Ж оо дебестен ар бирөө
Жүз миңден колду бөлгөндөй.
Арзан болсо бу Манас

1 зыяфт.
2 керденкеч.
459

www.bizdin.kg

17660

17670

17680

17690

Албас эле Даңгытты,
Алты-Ш аар кандарын
Ар тарапка каңгытты.
Будаңчаң менен Ороңгу,
Мурун алды олорду.
'
Качкандары кутулуп,
Тургандары тутулуп,
Дүбүрөө кандын калаасы
Түптүз болуп бузулуп,
Даңгуу калаа жердеген,
Салышып адам жеңбеген
Кырмус ш ааны алганын,
Уга элек белең, ургурум,
Кылымга түйшүк салганын,
Коркпой-үркпөй, жалтанбай,
Алты жүз миң кол ж атсак,
Көзүң көрүп олтурсуң
Аралап келип калганын.
Ж алтанса ж аты п албайбы,
Корксо коруп калбайбы.
Боз үй экен киргени,
Болжолсуз экен жүргөнү,
Өзү көчмөн, эли бай,
А тыш арга душ манга
Азаматы ш айма-ш ай,
Аскер ж атса түмөндөп,
А ш ыкпай келди ж айм а-ж ай,
Барып башын кесип ал,
М анаска келсең байма-бай,
Барса келбес бакчаны
А ралап жүрдү ж айм а-ж ай.
Арстан, жолборс, кабылан,
Баш ы н салган бендеге
А ж ал өлүм табылган.
Ж ырткы чтар коркуп жыйылды,
Көрбөдүм да, укпадым,
Бул өңдөнгөн кыйынды.
Арстандар коркуп ж алтанды,
Айбатын көргөн таң калды,
Айбандыктан мамонут1

'

1 мамонт. Бул айбан аталышы мурда да ушул түрдө жазылып, ал жазылыш «мамонт
катары окулду эле. Кыясы сөздү манасчы «мамонут» түрүндө айткан өңдөнет. Анткени эгер бул
жерде сөз «мамонт делип алынса ыр сабынан муун ченеми өксүп калып, ыргакка зыян келчүдөй.
Чынында кыргыздардын сөз өзгөчөлүгүн эске алганда оозеки сүйлөөдө «мамонт» дегенге караганда «мамонут», же «мамоныт» катары айтылуусу ийкемдүү жана ыңгайлуу сезилет.
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Коркуп туруп, кол салды.
Тойгон экен жанынан,
Кармап туруп ж алынан,
А лтымыш кулач мамонут
Айландырды башынан,
Бийиги отуз кез эле,
Чон айбандын өзү эле,
Тебетейдин ордуна
Тегеретип жерге урду,
Эстүү ж ы рткы ч баарысы
Таазим 1 кылып тек турду.
Көрүп туруп Түкүрүк,
Көтөрүңкү сүйлөйсүң,
Көтүңдү кысып тим барып,
Көрүп кел — деп, мүнөзүн
Алооке айтып жумш ады,
Аскер башчы Түкүрүк,
А йтканы н куп — деп, тыңдады.
Манас ж аткан бакчага
Баскан бойдон барыптыр,
Баатырсынып алыптыр,
Кабыландай түрү бар,
Айбатына ж ан тургус,
Ажыдаар сүрү бар,
Д ааратка чы ккан М анаска
Карш ы учурап калганы,
Лайламалуу! — деп,
Качып жолго салганы.
Кытайынча лаай! — деп,
Токто, келгин мындай — деп,
Манас айтып калганы.
Баатырсыган Түкүрүк,
Б ара ж аты р жүгүрүп,
Токто! — деген бир сөзү,
Ж утат ко — деп, бул өзү,
Кош ары кка жыгылып,
Л аанатка сыйынып,
Жүрөгү кетип кабынан,
Билеги кетип сабынан,
Түкүрүгү өлүптүр,
Алооке аны көрүптүр.
Айран болду Алооке,

тгсим.
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Амандыгын тиледи,
Алты дуу-ду ээрчитип.
Азыр келди Алооке
Арстан эрдин үстүнө,
Таазим кы лы п киреди.
«Душманыңмын мен — деди,
Душман да болсом ж ан кыйбай,
Амандык бергин сен — деди.
Катылбадым, карадым,
Тынччылыкты каалады м,
Алып колум, канатым,
Азыр мени камадың.
Ары-бери карадым,
А лыш ар алым калбадым.
Күрөшөргө күчүм ж ок,
Жүдөп ж аным сурандым
Жүрөгүмдө бүтүн ж ок,
Ар кандай айтсаң көтөрдүк,
Амырыңа чаара ж ок,
А мандыкты өтүндүм,
А нжы, М анжы, Таңшаңды
Караган менен кара ж ок,
Кайратым бойдо калган ж ок,
Чын айтамын, ж алган ж ок,
Чыр кы лар ш айым калган жок.
Орто-Азия, А нж иян,
Абалдан муну жердедим,
Түрк уулунун жери экен,
Түк бир жерин бербедим.
Ээлеп кы тай турганы
Эки жүз ж ы л болуптур,
Аңдап көрсөм бу күндө
Алаш уулу деген эл
Ар тарапка толуптур.
Ушу А нж иян жериңе
Уруксат берсең жердедим,
Уруксат сизден ж ок болсо,
Узак жол издеп дегдедим.
Жооп берсең турайын,
Жоолобой моюн сунайын,
Ж ол берсең кетип тынайын,
Карап бер десең карайы н,
Кач десең кетип тарайын,
Бүгүн айтып угузуп,
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Эртең кайра танбайын.
Б укара кылсаң боо бармын,
Өз динимден жанбайын,
Ж ангы н десең динимден,
Ж алгы зы м да калбайын.
Упалуу беттен кан акса,
Убалы кимдин мойнуна,
Сурмалуу көздөн ж аш акса,
Суусу кимдин койнуна?!
Атышсам аман калбадым,
Аманат ж аным ж алмадым,
Өкүнчүм ж ок сөзүмдө,
Өлүм ж акы н өзүмдө,
Арстан Манас экенсиң,
А ж ал огу сайылып,
Турат экен көзүндө!
Баш ы Ж азы к 1, Ж өлөктү,
Ы ркы н бузбай караттым
Ы сар менен Көлөптү,
Н азарыма эч албай
Манас сенден бөлөктү.
Бабам өткөн Баргана2,
Байкатайы н сөз жана,
Атышып алар алым ж ок,
Кармаш ып алар каруум ж ок,
Чы кпайм ушу жерден! — деп,
Чы р саларга чагым жок.
Кеңчилик кылсаң турганым,
Кеңчилигиң жок болсо,
Кетмекке моюн сунганым.
Урматтасаң турганым,
У рушарга ш айым жок,
Узоого моюн сунганым.
Алтайдан берки жерди алдың,
Албан түрлүү эл алдың,
А ягында келдиң да,
Алоокеге кол салдың.
Корктум салган колуңдан,
Уруксат болсо өтөйүн
Өзүңдүн келген жолуңдан,

1 казык. Кыясы катчыдан ката кеткен. Бул көп жолугуучу туруктуу ыр сабында топО'
ним адатта «Жазык» делүүчү эле.
2 фргане.
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Куш кутулбас абаада1
К ылымга ж айган торуңдан,
Ж айдары Манас төрөсүң,
Ж ам анды к келбес колуңдан.
Тыргоот-дугул калмагы
Кара калм ак катары
Караган менин өзүмө,
Калкымдын баары турушун
Көргөзөйүн көзүңө.
Маңгулум бар беш урук,
Баарын калбайм жаш ырып.
Кытайым кы рк миң жети жүз,
Баары батып ж ай алган
Кең Андаген жери түз.
Азыркысын аңдасам
Аргам жаман куурулду,
А жал ж етип, кол салбай,
Аманат ж аным суурулду.
Өлбөй тирүү турушум,
Өлүмдөн кыйын жумуш ум,
Айрылдым тааж ым — тактымдан,
Кармаш ып адам жеңе албас
Баш ыңда сыймык бактыңдан,
Баяныңды уккамын
Баш татан кы лган наркындан».
Катыла албай Алооке,
Канкор Манас баатырга
Кадырын салды ж епж еке.
Өлүмүн тилеп өтүндү,
Ж аны н тилеп жалбарды,
Кыйын экен Алооке,
Кыларын билип кыйналды,
К ы йла сүйлөп кеп салды.
Ж аны н тилеп ж албарды 2,
А яр экен Алооке,
Каарын көрүп иш кылды
Каш ында Манас кайбарды.
К ы лая багып күлбөгөн,
Күлгөндүн сырын билбеген,
Күңгүрөнө сүйлөгөн,

1хауада.
2 жалбарды. Ыр сабы ушул турушунда төрт сап жогоруда бар. Сагымбайдын ыгын эске
алганда экөөнүн бири кандайдыр өзгөргөн үлгүдө айтылыш керек эле, мисалы, ушул жердеги
сап «Аманын тилеп жалбарды» деген мүнөздө.
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Кыраан Манас кеп айтат,
Мынча не деп кысталдың,
Эй, Алооке — деп айтат.
К алм ак, маңгул тууганым,
Кирген болсо жолума,
Келме айтып тийсин колума,
Каалабайм каапыр диниңи,
Динимде турам дегендер
Кете берсин жолуна.
Ы наган болсо жолум ак,
Алооке өзүң аңдап бак,
Сүрөт кылдың — бут кылдың,
Коргошун куюп, кут кылдың,
Таза дейсиң диниңди,
Кыйыныраак каапырсың,
Кытай — деп, билдиң зилиңди.
Ж албарып ж аның сурадың,
Ж айыңды көрүп турамын,
Чы кырсам агер жинимди,
Кең А нж иян боорунан
Кетирбес элем тириңди,
Кесер элем тилиңди.
Түп Бээжин ж аткан жериңиз,
Түмөн кытай элиңиз,
Кытайды Манас тим койду,
Түркстанды жердөөнү
Кытай сага ким койду?!
Бабам өткөн жерибиз,
Байкасаң ушу кебибиз,
Баш кы балаң Боокени,
Мага жолдош бериңиз,
Ак үйлүүгө алганым,
Ал сөзүмө көнбөсөң,
Азыр бүгүн башыңа
Акыр заман салганым.
Күткөнү дүйнө мал экен,
Коңгуроолу бай деген
Бир агаңыз бар экен,
Абыш аттуу уулу бар,
Айтканымды угуп ал,
Кош Абышын бериңиз,
Кош Абышты бербесен,
Койгулашар жериңе
Колуңду курап келиңиз.
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Бергин Бооке балаңды,
Бербес болсоң балаңды,
Түп түз кы лам калааңды,
Көчүп алып тез жогол,
Көргөзбөгүн караңды!
Өлүмдөн билсең кообуңду
Атышар болсоң колуң ж ы й,
Азыр бер — деп, жообуңду,
Күчөдү Манас күркүрөп,
Ж аалы на чыдабай,
Алты дууду, Алооке
Оно бою дүркүрөп,
Байлалуу1 төрт жүз балбаны,
Айтып коюп ал сөздү,
Балбандарга бет алып,
Манас басып барганы,
Манасты көрүп балбандар
Масы тарап калганы ,
Айбаты катуу, заары күч
Айкөлгө көзүн салганы,
Адамдан туулган ар түрлүү
Алп да болот экен! — деп,
Айран — азыр калганы .
Ылаңгүү деген балбаны
Ы лдам тура калганы ,
Кара башы казандай
Кармап күрсү алганы,
Ж алтаны п Манас калбады,
Чабам деген күрсүнүн
Сабынан ш апа кармады,
Оң колунан тутуптур,
Ошо жерде жутуптур.
Төрт жүз ордо балбаны,
Күрсү туткан Ылаңгүү
Ошол жерде чы кты далдалы,
Кармап алып колунан,

1 байлалы. Жазылганды «байлалуу» — деп окуу жөндүү. Бирок ошол маанинин бул
жерде эмнени туюнтары белгисиз. Анткени Алоокенин ордо баккан балбандары байланбай
эле бош туруу керек эле. Кыясы бул жерде «байлалуу» деген сөз милдет аткарган, башы бош
эмес, ошол жерде болууга милдеттүү, эрки өзүндө эмес — көз каранды деген түшүнүктөрдү
туюнтуу үчүн алынса керек. Балким катчыдан ката кетип, бул жерде башка сөз болушу да
ыктымал.
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Камчыдай жерге салганы.
Ылаңгүү жерге чабылды,
Баш ы кетип жарылып,
Мээси жерге жабылды,
Көргөн баш ка балбандар
А кылынан жаңылды.
Катылган мындай өлөт — деп,
Тенден ж анын бөлөт — деп,
Урушту сүйбөй ушу үчүн:
«Ылаңгүүдөй балбанды
Көрдүңөрбү баарыңар
Колун сууруп алганды,
Койгулаш сак бел байлап
Көрөрсүң өлбөй калганды.
Сонун көрсөң өлүмдү
Согушка бер — деп, көөнүңдү,
Согушканын соо койбос
Сонундугу көрүндү,
Кармаш са каны төгүлдү,
Кайраты баш ка көрүндү,
Төрт жүз баатыр балбаным,
Калбасын ичте арманың,
Каш ыңа келип жоо турат,
Көзүңөр жетсе алууга
Көптөп туруп кармагын,
Карууң келбей алууга
К алкты н баарын кырдырып,
К анга забын* калбагын.
Ылаңгүү чокмор көтөрдү,
Типти ойлонбой катылып
Дүнүйөдөн өтөрдү.
Кош Абыш менен Боокени
Кошуп бербей иш болбойт,
Келгенинде түңүлдүм,
Кездешип бенде эч оңбойт.
Атасы алган Алтайды.
Алда! — деп, атка мингени
А лдыраткан далайды,
Алооке жеңип алар — деп,
Айбан кы тай санайбы.
Маңгул менен калмагын
Бадыш а болуп кармадым,
Ушу Манас келген соң
Урушпай, кетти дарманым.
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Чакырттым Тизелигимден,
Тартынбай келди сексени,
Чамаңды кара журтум сен.
Кызыл ээк чалдардан,
Кырылып кетер — деп, аяйм
Кызыл муштум балдардан.
Кыйласы өлүп калар — деп,—
Мен ойлодум башынан
Башын жутчуу адамдар
Манаска уруш салар — деп,—
Эңкейип калган кары бар,
Эмгектеген жаштардын
Эл ичинде баары бар,
Убал болбос жерине
Убайым жок барыңар,
Катылып каның төгүлбөй,
Калаа-шаар кылып салыңар,
Кайратың болсо Манастан
Кекти кийин алыңар.
Олуя-Ата, Ташкенди,
Ойрон салды кызылдай
Жалгыз бизден башка элди.
Көрүп турсуң көзүңөр,
Акыл ойлоп жансактап,
Абдан олжо — деп, турам
Аман калсаң өзүңөр.
Атаңардан калган ж ол,—
Айрыларсың диниңден,
Ошо жактан сакыт1 бол,
Бу Манастын дарты2 бар,
Урушуп жеңип алганды
Мусулман кылар шерти бар.
Урушпайлык, карайлык,
Карап бердик — деп, туруп,
Уркунду3 көздөй тарайлык.
Азыркысын карайлык,
Карап бердик — деп, коюп,

1 сакыт. Сак, этият маанисинде.
2дирти. Жазылыштан маани чыкпайт (балким биз билбеген мааниси эле болбосо). Кыясы
катчыдан ката кеткен өңдөнөт. Сырткы белгилерине карап «дити» деп божомолдоого болор
эле. Бирок андай маани контекстке туура келбейт, ага караганда «дарты» деш алда канча
жакыныраак. Анткени — андай сөз каалаганы, максаты, көздөгөнү — дегенге жакын туюнтмаларды берет.
3 урхунды.
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А лтайды көздөй тарайлык,
К акандын барып четине,
Каспаңдын барып бетине,
Анан иш ке ж арайлы к,
А зыркысын М анаска
Амал иштеп карайлы к».
Ал сөздү айтып Алооке,
К алкынын көөнүн басыптыр,
Кош Абыш менен Боокеге
Кадыр А лда кудурет
Азелдеги жазууга
Мусулман болмок насыптыр.
Кош Абыш, Бооке келгени,
Кой баатыр, урушпаймын! — деп,
Кошуп экөөң бергени,
Алооке уулу Бооке экен
А тканы н жазбас мергени.
Кош Абыш деген эр экен,
Кошу болсо, кол болсо,
Э дегиче аскерди
Эсебин алчу неме экен.
Баласы менен анысын
Бааты рга кош ту Алооке,
Баркы н кийин билерсиң.
Кармаш ып каны төгүлбөй,
Качып калкы сөгүлбөй,
Урушуп уят болбоду,
У луктук кы лы п Алооке,
Ушинтип иш ин оңдоду.
Каалаган экөөн алыптыр,
Канкор Манас саламат
К айта жолго салыптыр,
Кош Абыш менен Боокеси
Мусулман болуп алыптыр:
Келме келип тилине,
Ы йман кирип дилине1,
Ы клас менен баш коюп
Дин мусулман бирине.
А нж иянды н башы бар,
Аңдап көргүн ж акш ы лап,
Сай* тулпарды байлатып,

1 динине. Сөздун маанисин түшүнбөгөндүктөнбү, же байкоостонбу катчы ката кетирген,
талап кылынган туура сөз — «дилине».
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Акыр кылган ташы бар.
Аппак таштан ойдурган,
Ат акыр кылып койдурган,
Калмактан алып буудайын,
Кас1 буудандын баарысын
Жемге байлап жудайын,
Алты ай2 тынчтык алыптыр,
Анжияндын шаарына
Алаш уулу болгонун
Айдап кийрип салыптыр.
Анжиянга тура албай,
Турууга көңүл бура албай,
Динге кирсе коёт — деп,
Динге кирбей койгонду
Канын ичип тоёт — деп,
Катаасы жок соёт — деп,
Качууга кирди калмагы,
Калаасын кыргыз алганы.
Баары качты маңгулу,
Кытайдын алып коргонун
Кыргыздын кыйла камбылы.
Кылчайбай качты кытайы,
Кыйын болуп өз жайы,
Наалып көчтү далайы,
Аңгырады сарайы.
Каапырлар чочуп жанынан,
Кайрат калып^ чыкпады
Алооке сындуу канынан.
Арабалап малдарын,
Наалытып кыйла балдарын,
Алпылдатып чалдарын,
Айры менен нарларын,
Төрт жамбыга табылбайт
Төө деген малдары3 ...
Жер адамга бир тууган,
Төктү жашын балдары.

1 ...ас. Сөздүн башындагы тамга (же тамгалар) айрылып калган. Контекстке караганда
бул жердеги сөз — «кас».
2 ...тай. Бул сөздүн башкы тамгалары да жогоркудай эле айрылып калгандыктан окулбайт. Контекстке караганда талап кылынган сөз — «алты ай». Аны катчы «алтай» түрүндө
жазса керек.
3 малдары. Ушул ыр сабынын аягы бүтпөй, башка ой айтылып кетиптир. Кыясы жазылбай калган ыр саптары болсо керек. Балким манасчы өзү эле айтып жаткан оюна жыйынтык чыгара албай жанылып калышы да ыктымал.
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Төөдөй боздоп чалдары,
Алооке кандын калмагы
Ж ы лы п качы п астырган,
Ж ы л маалына калбады.
Калганы болду мусулман,
Каарынан Манастын
Капкалуу ш аар бузулган.
Уруш-талаш , мүлүк1 ж ок,
Атылбаган замбирек,
Ж азайы л мылтык ж ана топ,
Ж ы л маалына жеткенче
Ж алгы з калм ак калган жок.
Мусулман кы лы п коёт — деп,
Болбой койсо мусулман,
А кыретке бет алып,
Аман калбайт ушундан.
Аны ойлонуп калм актар,
Аңгемеси далай бар,
Тоз-тоз болуп бузулду,
Дүбүртүнөн баатырдын
Дүйнө жүзү кысылды,
Кара кыргыз уулуна
Кадыр Алда кудурет
Ж ылооно койду Кызырды.
Ар кимди Кызыр жандады,
Ж ылоосун Кызыр кармады,
Алда ж ардам берген жан
Абийирден калбады,
Айбатынан Манастын
А нж иянды н калмагы
Ар тарапка тарады.
Арстан Манас баатырга
Алданын берген багы бар,
Алган жери А нж иян,
Арстан Манас баатырдын
Аңгемеси дагы бар.
Кеткендерин кетирип,
Келгендерин келтирип,
Алооке Манас айкаш ып,
Ж ата турсун ж айкаш ы п.

1
мүлк. Жазылыш «мүлк» — дүнүйө, буюм-тайым маанисинде эмес, «мүлүкталоон,
чапкын, коога манызын туюнтат.
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Алооке деген кан чыккан,
Манастан мурун, байкасаң,
Айбатынан жан чыккан.
Асили болгон кытайдан,
Аскери болгон канча жан.
Кара кыргыз, казактан,
Калк кутулбай азаптан,
Түтүнүнө бир киши
Баштан алган алымды,
Бадышадан ким көргөн
Бул өңдөнгөн залымды1.
Залымдыгын келтирген,
Сандыргалуу төрөнү
Алоокенин бейлине
Айдап Алда жеткирген.
Бошонду казак, кыргызы,
Болгон экен ал элдин
Артыгыраак ырысы,
Алоокенин мойнуна
Артылды кылган кылмышы.
Кылмыш эмей неткени,
Кылым журт колдон кеткени,
Баары кудай буйругу,
Көчкөн бойдон үстүнө
Көк жал Манас жеткени.
Бабасын билгин Туранды,
Баштан-аяк булардын
Бар кылган иши жөнөлдү.
Жапастын2 уулу Түрүктүр,
Жаалына тура албай,
Жанчышкан душман бүлүптүр.
Түрктүн уулу Түтүктүр3,
Дүнүйөнүн баарысын
Түтүк алып түтүптүр4.
Ал Түтүктөн калганын

1 залимди. Оозеки сүйлөөдө «залым», «залим» түрлөрүндө айтыла берет. Бул жерде «залымды» делип айтылган деш жөндүү. Анткени ага уйкашкан жогорку саптагы соз —
«алымды».
2 яфшдын.
3 түтиктир.
1 түтибтр. Сөз кыбачы аркылуу жазылган, демек «түтүптүр» катары окуу жөндүү. ;үү.
Дегинкисинде «у» аркылуу «тутуптур» — деп окуу мааниси боюнча туурараак болор беле.
Бирок манасчы ушул «түтүптүр» түрүндө айтышы да толук ыктымал. Анткени мындай үлгү
«Түтүктүр» дегенге тагыраак уйкашат.
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Б акуган1 баарын күтүптүр.
Бакугандын тушунда
Арбын болуп ж анж алы ,
Эрендерден эр чыгып,
Калаба болуп ошондо,
Түрк баласы тарады,
Б асташ канга2 бой бербей,
Б акуган иш ке жарады,
Орто-Азия, Түркстан
Ошондо бизге карады.
Ы рысына ж араш а,
Кытайга болуп каргаш а,
Ысык-Көлдү алган Түтүгү,
Бакугандын тушунда
Баары н алды баш карып,
Түбү калбай Түркстан
Б акуга тийген бүтүнү,
Мына ошондон бер ж ак к а
Кытайга уруш салууга
Түрк баласы күтүлүү3,
Ж апастан деп кытайды
А йткандыгы жалгандыр,
А нык жери кытайдын
Кабылдан тарап калгандыр.
Түркстан тарап М аш ырык4
Түмөндөп кы тай алгандыр,
Түтүктүн уулу Бактуган
Дүмөктү кыйын салгандыр,
Б акуу кан5 уулу К ийикке
Бар дүнүйө калгандыр,
Ж ер талаш ы п, эл бөлүп,
К ийик кан баарын алгандыр.
Түрк уулу турган К ийикке,

1 бакуган. Сөз «Бакукан» делип айтылышы да мүмкүн. Же ошондой эле «Баку кан»
делиши да ыктымал.
2 басташкангай. Сөздү манасчы эпостун өз обону менен аткарганда кандай угулса ошол
үлгүдө так жазуунун үлгүсү, туура жазылышы — «басташканга».
3 кутинуу. Жазылыш «күтүнүү» делип окулуп, дайым даяр турат, даяр, даярданууда
маанилерин туюнтат. Стилдик жактан туура үлгүсү — «күтүлүү».

4мшрк.
6 бакухан. Бул жерде адам аты «Бакуган» деген сөздүн кыскартылып, эркелетүү, сыйлоо
түрүн билдирүүчү «Бакуу» делип айтылып, ага даражасын туюнтуучу «кан» кошулган болуусу мүмкүн. Балким жалпы эле ушул адам атын манасчы «Баку кан» — деп түшүнүшү да
ыктымал. Аны оозеки айтылышы боюнча кабыл алган катчы буга чейин «Бакуган» түрүндө
жазгандыр.
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Кийик кан чы ккан бийикке,
Алда кандай бу сөз — деп,
А кылмандар күйүкпө.
К ийик кандын тушунда,
Кирдебестен ушунда,
Кабыл уулу болгондон,
К аканчынга толгондон
Айрып жерин алыптыр,
А ягы Мисир, башы Чын,
А зия — деп, калыптыр.
Орто жерин жердеген,
Оболдон адам жеңбеген
Түрк баласы калы кты р,
Түмөндөп ж аткан Алооке
Дүмөгүнөн Манастын
Түп Бээжинге барыптыр.
Муса менен Ысадан
Булар кийин тараган,
Арстан Манас чы кканы
Ан азирет М укамбет1
Андан кийин эки жүз
Элүү тогуз санаадан2,
К азак, кыргыз калкы ңы з
Алаш кандан тараган.
К ийик кандан А ланча3,
Калайык мени сөкпөңөр
К аталы к сөз калынса,
К алкы менен бай болуп,
Карынбайдан кийинки
Өз-өзүнүн алынча.
Угут кылган буудайды,
Унуткан экен кудайды.
Ж аратканы н тааныбай
Ж айы л болгон канча ж ан,
А ланча кандын ордуна
А ким болду Татар кан.
Аземи ж уртка көрүндү,
Татар, маңгул атанып,
Ж урт экиге бөлүндү.
Катаа кетпей ж арлы гы ,

ангызт мгмбд.
снедан. Санактан маанисинде.
алнча.
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К алайы кка билинип
Касиети барлыгы.
Ж ети атага кетиптир
Өкүматка ээ болуп,
М ырза Камай болгончо
Өкүматы жетиптир.
Уругу татар болгондон
Ушу жүргөн өкүмат
Арасында алтоону
Сурап билсең нетиптир.
Уругу татар болуптур,
Ж арупаны н1 жармына
Алган эли толуптур,
А зия менен Ж арупа
Арасында болуптур,
А ягында Мырзасы
Алдырыптыр оруска,
Өкүматын жоюптур,
Ногой кыргыз уругу,
Татарларды ногой ■
— деп,
Не үчүн айтып коюптур.
Маңгулдун уулу Кара кан,
Кара кандан кийинки
Акең кыргыз тараган,
Алданын билип бирлигин,
Абыдан иш ке ж араган.
Зерикпе окуп угуштан,
К аракан уулу Угуз кан,
Калганы ж ок катардан
Кыругуз — деп, мурунтан,
К ылымга колу жеткен соң
Кытайды кырып куруткан,
Кабыл уулу болгонго
К аяш а кылган бир ж ан ж ок,
Асылган кыргыз мурунтан.
Ж ер жайнаган кы тайга
Сенсиң деген тир ж ан ж ок,
Кытай кылган көптүгүн,
Кыргыз кылган көктүгүн.
Кырга чы ккан угузду,
Кылганын кылым угушту,
Бабаларың баштатан

яурупаньщ.
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Б акдатты 1 жердеп турушту.
Кыргыздын болгон бир уулу,
Кылым журт ойло сен муну,
Ы санын2 ш арияты на
Асылбап3 деген бөлүндү,
Айбаты ж уртка көрүндү.
А йткан тилин албастан,
К аапырга калба салбастан,
Бай Тыргооттун балдары
Баары токтоп калганы ,
Как ошондон калгандан
Калмак болуп алганы.
Ошо кезде кыргызды
Токсон уруу өзүбек
Билгенин кы лат өзү — деп,
Туманычта тургузду.
Туманыч4 урум тоосу экен,
Турган жери ошо экен,
Аны муну кы лганча,
Ан азирет5 чыгыптыр.
Ай ааламдын баарысын
Ак жолуна ж ы гы пты р6.
Азирети Сапар шаа,
Токсон уруу өзүбек,
Билимдүүлөр муну айтар —
Толук тарык сөзү деп,
Кыругуздан тараган,
Кылган иши ж араган,
Аты Сапар, өзү шаа,
Атпай алаш болгонуң
Айтып берем муну саа.
Төө менен ж ы лкы ны ,
Төгүн эмес күткөнү
Төрт түлүктүү мүлкүнү,
Сыйыр менен коюну,
Баарын айтып билдирем
Бабаңардын жоюну,

1 бгдадды.
2гысының.
3 асылбаб.
4 туманч.
ъан гзирет. Ушул эле сөздү катчы 18285 сап ырда «ангызт» түрүндө жазган эле.
6 чыгыбты. Катчыдан ката кеткен. Талап кылынган сөз — «жыгыптыр».
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Талм аш ы ры к1 журтунун
Байгамбарга болушуп,
Д алайы берген тоюну.
А кеш е2 болуп атагы,
Ар тарапта каапы рга
Болгон далай чатагы.
Иниси болуп Сары эшен,
Анда кы ргы з баласы
Армансыз болуп баары эсен,
Андан билгин кырганды,
А налы к — деп атанып,
А лган динге көп жанды,
Раш идалы к*3 билиңиз
Абунасыр замани,
Анда да кыргыз бириңиз4,
А к келмесин5 ж атка айтып,
Ж аты к болгон тилиңиз,
Ж айы-кую н баарын бил,
Ж апастан6 болгон элиңиз.
Бабаңыздар Барган бий,
Баары биймин дегендер
Б айкап турсаң ж алган бий.
Дүйнөсүнүн кыйласын
Агасынын баласы,
Аян аттуу калаасы,
Бабыр каны алгандыр,
Байкасаң дүйнө жалгандыр.
А нж иянга чек салып,
Барган бий калаа салгандыр,
Орто-Азия орчуну,
Ойлоп көрсөң ушуну,
Баргана — деп калгандыр,
К ана7 деген үйүңүз,
Кара кыргыз уругу
Бабаңардын орунун
А кы лы ңа түйүңүз.

1 талмшырк.
2 гкаше.
3ршдалык.
4бириңиз. «Пириңиз» маанисинде.
5 хк клмесин.,
6 яфшден.
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Чек салган жери чек болгон,
Ш еги ж ок, анык кеп болгон,
Бабасы Бабыр кан болгон,
Эки атадан кийинки
Манас аттуу ж ан болгон.
Бууракан болгон бабасы,
Мында А нж иян калаасы ,
Бууракан уулу үч болгон,
Бул кезекте кы ргы зга
Бузук салган түз болгон.
Улуусун билгин Ногой — деп,
Уруша албай эч бир журт,
Кыргыз кайдан оңой — деп.
Экинчиси Ш ыгай — деп,
Балигерлер* билиптир
Ногойдон оён* чыгар — деп.
Үчүнчүсү Чыйырды,
Бузулбаган кыргыздын
Бул кезекте кыйыры.
Ногойдун уулу төрт болгон,
Ал кезекте кыргыздын
Бет алган ж агы өрт болгон.
Улуусу болгон Орозду,
Ороздунун өкүмүн
Кытай тосуп торошту.
Экинчиси Бай болгон,
Ал кезинде кыргыздын
Ар кылган иш и ж ай болгон.
Үчүнчүсү Үсөндү,
Кытайдын көрүп сынчысы,
Көзкаман ушул экен — деп,
Качырганы соо болбос,
Каман — деп, аты түзөлдү.
Төртүнчүсү Ж акы п бай,
Төрө Манас дүмөгүн
Төгөрөк уккун ж айм аж ай.
Ж акы п экен кенжеси,
Ж аратканды н бендеси.
Ж акы пты н уулу Манасың,
Ж айы н айтып олтурсак
Ж алпы журт айран каласы ң,
Б ала күндөн бу Манас
Баш та жердеп көрө элек
Баргананын калаасын.

www.bizdin.kg

18410

18420

18430

Аркасы Алай, Ыспара,
Аңдаса сырты кең талаа,
Азиреттин Кара-Тоо,
Аяк жагы Кокондо,
Айта берсе сөз арбын,
Аяк жагын которбо.
Самар деген кыргыз кан,
Санааңды жеткир канча жан,
Арасында Күлүшаа,
Ары чети Ысарда,
Түрккө тийген жер экен,
Түрк уулуна бербеске
Дүмөк салып урушкан
Түмөн кыргыз эл экен.
Арасында канча жыл
Алган экен Алооке,
Арстан эрди көрдүңүз,
Барды Манас жеп-жеке.
Кытай менен калмагы
Кыраан Манас келген соң
Кылчайбай жолго салганы.
Бабабыз — деп, Баргана,
Кытайдын алып колунан,
Кыргыз ээлеп калганы.
Сарттын көбү кыргыздыр,
Сапар шаанын жолунан1
Жанбагын деп тургузду.
Сарт атагы уругу,
Кыргызды көрүп душмандай,
Кырылышып куруду.
Байгур-уйгур атагы,
Баштатадан белгилүү
Сарт, кыргыздын чатагы.

1
жолунан. Мындай сөз кол жазмада жок, ыр сабы «сапар шаанын жанбагын деб тургызды» делип бир сапка жазылган, аяккы «тургузду» — деген сөз батпай калгандыктан
саптын үстү жагына жайгаштырылган. Катчы жаңылып калганы даасын байкалып турат.
Жазылгандар эки сап ыр экени күмөнсүз. Сөздөрдү башка сөз кошпой сапка бөлүүгө болбойт,
бөлгөндө да биринчи сапты «Сапар шаанын жанбагын» — деп бөлгөн саптан маани чыкпайт, ошон үчүн «жанбагын» экинчи сапка кетүү оң. Ошондо экинчи сап «Жанбагын деп
тургузду» болот. Мындай курулуудан ыр сабынын бардык белгилери толук сакталган сап
түзүлөт. Демек калып калган сөз биринчи саптын аяккы сөзү. Контекстке караганда катчы
таштап кеткен сөз айтканынан, көрсөткөнүнөн, осуятынан, керээзинен, ишинен маанилеринин бирин туюнткан сөздүн болуусу апсел. Ыр сабындагы ыргактын талабын эске алганда
андай мааниге жакын сөз — «жолунан».
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Мал бакканын байгур — деп,
Там салганын уйгур — деп,
Баарыга маалим ушу кеп.
Талабын Алда ж еткирип,
Так Тиянш ан тоосунан
Алоокени кетирип,
Кытай, маңгул, калмагы,
Мажусу диндин колунан
Баргананы, Ташкенди
Баатыр Манас алганы.
Окчу, куш чу, думара,
Ойлоп көрсөң буларга,
Каңды, тейит канча бар,
Асай, моңол, калча бар,
Кыдырш аа, кы зы л аягы ,
Кытайга өтүп таягы ,
Алып берди кытайдан
Арстан Манас баягы.
Ошондон бери жердеген
Нойгут менен дөөлөсү,
Оён Манас барында
Кырк уруу болгон кыргыздын
Ойротту баскан сөөлөтү,
Серип менен катаган,
Кыйласын кы пчак атаган,
Анча-мынча кыргыздын
А нж иянда нурку бар,
Алаш уулу болгондун
Ар тарапта ж урту бар.
Байкатайы н силерди
Баш ы ң ж аты р Шиберде,
Уркун дайра Энесей,
Уксаң ушу тамаш а эй.
К алм акка жүргөн каралаш ,
М аңгулга жүргөн аралаш ,
Кыргыз, казак нуркунан
Кытайда жүрөт көп алаш .
Алты-Ш аар уйгуру
Сарт болгон алаш сандан көп,
Тегин билбей кургуру.
Бир чекеси кыргыздын
Урумдагы түрүктүр,
Нурку тегин биле албай,
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Уш унчалык көп алаш
Убарада жүрүптүр.
Эдил, Ж ай ы к эки суу,
Эр М анасың барында
М аңгулдан алган ж ери бу.
Байкады ң Барскан, Сарканды,
Алаш уулу болгонуң
Бастың Бабыл, Дарканды,
Бабаларың сөзү экен,
Б аян кы лды к баарысын,
Мага качан тийгиздиң
Алаш уулу аркаңды.
А лтай жердин боруму,
Арбыны кы тай колунда
А таларың оруну,
А йта берсе көп чыгар
Арстан Манас сонуну.
Алоокесин алыптыр,
Абыш менен Боокеси
Эр М анаска калыптыр.
Баш ы маймун элинен,
Улук болуп келиптир
Б адакш анды н1 жеринен,
Ж олун Дөбөт атаган,
Күн батышы жагында
Күлдү кы ргы з катаган.
Кундуз, Талкан жери бар,
Ойлоп көргүн тушунда
Оогандын иш ин оңдогон
Беш уруу кыргыз ушунда.
Бири кы пчак, катаган,
Ж ан а эки уругун
Н айман, тейит атаган.
Бир уругу жүз болгон,
Азыр дагы аларды
Ж оолош кон душман түз болгон2.
Кубайыс деген калаасы,
Алардын жердеп турганы

1 бдхшандн.
2 болгон. Ыр сабынын аяккы сөзү барак айрылып, аны кайра чаптаганда чапталган
кагаздын алдында калгандыктан эмне экендиги белгисиз, сөздүн эң аяккы тамгалары «ан»
экени байкалат. Буга караганда бул жердеги жазылганды «болгон» деп болжоого мүмкүн.
Ошол сөз экендигин жогорку ыр сабындагы буга уйкашкан «жүз болгон» — деген сөздөр да
айгинелеп турат. «Түз болгон» контекстке толук туура келет.

-
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Таш Котондун талаасы.
Эл байы көп, калаасы аз,
Ж ерине бүтпөйт эч бир саз,
Дөбөт чөлү атанып,
Ж акасы кум, тоосу таш.
Күн чыгыш ы Чы раш а,
Күн жүрүшү Ы ндыстан1,
Алар да аман калбаган
Атасы алаш кыргыздан,
Анда жердеп туруптур
М аймундуктун Ш оорук кан.
Баш ы ж агы Тагарма,
Алайдын түштүк жагы нда,
Баш ы Даң-дуң тоосунда,
М аймундуктун Ш оорук кан
Ж аткан экен ушунда.
Калча деген калкы бар,
Калча ж айын сурасаң
Кыргызга ж акы н каркыбар.
А лтайлык кы ргы з барыптыр,
Ополдун тоосун оролуп,
Кечип өтүп Кебезди,
Бычак-Салды, Ы дыраң
Басып кы ргы з кыдырган,
Кабак, Арты, Туруктур2,
К алкы кыргыз туруптур.
Асай менен Сар-Колду,
Аларга кыргыз карк толду.
К енж утка жетти көчмөнү,
А ягы өтүп Алайдан,
Асар тооно өткөнү,
Ы рысы каткан Ш оорук кан,
Манасты билбей көпкөнү:
«Качып жүргөн салты бар,
Кара кыргыз деген эл,
Мунун кайдан чы ккан калкы бар?
Ээ кылбай оттоп жеримди,
Элебей ж аткан элимди,
Басып оттоп жеримди,
Байкабай ж аткан элимди.
Элимди илбей көзүнө,
Не десем болор кыргыздын
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Эрдемсип келген өзүнө.
Зордук кы лы п жер оттоп,
Сонунду көргөн жүргөн го,
Күн чыгыш тан — Алтайдан
Буларды бир сонун мээнет сүргөн го.
Басы ры ктап жер оттоп,
Б алааны көргөн жүргөн го,
Б аш ы Амур, Энесей
Басуучу мээнет сүргөн го.
Ж ам аам а келген кыргызды,
Ж алмабай болбойт экен — деп,
Ж аны бар адам болгон соң
3. ШООРУК КАНДЫ Н ОКУЯСЫ

Шоорук кан М анастын А кы лай деген кичи каты ны ны н атасы 1.

18580

Ж алпайы п ж аты ш бекер — деп,—
Басы ры к кы лган адамга
Басынып бериш бекер — деп,—
Бу баатырсып келген кы ргы зга
Барсылдаш сам нетер — деп, —
Каптап келген кыргызга
К атылыш пай болбос — деп,
Карайлап жүргөн кедейге
Кайдан чыксын жолдош — деп,—
Б адакш ан2, Б алы к3 жерим — деп,—
Батпаган маймун элим — деп, —

1 атасы. Тема катары берилген бул сөздөр башка тексттер менен бир учурда жазылган
(кол жазманын 119-бети). Сөздөрдүн стилдик белгилери да Сагымбайга таандык мүнөзгө жакын. Ушуларды эске алганда манасчы өзү айтып жаздырышы толук мүмкүн. Бирок эмне
үчүндүр ыр саптарындагы сүйлөм бүтө электе, анын ортосуна жайгаштырылыптыр (манасчы
өзү окуяга тема койгусу келсе айтып жаткан оюн аягына чыгарып, тыным кылынган жерде
берет эле го). Шоорук кандын окуясы эпостогу өзүнчө эпизод экени чын. Ошого карап айтуучу аны өзүнчө аташы толук мүмкүн эле. Бирок анда эмне үчүн манасчы башка окуяларга
тема да берген эмес, аталыштары да эскерилбеген? Эгер азыр биз түп нуска катары пайдаланып жаткан кол жазма чынында көчүрмө болсо катчы бул теманы ошол көчүрмөнү даярдап
жатканда эле киргизип коюшу да ыктымал нерсе. Эмне болгон күндө да тема катары берилген сөздөр менен башка тексттердин арасында жазган адам, жазылыш белгилери боюнча эч
айырма болбогондуктан аларды тексттер менен кошо берүү оң деп эсептедик. Ал эми азыркы
басылышка негиз болгон кол жазма түп нускабы, же көчүрмөбү али тактоону талап кылган
орчундуу проблемалардын бири.
2 бдхшан.
3 блыг.
31*
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Басырыктап не келди,
Басайын мунун демин — деп,—
Келтирип Алтай кыргызын,
Кенебей бир ж ы л тургуздум,
Кесейин мунун демин — деп,
Көчүп оттойт жеримди
Көргөнбү менин кемимди,
Басып оттойт жеримди,
Барсылдатып малчысы,
Баш көтөртпөйт элимди.
Кыйындыгын көрөйүн,
Кыргыздан ж ы лкы бөлөйүн.
Ж алпайы п ж ата бергенге
Ж ам ан — деп, мени ойлойбу,
Ж аңы келген кыргызды
Чаап, четин тойлойлу.
Кыргыздан ж ы лкы бөлөйүн,
Кытайдан качкан кы зталак,
Мунун кыйындыгын көрөйүн.
Өз жерине ж атпаган,
Өзгө жерге батпаган,
Алты-Ш аар журтунан
Мага кандай аттаган.
Сексен уруу элим бар,
Сегиз жүз баатыр эрим бар,
Душман курчап келген соң,
Не деп ж атар эбим бар?!
Кыргыз деген кандай журт,
Кыш кы чилде кардай жут.
Талаага оттоор чөп койбой,
Дан базарга көп койбой,
Бүлүк салды бу күндө
Кыйбаттатып ш аарымды,
К ы ж алат кылды баарымды.
Ж акы ндатпай ж алмайын,
Билбестен ичке киргизип,
Бир балаага калбайын.
Үйүр кылбай боюма,
Келтирбей Кенер оюна,
Самбыланын базарын
Салыптыр кыргыз назарын,
А рпа менен буудайын
Алып ийди жудайын,
Кыйбат кылды данымды,
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Кыстап барат жанымды,
Ж акы ны н чаап алайын,
Ж акы ндатпай ушуну,
Ж адатып кууп салайын.
Келгенин чаап алайын,
Келтирбестен ушуну,
Кебезге сүрүп салайын.
Кебез менен Ополду,
Келгенден бери бу кыргыз
Ж уртумдун көбүн которду.
Таш-Котондун байыны,
Тартып алып ж айы ны ,
Ач коюптур малыны,
Атышып барып1 көрөйүн
Бу кыргыздын алыны.
Базардан алып чөбүнү,
Басырыктап көбүнү,
Кара мал кантип оттоду,
Самбыланын чөлүнү.
Бадакш ан менен Балы кты ,
Баш ы нан күтүп баш кардым
Маймун урук калы кты ,
Алтайдан келип бу кыргыз
А йлыма түйшүк салыптыр,
Эндешип ж аткан бу жерде
Эски Кебил калы кты р,
Эзелден жерим Балы кты р,
Эсилден келип бу кыргыз
Элиме түйшүк салыптыр.
А лтайда жүрүп таң атпай,
А лын билип тим ж атпай,
Асылыш ып Каканга,
Азабы тийип көп ж анга,
Катыларга катылбай,
Кадеми каткан кыргызды
Таш-Котондун жерине
Кандай неме тургузду?
Ж олугарга ж олукпай,
Ж олу каткан кыргызды
Шоролуу менен Тагырма,

1 бериб. «Берип» деген маани контекстке туура келбейт, кыясы катчы жаңылып алса
керек, талап кылынган сөз «барып»?
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Ж ооп берип ким тургузду?
Кара кы ргы з карга окшойт,
Карап турсак мүнөзү,
Каттаган кербен соо өтпөй,
Каракчысы барга окшойт.
Кесендиси — уурусу,
Кесири тиер мунусу.
Соодагер көрсө сойгудай,
Соңунан барган киш иге
Ж ооп бербей койгудай.
Кербенди көрсө сойгудай,
Кеңири оокат кылдырбай,
Кесири тийип койгудай.
Өздөрү жүрүп өлө албай,
Өкүмөт кеби бир далай,
Ж андары жүрүп ж ай албай,
Ж айы лды к кеби бир далай.
Аскерди жыйнап албасам,
Анча-мынча бүлдүрүп,
А нж иянга, К аш карга
Артылта кууп салбасам.
Аңдадым кы лар жумуш ун,
Байкап көрдүм баарысын
Балаасы элге жугуш ун,
Кошун ж ы йы п, кол ж ы йы п,
Аскерди арбын мол ж ы йы п,
Кысмакты буга кы лайы н,
К ы йы кты к кы лган кыргызды
К ы лы чка салып кырайын,
Кызылдан ары өткөрүп,
Кыр аш ырып тынайын.
Аскер алып жүрөйүн,
А ягын өөдө түрөйүн,
Айдап тоодон аш ырып,
А лтайды1 көздөй сүрөйүн!»
Кесектин уулу Ш оорук кан,
Кесиреттүү бу бир ж ан,
Боз туурдукка болгон кан,
Таянганы Ы ндыстан,
Кабары ж ок мурунтан
Кайнап ж аткан кыргыздан.
Тарса менен ынды бар,

алайды. Катчыдан ката кеткен, контекстке караганда «Алтайды» делиши туура
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Аралаш ж аткан элине
Ж едигер менен жинди бар.
Ш аңкай деген кыргыз бар,
Ал ш аңкайдын журтунун
Ат ордуна мингени
Кызыл куйрук кы зы л нар,
Татала деген журту бар,
Таза сонун ушулар.
Төөнү багат мал кылып,
Кыш күнүндө буурасы
Тебелеп согот нан кылып.
Кыш ында барбайт ээлери,
Кырга кетип төөлөрү,
Төөгө ы лайы к чөбү бар,
Ж апайы кетип ж ансактап,
Төө кийиктин көбү бар.
Ар ж агы Наамут дарыясы,
Б ак к ан малы баш бербей,
Баш ы нан кеткен айласы.
К араган1 Шоорук канына,
Каарданып Ш оорук кан,
Кабар берди баарына.
Ж апан таруу, буудай бар,
Тамашасы мындай бар.
Ж азийре, Ж амин чөлү бар,
Кесир кы лган адамга
Кесенденин көбү бар,
Илбирс, жолборс, кабылан,
Издегениң табылган,
Катын аюу, док аюу
Сакарасында2 жабылган.
Ж апан жүргөн тоту бар,
Ж айса малга оту бар,
Чөбү калы ң, суусу кем,
Төөсү кийик болгон эл.
Төөнүн баары нар экен,
Б улакка ж акы н жеринде
Адамдан ж апайы бар экен.
Ш оорук кандын элинен
Самбыланын жерине

1 карган. Маани контекстке туура келбейт, кыясы катчы жазууда ката кетирген. Талап
кылынган туура сөз — «караган».
2 сахырасында.
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Тозгон-азган барчуу экен,
Толук дүйнө бизде — деп,
Ж ан пайдасын изде — деп,
Токтотуп байлар калчу экен,
Тоюнтуп багып алчуу — экен.
Алты күндүк, беш күндүк
Адырга салган тамы бар,
Атасынан бабасы
Кылып жүргөн кам ы бар.
Ж апан арпа, буудайын,
Ж ан ж агы нан койбостон
Оруп-жыйып ж удайын,
Бастырып аны ала албай,
Мал баласы бара албай,
Сууга таңсык баары чөл,
М ар-жыланы баары төл,
Чөлдө жүргөн кулан бар,
Урун мар — деп аталат,
Уча турган ж ы лан бар.
Кай бир булак көзүндө
Кайнап ж атат куланы ,
Качырганын соо кылбас
Канаты бар ж ы ланы .
Ы спанага1 ж акы н ж ери бар,
Ы ндыстан менен Ы спананын
Дайрадан бөлгөн чеги бар
Күн батыш ж агы Коросон2,
Ж азийра3 чөлү курусун,
Баш ы ооп барган адамдар
Байкабайт-билбейт мунусун,
Байлардын кы лы п жумуш ун,
Өзүлөрү барууга
Өлүмдөн кы лат коопту4,
Талаага жыйган тарууга
Апарып коёт тоокту.
Ж ы йган арпа, буудайын
Тоокко коёт жудайын,
Ачып-ачып жеп ж атып,
Алты жыл-беш ж ы л көп ж атып,
Абыдан арбып балалап,

1 ысфганга.
2храсан.

Зжзире.
4хофты. Катчы бул сөздү эмне себептен бул түрдө жазганы белгисиз.
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Ж апан арпа, буудайга
Ж ата берип каралап,
Кодоң1 тоок лурку бар,
Күрпө тоок нурку бар,
Таруу, буудай жем билип,
Талаада ж атып семирип,
Эки жүз миң — үч жүз миң,
Эсеби ж ок көп болуп,
Баланча байдын тоогу — деп,
Баары на маалим кеп болуп,
Тоодой ж ы йган буудайын
Тосултуп баарын жеп болуп,
Семизинен жүрө албай,
Томолонгон тоогу бар.
Аны барып алууга
Ажыдаардан кообу2 бар.
Кызматкер калы ң алуучу,
Кыш күнү байлар баруучу,
К ы зматкер барып зор менен,
Кызыл жибек тор менен,
Дүйнөнүн кара зоруна,
Түшүрүп тоогун торуна,
Баарын кырып өлтүрүп,
Алты жүз, беш жүз нар төөдөн
Азап менен келтирип,
Алы төөгө келбесе
Алтымыш-элүү араба,
Ат жүрбөс ошол арага,
А ш ып-ш аш ып ж еткирип,
Ж уларга ш айы келе албай,
Суу боюна келтирип,
Жүнүн бөлөк алыш ып,
Арабага этин салышып,
Ы ндыстандын элине,
Ы спананын жерине
Тоок этин сатыш кан,
Алтын, күмүш бул алып,
Бул алганы кубанып,
Толук дүйнө каты ш кан.
Ж етигендин тарабы,

1кудаң. Кодоо, кичине маанисинде го.
2 хофы.
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Ж ери Кенжут карады,
Күн чыгыш ы Ы малай,
Шолорду да жердеген
Ш ооруктун эли бир далай.
К алкы на кабар салыптыр.
Казаттын жолун билбеген,
Капилет өскөн калы кты р,
Эки жүз да токсон миң
Элин ж ы йы п алыптыр.
Чечендер аттуу баатыры,
Ченсиз айбан акы ры ,
Күлтүкан аттуу балбаны
Күлдү журтун алганы,
Күйөнүш, Кеймен аяры,
Эр Ш оорук кан баш болуп,
Күңгүрөп жолго салганы.
Ч аталак ашуу бел менен,
Эки жүз да токсон миң
Ар түрлүү сонун эл менен,
Кыргыз да бар, кы пчак бар,
Алардын басар жолунда
Абаткүү деген кы ш так бар,
Ш оорук канга караган,
Тоо менен таш ка тараган
Калмак менен маңгул бар,
Ж өөт менен тарса бар,
Жөнсүз арбын калча бар,
Ы нды менен сыябы,
Сакалаттан журт болуп
Тургандар көп сыягы.
Ш аңкай менен жедигер,
Карап турган калайы к
Кай жедигер дедиңер.
Кыргыздын баш ка уругу,
А зыркысын Ш оорук кан
Алардын болгон улугу.
Катаган, Тейит калкы бар,
Базары болуп Самбыла,
Анча-мынча андан да
А ралаш кан каркыбар.
Ар кайсысы бир динде,
Сөздөрү ж ок бир тилде,
Аскерин ж ы йы п азырлап,
Бир-бири тилин биле албай,
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Аңдаш а албай алдырлап,
А ралаш ып тилмечи,
Сөз билдирип балдырлап,
Ш оорук кандын кы зы л туу
Асабасы жалбырлап,
Алтын купа* добулбас*,
К акса угулуп каңгырлап,
Тартып керней бапылдап,
Дап какты ры п дапылдап,
Чымылдагы, сурнайы,
Карап көрсө карааны
Чы н балакет турбайбы.
Эркек үчөө, кы з экөө
Ш оорук кандын баласы,
Баш ы Маймун калаасы.
Азыр жердеп турганы
Таш-Котон, Кабыл арасы,
А кы лай улуу кы зы экен,
Ургаачынын сарасы*,
Он алты ж арым ж аш ы бар,
Оролгон кара чачы бар,
Саат салган топчудай
Келиш кен кара каш ы бар,
И нжуу тиштүү, кыйгач каш ,
Тамагынан көрүнгөн
Кара мейиз — ж уткан аш.
Колу күмүш зымындай,
Бели канж ар кынындай,
Сонундугу этинин
Сооттон чы ккан чыныдай.
К арагаттай көзү бар,
Канттан ш ирин сөзү бар.
Аскерин жолго салыптыр,
Эртең аттанамын — деп,
Эр Ш оорук үйдө калыптыр.
Кериле басып А кылай,
Кеп айтуучу кези бар,
Кыздын кеткен үшү бар,
Түндө көргөн түшү бар:
«Ата сизге кеп айтам,
Алысты санап мен айтам,
Аттанбасаң — деп, айтам.
Ш ымал ж актан сел келди,
Селдей көчүп жер келди,
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Ж ер учурган жел келди,
А ккан селин андасам,
Кара баткак ылайды,
Карайлатып куткарбай,
Каптап калды далайды.
Сел баткакка калыпмын,
Сенделип качып алыпмын,
Агып сууга өлөрдө
Алтын барик* чынарга
Өзүм жетип калыпмын.
Чы кты м чынар башына,
Ачасында олтурсам,
Атакем келип каш ыма,
Теректе калды к тербелбей,
Кериде калды к кебелбей,
А ж ыраттын талаасын,
Чы раш тынын калаасын,
Таш-Котон менен Самбыла,
Бул экөөнүн арасын
Суу каптады, сел болду,
К ыян менен кы ж ы лдап,
Агып жүргөн эл болду,
Табирчиңиз* бар бекен,
А таке, бул иш не болду?
Жүрөгүм чочуп айрылып,
Жүдөдүм жаман кайгырып.
Алтайдан келген кы ргы з — деп,—
Каңгайдан келген качкы н — деп,—
Асыла берип атаке,
Жүрбөгүн тактан айрылып!»
«Башың курган бала — деп, —
Баш чы болбо мага — деп, —
Бакш ы * болуп кеттиңби,
Ж аш абай ж аты п кандай түш
Айтасың азыр мага — деп,—
К ыян каптап, сел келди
Сел болгон бул эмеспи,
Кыргыз деген эл келди.
Ч ы ккан чынар терегиң
Чындап кудай бергени,
Чаап алып кыргызды,
Чы нарга чыгып турганың
Чырагым сенин тунганың.
Т акка минген өзүмдүр,
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Так ушу балам сөзүңдүр».
Айтып аны Ш оорук кан,
Адамдар болду айран таң,
Добулбасы кагылып,
Тууга байрак тагылып,
Ш оорук жолго салыптыр.
Он бир таш жерге жол басып,
Барган экен аскери
Тыянш анга таянып.
Аскери кеткен жол басып,
Б ара турсун каныңыз,
Бааты р Манас не болду,
Кабарын угуп алыңыз.
Кылымдын баары жем болуп,
К ылганы ж уртка эм болуп,
Кайып эрен кы рк чилтен
Кайрат берип дем болуп,
Ж араткан Алда ж ар болуп,
Ар кы лган иш и шар болуп,
Аскери алты сан болуп,
А лаш тын баары ж ам болуп,
Атанып айкөл кан болуп,
А йтканы ж уртка дүң болуп,
Аскери токсон миң болуп,
Акыреттен колдоору
Азирет Аалы пир болуп,
А нж иян жери күр болуп,
Ж амбы ордуна артканы
Ж акут, көөкар, дүр болуп,
Ж ери А нж иян жер болуп,
Ченине келген эр болуп,
Челишүүчү душмандын
Жүрөгүнө чер болуп,
Ж алпы алаш тын журтуна
Ш амал тийбес ык болуп,
Ж ан жолдошу кы рк болуп,
Сайышуучу душмандын
Жүрөгүнө дык болуп,
Абунасыр тааныган,
Обурагым1 көтөр — деп
А лдага күндө наалыган,
Алты ж аш ар кезинде

1аурагым.
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Аты Кызыр даарыган,
Кожо Ж аангер кол берген,
Кошунга кожо жол берген,
Дөөлөтүн кудай мол берген,
А йтканын Алдам эп кылган,
А тыш кан жоосун мерт кылган,
Ар кайсы кандар кеп кылган,
Атагын угуп М анастын
А нжияндын Алооке
А кыры оңдурбайт го — деп,
Алты ж ы л мурун ш ек кы лган,
Наамандан алып далайды,
А йылы өрдөп Алайды,
А нж иянды, Каш карды
Азыр келип баш карды,
Алдам өзү бир билер
Таш-Котондо Ш оорукту
Асылыш пай таш таарды.
Азиреттин Кара-Тоо,
К алм ак, кы тай бар экен
Карайлаган динге жоо.
Кай бирин динге келтирип,
Кайрат кы лган кай бирин
Камчылатып өлтүрүп,
Кай бирөөнү көчүрүп,
Амурдан ары өткүн — деп,
А лтайга турбай кеткин — деп,
Арабанты, Согуна,
Анда маңгул, калм акка
Алеңгир салып тобуна,
Токтотпосмун буларды,
Тоорусам — деп, Букарды ,
Көздөсөм — деп, Көлөптү,
Түркстандын тоосуна
Түк токтотор ою ж ок
А лаш ынан бөлөктү.
Баш ы Алтай, Ж ы лды зды ,
А ягы Талкан, Кундузду
Батырам деп кыргызды,
Ы кыс берип Ы сарга,
Көзүн салып Көлөпкө,
Артын таш тап алаш тын
Асы менен Ж өлөккө,
Айлы конуп баатырдын
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Азиреттин Кара-Тоо,
Самаркан башы Ж өлөккө.
Бардап көрүп элини,
Байкап көрүп жерини,
Бааты р шонтип туруптур,
Шол чакта келип туурадан,
Ш оорукту кудай уруптур.
Кара-Тегин жол салып,
Алайда ж аткан кыргызга
Аскери келип кол салып,
Нойгутка ойрон салыптыр,
Ошпурдун айлын оңдурбай,
Окчуну чаап алыптыр.
Окчу кыргыз уругу,
Ойбой салып куруду.
Акбоз атын моюндап,
Ак сакалы н коюндап,
Айыл башы Акбалта,
А йла кылбай бу калкка.
Ж ети миңдей ж ылкысын
Ж елесинен айдады,
Бул экен элдин айбаны.
Айбан эмей неткени,
Кулуну калып желеге,
Кууп алып кеткени.
Кичине ж ы лкы бар экен,
Киш и мингис мал экен,
Эшектен кичик ж ан экен,
К ы зы талак кыргыздын
Немене деген малы экен.
Чоң атын айдап алалы к,
Атынын келсе артынан
Дозокко тирүү салалык.
Аттарын жыйып алалы к,
А ртынан келген кыргызды
Аябай азап салалык.
Аны ойлонуп ж ы лкы алды,
Күтпөгөн экен жеринде
Төөдөн бөлөк көп малды.
Сыйырлары өркөчтүү,
Ж ы лкы ны көп күтпөгөн,
Ж ы лкы ны н жеми-чөбүнө
Б акы рлары түтпөгөн.
А лтымыш миңи нар минген,
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Канчасы качыр миниптир,
Эсерлигин мындан бил —
Эшек минген эки миң.
Ж ангели, М азан-Дарандан,
Намут-Айык аралдан,
Ооштуруп алган мал экен,
Туш тоту1 деген бар экен,
Андан минген аты бар,
Албар тоту мингени
Он эки миң каркыбар,
Бу ж ы лкы ны н бешөөнө
Бир албардын баркы бар.
А ягы Ы сар, Көлөптөн
Айдап ж ы лкы барчу экен.
Самбыланын ш аарына
Сатып кетип калчу экен,
Сары алтын менен ак күмүш,
Санатып булун алчу экен,
Андан алган аттарын
Арабага салчу экен.
Ж ал, куйруктан айрылып,
Ж ы л маалына чыдабай,
Чымындап өлүп калчу экен.
Көбү жоор, кырчаңгы,
Көрбөгөн ж ы лкы бу малды,
Кулунун билбей, не мал? — деп,
Кужулдаш ып таң калды:
Куйругу ж ок, ж алы ж ок,
Чакы ры м чабар алы ж ок.
Эки жүз да токсон мин
Элин жыйып алыптыр,
Элдин чети А лайга
Эрдемсип уруш салыптыр.
Айдап тийген ж ы лкы сы ,
Кыруулаш ып ээлери,
Кулундары киш енеп,
Кайра качып бээлери,
Арбаңдатып нар менен
Артынан куба келгени,
Н айзага адис, доого чың,
Атыш а кетсе жоого тың
Нойгут, окчу, думара
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Ойрон салды буларга.
М ылтык менен атышып,
Ок тийгендин баарысы
Коркурап келип жыгылып,
Короого сулап ж атыш ып,
А йылы үркүп Алайдан,
Аз болгондо алты жүз
Адам өлүп алардан.
Качып келген ж ылкыдан,
Кармап алып минишип,
А нжиянды бет алып,
Качып жолго кириш ип,
Аскердин көбү ары ж акта
Кулунга качкан бээлерге
Тозобуз — деп, ийриш ип,
Тос-тос кылып ж ы лкы ны
Тополоңго кириш ип,
Калаба болду калчасы,
Керемдинин коо менен,
Көлдөлөңдүн тоо менен
Кырга чыгып кутулду
Кыргыздардын канчасы.
Ы чкырдык деген бел менен,
Алмалуу деген жер менен
Атыш ууга чыдабай
Арбын таж ик эл менен
Кылчайбай кы рга чыгыптыр,
Кыргыздын адис мергендер
Кыйласын атып жыгыптыр.
Күн бейшемби чак түштө
Кан Ш ооруктун аскери
Каптап уруш салыптыр,
Ж ер ж айнатып ж ы лкы ны
Ж ети миңче алыптыр.
Субайы үркүп суурулуп,
Бир ат туйлап мөнкүсө
Ж утуп ийчү немедей
Заманасы куурулуп,
Коё берип колунан,
Кыруулап кууп соңунан,
Ж ети миң ж ы лкы алганы,
Ж етиш кен кыйын мыктысы
Ж етимиш ин кармады.
Ж ер ж айнаган ж ы лкы дан
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Тута албай куру калганы .
Ж ум а күнү кечинде,
Беш им өткөн кезинде
Күлү ш аанын тоосуна
К ийик атып, аң уулап
Келиптир Манас ушунда.
К арк алтын алган бир калта,
Канкорго кабар айтм акка
Качып барган А кбалта.
Көзүн салып кийикке,
К ийикчинин баарысы1
Ч ы ккан экен бийикке.
Ак боз атын моюндап,
Ак сакалы н коюндап,
А кбалта барды акы ры п,
А йгай салып бакырып,
Жүлүндөй боз ат алдында,
Жүр Манас! — чакы ры п,
Абдылдасын акы ры п,
А кбалта чы кты бир жонго,
Уу кы лганы көп киш и,
А рзан жумуш эмес го
Акбалтанын бул иш и,
А ш ыгып мынча не келди,
Калыбет эле бу киш и,
Кабарын сурап билелик
Кандай да болсо бул иш ти:
Чапкы лап Манас, Чубагы,
Абдылда, Чалыбай бу дагы,
А шыгып алар жүргөндө
А йнакул, Сыргак жудасы,
Чапкы лаш ы п туш-туш тан,
Тар капчыгай буруштан,
Кырдагысын кы йкы ры п,
Ойдогусун ойбойлоп,
Коктудагы жүргөнүн
Коркутпа — деп, кой-койлоп,
А кбалтага ж ы йы лы п,
Аң издөөдөн тыйылып,

1 барысы. Ыр сабы 132-беттеги эки колонка ыр саптарынын арасындагы ачыкка ылдыйтадан жогору карай кыйгачынан жазылган. Кол тамга катчынын озүнүкү. Бардык белгилерине караганда ыр сабы башка тексттер менен бир учурда жазылган. Кыясы кандайдыр себеп
менен катчы сапты жазбай калып, тактоо киргизген өңдөнөт.
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Келип кебин угуптур,
А йтканы н угуп Манастын
От көзүнөн чыгыптыр.
Аскер ылдам келсин! — деп,
Алты киш и чаптырды,
А нж ияндын боорунан
Адам калбай келсин! — деп,
Аскерине чакырды:
Кара-К улж а тарынан,
Көкүрөк, Көк-Арт баарынан
Кара-Алма кайкы белинен,
Калба деп кыргыз элинен,
Топурак-Бел, Кара-Суу,
Ортосу Оган дабааны,
Орчун ш аар А нж иян,
Тез келсин — деп, аларды,
М аргалаң менен Зымыны,
Калбасын деп чымыны.
Кожент менен Ж ы закты ,
Бачым-ылдам келсин — деп,
Баруучусун узатты.
Азиреттин Кара-Тоо,
Асты ж агы Самаркан,
Кызыгып Оган тоосуна
К ыйла кыргыз самаган,
Алтайдан келген элеиң — деп,
Азыр мында келсин — деп,
Ы спараны, Коконду,
Ы лдам кел — деп, которду.
А лты ж игит чаптырып,
Айтып кебин эр Манас,
А нж иянды чакырып,
А йтып Манас болгончо,
А кбалта сөгүп бакырып:
«Ж акы пты н уулу Манасым,
Ж аныңды жечүү баласың,
Айырып келип Алтайдан,
А запка салчуу балаасың.
Атамдан калган жерим — деп,
Адамыңдын баарысын
А лайга таш тап саласың,
Ж етим уул, тул катын,
Чаптырып ийип кыргызды,
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Убалга минтип каласың.
Кытайдан бөлөк жоо ж ок — деп,
К ыялыңа аласың,
Кырып кетсе кыргызды,
Кыбаң шондо канасың,
Алтайдан элди көчүрүп,
К ыянатчы адамсың.
Адыры чөптүү, жери ж ай,
Ар түлүк малга эли бай,
Маңгул, калм ак аралаш ,
Башыбыз Мамыр, кең Алтай.
Бар-Көл, Төр-Көл көлүбүз,
Баш тап келип балаага
М алынтканын көрүңүз.
Алдырып коюп Алайдан,
Арманда өлөр далай ж ан
Алтай — деп, жүрүп көбүбүз,
А нж иян, Алай ж ериңиз,
Арзыбады көөнүбүз.
К алкы кайда экенин,
Кабарын сурап билбедик,
Каттап көрүп ар ж агы н
Калаасы кандай билбедик,
Капилет ж аты п бу күндө,
Калаба көрүп кирдедик.
К алкы на түштү калаба,
Капталып калы п кечээ күн
Кажылдаган балаага.
Нар төө минген адам бар,
А жылдаган арамдар,
Кара ж елек найза алган,
Карарганды кайсаган,
Кабагы бийик, көзү үңкүр,
Кара сакал, тик мурут,
Кайдан чы ккан бу журут.
К аңы лж аары каңкайган,
Кайсы бирөөн карасак,
Кара нар минип даңкайган.
Оңкогой мурун, чуңкур көз,
Оозу жүйрүк, баш ка сөз.
А ж алай1 экен урааны,
Адам айран калгандай
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Аңдап турса буларды,
А йылга кирип кол салып,
А ткы лаш ы п биздин эл,
Кыйласы өлүп сулады,
К ыз-катындын баарысы
Кырга качып чуулады.
Арбыны ж аа, аз мылтык,
Айдады ж ы лкы дыргытып,
Ар бирөө күрсү урат,
Казандай болгон күрсүсүн
К анчалык жерге ыргытып.
Төө минип жүрүп найза алган,
Төбөңдөн урган кандай журт,
Нар минип жүрүп найза алган,
Айбандыгы аш кан кандай журт?
Н айза деген бир ж арак
Ат мингенге ылайы к,
Кайта электе бат барып,
Калабаны кылалык!»
А кбалта барып аш ыгып,
Кырып кетти элди — деп,
Кызыл ээк чалдарга
Кыйын түйшүк келди — деп,
Чаап кетти элди — деп,
Ж аш тары ны н башына
Ж ам ан дүмөк келди — деп,
А кбалта айтып салыптыр,
Аны-муну дегенче,
А лтымыш миң аскери
Азыр болуп калыптыр,
Артымдан келе берсин — деп,
Арстан Манас баатыры
Алда! — деп жолго салыптыр.
Салтанаттуу сай каш ка,
Сөөлөтү журттан бир башка,
К ызыл байрак кы рк каш ка,
Кылганы журттан бир башка,
Кыргыздын Манас бадыша,
Ак асаба, кы зы л туу,
А йгайлаган ызы-чуу,
Көк асаба, кы зы л туу,
Көк жаңырган улуу чуу,
Көк ж ал Манас баатырдын
Жүрүп калган жери бу.
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А лайга барчу белинен
Аш ыгыш ып аш ыш ып
Ат баспаган жеринен,
Кийик ашпас тоо менен,
Тар капчыгай коо менен,
Ашып кы я бел менен,
Өлгөнчө кармаш айын! — деп,
Өзү тийген эл менен
Ашып түштү А лайга,
Аңцап турсаң мунун да
Арты кетер далайга.
Үркүп кы ргы з келиптир
А нж иян ж аккы тоосуна,
Ш оорук кандын аскери
Тоо таяны п ж етиптир,
Караанын ж аңы көргөндө
Караңгы кирип кетиптир.
«Урушту түндө салбайын,
Убарага калбайын,
Калбаны түндө салбайын,
Канга забын калбайы н1,
Не болсо эртең көрөрмүн,
Үрүстөм өзү болсо да,
Үстүн-астын бир салып,
Үлгү кылып жөнөөрмүн.
Атым Манас болгону
Асылган душман оңбоду,
Адам кылып ж араткан
Алда таала колдоду.
Кайгы салдым Каңгайга,
Кан жүргүздүм далайга,
Талкаладым даңгытты,
Басып алдым маңгытты.
Мага келип катылып,
Кандай душман болсо да,
Муну кудай каңгытты.
Текеберлик болбосун,
Теңирим өзү колдосун,
Темселетип жолдошун,
Каран салып калаасы н,

1 калбайын. Ушул ыр сабынан кийин бир сап ырдын орду бош калтырылып, ордуна көп
чекит коюлган. Окуяда үзүлүп калуу байкалбайт. Бош орун эмне максат менен калтырылганы белгисиз.
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Канга боёп талаасын,
Кадыр Алдам буюрса,
Карматып каныш баласын»,
Каарданып муну айтып,
Кабылан төрө Манасың,
Ж аты п тынчтык алыптыр,
Эрте туруп эр Бакай,
Азан айтып салыптыр.
Багымдат* намаз окушуп,
Азырлап атын токушуп,
Ж арагы н белге чалынып,
Ж аратканга жалынып,
Азирет Аалы шерлердин,
Ш ейит кечкен эрлердин
Арбагына1 сыйынып,
А к күбө тонду* кийинип,
Саадагы бала белиндей,
Тасма тартып ийилип,
А лы скы -ж уук айныбас,
Ы раакы -ж акы н ылгабас,
Ортосу болот, оозу албарс,
Түтүнү туман, түбү Ы спан,
Кароолу даж аал, огу аж ал,
Асынып жүрсө аккелте,
А ш ыкпаса Койчагыр
Ачууланса замбирек,
А ккелте мылтык асынып,
Ш ай* колдогон бадирек,
Камыш кыйып каптаган,
Тарамыш ка чаптаган,
Темирин сегиз кырдаган,
Он эки түрлөп сырдаган,
Бөрү тил мизин чыгарган,
Учун ууга сугарган
Ш амалга тийсе ырдаган,
Тийген жери ырбаган,
Ч агарак алтын такты рган,
Душман ж ак к а бактырган,
Абунасыр замани
Найзасын көрүп ж акты рган,

1 арбагына. Мурдагы сөз чала ечүп (кагазга суу тийгендиктен) калгандыктан башка кагазга ушул сөз жазылып, үстүно чапталган. Мурда жазылган да ушул сөздүн езү. Тактоону
катчы өзү башка тексттерди жазып жаткан учурда эле жүзөго ашырган.
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Салды найза кары га,
Сандыргалуу султаның
Бүгүн минип каары на,
Түн ичинде суурса
Өрт өңдөнүп кы зарган,
Уруштуу күндө узарган,
Заарын тарткан мунардан,
Учун кайкы чыгарган,
Тоого чапса таш кескен,
Белге чапса баш кескен,
Шиберге койсо өрт кеткен
Ш илтегени мүрт кеткен,
Айкожо берген кылыңын,
Аңдап көр жоого кылЬппын,
Боосун асып мойнуна,
Абунасыр тапш ырган
Алты миң аят ак калам *1
Тыгып алып койнуна,
Карап көргүн баатырдын
Жоого кылар ойнуна.
Таш көмүргө таптаган,
Как ыргайга саптаган,
Көөкөрчө кы лы п ийдирген,
Кыл кы ял* чаап чийдирген,
Ч агарак алтын сомдогон,
Ч апкан жоосу оңбогон,
Эшик эндүү айбалта
Кыстарып алып белине,
Кыргын салып келүүгө
Ш оорук кандын элине,
Коргошун-чоюн куйдурган,
Сабын темир бурдурган,
Баш ы н болот каптаган,
Сабын темир саптаган,
Бери болсо күрсүсү
Беш жүз батман салмагы,
Бербердигер колдо! — деп,
Беленденип алганы,
Ээринин каш ы на
Кыпчып алып чатына,
Мунун баарын көтөргөн
Айранмын минген атына,

клам. Сөз «к» (ки) аркылуу жазылган.
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Өңү кула, кара ж ал,
Өзгөчө сонун бу бир мал.
Кан Ж акы пты н ж ы лкы сы
Сексен миңге толуптур,
Сексен миңге толуптур,
Ж аш күнүндө Ж акы пты н,
Камбарбоз аттуу ж ы лкы да
Бир айгыры болуптур.
Энеси бээ кара көк,
А йта берсе кеби көп,
Арстан эрдин мингени
А ккула деген аты бар,
Айбандан бөлөк заты бар.
Ч аткаягы чаткалдай.
Жүрүп берсе чатына
Жүктүү төө баткандай.
Кую ш кандын кошконго
Он бир кары ш казанды
Ойноп-күлүп аскандай,
Болж олу ж ок чоңдугу,
Бооруна карандын
Момолой ийин казгандай.
Таноосуна-мурдуна
Кирер болсо жөргөлөп
А зы ркы жүргөн адамдар
Кийими менен баткандай.
Камыш кулак, сом туяк,
Балты ры бала белиндей,
Басканы сырттын желиндей.
Чарайна төш кө тартынып,
К аруу-ж арак карк алтын,
Көп-көк темир артыны п1,
Карыпчысы* кы ягы ,
Каармандай сыягы.
Белдемчи* темир байланып,
Бел булуттай айланып,
Бербердигер бергин — деп,
Ж аратканга жалбарып:
Атың жүз миң, өзүң күч,

1 артыныб. Жогорку жана ушул эки сап ыр 139-беттин ои жагындагы ачык жерге жогортон томон карай кыйгачынан бирине бири улай жазылган. Кол тамга катчынын өзүнүкү.
Бардык белгилери (тамга, сыя, кол тамга ж .б.) боюнча саптар башка тексттер жазылган
учурда кагаз бетине түшүрүлгон. Кыясы кандайдыр себептер менен жазылбай калып, катчы
өзү тактоо киргизген оңдонөт. Саптардын бул жерде болуусу жондүү.
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Затың жүз миң, сөзүң түз,
Ж араткан ай, күн, ж ылдызды,
Кылган амыр буйругуң,
Арсы аглы, күрсү — лөч*1,
Дүнүйөнү, ж ы лды зды 2,
Эрк өзүңдө тиргизсең
Өлүм ж еткен алекти,
Өкүмөтүң тургузган
Тогуз кабат балекти,
Баранданы ж араты п,
Дүнүйөгө чубаттың,
Күн ж араты п асманда,
Оттон ысык бураттың,
Тири жанмын дегенге
Тийип турган кубатың,
Ж алындым Алда затыңа,
Колдосоң колдоор убактың,
Атың миң бир, өзүң ж ок,
Адамга айткан сөзүң ж ок,
Көрүнөр турпат затың ж ок,
Ж алы нам Керим* атыңа,
Б аш кага айтар датым ж ок.
Өзүң ж еке Кудаасың,
Ж алынды м жекелигиңе,
Бербердигер бере көр
Мен карыптын мудаасын.
Бабам Адам байгамбар,
Бар тукумуң көп ж андар,
Төрт миң төрт жүз алтымыш
Баш тагы өткөн байгамбар.
А лтымыш төртү набийсиң*3,
Баш тадың жолго баарысын,
Кудуреттин сөзү үчүн
Курандын чачтың маанисин,
Курайыш тан4 уругуң,
Кудаанын байгамбары — деп,
Кубат сурап турумун!
Татпадың эне сүтүнү,
Тарбиялап өзүңдү

1 гршы ыглы, күрси лөч.
2 дуниени жылгызды. Дүнүйөдөгү кыймылсызды, жансызды маанисинде.
2 нбийсиң.
4 кыршдан.
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Бериш телер1 бүтүнү.
Энең өлүп, ата ж ок,
Ш ариятты 2 жүргүздүң,
Дин түзөдүң катаа жок!
Айтып Манас мындай кеп,
Ак байгамбар Мукамбет,
Арбагың, колдо! — деп,
Сыдык, Омор3, Осмонду4
Байгамбарга досторду,
Түгөтмөккө кыргызды
Түмөн каапыр козголду,
Арбагың жардам бербесең,
Ал-абалым не болду?
Дин ислам сүйөөсү,
Ак байгамбар күйөөсү,
Зулпукор, Дулдул ээси
Азирет Аалы шер — деди,
Арбагың жардам бер — деди.
А лаамат кылды көп каапыр,
Аты Кызыр кел! — деди,
Дүнүйөгө сакчысың,
А манатка кы янат
Кылдырбагын сен — деди.
Ушуну айтып эр Манас,
Узатты жолго көп алаш ,
М айданга барып турганы
А ж алалап кы йкы ры п,
Каапырды кудай урганы.
Дөгөшө5 аттуу балбаны,
Төрт миң аскер алганы,
Төрөнү көздөй ат коюп
Баары жөнөп калганы.
Арстан Манас баатыры
А лиги төрт миң баатырды
Астын-үстүн салганы,
А ккуланы жүгүртүп,
А ралаш ып калганы,
Дөгөш келип качырып,

1 фрштелер.
2 шригтды.

3 гмр.
4гшманды. Катчыдан ката кеткен өңдөнөт. Адатта бул адам аты «Гсман» түрүндө жазылчу эле.
5 дөгеше.
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Төрөгө найза салганы.
Дөгөшөнүн найзасы
Төрөгө батпай калганы .
Төшүнө найза такалды ,
Карылар айткан макалды,
Төшкө сайып Дөгөшү,
Ж ыгууга алы жетпеди,
Н айза сайган каапы рга
А ккула ат менен кептеди,
Найзасы сынып качырап,
Өз найзасына илинип,
Чалкасынан кеткени,
Ж ы гы лы п калган каапырды
Сырттан Манас беттеди,
Ж ерден өөдө турарда
Ш ыпырма кы лы ч, кара курч
Баш ын кагып кеткени.
Баш ы калды томпоюп,
Өлүгү калды зонкоюп.
Төрө Манас баатыры
Төрт миң келген каапырды
Төгүп канын акыры,
Эт бышым койбой жапырды,
Канын суудай сапырды,
Үч миң алты жүзүнү
Ж ерге басып түзүнү,
Кырып-жоюп сап кылды.
Ж ана Ш оорук жиберди
Чечендер аттуу балбанды,
Он эки миң кол менен,
Манасты көздөй жапырды.
Күлтүкан аттуу балбаны
Күркүрөп күрсү алганы,
Ж еке өзү бир минип,
Ж етимиш кулач бил минип,
Күрсүсү бар молодой,
Караса көзү каапырдын
К айкаңга ж акы н ороодой,
Көзүндөгү чылпагы
Байлаткан батман шородой.
Он эки миң ж абылып,
А ккелте мылтык бир атты
Арстан Манас камынып.
А ккелтенин доошу

www.bizdin.kg

19630

19640

19650

19660

Алты күндүк угулду,
Огу тийип каапырдын
Отуз-кыркы жыгылды.
Түтүнү басты тумандай,
Кулап түштү Күлтүкан
Ж ер силкинген дубалдай.
Н айза салды Чечендер,
Андай найза салгандан
А лек болгон нечендер.
Найзасын баатыр кагыптыр,
Арстан эр кылыч салыптыр.
Найзасы тийбей кеткени,
Н айза салган Чечендер
А ж алынын жеткени.
Ж етпегенде неткени,
Төрө чапкан бу кылыч
Төбөсүнө жеткени,
Ат-маты менен бөлүнүп,
Ж ардай кулап кеткени.
А лаш тын баары күңгүрөп,
Азирет! — деп, дүңгүрөп,
Б акай баштап баарысы,
Кыргыл баштап карысы,
Алтымыш миң көп алаш
Ат коюшуп калыш ты.
Аш кайнамга калбады,
Он эки миң аскерин
Ойрон кылып салганы.
Кан Ш оорук кан акырды,
Качыр, капта, койбо! — деп,
Кайраттанып бакырды,
Жүргүзүп ийди майданга
Сексен төрт миң каапырды,
Аз экен — деп, ойлонуп,
Арстан Манас баатырды.
Миңинин саны сексен төрт,
Билгенге болду кы зы л өрт.
Ж еткен аж ал далайга,
Уруш болду Алайда,
Дүнүйө жүзү бузулган,
Суудай акты кы зы л кан.
Кыргыз, тарса кы йла эл,
Кызыл кан агып, болду сел.
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Кылычты кы зы л дат алды,
К ыяматтын журтуна
Кызылдын-Бели аталды.
Айбалта, кы лы ч салыш ып,
Каапыр менен мусулман
А ралаш ып алыш ып,
Төө мингенин төбөлөп,
Ж өө жүргөнүн тебелеп,
А лтымыш миң алаш ы,
Астында арстан Манасы
А ккула менен чуратып,
А ж аалаган калчасын
Ачалбарс менен сулатып,
Артынан чаңын буратып,
Кырк чоронун баарысы,
Кыргыл, Б акай карысы
К ыжылдаган тарсанын
Кызыл канын агызды.
Күн обого толгондо,
Ч ак түш аны к болгондо
Кырк миң кы ргы з барышты,
Кыжылдаган каапы рга
К ыямат күнүн салыш ты.
Ш оорук кан маймун зору экен,
Жүрүп келген аскери
Үч жүз миңче кол экен.
Өлдү көбү теңделип,
Ж аны тирүү калганы
Ж арадар болуп сенделип,
Арстан Манас баатырдын
Атактуусу — сексен төрт,
Астында жүргөн кы зы л өрт.
Астында бар Манасы,
Анча кыргын болбостон,
Аманга катар алаш ы.
Ж ети жүз он үч киш и өлүп,
Өлүмгө болбос иш енип,
Терип-тепчип ар жерден
Өлгөндөрүн ж ы йы ш ы п,
Өкүрбө! — деп, бир-бирин,
Көзүнүн ж аш ы н тыйыш ып,
Бурак атын токуш уп,
Ж аназасын окуш уп,
А кырет камын жеген бар,
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Али дагы бу күндө
Алайдын аяк четинде
Ш ейиттин бели деген бар,
Калбаны катуу салыптыр,
Мусулман, каапыр эки журт
Кайтып конуп калыптыр,
Ашарсуу баштап кы рк миң кол
Ал түнүндө барыптыр,
Аскердин түшүп ж атканы н
Күйөнүш көрүп калыптыр.
К ырк шишеге суу кылып,
Суунун баарын уу кы лы п,
Заар дуба салыптыр,
А лты кара жыгачты
Апсун окуп, дем салып,
Алтоо болду сур эш ек,
Баары семиз кур эш ек,
Он эки себет кылдырып,
Апсун окуп, эшегин
Айдап алып жылдырып,
Эки ж ангак данына
Апсун окуп, дем салып,
Ж олдош кылып ж анына,
К ырк шишеде арагын,
К ы зы талак аярдын
Кылган иш ин карагы н,
Чабыра кы лган себетке
Салып алып заарыны,
К ырк шише уу баарыны,
Беш эш екке он себет,
Ону бирдей чоң себет,
Беш эш екке артылган,
Заар1 окуп салыптыр,
Ж ан кыюучу заардан
Жүзүм кы лы п алыптыр.
Кастык ойлоп, дарт болуп,
К аш карлы к кара сарт болуп,
Арстан Манас баатырдын
Аскери азан айтканда,

1 зхр. Жазылыш «заар — деп окулуп, уу» — дегенди туюнтат. Бул ыр сабындагы «заар
окуп салыптыр» — делген сөздөр дуба окуу менен уу даярдады — дегенди туюнтат. Катчы
эмне үчүндүр бир эле маанидеги сөздү, эки түрдө чийип берген. Мисалы: беш сап жогорудагы
«заарыны» — делген сөз «заарыны» — делип берилсе, бул ыр сабында сөздүн уңгусу «зхр»
түрүндө, ал эми төмөнкү сапта «зхрдан» катары чийилген.
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Асты ж аңы ж атканда
Аскердин аяк ж агы на
Айгай салып акырды,
Алып кетти, жеди! — деп,
Эл четинде бакырды.
Бакы ры гы н угушуп,
Кайда-кайда, ким-ким? — деп,
Караңгыда дүрбөшүп,
Калың аскер чыгыш ып,
Камалап келсе үч киш и,
Аярдын кыйын ар иши,
Тарса, калча жетти — деп,
Он беш эле эшегим,
Тогузун тартып кетти — деп,
Алтоо калды эшегим,
Агырлан байдын малы эле,
Адашты — деп, эсебим,
Тарсалардын ким билди
Кароолго чы ккан кесебин.
Айтты муну Күйөнүш,
А ярда бар кы йы н иш.
Эшектерин түшүрүп,
Эр Манастын кош уна
Күйөнүш кирди жүгүнүп.
Ы раңы турат каш карлы к,
Карады Манас баатыры —
А ярдык турат бойдо ж ы к.
Күйөнүш аяр каркыбар,
Баш ында баш ка бөркү бар.
Оюнда Манас ойлоду —
Ашкере аяр Күйөнүш,
Оюна алган акы лы н
Шо жерде биле койгону.
Алган Манас акы лы ,
Ойлоп турат сойгону.
Бы лты ркы ж ы лы кетиптир,
Кеткенде Манас нетиптир,
Тебетейдин этегин
Тегерете кесиптир,
Алтымыш үйлүү жетиген
Кайтарчу кы лы п кетиптир.
Апсун окуп, журт койбой,
Арасына бут койбой,
Сүрөт кармап ким жүрсө,
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Үйүнө каты п билинбей,
Бою таза тим жүрсө,
Өлүм ж ак к а тарткы н — деп,
19800
Азим ш аар Каш карды
А лтымыш ж ы лга жеткенче
Ж ам анды ктан арткын — деп,
А лтымыш экен адамы,
Азим ш аар Каш кардын
Арбын экен нааданы.
Өзүлөрү билдирди,
Билгенинин баарысын
Бирин койбой бүлдүрдү.
Табытына тартыш ты,
19810
Ким дининен бузулса,
Талкалап жүрүп артыш ты.
, К алган эмес кы йлага
К аш кар ж урту чатагы,
К алган кыргыз тукуму
Артыш болду атагы.
Мында Манас көп турду,
А кыл ойлоп тек турду,
Алда кандай бул адам,
Аярданбы? — деп, турду,
19820
Аскерлердин кыйласы,
Себеттеги жүзүмдөн
Талап-булап ж еп турду.
К аш кардан былтыр өттүм — деп,
Кандай иш кыльга кеттим — деп,
Кабылан Манас сурады.
Ж акш ы лы к бизге келгиңиз,
Б ы лты ркы ж ы лы мен кылган
Кайда кеткен белгиңиз?
А йткын жооп кебиңди,
19830
А лса каапы р эшегин
Табарбыз эртең эбини.
Сурап султан калганы ,
М укактанды бу сөзгө,
Ч ы км ак болду Күйөнүш
Ч ы н1 ушу жерде ж алганы ,
Агыдай деген аярын,
Абдылда экөө бир кошто,
1жын. Жазылыштан маани чыкпайт. Катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча талап
:ылынган туура сөз — «чын».
3
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Азыр мында келсин! — деп,
Арстан эр айтып салганы.
Айтып оозун ж ыйганча,
Агыдай келип калганы ,
Ачып далы кара — деп,
Арстан эр айтып салганы.
Карады далы бетине,
А ш ык аяр келиптир
Аскеринин четине.
Олтургандай ушунда,
Оён Манас кош унда.
Өз уругу ындыдан,
Өнөрү артык дүйнөдөн,
Алты мыскал* заарын
Ж емиш кы лы п сүйрөгөн,
Ал аярдын өнөрүн
А чкан далы сүйлөгөн.
Агыдай турду таңданыл,
Аскерлер турат ж арданы п,
Кыларымды кылдым — деп,
Бир айбан болуп качууга
Күйөнүш турат камданып.
Каш кардан ж емиш келди — деп,
К алкка бөлүп берди — деп,
Калкаман менен кош у бир,
Ы рдык ж етип барыптыр,
Кайдан билсин аярың
Канкор эрдин кош уна
Капилет жетип аларын.
А рак, жүзүм ууларын,
Себетке салып буларын,
Дөбө жерге тиктирген
Төрт төбөлүү көк чатыр,
Төрө Манас баатырды
Төгөрөктөп1 олтурган
Көзгө саяр көй баатыр.
Салам айтып Ы рдыгы,
Салды башын чатырга,
Көзүн салды баатырга,

1 төгөректеб. Сөздүн туура окулушу — «тегеректеп», бирок бул жерде «төгөрөктөп» —
делип берилиши жөндүү. Анткени сөз жогорку саптардагы ага үндөшүп турган сөздөрдүн
таасири менен ыргакты күчөтүү максатында манасчы тарабынан «төгөрөктеп» түрүндө айтылган дешке негиз бар. Сагымбайда мындай учурлар кездеше бере турган белги.
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Көргөн жерде тан калды
Күйөнүш аяр каапырга.
Көрдү Күйөн иш ини,
Ы рдык тартты ичини.
К аш карлы к болгон үчү — деп,
А ярлыгы аз эле,
Ы рдыктын жетпес күчү — деп,
Кирген жерде Ы рдыкты
А лың келсе ал — деди,
Эгер алың келбесе,
Аскердеги аярга
Айтып кабар сал — деди,
Ы рдык чочуп калганы,
А ш ы ккан бойдон оозуна,
А ярлы к найын* салганы.
Чы ңырыгы баш жарды,
А ярлы ктан алиги
Ж ети таш жерге учурду
Ж ерде майда таштарды.
А яры бар экен — деп,
Аман кантип кетем — деп,
Күйөнүш оюна алыптыр,
Окуп апсун салыптыр,
Көк кептер боло калыптыр.
Эшигин көздөй чатырдын,
Өнөрүн көргүн каапырдын,
Тырпырап ж аңы ж етиптир,
Алгыр кы раан куш болуп,
А рдалы к1 илип кетиптир.
Күйөнүш апсун бир окуп,
Болду бүркүт алгыр куш ,
А кы лдан танып А рдалык,
А ткы ганда бүркүттөн
А рдалы кта калбады
Бир сиркедей акы л — үш.
А рты к аяр Танабул
Апсун окуп салыптыр,
Ар тырмагы найзадай
Үкү боло калыптыр.

1 ардалык. Окуянын жүрүшүнүн ушул жеринде өксүгөндүк бар. Ардалык аяр, төмөндө
эскерилген дагы төрт аяр качан, кантип, кайдан келип, окуяга аралашканы белгисиз болуп
калган. Кыясы мүчүлүштүк манасчынын өзүнө таандык, анткени ыр тексттеринде жазылбай
кеткен саптар бар экени байкалбайт.
33*
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К арайлатып каапырды,
К анатка тырмак батырды.
Тырмак орду кан болду,
А ярда мындай ж ан болду.
Адам болбой, дөө болуп,
Эсеби нече сан болду,
Берки турган беш аяр
Бери болуп ж ан болду,
Мусулман, каапыр эки журт
Бул ишине таң болду.
Дөө-пери урушту,
Ким көрсүн мындай жумуш ту.
Ы рдыктын тарткан найынан,
Өзү олтурган ж айы нан,
Улуу кара куш болуп,
Кеймен1 келип буларга
Уруш кылды туш болуп.
Түн ортосу болгондо,
Ж ыбырап ж ы лды з толгондо
А ярлар колго илинди,
Алда эмине болот — деп,
Аскерлер чочуп бүлүндү.
Бери болуп, дөө болуп,
Бет алыш ып турушуп,
Беш миң — төрт миң кол болуп,
Бел байлашып урушуп,
Кабылан болуп, шер болуп,
Кай бир маалда кетиш ип,
Каптаган кара сел болуп,
Кай маалда кетиш ип
Булут болуп, жел болуп.
Күйөнүш кылды өнөрдү,
Өнөрү тамам тосулуп,
Эми билди өлөрдү.
Аскеринде Манастын
Чоң аярдан жети экен,
Кичи аярдан эки экен,
Колго түшүп Күйөнүш,
Кор болуучу кези экен.
Апсун окуп, дем менен,
А лтымыш кулач ажыдаар
Күйөнүш болуп алыптыр,
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Эми дуба сүйлөтпөй,
Чүкүрүк бир дем салыптыр.
Байлады тилин Чүкүрүк,
Апсун окуп оозуна,
Чүкүрүк аяр түкүрүп.
Андап көр аяр ойнуна,
А жыдаар болгон аярдын
Артты чы нж ы р*1 мойнуна.
Ч ы нж ы р моюнга байлады,
Апсун окуур тили ж ок,
Күйөнүш шору кайнады.
К ыйналдык кы йла биз — деди,
Кеймен аяр кетиптир,
Кан Ш оорукка жетиптир,
Кыс көтүңдү сиз — деди,
Учуп ш амал жел болуп,
Кеткен экен Кеймени,
Тозоң болуп тосуптур,
Артынан түшүп алты аяр,
Арыбы андан озуптур.
Кутулбасын билиптир,
Куу сакалдуу чал болуп,
Ш оорук кандын кош уна
Кеймен аяр кириптир,
Кетпесин — деп, бакалап,
Ар сүрөткө кириш ип,
Кеймен үчүн ириш ип,
Тарсанын колун ж акалап,
А лар минтип калыптыр.
Беш жүз он үч адамы,
Себеттен жүзүм таланды,
Аш бышымдай болгондо
Боорум! — дешип, боздошуп,
И чин басып ийилип,
Өрттөндүм — деп, өзөгүм,
Өбөктөшүп өкүрүп,
Ж едик кайдан жүзүм — деп,
Ж егенине өкүнүп,
Агып көбүк оозунан,

1замгыр. Сөздүн мааниси бизге белгисиз. Катчыдан ката кеткен дешке негиз жок, анткени сөз кийинки ыр сабында да жолугат жана ал жерде да ушул түрдө жазылган. Балким
«чынжыр» — деген сөздү катчы ушул түрдө бериши да мүмкүн. Ошондой эле башка мааниге
ээ сөз болуусу да ыктымал.
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А кылдан кетти канча жан.
Адамдын тери дары — деп,
Көйнөк-дамбал чечиш ип,
Көңкү аскердин баары — деп,
Алты миң, беш миң адамдар,
Колдо турган көп жандар
Кирдүү көйнөк чечиш ип,
Ж ан казанга суу куюп,
Буту терлүү боз балдар
А ягы менен тебелеп,
Напсиң кургур, муну ич! — деп,
Ачууланып жемелеп,
Кесеге куюп сунушуп,
Баарын койбой ичкин — деп,
Маңдайына турушуп.
Ичпей турган кай бирөөн,
Өлөсүң! — деп, урушуп,
Ж утуп алып кузуш уп,
Сулаганы дагы бар,
Өлдүбү? — деп, тирүүбү,
Талып калган кай бирөөн
Сураганы дагы бар,
Кусуп салып, эс алып,
Кубанганы дагы бар.
Эң ш айманы кеткенин,
Өлүмгө ж уук жеткенин
А жыдаар болгон Күйөнүш
М аңдайынан чегиш ип,
Агып чы ккан канынан
Алып келип беришип,
Жүзүм жеген көп киш и
Беш жүз он үч киш иден
Дүнүйө салды төрт киш и.
Төрт киш иси өлүптүр,
Ж аназа окуп көмүптүр,
А жыдаар болгон Күйөнүш,
А ярлар келип ж ы йы лы п,
А лты мы ш ка бөлүптүр,
А яр болуп Күйөнүш
Азапты арбын көрүптүр.
Кылычтап бөлүп кы ймалап,
Канча туурап салса да,
Кайтып болот аж ыдаар,
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Көрүнбөй элдин көзүнө,
Ж акы н келбей өзүнө,
Аярдын иш и ушу экен,
Күйөнүштүн өз жаны
Кара кур деген куш экен,
Ж акы ндабай ж анына,
Ж ары м таш жерде турчу экен.
Кароолго Камбар барыптыр,
Карап туруп бир куш ка,
Айран азыр калыптыр.
Чыңырган үнү чың жаман,
Бейлесе үнү бек жаман,
Канатын сабап тырпырап,
Каргадай үнү чаркырап,
Азап тарткан Күйөнүш,
Алда канча бөлүнүп,
Карап турса кара куш
Катуу-катуу кы йкы рат
Топуракка көмүлүп.
Алда кандай бу куш — деп,
А йгай салган куу куш — деп,
Камбар мылтык алганы,
Кароолго көзүн салганы,
Баш ы н өлчөп эр Камбар
М ашаа ирмеди куш үчүн,
Бакы рган куш деп ушу үчүн,
М ылтыктын огу жетиптир,
Баш ы н үзүп кетиптир.
К улак тунду дүңгүрөп,
Бузулгандай көрүндү
Дүнүйө жүзү күңгүрөп.
Ж аш ы л* түшкөн немедей
Ж аркы рады асман — көк,
Ж ерге түшүп зилзала*,
Ж ер дүбүртү андан көп.
Ч акы р-чукур чаң болду,
Кыйын аяр өлдү! — деп,
Кылымдын баары таң болду.
А жыдаар болгон Күйөнүш,
А нык аяр өлгөн соң,
А аламга маалим болгон иш,
Күйөнүш өлгөн жери бар,
Кара-Тегин, Алайда
Ушу күндө бир жерде
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Күйөнүш — деп, күлдү журт
Айтып жүргөн кеби бар.
Мусулман, каапы р эки журт
Камаш ып ж аткан эли бар,
Баш чы болгон тарсага,
Бааты р Ш оорук эри бар.
Жүз кы рк мин аскер каш ында,
Ч аталак Каар дегени,
Чабдар качыр ат минген,
Чаап чыгып келгени.
Ж аткан кыргыз эл — деди,
А ж алы ң аны к ж еткениң
Азыр мага кел! — деди.
Майданда байрак булгады,
Өлөрүң келгин дегенге
Өткүр Сыргак турбады.
Өнөрү болсо көрөйүн,
Өнөрү ж ок ит болсо,
Өзүн жерге көмөйүн.
Арстан Сыргак күүлөнүп,
Ачууланып сүйлөнүп,
Эр Сыргакта не туруш,
Кызыл атка камчы уруш.
Качырып Сыргак ж еткени,
Ошо турган Ч аталак 1,
О да найза неткени.
Ч аталакты н найзасы
Чарайнага бир тийип,
Чарт үзүлүп кеткени,
А йгайлаган оозу — деп,
А ж ал күнүң ушу — деп,
Оозго найза неткени,
Ш илисинен коркоюп,
Н айза чыгып кеткени,
Ч аталак2 кетти чалкадан,
А нык аж ал ж еткени,
Чаталагын өлтүрүп,
Ч алкасы нан салганы,
М айданда Сыргак бакырып,

1 чагалак. Бул адам аты бир аз жогоруда (20070-сап ырда) «Чаталак Каар» делип аталды
эле. Катчы мурда ката жазганы, же азыр жанылып калганы белгисиз. Ошон үчүн бул окуяларга бир эле жолу катышкан эпизодцук персонаждын аталышын биринчи жолуккан үлгүсүндо
«Чаталак» катары бердик.
2 чаталак. Каармандын ысмы бул жерде «чаталак» — делип жазылган.
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Баатырың болсо, бат кел! — деп
Б айрак булгап чакырып,
Сырттан Сыргак туруптур,
Кан төгүлөр кези экен,
Каапырды кудай уруптур.
Отуз миң аскер ат койду,
Ат койсо да бат койду,
Ошо күнкү уруштан
Ойбойлошуп ж ан тойду.
Отуз миңи жабылып,
Ок, м ы лты кка камынып,
Туш-тушунан Сыргактын
Душ ман келип кол салды,
Өлүгүнөн каапырдын
Өткүр Сыргак жол салды.
Миңди көрсө ш аш паган,
Миңди көрсө бир өзү
Көп экен деп качпаган,
Билген иш ин баштаган,
Санды көрсө ш аш паган,
Санды көрсө бир өзү
Ж алгы зм ы н деп качпаган,
Сундурса найза тартпаган,
Сумсайып жоодон кайтпаган,
К өкказы к атты чуратып,
Көсөмдөрдүн кыйласын
Көмө чаап сулатып,
Көтүнөн тозоң буратып,
Эр Сыргак уруш салыптыр,
Эки-үчөөн көмө чапканча,
Эңшерилип көп кыргыз
Эми кирип барыптыр.
Элүү миң аскер акырып,
Ж аа Алдалап бакырып,
Ушулар кирди уруш ка,
Отуз миң келген каапырды
Оюн көздөй жапырды,
Обого чаңын сапырды.
Жүр-дүр! — дешип баарысы,
Ш оорук кандын аскери
Жүз миңи кирип калыш ты.
Аларды көрүп акырып,
Н айзага ж елек жапырып,
А кбалта, Ж акы п карысы,
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Арстан Манас баш болуп,
Ак калпак кы ргы з баарысы
Ат коюшуп калы ш ты ,
А ралаш ып эки кол,
Арманы ж ок салыш ты,
Айбалта, кы лы ч чабышты.
Ар түрлүү элдин улугу
Арманда Ш оорук куруду.
Сакалат менен тарсасы,
Келген экен бул колго
Ынды менен калчасы,
Күн жүрүшү тарабы
Ж ы лкы га таңсы к1барчасы,
Качыр минген, нар минген,
Төө мингени дагы бар,
Төбөлөшүп көп аскер
Уруш болгон чагы бар.
К ыйгактуу найза, көк түпөк,
Кылымды бузган кы рк баатыр,
Кыраан Манас баш болуп
Чуу тартып уруш салганда
Чуңкурларга кан толуп,
Алайдын башы А ла-Бел,
А ралаш кан калы ң эл,
Тууга карап турушуп,
Туу такандап урушуп,
Колтуктун баары чоюлуп,
Колдун баары жоюлуп,
Канаттын баары кайры лы п,
Чапандын баары айрылы п,
Этектин баары түгөнүп,
Ээрлер сынып үбөлүп,
Эриндин баары кесилип,
Эмчектин баары эзилип,
Тизенин баары сүзүлүп,
Тизгиндин баары үзүлүп,
М ылтыктын баары атылып,
М ыктылардын баарысы
Кызылдай канга батылып,

' таңкыс. Тартыш, аз маанилерин туюнткан сөз. Оозеки сүйлөөдө, балким, ушул
түрдө да айтылар. Биз билгенден контекст талап кылган маанини туюнткан сөз — «тансык»?
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Кылычтын баары чабылып1,
Кыргыз алаш уулуна
К ы зы к бүгүн табылып,
Н айзанын баары чанчылып,
А жалдуу өлүп, ж ан чыгып,
Күрсүнүн баары урулуп,
Күнү бүткөн жандары
Денесинен суурулуп.
Төө минген менен нар минген,
Төөгө ишенип уруш кан
Төбөңдөн тийген кандай эл,
А ттуулар мурун жетиш ип,
Н айза сала кетиш ип,
Качыр минген кайгырды,
Каруусу аттай боло албай,
Кара ж андан айрылды.
Нар мингендер аргытып,
К айраттанып каргытып,
Алтайдан келген кы ргы зы ,
Арбын экен ырысы,
Арбын эмей неткени,
К ачкандарын куткарбай,
Качып берсе жеткирбей,
Каапырларды көп кырды
Ж акы н ара келтирбей.
Эртеси жок кечинде,
Түш эңкейген кезинде,
Көтөргөнү туу болуп,
Көздүн ж аш ы суу болуп,
Сандыргалуу төрөнүн
Заары на чыдабай,
Ш оорук каны баш болуп,
Качып алып жөнөдү.
Ар тушунда бел менен
Ашып алып жөнөдү,
Өлгөнүнөн калганы
Эки-үч бөлөк бөлүнүп,
Ш аш ып алып жөнөдү.
А нж иян, К аш кар арасы

1 чабылыб. Кол жазманын 154-бетинин оң жак тарабындагы ачык жерге жогортон төмөн
карай «кан төгүшкөн зор согуш» — деген сөздөр жазылган. Кол тамга кимге таандык экени
белгисиз. Жазылган ал тексттердин ыр саптарына эч тиешеси жок. Жөн гана кол жазманы
окуган бирөө ушул бетте согуш картиналары баяндаларын белгилеп жазып койгон өңдөнөт.
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Алайдын башы бел экен,
Ары ж агы Таш-Коргон,
Тагырма деген ж ер экен.
К апчал-капчал коосу бар,
Тар капчы гай тоосу бар,
К алча менен тарсасы
К апчыгайга бой уруп12
Качып кирди канчасы.
Аты-тондон кечиш ип,
Талабына жетиш ип,
Ж ы лаңайлак-ж ы лаң баш,
Таш ка чыгып кетиш ип.
Үңкүр көрүп тоо-таштан,
Ж ерге кирген андан көп,
Ж ийде, ж ангак токойго —
Черге кирген сандан көп.
Тоодо токой бадамы,
Тоого-ташка тыгылды
Ш оорук канды н адамы.
К ачкан жоосу курусун,
Карап көргүн жумуш ун,
Алып жүрөт кы ргы здар,
Ээси ж ок аттардын
Бүтүрдү алып жумуш ун.
Мургапты көздөй бет алып
Каны Ш оорук салыптыр,
Үч жүз миң келген аскерден,
Ш оорукка жолдош көп элден
А лтымыш миң калыптыр.
Кабандар деген жол менен,
Бузулуп качкан кол менен
Кеймен качып алыптыр,
Алайдын башы Ала-Таш ,
Ар ж агы Тегин, Кара-Коо,
Ат жүргүсүз улуу тоо,
Ар тараптан аш ыш ып,
Арты түштү душ мандын,
Алаш уулу катуу1 жоо.

1 бойирб. Жазылуудан маани чыкпайт. «Буюруб» — деп окууга болбойт, андай маани
контексттин талабына жооп бербейт. Талап кылынган туура соз — «бой уруп», б. а. каптап
кирип, шашылыш кирип — деген мааниде, сууга бой урду сыяктуу.
2 катуу. Мындай сөз кол жазмада жок, ыр сабы «алач улы жау» делип жазылган.
Саптын андай үлгүсүнүн мааниси белгисиз болуп калат, анын үстуно ыр сабындагы муун
ченеми жетпей аксап, ыргак да бузулат. Контекстке караганда ушул жерге эки муундан
турган күчтүүлүктү, коркунучтуу, каардуу экендикти туюнткан сөз зарыл керек. Андай сөз
деп «катуу» — дегенди эсептедик.
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Ш оорук кандын элинен
А лтымыш миңи кутулуп,
Эки жүз да отуз миң
Ж ааннам га тутулуп,
Бабаң Манас барында
Басташ кандар кутуруп,
Баш ы н ж утту, көрүңүз,
Б алакетке тутулуп,
Кыргын көрүп, түк калбай,
Самбыла журту бузулуп.
Караламан букара,
Кара-Тегин багытын
Кача турсун калганы,
Кандай болду буларга.
Аларды таш тап коюңуз,
Арстан Манас баатырдын
Кабарынан болуңуз.
Сексен төрт киш и эр менен,
Көт жагы нда көп кыргыз,
Алты уруу алаш эл менен,
Артынан келип арбышып,
Эки жүз миң толуптур,
Эки жүз миңден артыгы
Он тогуз миң болуптур.
Кабак-Арт, Сар-Кол, Ы дыраң,
Ардалык аяр баш болуп,
А якты көздөй кыдырган.
Чагааны деген бел аш ып,
Таз-Кыйыр деген жер басып,
А яр Ы рдык, Чүкүрүк,
Он тогуз миң кол менен,
Олор барсын жол менен.
Кара-Тегин тоо менен,
Капчыгай терең коо менен
Бош калган атын алыш ып,
Болжолдоп жолго салыш ып
Б ара турсун алаш тар.
Ш оорук кандын артында
Жүз миң аскер кол менен,
Жүргөн баатыр Манас бар.
Эки күн бир түн качыптыр,
Энтелеп ж аман ш аш ыптыр.
Ш оорук барды жерине,
А ныктап кабар сала албай
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Өз караган элине.
Кылчайбай кы ргы з калы кка,
Үркүп качы п кетүүгө
Бадакш ан, Маймун, Б алы кка,
Самбыла ш аар, Таш-Котон,
Үмүтүн үзүп ошондон,
Уруштан качып бошонгон,
Тагырмадан кечүүгө,
Бадакш ан, Б алы к, М аймунга
Барып кирип кетүүгө,
Чөлү Дөбөт багыты,
Баш кы журту Ш ооруктун
Тарса, калча, маңгыты,
Барган жерден дарбытты,
Түбү түрк, кы ргы з — деп,
Түк ырайым кылгыс — деп,
Кара кыргыз эл келет,
Киши экен — деп, ойлобо,
А ккан дайра сел келет.
Бири миңден коркпогон,
Баатырды көрүп келдим — деп,
Баш кесүүдөн сезбеген,
Каапырды көрүп келдим — деп,
Караанын көрсөң өлөсүң,
Кача көргүн элим — деп,
Кууган Манас баатырдан
Куруп калган Ш оорук кан,
Ж арым күн мурун барыптыр,
Ж ар чакыртып туш -туш ка,
К алкы на кабар салыптыр,
Ую, төөсүн айдашып,
Убарага калыптыр.
Качыр менен эшегин,
Кайда — деп, жоктоп эсебин,
Узун куйрук кою бар,
Эки-үч күндө келер — деп,
Камданып, качар ою бар.
Таң атканда Ш оорук кан,
К алкы үркүп дооруккан,
Ордосуна барыптыр,
Ойбоюн айтып салыптыр,
Ш аш кеге калбай эр Манас
Ш атырап кирип барыптыр.
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Кырдагысы кы зы л уук,
Козголо элек кезинде
Кыйкырып кыргыз ж акы н-ж уук,
Байлаган бойдон мал калды,
Баш ты кта бойдон дан калды,
Базардагы тооктой
Байпаңдаган чал калды.
Барабаны күңгүрөп,
Добул согуп дүңгүрөп,
Ак асаба, кызыл туу,
А йгайлаган ызы-чуу,
Көк асаба, кы зы л туу,
Көк ж аңырган улуу чуу
Бары п калган көтүнөн
Көңкү кы ргы з колу бу.
Алты, бештен ж ылкысын
Айдап кырдан үркүтүп,
Тийип жүргөн дагы бар,
Алтындуу тон дейилде
Алып курж ун ичинен,
Кийип жүргөн дагы бар,
Отордо тамын оодарып,
Кирип жүргөн дагы бар,
Ноктолуу атын карматып,
Минип жүргөн дагы бар,
Оодара тартып куржунун,
Ушунда асыл бул бар — деп,
Тилип жүргөн дагы бар,
Казып жерге катканы н,
К ак ушу жерде бул бар — деп,
Билип жүргөн дагы бар.
Саймалуу саадак, бото кур
Ж араш ар — деп белиме,
А лып жүргөн дагы бар.
К апталда калды катыны,
Кармап минди кыргыздар
Ишенген ж алгы з атыны.
Ш оорук кан өзү чабылды,
Бай-байлаш ып маңгыты,
Ж урт кимге айтар датыны,
Бакы ры п калды балдары,
Баспай калды чалдары.
Төгүлүп калды туздары,
Кыяда калды кыздары,
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Катылам — деп, кы ргы зга
Маңгыт менен тарсанын
Баарынын сөөгү сыздады.
М ааратып айдап койлорун,
Барсылдатып токмоктоп,
Басып жүргөн бойлорун,
Мөөрөтүп айдап уйларын,
Бөлүп-бөлүп буларын,
Кара жандан түңүлтүп
Кара кийген* тулдарын,
Маңгыт менен калчанын
Кара кы ргы з таратып
Как уш интип дулбаарын*,
Мындан кыргыз өтүштү,
А як ж агы чабуулдун
Бийш абурга1 кетиш ти.
Коросон жолун кол алды,
Ш оорук кандын элине
Кордук иш ти зор салды.
Дөбөттүн жолун байлады,
Дөөкүрсүгөн кыйынын
Төгүп канын ж айлады .
Баш ы Кенжут, Даң-Дуңду,
Басып Эркеч, Чиени,
Орто ш аар Отурук,
А як-баш ы айчы лы к
Алаш уулу аскерин
Арстан Манас толтуруп,
Самбыласын сапырып,
Саркердесин сап кылып,
Таш-Котонун талкалап,
Качып тоого кан Ш оорук,
Кара ж анын калкалап,
Аламандап алаш тар,
Ордосунда Ш ооруктун
Арстан төрө Манас бар,
Төөдөн тандап лөк алып,
Төгүп канын таж иктин,
Төрт түлүк малын көп алып,
Айрыдан тандап нар алып,
Алтындан тандап зар алып.
Минип көлүк жорго алып,
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Миң дилделик торко алып,
Минтип жүргөн дагы бар,
Казып алып катканын,
Эски тамын оодарып
Тинтип жүргөн дагы бар,
К айгыланып кан Ш оорук,
Тоодо ж аткан чагы бар:
«Агар суусу аз болгон,
А йласыз жерим таш болгон,
Ар түрлүү журттан баш болгон,
Маңгут менен калча бар,
Б аш ка уруудан канча бар,
Тагырмалык тарса бар,
Ы нды менен маймун бар,
Катылып кара кы ргы зга
Как өзүмдө айбым бар.
Ш оокун кы пчак азы бар,
К аңгайлы к калм ак башы бар,
Кыргыздан бар жедигер,
Кырып кыргыз салган соң,
Кыйырым кайдан жетилер.
Босек менен шаңгай бар,
Ойрон кылды баарысын,
Оңолгончо далай бар.
Бузулуп кетип кандыгым,
Мурунтадан ойлонбой,
Мындай иш и барлыгын,
Өкүмсүп туруп өрттөндүм,
Кыйынсып туруп кырылдым,
Олжосу болдум кылымдын,
Катыларга катылбай,
Кадемим мындай катарбы ай!
Кабылан жолго жатарбы ай,
Ж олугарга жолукпай,
Ж олум мындай катарбы ай!
Бу түгөнгөн кыргыз түрк уулу,
Түк билбеймин мен муну.
Кытайдан качкан кы п чы к1 — деп,
Маңгулдан качкан байкуш — деп,
Байкабай барып кол салдым,
Кол салбай куруп калсамчы,
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Балакетке чоң калдым.
К алкы ма кылдым залалды,
Катын-бала таланды.
Элиме кылдым залалды,
Эр-азамат калбады.
Күн чыгыш та Кумулду,
Кумул деген калаа — деп,
Ал Кулумдун атагы
Араң бизге угулду.
Баш алып качып келди — деп,
Барып буга катылдым,
Манас деген бу кыргыз
Баарын алган шекилдүү.
Ш ымал ж агы Кара-Мор,
Кара кыргыз алаш ка
Кабат келген бу бир доор,
Аңдабай барып асылып,
Кайнаган экен менде шор.
Эдил, Ж айы к эки суу,
Алаштын аяк ж агы бу,
Арал көл менен Сырыны
Алып болуп бир жолу,
Андан кийин салыптыр
Алооке канга чырыны,
Аңдабай туруп катылып,
Абыдан айттым сырымды,
Ж араш пасам ж алы ны п,
Элимден койбойт ырымды,
Эрлик менен бу кыргыз
Алган экен кылымды,
А ркама азыр жиберди
Ж анымдагы кынымды,
Ж айы н билбей каты лы п,
Ж алпы журтум кырылды.
Ж етим уул, тул катын,
Эми ж аным аябай,
Элимдин кылып урматын,
Өзүнө барып ж ыгылып,
Өлтүрбө! — деп, сыйынып,
Кыл деген иш ин кы лайы н,
Канкор Манас баатырга
Карап берип тынайын.
Калкым кетти чачы лып,
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Калды пардам ачылып,
Күн батыш ж ак к ы четимде
Кара кыргыз баласы
Катаган деген бирөө бар,
Дагы турар асылып,
Кундуз, Талкан жери бар,
Бет алып кирсе соо койбос,
Беш уруу кыргыз эли бар,
Бербердигер ж ар берген
Берен Кошой эри бар,
Бекер турам дегеним
Меники кайдан эби бар.
Кызыл муштум балдарды,
Кырдырбайын калганын
К ызыл ээк чалдарды.
Эмгектеген ж аш ы бар,
Эндиреп калган башы бар,
Эңкейип калган кары бар,
Кыйылбай карап бербесем,
Кылар иши дагы бар!»
Ойлонуп аны Ш оорук кан,
Оболу барып катылып,
Ойрону чыкты канча жан.
Муну ойлоду Шоорук кан,
Мурунтадан ойлонбой,
Мурдар болду канча жан.
Толгон журту кырылып,
Өлгөнүнөн калганы
Тоз-тоз болуп качыптыр
Тоого-ташка ж ыйылы п,
Кыз баштап тартуу барайын
Кырбагын — деп, сыйынып.
Көрүндү дүйнө көзүнө,
Көсөмсүгөн кан Шоорук
Эми келди эсине,
Барм ак болду тартуу алып,
Эр Манастын өзүнө,
Ордодо жүргөн отуз кы з,
Окуп жеткен, баары да уз,
Кыйбат баа кийгизип,
Кылтылдаган жорго аттан
Отуз бедөө мингизип,
Ж асап кыздын баарысын,
Таштады Шоорук намысын,
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Өз баласы А кылай,
Ойлонсоң кара ж ан кыйын,
Ошону баштап алыш ын.
Он алты ж арым ж аш ы бар,
Олоңдой кара чачы бар,
Тоораттын* илими
Алты тайпа ж уртунан1
А рткан экен билими.
Тал чыбыктай бою бар,
Салтанатын коюп сал,
Каш ы кара кы йы лган,
Каңга ы лайы к бу бир ж ан,
Көзү кара коюлган,
Көргөндүн көөнү тоюнган,
Ар мүнөзү бир баш ка,
Ак тасмадай чоюлган.
Тиши байман күрүчтөй*,
Өң2 шоошагы*, сыпаты
Зымга тарткан күмүштөй,
А чык кабак, ж аты к сөз,
Кобуш муун, марал көз.
Алма моюн, түймө баш,
Кепичинин такасы
Ж аркы раган ж акут таш .
Ш оорук шондо кеп айтып,
«Акылай балам — деп, ай ты п ,—
Баш ы нда балам кой — дедиң,
Байкабай туруп бок жедим.
Урушпа ата, кой — дедиң,
Угуп туруп, бок жедим.
Тилиңди балам албадым,
Тигилди кап ка арманым,
Тим кетти, балам, дарманым,
Ж аны м тирүү калса — деп,
Тилендим да, зарландым.
Н уркталып калган эл экен,

1 журтынан. Ыр сабынын аягындагы ушул сөздөн кийин барабар («=») белгиси коюлуп,
андан кийин «халге» деген сөз жазылган. Ж азуу катчынын өзүнүкү. Коюлган барабар белгиге караганда «журт» деген сөзгө түшүндүрмө катары берилип, мааниси «калкы» дегенди туюнтуп турат. Бирок катчы эмне себептен «журт» — дегенге атайы түшүндүрмө берүүнү зарыл
деп эсептегени белгисиз. Анткени «журт» да, калк» да ар бир кыргызга түшүнүктүү эле
сөздөрдөн.
2 он. Кыясы катчыдан ката кеткен. Мындай жазылыштын мааниси контекстке туура
келбейт. Талап кылынган туура сөз — «өң».
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Ушу күндө бу кыргыз
Уруш ка туулган неме экен.
Түптөлүп калган эл экен,
Түк качпаган өлүмдөн,
Дүмөккө туулган неме экен.
Баш ы Кумул, Бээжинде,
А як ж агы төмөнкү
Арал көлдүн жээгинде,
Кыямы* ж аты р төмөнкү
Кабылыстан жеринде.
Алсаң балам кебимди
Тартуу кы лы п барсам — деп,
Таал турам эбиңди.
Ат у яты 1 сатуу — деп,
Кыйладан угуп жүргөмүн
К ы з уяты 2 тартуу — деп.
А йтканда тилим алсаң — дейм,
Атакеңди өлүмдөн
А ж ыратып калсаң — дейм.
Каалаган атың миниңиз,
К айыш каным билиңиз,
Тандаган тонуң кийиңиз,
Табытта турам билиңиз,
Тартуу тартып багынып,
Ж ан аргасын кылбасак,
Аман калбас бирибиз!»
Муну айтты Ш оорук кы зы на,
Кыз сүйлөдү тыш ына:
«Өкүнбө өткөн ишиңе,
Өкүнүчтүү аж ал келгендир
Өлгөн далай киш иңе.
Тандоо менен ат минип,
Талап менен тон кийип,
Байы тат белем кыргызды,
Баш ы нда сизди тийгизип,
Бар иш ти кудай кылгызды,
Байкабастан катылып,

1уясы. Жазылыштын мындай мааниси контекстин таламына туура келбейт, катчыдан
ката кеткен, талап кылынган туура сөз — «уяты».
2уясы. Катчы кокустан жаңылыштык кетирсе жогорку саптагы каталыгын бул жерде
кайталабайт эле. Кыясы ката кетирбей эле анын сөздү укканы, же түшүнгөнү ушул түрдө
өндөнөт. Манасчы сөздү ушундай айткан дешке мүмкүн эмес, анткени бул ыр саптарындагы
сөздөр эл арасында кеңири колдонулган макал-лакаптардын бири.
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Баш ы нда сизди тер кы сты »1.
Алты күн мурун А кы лай
А йтыптыр кебин кы зы на —
Теңтуштардын өзүнө,
А кы ры кудай ж еткирди
Өзүнүн айткан сөзүнө.
Так өзүмдү алып барып
Тартуу кы лса каны на,
Болор элем көп себеп
Далай элдин ж анына.
Тикилдеген каты н — деп,
Тилегиң курган каапы р — деп,
Айганыш деген жеңеси
Андай сөздү дебечи,
Кызды кагы п салыптыр,
Каткырыш ып кы з күлүп,
Кысыныш ып алыптыр,
Ж етинчи күндө Ш оорук кан,
Ж андан чочуп дооруккан,
Куп угузуп кызынын
Кулагына салыптыр.
Сегизинчи күнүндө
К ырк бир кы зы л нар менен,
Кырк көмүркөй зар менен,
Чабындыдан кутулган
А лты жүз айдап мал менен,
Отуз бир сулуу кы з менен,
Нан көтөрүп, туз менен
Астына барды каныңыз.
Б акчага тигип көк чатыр,
Ж аңыдан келип М анаска
Бабылга барган көй баатыр
Бабыраш ып олтурган,
Ж айы н айтып уруштун,
Ж абыраш ып олтурган.
Ушинтип турган кезекте,
Узун сакал, саз өңдүү,
Устуканы бааш адай,
А лтымыш нөкөр каш ы нда,

1 кысты. Ушул жана жогорку ыр сабы кол жазмадагы (163-бет) эки колонка ыр сантарынын ортосундагы ачыкка ылдыйтадан жогору карай кыйгач бири бирине улай бир сап
катары жазылган. Негизги ыр саптарынын кайсыл жерине киргизилери жылдызча менен
белгиленип, көрсөтүлгөн. Кол тамга катчынын өзүнүкү. Тактоону ал өзү жүргүзгөн. Көрсөтүлгөн
ордунда, эки сап катары берилди.
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Алтындуу тааж ы башында,
Эми келди Шоорук кан,
Элүү сегиз жаш ында,
Бото куру* мойнунда,
Эки колу боорунда,
Ж аш төгүлгөн койнуна:
«Болдум душман сизге — деп,
Каар салдын бизге — деп,—
Арстан Манас баламсың,
Ата жолун изде — деп. —
Кылар болсоң тез кылгын,
Эртерээк иш иң иштеп — деп.
Тартып келдим кызымды,
Ж алы ны п ж аным сурайын,
Ж алпы журтум кысылды.
Ж ан билбеген сырымды,
Салдым сага чырымды,
Ж айы ңды билбей катылып,
Далай журтум кырылды.
Өзүң билгин, эр Манас,
Ы райым бизге кыларды,
Өчөшсөң өзүм да билдим
Өмгөктөтүп кырарды.
Боздоторсуң элимди,
Бошоторсуң жеримди,
Салсаң бизге каарыңды
Талкалаарсың шаарымды.
Жоготорсуң барымды,
Жоботорсуң карымды,
Ж ол кыларсың шаарымды.
А лакандай Самбыла
Азыр да аман калган ж ок,
Арстандын бирисиң,
А йтканыңда ж алган жок.
Чабамын деп камындым,
Аскер алып үч жүз миң,
Алайыңа жабылдым,
Алдырып коюп өзүңө,
Ж ан соога! — деп, сабылдым,
Арзан — деп, барып тием деп,
Арстанга катылып,
А кылымдан жаңылдым.
Мурун бардым уруш ка,
Урушпай уш алансамчы,
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Отуз төрт күнү кармалдым
Мургаптын башы буруш ка,
Күн чыгыш ж агы Мургаптын
Күбөктүн коосун өрдөдүм,
Ардыгым Ала-Тоодон чоң,
А жалы жоктон өлбөдүм,
А кыр аргам кеткенден,
А кылай балам баш кы лы п,
Астыңа тартуу жөнөдүм».
Айтты Ш оорук мудаасын,
Арстан Манас баатырдын
Адам билбес мүнөзүн,
К ылая багып күлбөгөн,
Күлгөндүн сырын билбеген,
Күңгүрөнө сүйлөгөн,
Күлпөңү арткан дүйнөдөн,
Каалгадай каш ка тиш,
К алайыктан баш ка тиш,
К аш кайып чыгып алыптыр,
Абакеси Б акайга
Арстан эр көзүн салыптыр,
Абаке, бу сөз кандай?— деп,
Арсаңдап күлүп калыптыр.
«Ачууңдан аба ж аны ңы з,
Астыңа келди каныңыз,
Каныңдын обол олжосу —
Ак динине салыңыз.
Жүрсөңүз тирүү табылар
Дүнүйөлүк малыңыз,
Кан башы болсо көпүрө,
Капилет аттап өтпө — деп,
Кан Дүбүрө өлгөндө
Өзүңүз айтып салдыңыз.
Ошого окшош кан экен,
Өзүңүзгө сыйынып,
Өтүнүп келген ж ан экен,
А йтканын азыр кы лы ңы з
Не мүдөөсү бар экен,
Айдап келген астыңа
Алты жүз кара мал экен,
Кырк төөдө жүгү бар экен,
Кызы отуз бир бар экен,
Отуз кыздан бирди алып,
Оңдур аба жаныңды,
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Астыңа мынча келген сон
Оңуна салгын каныңды».
Ал сөздү айтып салганы,
Ушундай болсо маакул — деп,
Орчун ж ы йы н көпчүлүк
Оң сөз — дешип калганы,
Ордоңузга киргин — деп,
Оболунда Ш ооруктун
Өзүн баштап барганы.
Ш оорук кирди сарайга,
Ш оораты кетти далайга,
Тартуу келген кыздарды,
Таттуу болду сөздөрү,
Тандаганга бу кыздар
Өзү каалап тийсин — деп,
Тандасын — деп, өздөрү,
Кыргыздар күлүп кы ткы ры п1,
К азактар күлүп каткы ры п,
Ортого коюп кыздарды,
Бирден каалап тийгин — деп,
Көңкү турган көпчүлүк
Кыздын өзүн кыстады.
Ойрот журт турду ж ардаш ып,
Ортодогу отуз кыз
Көпчүлүккө көз салып,
Кыдырата караш ып,
Кыздар карап тек турду,
Каалагын! — деп, бир-бирин,
Сен каалагын — деп, турду.
Кыргыздын баары кы йкы ры п,
Мейли кары , мейли ж аш ,
Бейбак кыздар көзүңдү ач,
Самап турган силерди
Кара кыргыз эл болот,
Кайсы бирин кааласаң,
Кармаганың эр болот.
Ортого коюп кыздарды,
Оңдонушуп бойлорун,
Мени кармаар бекен — деп,
Оодарып кы зга ойлорун,
Кырдап кийип бөрктөрүн,

' кыткырыб. «Каткырып» деген сөздү кайталабоо үчүн манасчынын өзүнчө сөз «жасап»
берүүсү. Мындай ык Сагымбайда көп жолуккан, адаттагы көрүнүш.
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Кыз үчүн оңдоп көрктөрүн,
Сай каш каны н баарысы,
Ж аш ы менен карысы,
Сакал-мурут тараш ып,
Ж ардап кы зга караш ы п,
Тамаш а сөзүн айтыш ып,
Ж ам анды ктан кайты ш ы п,
Көзүн кы зга салыш ып,
Көркүн оңдоп кай бирөө,
Көрөр бекен мени — деп,
Көбүрөөк сүйлөп калы ш ы п,
Курчап турду куж улдап,
Кайсы бирөө урушуп,
Сен илгери турдуң — деп1,
Ачуусу келип куучуңдап.
Ортодо кыздар турушуп,
Деги койбой алат — деп,
Тийүүгө моюн сунушуп,
Кара турат, кан турат,
Каалайт экен бизди — деп,
Канча түрдүү ж ан турат.
Уругу кы ргы з эл экен,
Улугу Манас эр экен,
Эркибизге койгону,
Кааламак бизге эп экен,
Камалып турдук канчалы к,
К аалаганың карм а — деп,
Кыздын баары кысылып,
Ырас коркуп кай бирөө,
Ы раңдары бузулуп,
Эсиң чы ккан урган — деп,
Бирин-бири шыбырап,
Ы йлаганын тим тур — деп,
Эриндери кыбырап,
Ботодой көзү жоодурап,
Болоттой чачы шоодурап,
Сүйгөнүңдү карм а — деп,
Астыртадан кобурап.
Ш уптуусу көзүн салыш ып,
Сумсайышып алыш ып,
Эстүүлөрү элдиреп,

1 деб. Ыр сабы эки колонка ыр саптарынын арасындагы ачыкка жогортон төмөн
карай кыйгач жазылган. Тактоону катчы өзү жүргүзгөн, тактоо туура. Ансыз окуя, ой үзүлүп
калмак.
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Эмине күнгө келдик — деп,
Эне-атадан айрылып,
Эрге тийип өлдүк — деп,
Эгем баш ка салган соң,
Не да болсо көрдүк — деп.
Ш уптуусу күлкү башташып,
Момуну көзүн жаш таш ып,
Кичүүсү айтып улуусун:
Киш иден баш ка бою узун,
Каалоого болбой камалып,
Ушу киш и болбой курусун!
Улуусу айтып кичүүсүн:
Кысылбай барып кармай кой
Кыргыздын кыйын киш исин.
Кыйпыңдайсың бейбак — деп,
Кыздын баары кысылды,
Төр боюнан сызылды,
К ы рка турган көп колду,
Кыздарга кызмат көп болду,
Кыз карабай көп колду,
Кыз уялып карабай,
К араганга жарабай,
Эстери чыгып элдиреп,
Эмгекке кандай келдик — деп,
Карадык кыргыз калкы н — деп,
Баарысынын билбейбиз
Ким экенин, атын — деп,
Ж аш ы нан кармап тийсекпи.
Ж абыраган катын — деп,
А ядил айтып салыптыр,
Ж акасы нан тону — деп,
Астыңкы тандоо биз эмес,
А кылайдын жолу — деп,
А ядил аттуу бир кызы
Айтып салды мындай кеп.
Ш ооруктун кызы А кылай,
Ш оодураган каапыр ай,
Короз моюн, аппак эт,
Койкоңдогон кара бет,
Карагат көздүү, кардай эт,
К аш каңдаган кара бет.
Болгон бизге керим — деп,
Болсун Манас эрим — деп,
Кыздардан чыгып бөлүнүп,
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Кыргоолдой мойну көрүнүп,
Сунала басып суйкайы п1
Суу чыбыктай буралып,
Султан эрге бет алып,
Манасты башта көргөндөй,
Барып-келип көнгөндөй
Баатырдын барды каш ы на,
Кыз да болсо А кы лай
Конду дөөлөт башына.
Тегин тапты теги — деп,
Келди мунун эби — деп,
А кылай мурда каалады ,
Артыкпызбы андан — деп,
Алиги турган отуз кыз
Бирден-бирден кармады,
Карап турган көпчүлүк
К аткырыгы баш ж арып,
Катуу күлүп калы ш ы п,
М ыктысып туруп алдың — деп,
Кыйын да болсоң бу сапар
Кыздан куру калдың — деп,
Ш ылдыңдашып калы ш ы п,
Кыз тийбеген алсын — деп,
Кырк төөдөгү алтынды
Кыргыздарга бөлүшүп,
Кыраан Манас барында
К ызыкты мындай көрүшүп.
Арстан Манас баатырың
А кылай сулуу алганы,
Отуз кы з барып кыргыздан
Отуз ж игит кармады,
Ол кездеги алаш тын
Калды бекен арманы!
Ш ооруктун кы зы А кы лай,
Сонун экен капырай.
Кызматын кы лы п баатырды,
Айтпаса да билесиз,
Арстан Манас баатырың

1сукайыб. Кол жазманын 169-бетинин сол тарабындагы ачыкка кимдир бирөө «аклай
маназга тийгени - шорык кызы» - деген сөздөрдү көк сыя менен эски арап тамгасында
жазган. Жазылгандардын эпостун тексттерине тиешеси жок. Кол жазманы окуган адам өзү
үчүн гана кайсыл жерде кандай окуя бар экенин белгилеп койгон өндөнөт (ал адамдын ушул
мүнөздөгү жазуусу мурда да бир жолу жолуккан).
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Мүдөөнө жетти акыры.
Ар тарапка бет алып
А лтымыш киш и чаптырды,
Аскердеги алаш ты
Баары мында келсин — деп,
Самбылага* чакырды.
К алкка кабар салдырды,
Абунасыр заманды,
Мурда барып туруптур,
М ерийгаптан1 алдырды.
Мусулмандан аз экен,
Муртыр2 эли көп экен,
Баарын динге салдырды.
Тарса динден Ш оорукту
И сламга салдырды,
Келме келип тилине,
Ы йман кирип дилине,
Болду Ш оорук мусулман,
Мурунтадан мынча журт
Билбей динден бузулган.
Бир жумадан, бир жума
Той баштады жупж уда.
Ат, кунанды чаптырып,
Таж ик менен тарсаны
Текш и баарын чакы ры п,
Буттун баарын сындырып,
М уртактыктан3 тындырып,
Бутканасын алдырып,
Буткананы н ордуна
Медиресе* салдырып.
Аземдүү мечит* кылдырып,
Арстан эрдин барында
А лаш тын көөнүн тындырып,
Балбан, сайыш , көкбөрү,

1мерийгапдан. Жазылганды «Мургап» катары окууга болбойт. Кыясы бул жерде өзүнчө
топоним өндөнөт.
2 мртр. Жазылыштын мааниси белгисиз. Диндик түшүнүктүн аталышы, же эл, уруу
аталышы болушу да мүмкүн. Буга чейин тексттерде мындай түшүнүк да, эл, уруу аты да
кезиккен эмес. Оозеки айтылган сөздү чала угуп, же так кабыл ала албай калып катчы ката
кетириши да ыктымал. Жазылганды «мурдар» — терс, жаман маанисинде кабыл алууга да
болор эле. Балким катчы «муртак» — дегенди жаңылып, же чала угуп ушул түрдө жазышы
да мүмкүн.
3мртрдкдан. Жазылыштын мааниси белгисиз. Ушундай эле жазылыш 20939-сап ырда
да кезиккен эле. Контекстке караганда жазылганды «муртактыктан» деп божомолдоого
болот.
541

www.bizdin.kg

20990

21000

21010

21020

Бар өнөрүн кылдырып,
Отуз күн оюн салыш ты,
Калчалардын канчасы
Динге кирбей калыш ты.
Абунасыр замани
Аңдап көрдү аларды,
Кыраан Манас ойлонду
Динге кирбей койду — деп,
Баарын кырып саларды.
Кырууга кы лы ч бүлөдү,
Кайнатасы кан Ш оорук,
Касиети артык Айкожо
Кырбаңыз — деп, тиледи.
Сурап канын алганы,
Абунасыр кожоңуз
Кайда жүрсөң кул бол — деп,
Каргыш берип салганы.
Кайда болсо бул дешет,
Каапырынан калчанын
Колго тийсе кул дешет.
Адам уулу болгону
Азып журттан койгону,
Ар кы лы м га тарабайт,
Ар канча азып кетсе да,
Кул дегенге жарабайт.
Динден калган калчасы
Ар тайпа1 к ал к к а барса да,
Ай, кул — деп, айтат канчасы.
Т акка Ш оорук олтурду,
Бир ай деген отуз күн,
Кызыкты кыргыз болтурду.
Кызын алып, ж араш ып,
Кырк күн тамам өткөн соң
Кыргыздын баары тараш ып,
Кабылан Манас баатыры
А нж иянга бет алып
Аман келди акыры.
Ж ануп2* журтун бет алып
К азатка Манас кетиптир,
Уруш-талаш, барышы

арпа таипа — маани так эмес. Кыясы катчыдан ката кеткен. Туура үлгүсү — «ар
жнуб.
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Так төрт айга жетиптир.
Согуш салып Ш оорукка,
Ал кезекте алаш тар
Токтолбогон доорукка,
Чоң үйдүн баары калыптыр
А нж иянга оорукка*.
А ягы Ы сар, Көлөптө,
Арасы Арсы, Ж өлөктө,
Өрүш толуп мал калган,
Өбөктөгөн чал калган,
Өңкөй аял ж ан калган,
Көңүлдөнүп көчүүгө
Эр Алооке кан калган.
А нж иян болуп калаасы,
Алооке кандын баласы,
Атын койгон Коң төрө,
Кытайга кыйын чоң төрө.
Он үч ж аш ка жетиптир,
Бээжинде ж акы н тууганы,
Беш ж ы л анда кетиптир,
Окушун билип кытайдын,
Он сегиз ж аш ка жетиптир.
Динге кирсек көнөбүз,
Динге кир деп бул Манас
Катуу кармайт бир күнү,
А йтканы на көнбөсөк,
А жалдан мурун өлөбүз.
Аны ойлоп калмагы
Асталап көчүп алганы.
Ала-Тоолуу Тыянш ан
Аралап өтүп канча жан,
Асты бири калбаптыр
Алооке күткөн калмактан.
Ким чыдайт — деп, кы ргы зга,
Асты кирип барыптыр
Аманат-Көл, Ж ылдызга.
Кытайдан калбай кы лкы лдап,
Кыргыз кырып салат — деп,
Араба менен былкылдап,
Кербен болуп чубашып,
Кебирлешип чуулашып,
Алтай ээн калды — деп,
А нж иянды , Нааманды
Ант урган кыргыз алды — деп,
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Алооке берип уруксат,
Адамы чыгып жолго узап,
Көчкөндөрү көчүшүп,
Көчөбүз деп баарыбыз
Көөрүктөн чубап өтүшүп.
Эки ай ж арым жол жүрүп,
Элинен азды сүйрөлүп,
Аңгире, Амур жетиш ип,
Эл бузулуп калы пты р,
Аркасында элинин
Аста бирден жөнөтүп,
Алооке ж аты п алыптыр.
Он сегизде Коң төрө,
Дуңша деген Бээжинде
А да кы йла чоң төрө,
Анын уулу Кур экен,
Коң бай мындан барганы
Кызматында туру экен.
Коң дегени өз аты,
Бай* дегени — амалы,
Курду кош уп алганы.
А нж иянда Алооке
Көчүп чыгып калганы ,
Эки таш жерге барыптыр,
Алооке конуп алыптыр,
Коң бай менен Кур экөө1
Конгондо келип калыптыр.
Ж олдогу элди көргөндө
Жобоп келди эр Коңур,
Көчкөн элди көргөндө
Көп кейиди Коң байы ,2
А нж иянда түк калбай,
К ачкан экен далайы.
Калган экен кытайдын
К арк алтын далай сарайы,
Аңдап көрсө Коң байы
Басыптыр кы ргы з далайды.
Сайылган бойдон бак калы п,

1калыб. Ыр сабында, жалпы эле ушул жердеги — жогорураактагы ыр саптарында ча
шуулар, так эместиктер байкалат. «Калып» — деген сөз контекстке жооп бербейт. Таг.
кылынган туура сөз — «экөө». Кыясы мүчүлүштүк манасчынын өзүнө таандык өңдөнөт.
2Коңурбай. Жогорудагы ыр саптарына караганда бул адам аты «Кон бай» болуш ке[
эле. Кыясы манасчы «Коң байы» дегенди катчы көнгөн адаты боюнча белгилүү каарм
Конурбай менен алмаштырып жазып койгон өндөнөт.
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Курулган бойдон так калы п,
Тигилген бойдон тал калы п,
Салынган бойдон там калып,
Заңгыраптыр еарайы,
Сапырылып жатыптыр
Кытай, маңгул далайы.
Беш жылдан бери көрбөгөн,
Бээжинге кетип жөнөгөн,
Кур баласын ээрчитип
Дуңша аттуу төрөнүн,
Алооке менен катыны
Келген кенж е балам — деп,
Өбүүгө барды акыры,
Өппөй өлүп калгын! — деп,
Кол силкип Коң бай каапыры,
Ж акы ндатпай энесин,
Ж ам ан көрүп атасын:
«Өлбөй тирүү калыпсың,
Өрттөнүүчү калыксың.
Атаң тапкан Баргана,
Атпай кытай эл кана?
Наамандык бүтүн караган,
Туңша кы тай уругу
Суң кы тай кайда тараган?
М анжурия, тыргооттун
Баарын кайда жоготтуң?
Кара калм ак калкы ны ,
Билбепсиң элдин баркыны,
Барганадан көчүрүп,
Кетирипсиң тарпыны.
Кыргызга кыргын салбайсың,
Кытайга элди сүйрөбөй,
Кырылып неге калбайсың?!
К азакка каран салбайсың,
Каңгайга калкты сүргөнчө,
Кара жер кучуп калбайсың,
Кармаш пай калкты көчүрүп,
А таке, өзүң кандайсың?
Алаштын билип уругун,
А нж иян эле туругуң,
Ушу кылган ишиңе
Айран болуп турумун.
Бээжинде кытай уругуң,
Бу жерде жатып, атаке,
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Кимден коркуп курудуң?
Белде турган мал көрдүм,
Меңкээрип калган чал көрдүм,
Маарап жүргөн кой көрдүм,
Басып жүргөн бой көрдүм,
Боздоп жүргөн төө көрдүм,
Бозоруп жүргөн жөө көрдүм,
Кишинеп жүргөн бээ көрдүм,
Кимден корктуң, айтыңыз,
Эл бүлдүрүп не көрдүң?
Өңкөй кы тай кеттиби,
Өз жериң Бээжин барган соң
Өлбөскө көзүң жеттиби?
А лтайга айлың кеттиби,
Алтайдан өтүп барган соң
Азбаска көзүң жеттиби?
Угууга ж акш ы кеп бекен,
Ушу сага эп бекен?!
Кылымга калган атагың,
Кайсы жерде бар эле
Кыргызга салган чатагың?
Калганга ж аман атагың,
Кайсы жерде бар эле
К азакка салган чатагың?
Алаштан адам качарбы,
Арбак мындай атарбы,
А нжиянда, Нааманда
Алаш уулу жатарбы.
Кызылдай дүйнө чачарбы,
Кыргыздан кытай качарбы,
Азезил мындай атарбы,
А запка журтуң батарбы,
Ж урттун көрдүм азабын,
Ж ураатка* калар мазагың.
Наамандан көчүп келдик — деп,
Азып жүргөн эл көрдүм,
Аркы-терки чубашып,
Басып жүргөн эл көрдүм,
А чкасына чыдабай,
Тарбыгындын* ийинин
Казып жүргөн эл көрдүм.
А кылынан адашып,
Ш аш ып жүргөн эл көрдүм,
Ач белесте көчтөрүн
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Ташып жүргөн эл көрдүм,
Наамандан качы п аш ыгып,
Алооке атам не көрдүң?
Жолоочу кетип жободум,
Ж оомартсыган чантууга
Ж олгош пой нечүн1 жоголдуң?
Окуш ка кетип оюлдум,
Элден-жерден тоюндуң,
Бээжинди көздөй салганың,
Бу жерден көчүп калганың,
Мен-менсиген чантууга
Бет алыш пай калганым —
Мээнеттүү менин арманым!
Өзүм болсом бул жерде
Өлүшпөйт белем чантууга,
Ж ум ш акты чайнап жутуптур,
Тиши тийбей катууга,
Эми амал-айла жок
Эл кетип, мында жатууга.
Намыстанды Коңбайы,
Айран болду сөзүнө
Турган кы тай далайы.
А таке, сага нетти? — деп,
Не балаа болуп кетти? — деп,
Кидирбестен көчүпсүз,
Ким түбүңө жетти? — деп,
Коңбай айтып турганы.
Кур бала туруп кеп айтат,
Куру сөздөн не чыгат,
Аңдаңарчы — деп, айтат.
А лтайга кеткен адамга,
Амурга барган көп ж анга
Бээж ин андан дагы алыс,
Бу жерден кабар салабыз,
Урушсак жеңип чантууну
Көз жетерби аларга,
А лган болсок чантууну
Асты Амурдан, Кумулдан
К айта тартып каларбыз.
Басып алып маңгытты,

1нечун. Оозеки сүйлөодө ушул түрдө айтыла берет. Сөздүн туура үлгүсү — «не үчүн». Бул
жерде толук үлгүсү ыр сабындагы ыргактын шыр кетүүсүнө тоскоолдук кылгандыктан «нечүн»
түрүндө болушу жөндүү.
35*
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Бардаш пай туруп чантууга
Бар журтун кандай каңгытты?
Коңбай болуп, Кур болуп
Койгулашып чантууга
Өлүп берип алдырбай,
Өкүмсүп келген чантууга
Өлтүрүп өчтү кандырбай,
А нж иянга киргизбей
Акимсип келген бу кедей
Арманы ж ок салыш пай,
Айдап элди көчүпсүз
А кыл айтып билгизбей,
Атышып ж аты п бир жолу
Арга кетсе киргизбей.
Аны айтып Куру токтолду,
Элди кайра токтот — деп,
Эр Коң төрө октолду.
Байкап бала сөздөрүн,
Алооке анда токтолду.
Алооке акы л ойлонуп,
Ары-бери толгонуп:
«Кылайтпай кырып салгандай
Кыргыз арзан көрүнбөйт,
Айдап койдой кыргыдай
Алаш арзан көрүнбөйт,
Айтасың балам м ы кты лы к,
Касташ канды соо койбос,
Манас арзан көрүнбөйт.
Буруттун жери Нааманды
Мурунку атаң алганы,
Бу сөздүн ж ок ж алганы,
Атамдын жерин бергин — деп,
А лтайлык келип калганы.
Чантуунун жери Нааманды
Баш кы атаң келип алганы,
Атамдан калган Түркстан,
Азыр бер — деп, өзүмө
Алаш түйшүк салганы,
А рты кча доолап асылып
Манас келип калганы .
Көрүп билди бабаң — деп,
Көтөрүлө сүйлөйсүң,
Көпкөнсүң белем балам — деп,
Кыжылдап келген кыргызды
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А рзансыткан оюңуз,
Н ааман жери Түркстан
Чантуунун жери, коюңуз,
Манасы тирүү бар турса,
П ааң1 эли Бээжинде
Болор деймин тоюңуз.
Түгүң калбай кырылып
Түркстандын жеринде,
Түткөнүңдү көрөмүн
Түмөн кытай элинде,
Сүрүшпөй калар неме эмес
Түп Бээжиндин жеринде.
Бээж инге барбас эл болсо,
Мен бу жерден кетип не кылам.
К аканга барбас калк болсо,
Качып көчүп не кылам?!
Бет албай буга жоо калбас,
Белин аш пай тоо калбас,
Бекерге, балам, эрсинбе,
Бээж ин да мындан соо калбас!
Кайта албай буга жоо калбас,
К айкысын аш пай тоо калбас,
Кара күчкө, балам, эрсинбе,
Какан да мындан соо калбас!
Лайламалуудан
Ы рысы ж ок кара жан
А йрылууга көз жетип,
К ыямат күнү дозокко
К айрылууга көз жетип
Көчүп барам өзүм — деп,
Көкүрөгүң өргө айдап,
Көөсөрлүк айткан сөзүң — деп,
Бул Манастын барында
Бузукту кы йла көрөрсүң
Бурта Бээжин шаарында.
Түгөнгөн чантуу барында
Түтө албас бенде каарына,
Дүмөгүн кы йла көрөрсүң
Түп Бээжиндин шаарында.
Ж алгы з кытай сен эмес,
Ж аны нда ж аткан мен эмес,
Алганын аңдап угарсың,

1пауң.
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Айран болуп турарсың.
Бир ж ы л бүтүн карк толду
А нж иянга жеткени,
Төрт ай тамам бүт болду
Тарса ж ак к а кеткени.
Ы нды менен Сакалат,
Үстүнө барды, аны алат.
Тарса менен калчаны ,
Тасырайтып алгандыр
Ушу күндө канчаны.
Кара моор көлү бар,
Каапырдын өскөн кени бар,
Калың орус эли бар,
Калбайт мындан аман — деп,
Калктын айткан кеби бар.
Эрен журту кызылбаш ,
Эстеп Манас мүнөзүн
Тарабады боюма,
Ичиме турбайт ичкен аш,
Курчтук кы лы п кутурба,
Өкүмсүнбө, башың ж аш .
Бейкарар сөздү* сөздөп ал,
Бел кубатың толгондо
Бу жерде дебей Манасты
Бээжиниңден көздөп ал.
Бедөөнүн ж алы н өрүп ал,
Бейкарар сөздү мага айтпай,
Беттешем десең М анаска
Бээжиниңден көрүп ал.
Айттым муну мен — деди,
Аяганым сен — деди,
Н ааманга Бээжин алты айлы к,
Арасы кы йла жер — деди,
Кармаш ам десең М анаска
Камыңды кы ла бер — деди.
Капкалуу Бээжин калаасы ,
Кара ж аны бар болсо,
Кара кыргыз баласы,
Каарын көрбөй бир калбас
Кайнаган Кабыл баласы.
Киш иңдин көбүн мактагын,
Мен Манасты көргөндө
Кирүүгө жерим таппадым,
Киш и болсоң сен балам,
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Кийинге күчүң сактагын.
Элиңе бар да эрегиш,
Эзелден Нааман жер эмес,
Нааманда туруп асылсак,
Эсен коёр неме эмес.
Түркстан бизге жер эмес,
Түмөн кытай эл эмес,
Сүрүшө кетсек бул жерде
Түгүңдү коёр неме эмес.
А лыңа карай ойногун,
А кылың менен ойлогун1,
Атам тең — деп, асылып,
Арам өлүм болбогун.
Атаңдын көзүн ойбогун,
Ак сакал болгон Алооке
Арманда кылып койбогун,
А кы лы ң болсо, сен балам,
Ал жетер жоого ойногун.
Адамым көп деп мактангын,
Наамандын журтун баштадым,
Артыңды ойлоп сактагын,
Арстан эрди көргөндө
Алапайым таппадым,
Бу жерде турсам оңбосту
Мен боюма чактадым,
Бекер кыргын болбоско
Бээж индикти саптадым,
Бели катуу эр болсоң,
Беттешер жерге сактадым.
Кабылдын уулу кытайга,
Кайгырба Нааман бу ж айга,
К алкы ңа барып кайрат кы л,
Катылып болбос мындайда,
Катылган менен М анаска
К алкы ң таппас эч пайда.
Сүйлөшө келсе тилдешиң,
Сүйөнүшкөн диндешиң,
Аман кетти калмагың,
Асылыш сак чантууга,
А нык эле кулунум,
Напат болуп каларың.

1ойлогын. Бул жазылганды кимдир бирөө башка сыя менен үстүнөн жазып «бойлогын» —
деп оңдогон. Ушундай айтса да болот, бирок алгачкы эле катчынын өз ж азганы калганы оң.
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Баары кетти маңгулун,
Байкабай туруп Манасты,
Басташ тырып олтуруп,
Баш ын жутуп нан кылдым
Текес менен Кыясты,
Текшербей туруп ж ыласты,
Терс-Сууну алдырдым,
Темселетип Оргону
Ж ети ай уруш салдырдым,
Ж ергесине түк калбай,
Ж ерин куру калтырдым.
Уруштуруп Оргону,
Илебин, Каш кел, Чулуну
Шо жерде Манас соргону.
Лаңги-Таба, Буканды,
Калдай Туткуй, Култканы
Катары менен ж утканы ,
К аяш а кылган адамдын
Калбады тирүү бир ж аны.
Бойгуттан алды Кубанды,
Бой боздотуп буларды,
Ошолордун баарына
Болуш пай атаң турабы,
Куюнду, Кочкор, Арзыны
Куп айттырды дарсыны.
Соорун калдай, Кулусун,
Соолтуп салды мунусун,
Согуш деген немени
Соңунда балам көрөрсүң,
Сонун көрүп турусуң.
А йтканыма көнбөгөн,
Алооке — деп, жөнөгөн,
Нак ш у1 турган атаңды
Адамга катар көрбөгөн
Акунбешим кан эле,
Аңдап сүйлө сен балам,
Бир киш иче бар эле.
Ш амшын ш аа, Мүдүңдү,
Далайдын ышы күбүлдү,
Так ошону алган соң

1 шу. Сөздүн туура формасы — «ушу». Бул жерде ыргакты н шыр болушу үчүн «шу»
катары айтылыш ы жөндүү. Оозеки сүйлөөдө «шу» түрүндө айтыла берет. Манасчы өзү бул ыр
сабында «шу» деп айтканы нда күмөн жок.
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Каар-Булта кудайын,
Соку ш ыйтай, Көкүлүк
Казды түбүн жудайын.
Мерки шаа, Тулусту
Кетеликтин базарга
Бир күн араң турушту,
Салма-Сууда ж ай алып,
Ташкендеги Панус кан
Так он үч күн урушту,
Алдырып коюп аскери,
Абыдан бүттү жумушу,
Адамынын баарысы
Алек болуп курушту.
А раникте Ашарсуу,
Үкүрия, Будабил,
Кыргын болуп кыйласы,
Барып келген аскердин
Мага келип, арыз айтып,
Бети курсун ыйлаш ы.
Дүйнөнүн баары түрк экен,
Кыругуз — деп, атанып,
Баш ы Маңгул, мүлк1 экен.
Күн батышы жагында
Катаган кыргыз калк экен,
Катагандын калкы нда
Арзым* Кошой алп экен,
Атабыздан бабабыз
Өчөгүшкөн салт экен.
Самарканда Күңкөштү
Сапырыптыр Кошою,
Салып далай кыргынды,
Сап кылыптыр* ошону.
А йланамды алган соң
Кыргыздын салган кыргыны
Араниктен токтоду,
Көшүдү кы ргы з — деп, турсам,
Көмүлүп калган бадирек,
Көчө келип жоктоду.
Чакы ры п, көрдүм түрүнү,
А жыдаардан анча артык,
Кабыландан канча артык

1мүлк. Создүн дүнүйо, оокатты туюнткан мааниси контекстке туура келбейт. Кы ясы бул
жерде топоним, же уруу, эл аталыш ынын бири окшойт. Андай аталы ш ты буга чейин жолуктурган эмеспиз. Балким катчыдан ката кетиш и да ы ктымал.
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Б аш та көрдүм сүрүнү.
Айбатына, сүрүнө
А кылым ойлоп жетпедим,
Ажалымдын жогунан,
Ж елмогуздун өзү экен,
Ж ерге кирип кетпедим,
Курусун ж алган дүнүйө,
Кутулар жагы м беттедим.
Ж урт чыдабай кеңеш ке,
Ж умш адым барса келбеске,
Он бир ж ы л болгон тутканы,
Алты жүз кы рк үч киш и экен
Күнөкөрдөн ж утканы ,
Күнөөсүн моюнга салгандан,
Бербедим бекер ж алгандан,
Өлүмгө буйруп салгандан
Ажыдаар ж аткан бакчага
Көчөсүнө баргандан
Калбаган тирүү ж алгы з ж ан,
Көзгө илинсе ж алм аган,
Атаң да бекер калбаган,
А жыдаар жутсун — деп,
Барса келбес көчөгө
Барыңыз! — деп, айдагам,
Атаң түгүл, бу Манас
Ажыдаардан тайбаган.
А жыдаар сунду мойнуну,
А такең көрдү ойнуну.
Сүйрөп чыгып ордунан,
А лып келди ордого,
Ордодогу көп аскер
Корголоду коргонго,
Б айкап сүйлө сен, балам,
Манасты арзан ойлобо.
Кабылан, шери, бөрүсү,
Адамды көрсө умтулган
Айбан ж ы рткы ч баарысы,
Атасынын көрүсү
Катылбастан койгону,
Байкап турсам баарысы
М анаска нөкөр болгону,
Карап туруп атакең,
Кара ж андан тойгону,
А нжияндан кетүүнү
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А такең анан ойлоду,
А лтымыш кулач мамонут,
Андан бөлөк ж ырткычтан
А таңа жолдош болбоду,
Куп качырды Манасты,
Оозун Манас жеткирбей,
Кулагынан толгоду.
А лтымыш кез узуну,
А лтайлык болгон бөрүдөй
Көтөрдү жерден ушуну,
Көпчүлүк карап турганы,
А лты айлантып башынан,
А кы ры жерге урганы,
Урганын атаң көргөн соң,
Олтурган жерден турбады,
Ошентип атаң курганы.
Карап туруп мунусун,
Канкор эрден ж алыныш ,
Ж алы ны ш кылдым ж ан үчүн,
Бул жериңден кетейин,
Бээжинге безип жетейин,
Как ушу жерден кетейин,
Караңа туруп нетейин,
К аканга качып кетейин,
Ушу үчүн кылып убада,
Уш унчалык болбосо
Ж уртту кантип кылайын
Бүлүндүрүп убара.
Маңгул, калм ак, түрүктүр,
М аанайыңда жүрүптүр.
Аңдатпадым зилинен,
А жыратпай биринен,
Айрыбадым дининен,
Баш ы нан ойлоп чочундум
Б алакети болот — деп,
Балам сенин жиниңден.
Кеткенден бөлөк кейиш ж ок,
Кейишсең тирүү калбайсың,
Тирүүлүктөн бейиш жок.
Качуу керек, кайгы ж ок,
Өз тууганга баруудан
Өзөк кылар айыбы ж ок.
Бекерге айтпа сөзүңдү,
Бейпай кылба чантууга,
Бээжинге алып бар өзүмдү,
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Көсөл Манас бир барар,
Көрөрмүн шондо күчүңдү!»
Ал сөздү айтып Алооке,
Ж үк артканы токсон нар,
Каралап калган каны на,
Канынын калган ж аны на
Ж ы йы рм а беш миң киш и бар,
Атасынан уккан соң
Коң төрө тили байланды,
Көңкү* журту баарысы
Көчөрүнө ш айланды.
Үй кылыш ты чатырдан,
Ж огунда көчүп кетүүгө
Коркуп Манас баатырдан,
Алооке сындуу улук кан,
Катарында канча ж ан,
Наманген аты А раник,
А раникти бет алып,
Алооке барсын көчүп тик.
Ашып Чанач белинен,
Басып Чүйдүн жеринен,
Ашып Короготуну,
Малга откоруп отуну,
Кечип Иле суусуну,
Кекселик кылып Алооке,
Ашайын — деп, ушуну —
Тарбагатай тоосуну,
Ары ж агы Ш арпылдак,
Аягүз суусун сыдырып,
Эгиз-Кара кыдырып,
Кечип Эртиш суусунан,
Каарына чыдабай
Кан Алооке Манастан,
Кеткен экен ушундан,
Кечип өтүп Уркундан.
Ээн ж айдан ж ай алып,
Ж ата турсун каныңыз
Эсели тоосун таянып.
Бооке калды баласы,
Коңгуроолуу агасы,
Агасынын баласы,
Атын айткан Ы быш — деп,
А йтылган бу сөз алыс кеп.
А йтканынан кайтпаган
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Арстан Манас баатырды
Ар ким айткан калыс — деп.
Коңгуроолуу байдын кош Абыш,
Ар түрлүү адам болсо да,
А рзан эмес эл табыш.
Бооке кандын баласы,
Төрт ай жарым жүрүшүп,
Кыргыздын келди Манасы.
Бошоп жери калы пты р
А нж иянды н калаасы,
Кыргызга алып бермекке
Кыраан эрдин санаасы.
Б акы ры ң калаа салгын — деп,
Б айлары ң тоого баргын — деп,
Экиге элин бөлүптүр,
Өңкөй кы ргы з баласы
Өкүмүнө көнүптүр,
А зиреттин Кара-Тоо
Бааты р чалып көрүптүр,
Ы сар ж ы лкы кени экен,
Көлөп көрктүү жер экен.
Кундуз, Талкан туурасы,
Бу да кы ргы з эли экен.
Самаркан тоосун ж айлаты п,
Самсыган ж ы лкы айдатып,
Бир байынын башына
Миңден кулун байлатып,
Н айзанын баарын боолатып,
Сакалат менен жөөттү
Сай каш кага жоолатып,
Кан Алооке кытайды
Бээжинди көздөй оолатып,
Кызылбаш журтун кыйратып,
Кыз-катынын ыйлатып,
Кыргызды минтип жыргатып,
Катарлаш болуп Кошойго,
Кара тейит, найманга
Кабардаш болуп ошого,
Кыйырдаш болуп кы пчакка,
Кыш ында кирип кыш таш ып
Кара-Өтөктүн кы ш такка,
Көчмөнү көп, калаасы аз,
Көңкү журту дөөлөт мас,
Ошондо толгон алаш ың,
Базар кы лы п барганы
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Балы к менен Бадакш ан,
Ж ата турсун Манасьщ.
Үчүнчү болгон казаты ,
Төртүнчүсү башталат
Алмамбеттин мазаты,
Ж акш ы менен ж аманы,
Алаш уулу болгонуң
Сал көзүңдү тамамы,
К ыямат кеткен бабаңар
Кылган ишин табалы.
А кыр бир күн өлүм ак,
Арбактардын аты үчүн
Туугандар дуба кы лы п бак.
Сүйлөгөнүм түркү тил,
Өкүмөттүн ээлери
Сүйөрүңдү өзүң бил1
А йткан акы н Сагымбай,
Атамдын аты Орозбак,
Ж ардам берген ары бак2.
Эгем салган эсиме,
Айып көрсөң сөкпөңөр
Анча-мынча сөзүмө.
Ж азган молдо Ы бырай,
Адабият жолу үчүн
Тарттык мээнет бир далай.
Чыгым тоскон Абдылда,
Манас тамам болгончо
Чыгар сөзү арбынга,
А зыркысын ж айланды к
Атбашы менен Нарында.
Черик эли Чеч-Дөбө,
Күндө кы лы п коногун,
Күтүп ж аткан көй төрө.
Үчүнчүсү бүткөнү,
Кайда кеткен кабар ж ок
Үлкөндөрдүн күткөнү.
Арабаев, Сыдыков
А йтканы ңа биздер куп.

1бил. У ш ул ж ана жогорку ыр сабы 185-беттин сол жагындагы ачыкка ылдыйтадан жогору
карай кыйгач, бири бирине улай, бир сап ыр катары жазылган. Ж азган катчынын өзү, жазуу
банпса тексттер менен бир убакта жазылган дешке бардык көзгө урунган белгилер (кол тамга, сыя,
жазылган ариптер ж.б.) негиз берет. Контекст боюнча да ушул жерде андай саптардын болуусу
жөндүү. Кыясы кандайдыр себептер менен жазылбай кеткен ыр саптарын катчы өзү тактаган. Ыр
саптары катчы белги коюп (жылдызча) көрсөткөн жерде, эки сап ыр катары берилди.
2аурак. Адатта катчынын бул түрдөгү ж азганы «арбак» — делип окулат. Бул ыргактын,
уйкаш ты кты н ж ана муун ченеминин таламы үчүн «арыбак» катары окулуусу жөндүү.
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Ж анек менен Кудайкул
Ж акш ы ларга сөзүм бул:
Ак кагазда кири ж ок,
Адабият жөнүнөн
Айтканыңдан бири жок.
А кырет кетип эр Манас,
Арбагы бар, тирүү жок,
Ш арга салып дооларга
Сагымбайдын тили ж ок.
Ж усуп Абдыракманов,
Ж урт бийлеген баарың ук,
Байтурсунов, Кожонов,
Баш тары кы бабаңдын
Байкап көргүн ойлонуп,
Адабият жөнүнөн
А йткан акын бакырга
Н азарың сал толгонуп.
Ы рыскулов, Жандосов
Манас, Көкчө бабаңыз,
Бар жомогун табабыз,
Өтүнөбүз арыз айтып,
Өкүмөттөр караңыз,
Нарын үйөз дубаным,
Асирет менен турамын,
Ал-абалым жогунан
Ж ай айтып, жардам сурадым.
Баламдын асты он беш ж аш ,
Бир үйүмө караган
Арбыны аял, он төрт баш.
К алкымдын ж ок карасы,
Өзүм турган жер менен,
Үйүм Орто-Токойдо,
Сегиз бекет* арасы,
Арылбады ар качан
Көңүлүмдүн аласы,
Ж акш ы күтүп караш кан
Ж аанбайдын баласы,
Ж ан а үч ж ы лда тосулбас
А лаш тын арстан Манасы.
Эртегини баштадым,
Катын менен баламды
К арайлатып таштадым.
Арбак колдоп турчу эле,
Алган эки катыным
Ж ы лда экиден туучу эле.
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Калды кысыр катыным,
Кайып болду акылым,
Эски сөздү ж азгы н — деп,
Эшенаалы такыдың,
Эчтемеси тийбеди
Эмгек кылган акымдын.
Караш ып турган Тойчунов,
Кан заадалар арзымды ук,
Кара-Колго жибердиң,
Ката кылбай буйругуң,
К алк бийлеген ж акш ы лар
Кармайын — деп куйругун,
Силердин колду карадым,
Кагаз берип туруш ка,
Каруусу келбейт канетет
Андан артык ж ум уш ка,
Сейиткерим жарады,
Ж акш ы лар сенде көп болор
Сагымбайдын талабы,
Арстандар назар салбасаң
Каңгырган бойдон акының
Как талаада калабы?!
Ай башына ж аз дейсиз
Китеп үч жүз баракты,
Он эки миң баракты
Ойротко бакыр таратты,
Урматы үчүн арбактын
Улуктан кы лам талапты.
А йткан болсо арбактар
Алты жүз бетке жетемин,
Алда эсиме салбаса,
Арбак келип калбаса
Бир ооз билбейт экемин,
Арбак сүйөө бербесе,
Андан кийин нетемин,
Айтып болдум бу сөздү,
Алмамбет болгон мусулман,
Анын икаясына*
Азыр кирип кетемин.
А чкалы кты н азабын
Абыдан тарттым быйыл ж ы л,
Арбактардын акы үчүн
А заматтар дуба кыл!
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ТЕКСТТЕРДЕ УЧУРАГАН АЙРЫМ СӨЗДӨРДҮН ТҮШҮНДҮРМӨЛӨРҮ
Ж А НА КОММЕНТАРИЙЛЕРИ
ААЛИМ - (же аалым) —
(Аалим делет бир аты — 303) —
— (ар.) — окумуштуу, билимдүү. Алгач негизинен диндик илимдердин өкүлдөрүнө карата айтылган. Кийин ж алпы эле илим-билимдүү, окумуштуу адам дегенди туюнтуп калды. Оозеки сүйлөөдө көбүнчө «аалым»
катары колдонулат, бирок манасчы Сагымбай ж азм а адабияттан кабары
бар, өзү окуганды билген адам катары, балким, «аалим» түрүндө айтыш ы
да ыктымал. Эки айтылыш ындагы маани бар.
АБАЙЫ —
(Абайы үртүк, ат жабдык — 6929).
1.
Баасы кымбат, одуракай, калы ң кездеменин түрү, кээде-кээде гана
сырт кийимге пайдаланбаса, көбүнчө жабуу (мисалы, ат жабуу), көрпөчө,
төшөк ж. б. буюмдарды жасоодо колдонулат. 2. Саймаланып, түр түшүрүлүп,
кооздолуп тигилген ат жабуу; абайыдан тигилген ат жабуу.
АБЛАТУН —
(Аблатун Атыла — 9789).
Өнөр, илим-билимдин эң ж огорку баскычына ж етип, ж ады көйлүк,
сыйкыр сыяктуу күчкө ээ окууларды билген адамдарга кар ата айтылуучу, үлөгөрлүк мааниге ээ, дараж а, наам, мансап катары ндагы бул ж е тиги
адамдын атына кошо айтылуучу сөз. Мисалы: баатыр М анас — деген
туюнтма Манаска тиешелүү сапат-касиетти тую нткан сы яктуу эле «аблатун Атыла»,— дегенде Атыланын өнөр күчү, билим денгээли, өзгөчө касиеттерге ээ сыйкырдык окууларды билери маалымдалып ж атат.
Сөздүн түпкү теги байыркы кеңири белгилүү окумуш туу, ойчул, акылман адам Платондун аты менен байланыш кан деш ке негиз бар. Терминди да, ага байланыш кан түшүнүктү да «Манас» эпосуна Сагымбай манасчы биринчи киргизип, пайдаланса керек. Биз билген баш ка варианттарда мындай аталыш да, ага байланыш кан түшүнүк да кезикпейт.
АБУНАСЫР ЗАМАНИ — (Абунасыр кожо, Айкожо делип да айтыла
берет) — (Абунасыр Замани
Асан айтып калганы — 24—25).
Эпос боюнча Мукамбет М устапанын ж акы н адамдарынын бири. Пайгамбардын Манаска арнаган белектерин ага тапш ырууну өзү каалап мой36 - 2225
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нуна алып, бата тийип узак жаш аган, күтүп жүрүп Манасты издеп таап,
аны ислам динине киргизген ж ана баатырдын алгачкы бир катар орчундуу иш -аракеттеринде кеңешчиси, колдоочусу катары ага жардамын тийгизген касиеттүү адам.
Образдын түпкү теги реалдуу турмуштан алынган дешке негиз бар.
Анткени борбору Бухара ш аары болгон Орто-Азиядагы феодалдык мамлекеттердин биринин баш каруучуларынын арасында Түндүк Афганистандын Б алк ш аарына ж акы н ж айгаш кан Саман кыш тагынан чыккан Асардын небереси, Ахмеддин уулу Абунаср деген адамдын аты тарихта эскерилет. Ал адам 865—982-жылдар аралыгында бийлик башында турган.
Ч. Валихановдун маалыматтарына караганда Абунаср Самани (Саман шаарынан, аймагынан чы ккан адам дегенди тую нткан белги, б.а. Самандык
Абунаср) ш айык катары да белгилүү болгон. Ал Чыгыш-Түркстандын шаарларын ээлеп туруш кан көчмөн ордолордун бир катар хандарын ислам
динине киргизүүгө ж етиш кен. Буга караганда Абунасыр Саманинин ысмы
ы йы к, касиеттүү олуя катары Орто А зияда ж аш аган мусулман элдердин
арасында бир топ кенири белгилүү болсо керек. Ошол уламалардын маалыматтарына негизделип Сагымбай манасчы көркөм образ жаратып, эпоско
кош кон деш ке негиз бар.
Тексттерде Абунасыр Самани деген ысым менен катар ушул эле каарман Абунасыр кожо, Айкожо делип да атала берет.
АГУЗУ БИ Л ЛА —
(Агузу билла, балам — деп — 7306) —
— (ар.- агузу биллахи — бардык жамандыктардан Алдадан паана
тилеймин) — Алда ж амандыктардан сактасын, кудай сактасын. Ислам
дининдеги өзгөчө маанилүү формулалардын биринен. Толук түрдөгү айтылыш ы: Агузу билла иминат ш айтан раж им — Алданын рахматынан куулган ш айтандын жамандыгынан Алдадан паана тилеймин. Формуланын
кы ргы здар арасындагы кеңири колдонулуучу кы ска үлгүсү — кудай сактасын!
АДАЛ — (оозеки сөздө «алал» түрүндө да айтыла берет) —
(Арам менен адалды - 760) —
— (ар. халаал — эркин, уруксат кылынган, тыюу салынбаган).
1. Ислам дининин түшүнүк — эрежелери боюнча тыюу салынбаган,
жасоого, пайдаланууга жол берилген жорук-жосун, жүрүм-турум, иш-аракеттер, ж е ичип-ж еш ке уруксат кы лы нган там ак-аш тар. 2. Өз эмгеги
менен табы лган мал, дүнүйө-мүлк, акча, оокат ж .б. 3. Өтмө мааниде:
күнөөсүз, таза, чыныгы, туура. 4. М усулманчылыктын кеңири белгилүү
эрежелеринин биринен болгон эркек баланы сүннөткө олтургузуу расмисин кы ргы здар «колун адалдоо» — деп аташ ат.
562

www.bizdin.kg

АДАМ НОО —

(Убара чаркөө, адам ноо — 6407)
1. Жөө жомоктук, мифтик ж анды к. 2. Ж апайы адам маанисинде да
кездешет. 3. Кээде дэө, өтө чоң, акы лы кем, адам түспөлүндөгү ж анды к.
Эпоско Сагымбай манасчы киргизген дешке негиз бар. А нткени баш ка
манасчылардын варианттарында эскерилбейт.
Тексттерде адам ноо кээде өзүнчө, кээде убара чаркөө деген түшүнүк
менен маанилеш катары айты ла берет.
АЖАЛ —
(Алда берген аманат
А жал келсе бермек бар — 13796—13797) —
— (ар. ажал — аяктоо). 1. Өлүм, адамга (ж алпы эле адамдан тартып
курт-кумурскага, өсүмдүктөргө ж.б. чейинки бардык жандууларга) чектелген тирүүчүлүктүн-жашоонун бүтүшү, бул дүйнөдөгү тирүү жүрүүнүн-жашоонун аяктоо чеги.
Түшүнүк кы ргы здар арасына ислам дини аркы луу ж ай ы лган. Анткени негизги маңызы Алда таала тарабынан ар бир ж ан д ы кка убактылуу
аманатка берген ж ан ж ана ошол жандын канча убакка берилгендиги алдын ала белгиленип кою лгандык менен ты кы з тутумдаш . Адам ошол
белгиленген убакыт бүткүчө ж аш айт, мөөнөт бүткөндө аж ал келип, Алданын адамга берген аманатын-жанды алат, бул аж алдын жетүүсү — адамдын жашоо күнү бүтүүсү — өлүмү.
Эпосто да, эл арасында да аж ал жетмейин — алдын ала чектелген күн
бүтмөйүн адам өлбөйт — деген түшүнүк кеңири колдонулат («К ырк ж ы лы
кыргын болсо бей аж ал чымын да өлбөйт» ж.б.) «Чоң чабуул» учурунда
минген атың начар, чалгынга барба — деген Алмамбеттин талабына Манас: «Ажал анык, айда өлбөйт, адам уулу кайда өлбөйт», аж ал жетсе ат
эмес, асмандагы булутту минсең да өлүмдөн качып кутула алм ак белең —
деген жообу ушу маңыздагы түшүнүккө негизделген иш енимди баяндайт.
2. Эл арасында аж ал, аж ал жетүү түшүнүктөрү ж ары кчы лы ктан кайтуу, тириликтин-жашоонун токтоосу катары терс, коркунучтуу күчтүн,
көрүнүштүн белгиси маанисинде да кабылданат.
АЖЫДААР —
(Байкап көрсө түсүндө
Ажыдаардын түгү бар — 17053—17054) —
— (ар. аждапа — жылан, ажыдаар). Өлчөмсүз чоң жылан түрүндөгү, кээде бир нече (көбүнчө үч, же жети) башы бар, өзгөчө каардуу ж ана коркунучтуу көрүнүшү жүрөк түшүргөн сүрдүү, ошону менен бирге эле жийиркеничтүү жомоктук, мифтик ж анды к. Негизинен терс мааниде сыпатта36*
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лат ж ана зыяндуу иштер иш тейт. Бирок, оң мааниге ээ мүнөздөмөлөрү да
кезигет. Мисалы: Манасты коргоп, жардам берген кы рк чилтендин бири
баатыр согуш ка киргенде, айры кча ал коркунучтуу жоосун беттеп, жеке
карм аш ка аттанганда ажыдаар болуп алды жагы нда сойлоп жүрөт, ажыдаар М анастын олтурган ж айы н кайтары п, канды к тагынын алдынан
көрүнүп, келбетине сүр бергени эскерилет («Чоң чабуулга» аттанардан
мурун Манас ж ети канды кабыл алгандагы көрүнүш) ажыдаардын түгү
(кы ясы аж ы даарда өзүнө мүнөздүү түгү бар катары сыпатталса керек) баатырдын баатырдык келбет-сүр көрүнүшундө күчтүн, жалтанбас эрдиктин,
чечкиндүүлүктүн көрүнүш белгиси катары сы патталат («Байкап көрсө
түсүндө аж ыдаардын түгү бар») ж.б.
А ж ы даар көпчүлүк учурларда сыйкырдуу күчкө ээ, кубулуу, башка
түс-кебетеге өтүү жөндөмү бар жандык, ал гана турмак өзгөчө терең, кубаттуу илим-билимдин, өнөрдүн ээси катары мүнөздөлүү учурлары да кезигет.
Мисалы: Алмамбет бала чагында татаал жайда ажыдаардын окуусун окуйт.
Тилисмат, кубулуу, күн жайлоо, учуп жүрүү ж.б. өнөрлөрдү үйрөнөт. Андан
алты ай мурда окуган Кожожаш тын өнөр-билими Алмамбеттикинен да
жогору. Ал учканды да, конгонду да билет, Алмамбеттин өнөрү ага салыштырганда тайкы раак — учканды билген менен конгонду анча билбейт.
Айрым варианттарда ажыдаар булактын көзүн кайтарган, тириликке
эң зарыл суу ээси катары көрсөтүлүү учурлары да кездешет.
«Ажыдаар» —- деген сөз термин катары кыргыздарга иран тилинен
өтсө керек. И ран м иф ологиясы нда үч баш туу азезил ж ы лан түрүндө
сүрөттөлөт. Өзүнүн терстик касиеттери, коркунучтуулугу, адамга душман, зы яндуулугу алгач ошол иран мифологиясындагы сыпатталышына
ы лайы к алыны п, элдин «ажыдаар» турпатындагы мурдатадан келе жаткан маңы здык белгилерине кошулуп, ж уурулуш уп, ж аңы маңызга өтүп,
элдик оозеки чыгармалардагы сыпатталма турпат — көрүнүшү жаралган
деш ке болот.
(Толугураак к. «Манас». 1-китеп, 439—440-беттер).
АЗАН —
(Азан айтып калганы — 25) —
— (ар.-азина-кабарлоо, билдирүү, жарыялоо) — ислам динин туткан
адамдар — мусулмандар күн сайын окуй турган беш убак намаздын болгон убактысын ж ариялап, намазга — кудайга белгилүү ритуал менен табынууга чакы руу расмиси. Азан кудайдын бардыгын, бирдигин, улуулугун
эскертип, кудайдан баш ка кудай ж октугун, Мукамбет анын элчиси экендигин эске салган ж.б. туруктуу айтылуучу атайын сөздөрдөн турат жана
ал сөздөр мүмкүн болушунча көбүрөөк адам уккандай мүнөздө бийик жерден өз кы рааты — обону менен катуу айтылуусу зарыл. Мындан башка да
ар бир эркек адам намазга ж ы гы лар алдында ж ары я түрдө азан сөздөрүн
кайталап айтып, анан намаз окууга өтөт.
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АЗАР-ТҮМ ӨН —

(Азар-түмөн кол тартып - 1267) —
— (ир. хазар-миң; түрк., моңгол. түмөн — он миң) — «миң миң» —
дегенге ж акы н туюнтма. Негизинен көптүктү туюндуруучу сөз; сансыз,
эсепсиз, чексиз көп — деген мааниде айтылат. Эл арасындагы кеңири
кабыл алы нган түшүнүк боюнча «азар түмөн» кы ргы здарды н санды к
өлчөмүнүн ж еткен чеги, андан жогору санды эл билбейт — атабайт.
Сагымбай манасчы вариантында «Отуз жүз миң» — деген сөз айкашын колдонот, ал сандын чечмеленүүсү отуз жолу жүз миң, б.а. 3 миллион. Буга караганда кыргыздарда да миллиондон ж огорку сандарды белгилөөнүн өзүнчө ыгы ж ана миң миң дегенден нары ж актагы көптүктү
туюнткан атайын терминдери — түшүнүк сөздөрү болгон өңдөнөт. Бирок
ошол эле манасчы Сагымбай өзү күбө өткөнү боюнча «миллион» деген сөз —
термин туюнтма кы ргы здарга мурда белгисиз («М иллионду ким билди»).
Демек, манасчы өзү пайдаланган «отуз жүз миң» тую нтмасынын мааниси
«азар түмөндөн» көп санды тую нтканы менен кыргыздардын кеңири катмарындагы кабыл алынган сан ченеминин мурдагы ш арттардагы ж еткен
чеги азар түмөн — миң миң.
АЗЕЗИЛ — (же азазил) —
(Намыз кылган А зезил — 631) —
— (ар. азезил — алдамчы, азыткы) — ислам уламыш тарында берилген
маалыматтар боюнча оттон ж аралган периштелердин бири, такы баалы гы ,
тырыш чаактыгы, өз иш ине, милдетине берилгендиги менен көрүнүктүү
орунга жетишип, урмат-сыйга ээ болгон. Бирок, качан Алда таала топурактан Адамды ж араты п, бардык мурда ж араты лган ж андууларды ага
баш уруп, табынууга буюрганда Азезил мен өзүм оттон ж аралсам , Адам
топурактан жуурулса, от таза ж ана топурактан жогору турат да деп текеберчилик кылып, Адамдын өзүнөн жогору тургандыгын билдирген ишара жазагысы келбей, Алданын буйругун аткаруудан баш тарты п, жүзү
кара болуп — бети карары п (жүзү кара — деген түшүнүктүн түпкү теги
ушуга байланышат), асмандан кубаланат. Азезил Алдадан мурда өтөгөн
кызматы үчүн акы доолап, өз каалоосу боюнча кы ям ат кайы м га чейин
өлбөй калууну, түрдүү түскө, түргө өтүп кубулуу, адамдын ички дилине
кире алуу жөндөмүн сурап алат.
Азезил адуве Аллах (Алданын душманы), кээде адувв (душман) —
деген ж алпы мүнөздөмө менен сыпатталат. Азезил өзүн кудайга душман
кылган адам баласын негизги касым — деп эсептеп, андан өч алууга
шерт кылат. Ошон үчүн ал ж алпы адам баласынын эң негизги душ маны,
ага дайым ж амандык гана каалайт ж ана оң жолдон чыгарып, терс иштер
иштөөгө түртүп, кудай алдында күнөөкөр болууга азгырып турат. Ушул
сапатына ылайы к «азезил» — деген сөз алдамчылы ктын, азы ткы лы кты н
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ж алпы туюнтмасына айланган. Азезилди Ибилис, ш айтан — деген аттар
менен да атай беришет. Ал ысымдардын түпкү тегиндеги маңызы бир.
Эл арасында «Үмүтсүз шайтан» — деген түшүнүк айтылат. Бул накыл
сөздүн маңызы — ш айтандын — Азезилдин күнөөсүн сезип, кемчилигин
мойнуна алып, аны оңдоого аракеттенүүнүн, ж араткан алдында тобо кылуунун ордуна кайра өчөшүп, тескери жолго биротоло түшүп, келечегинен, ж акш ы лы ктан такы р баш тартып, үмүт үзгөндүгү менен байланышкан ж ана келечектен, ж акш ы лы ктан ш айтан гана үмүт кылбайт дегенди
туюнтат. А нткени, ш айтандын келечеги — дозоктун азабы.
А ЗИ З —
(Азиз кылдым Адамды — 624) —
— (ар. эзиз) — 1. Ардактуу, кадырлуу, сыйлуу, ыйык, кымбат.
2. Өтм. олуя, ыйык, касиеттүү. 3. Эки көзү тең көрбөгөн адамга карата да
«азиз» — деп айтыла берет. 4. Кээде бечера, байкуш маанисине жакын
маңызда колдонулган учурлар кездешет (азиз башым кор болду, азиз башым барында ж .б.)
АЗИМ — (же азым) —
(Азим ш аар калаамды — 9085) —
— (ар. эзим — улуу, даражалуу, урматтуу, даңктуу) — белгилүү, даңктуу, улуу дараж алуу, урматтуу (шаар, мекен ж .б.), кээде чоң, кооз, сыйлуу маанилеринде да (айрыкча ш аарга карата) колдонула берет. Эпостун
тексттеринде азим ш аар туюнтмасы айры кча Таш кенге, Каш карга карата көп колдонулат.
А ЗИ РЕЙ И Л — (азырайыл, азираил — делип да айтыла берет) —
(Азирейил түзү бар — 17036) —
— (ар.). Алда тааланын төрт мукиреб (ар. могерреб — ж акы н, ынак,
иш еничтүү) периш телеринин бири (А зирейил, Ж ебирейил, М екейил,
Ы срапил). А ткарган милдети жан-жаныбарлардын ж анын тартат — жан
алгыч. Тирүүлөрдүн арасынан эң артында калуучу ж анды к, бардык тири
жандардын күнү бүткөндө Алданын буйругу менен өз ж анын өзү тартат.
Кыргыздар арасында кеңири ж айы лган түшүнүк боюнча буту жердин жети
кат түбүндө, баш ы ж ети кат асмандын үстүндө болгон өлчөмсүз чоң, сансыз кол, көзгө ээ катары сыпатталат.
А зирейил ж ан алгыч, ж е жөн гана ж ан алгыч адамды тирүүлүктөн,
ж ары кчы лы ктан ажыратуучу коркунучтуу күч катарындагы мааниге да
ээ. Ошон үчүн «жан алгычтай түрдөнүп», «жан алгычтай көздөнүп», «жан
алгы чтай түрү бар» ж .б. сөз айкаш тары Алданын периштесинин элесин
эмес, өзгөчө түрү суук, коркунучтуу күчтүн ээсинин элесин берет. Жого566
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рудагы келтирилген «Азирейил түзү бар» — делген эпостун ыр сабы да
ушул маңызга ж акы н түшүнүккө ээ.
АЗИРЕТ —
(Азирет! — деп чуркурап — 2578) —
— (ар. хазрат — ыйык, касиеттүү) — касиетиңен, ыйыктыгынан. Ислам
динин туткан элдерде пайгамбарлардын, кээде халифтердин аттары на
кошо айтылуучу, титулдук — мансаптык мааниге ээ, өзгөчө сыйлагандыкты, касиеттүүлүгүн, ыйы ктыгын таанууну туюнткан атайын сөз. Кээде бул сөз энчилүү ат катарындагы мааниге өтүп пайдаланы лган учурлар
да кездешет. Мисалы: Мукамбет мустапа пайгамбардын күйөө баласы,
халифтердин бири Али (Аалы) адатта Азиретаалы катары , анын өз атына
титулдук наамы бирге айтылып, бирге түшүнүлөт. Эл арасында өзгөчө
сыйга ээ болгон, касиеттүүлүк сапатка ээ деп эсептелген адам аттарын
эскерүүдө өзгөчө сыйлап урматтагандын белгиси катары уш ул наамдык
терминди анын атына кошо айтуу учурлары да жолугат.
АЗЫН —
(Ж алгы здарга ж ар болуп,
Көп бакпаган азынга — 749—750).
Азгырык, туура эмес иш, тескери жол маанилеринде. Өтмө: жаман
адам, тескери жолдогу, жүрүм-туруму терс адам.
АЙБАЛТА —
(Астына келген каапырды
Айбалта менен сулатып — 12224 — 12225).
Мааниси боюнча найза, кы лы чтан кийинки, баатырлар ж ак ы н к ы кармаштарда кенири колдонгон согуштук куралдардын бири. А талы ш ынан
айкын билинип тургандай темири ж арым ай түспөлүндө ж асалган курч
балта. Эпосто миз ж агы «көөкөрчө кы лы п ийдирген» — делип сыпатталат, б.а. көөкөрдүн түп ж агы ны н формалык көрүнүшүн эске салган турпатта. Айбалтаны аш ынган чебер уста өтө курч темирден — болоттон
жасайт. Айбалтанын темири да, катуу ж ыгачтан ж асалуучу сабы да ээсинин жана жасаган устанын эрк-каалоосуна ж араш а түрдүү өлчөмдө болору
шексиз. Бирок басымдуу көпчүлүк учурларда пайдаланууга, алып жүрүүгө
ыңгайлуу болсун үчүн сабы анча узун эмес, темири да өтө оор салмакта
болбошу апсел. Темири түр салынып (кыл кы ял чаап чийдирген), асыл
метал, таш жаткырылып — чөгөрүлүп кооздолгон. Ж ы гач сабы да кооздолушу, оюу салынышы, боёлушу мүмкүн. Саптын башына бүлдүркөн тагылып, боосу билекке өткөрүлүү учурлары эскерилет, колго токтомдуу болсун үчүн быдырланышы да мүмкүн.
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Бааты рлар пайдаланган айбалталардын жасалыш ы өтө татаал, көп күчэмгекти талап кы лган иштерден экени эпосто баса сүрөттөлөт. Усталардын пири Дөөтүнүн өзү менен достошкон (колдоосуна ээ, анын сүйгөн
адамы маанисинде) төкөр уста Бөлөкбайдын өнөрү эпосто айрыкча даңазаланган, сый-урматка ээ кесиптердин бири.
А Й РЫ —
(Айры менен нарынан — 663).
Эки өркөчтүү төө (бир өркөчтүү нардан айырмалоо үчүн айтылган
түшүнүк).
АЙЧЫ К —
(Айчыгы алтын ж аркы лдап — 4669).
1.
Айдын кичирейтилип айтылыш ы — Ж ары м ай, ж аңы туулган ай
ж .б. маанилеринде. 2. Ж арым ай түрүндө ж асалган белги — эмблема.
Андай белги түрдүү металлдардан, ж ыгачтан ж .б. жасалып, же сүрөтү тартылып туу бетине ж абыш тырылат, же атайын сапка бекитилип имарат,
күмбөз ж . б. үстүнө орнотулат — сайылат. 3. Кездеменин, түрдүү буюмтеримдердин, кооздук жасалгалардын ж . б. беттеринде түр, кооздук сүрөт
катары пайдаланы лыш ы да мүмкүн.
АК —
(А кка болду кул — деди — 8158) —
— (ар. хакк — чыныгы, таза, чындык, туура, күнөөсүз, айыпсыз).
1. Алданын негизги 99 сыпаттама эпитет аттарынын турмушта кенири
колдонулгандарынын бири, маңызы Алда бар, чын дегенди туюнтат.
2. Чы ны гы , таза. 3. Өтмө мааниде: күнөөсүз, адал.
АКАК —
(А как тиштүү, кыйгач каш — 6779) —
— (ар. агаг — янтарь). 1. Ак түстөгү асыл таш тардын, шуру, мончоктордун ж алпы аталыш ы. Кыргыздарда ж алпы эле асыл таш маанисинде
да айты ла берет. Көбүнчө ак түстөгү берметке карата кеңири колдонулат.
2. Өтмө мааниде: эң тунук, таза, аппак.
АК ҮЙЛҮҮ —
(Манас алам ак үйлүү — 16495).
Б ары м тага алынган сыйлуу адам. М амлекеттер (эпостун маалыматтарына караганда эл, уруу араларында да пайдаланы лган өңдөнөт) арасын568
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да кеңири практикаланган, чон мааниге ээ диплом атиялы к салт-ясосундардын бири — эки элдин, эки мамлекеттин ты нчты к абалын камсы з
кылып, жараш уунун белгиси, анын туруктуулугу үчүн кепилдик белги.
Эки элдин баш чылары өз ара макулдаш уу аркы луу бири-бирине эң сыйлуу, же ж акы н адамын өкүл катары беришкен. Ал адам барган жердеги
эл башчысынын карам агы нда болуп, кээде анын кы зм аты н кы лы п, белгилүү милдеттерди да аткарган. А к үйлүүгө киш и алуу — эл башчысынын, же кадырлуу адамдын ж акы н киш исин (көбүнчө ж акш ы көргөн, ж е
тың чыгып, эл оозуна кирип калган уулун) өзүнө кы зм атка берүүнү талап
кылуу, адатта, күчтүү ж акты н — үстөмдүккө ээ болгон тарапты н укугу
болуп, жеңилген, ж е баш ийген тарап нээтинин акты гы н көрсөтүү, баш
көтөрүп, карш ы чыкпастыгынын далили-кепили катары ага кою лган талапты аткарууга милдеттүү делинген — аргасыз болгон.
Кыргыздардын түшүнүгүндө ак үй — таза кармалган сыйлуу үй-конок
үйү (өзүлөрү ж аш аган үйдөн айырмаланып ал үйгө от ж агы лбайт, тамакаш жасалбайт, бала-бакыра көп кирбейт, баш ка үйлөрдөн обочороок, таза
жерге тигилет. Колунда бар, айры кча эл башында турган, келим-кетимдүү
адамдар андай бир нече үйдү дайым кармаш кан). А к үйлүү болуу — ак
үйлүүгө келүү уш ундай үйгө кирип жашоо дегенди туюнтат; б. а. үй ээсинин коногу катары эсептелип, толук анын карамагында болот — бардык
жашоого зарыл керектүү (тамак-аш ж .б.) нерселер менен кам сы з кылынат. Эл арасында ак үйлүүгө алынган адамдын абалына ж акы н көрүнүштү
туюнткан «мейман-туткун» — делген сөз айкаш ы айты лат. Ф ормалык
белгилери боюнча сыйлуу мейман, чыныгы абалы туткунга ж акы н турган шартта ж аш аган адам — мейман-туткун адам — ак үйлүүгө келген
киш и.
Ак үйлүүгө алуу түшүнүгү өзүнүн так маанисинде Алооке кан өз жергесине кочүп келген кы ргы здарга — Ж акы п байга элчи ж иберип, мага
багынгыла — деген опуза сөзүндө колдонулат:
«Улуктуктан айрылып,
Урушпас болсо турсун — деп,
Манас алам ак үйлүү,
Мага моюн сунсун — деп...
Ошол эле мааниде Манастын өзүнө багынгандыгын билдирген Алоокеге койгон талабында да учурайт.
«Баш кы балаң Боокени
Мага жолдош бериңиз —
Ак үйлүүгө алганым,
Ал сөзүмө көкбөсөң
Азыр бүгүн башына
А кыр заман — салганым!»
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Ак үйлүү түшүнүгүнүн өзү болбогону менен негизги өзөгү ошол туюнтмага
ж акын маңызга ээ, түбү негизги бир максат — ынтымак менен тынчтыкты
көздөө, ага кызмат кылуу болгон күчтүү, атактуу башкаруучуга өз каалоосу
менен өзү кошулуп, кызматында туруу, айрыкча ишенимдүү жакын адамын, көбүнчө баласын жолдош кылып кошуп берүү салты да кенири жолуккан адаттардын биринен. Мындай салттын кыргыздардын түшүнүгүндөгү
классикалык үлгүсү катары маңгул уругунун башчысы Күнөс баатырдын агасы
Күлдүр жайсан аларды Нескаранын талоонунан куткарып калган жаш баатыр Манаска ыраазы болуп, Чаганбай аттуу жалгыз баласын
«Жолдош болсун Манаска,
Ж оролош болсун алаш ка,
Эл болгондун белгиси
Эрке бала ж алгызым
Эми кошуп алыңыз» — деп өтүнөт.
Бул, албетте, ак үйлүү алуунун өзү эмес, бирок түпкү максаты бири
бирине ж акы н түшүнүктөр. Ж еке эле бул эмес кээде өзүлөрү келип кош улган, кээсин атасы, уруусу кошуп берген Манастын кы рк чоросунун
көптөгөн белгилери (Манастын айланасында жаш оо, аларга баатыр минерине ат, үстүнө үй, киер кийим берип, үйлөндүрүп, бардык зарыл керектүүлөр менен камсыз кылуу), максаты (эл, уруу араларындагы ынтым акка данакердик, биримдиктин кепили болуу) ж . б. ак үйлүү түшүнүгүн
эске салат, ж е ошого үндөш, ж акы н салттык жосун деш ке болор эле.
А К Ы РА БАСЫМ —
(Акыра басым сүрөөнү — 572) —
— (ар. икроЬ бисми — ж араткан Алданын аты менен окугун) —
Алда тааладан М укамбет мустапа пайгамбарга келген биринчи аят.
А КЫ РЕТ —
(Акырет камын жедиңиз — 399) —
— (ар. ал-ахира. ахир-бүтүшү, акы ры , аягы) — 1. Тиги дүйнө, о дүйнө,
келечектеги жаш оо. Бул дүйнөнүн — убактылуу, ж алган дүйнөнүн карам а-карш ы сы — түбөлүк ж аш оочу, чы ны гы дүйнө. А дамдардын жер
үстүндөгү убактылуу өмүрүнөн кийин кайра тирилгенде баштала турган
түбөлүк өлбөй ж аш ай турган өмүрүнүн учуру. А кырет камын жеш ошол
түбөлүк өлбөй ж аш ай турган өмүрүнүн өзүнө жеңил, жыргалдуу болушунун камын көрүү. А нткени, тиги дүйнөдө кандай жашоосу ар бир адамдын бул дүйнөдөгү убактылуу ж аш ап, сыноодон өтүп ж аткан жашоосундагы жүрүш-туруш, жорук-жосунуна ж араш а, ошого байланыштуу болот:
ш арият жолунан чы кпай, күнөөгө батпай, такыба жүрүп, ак жашаган адам
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тиги дүйнөдө бейишке чыгып, түбөлүк ы ракатта, ж ы ргалда ж аш аса, кудайдын бардыгын, бирдигин, улуулугун тааныбай, диндик ишенимдерди
тутпай, бузуктукка, арам ды кка барган адам тозокко түшүп, күнөөсүнө
жараш а жазасын тартат. Өзгөчө күнөөсү көптөр түбөлүк тозок отунда калат. 2. Өтмө мааниде: кээде акырет кетти, акырет барды — ж . б. делген
үлгүдө өлдү, тиги дүйнөгө кетти маанисин туюнтуп да айты ла берет.
АКЫ Р ЗАМАН —
(Салайын акыр заман — деп — 13250) —
— (ар. ахер — акыры, соңу, кийини, бүтүүсү; ир. заман — доор, мезгил) — 1. Жашоонун, тирүүлүктүн, жалпы эле ж арыкчылыктын — дүйнөнүн
аякташ ы, бүтүшү. 2. А кыр заман доору — кы ям ат кайы м ж акындагандагы доор — акы ркы доор. Бул учур ж акш ы менен ж аманды н айырмасы
жоголуп, оң терске, ж акш ы ж ам анга айланып, дин безерлер көбөйүп,
адеп, ыйман азайып, замандын бузулушу менен айырмаланат. Ошон үчүн
акыр заман доору — деген түшүнүк өтө оор, катаал, бузулган доор катары
кабыл алынат. 3. Эпосто, кыргыздар арасында акыр заман деген түшүнүк
кыямат кайым маанилеринде да пайдаланыла берет. 4. Өтмө мааниде:
бүлгүн, алаамат, кыйроо.
АЛАМАН — (же аламан уруш , аламан коюу) —
(Аламан коюп калыптыр — 12001).
Аламан — көпчүлүк, ж алпы , ж апырт; кээде ирээтсиз, баш аламандык. Аламан уруш — көчмөн элдердин пайдаланган атайын согуштук
ыктарынын бири — жоону ж апы рт каптоо, жоо менен аралаш ы п кармашуу. Аламан уруш эки жоонун кармаш ындагы чечүүчү учур. Кармаш
адатта айрым жоокерлердин ж екеге чыгып, бирден кармаш уусунан башталып, жапырт аламан коюу, аралаш ып, бардык жоокерлер каты ш кан
беттешүү менен аяктайт. А ламан уруштун натыйжасы көбүнчө кармаш кандардын бир тарабы ж еңилип, качууга бет алыш ы менен аяктайт. Качкан жоону артынан кубалап сайып, согуш бүтөт. Бирок бардык эле аламан уруш бир тарапты н ж енилиш и менен аяктабай, кээде кеч кирип
кеткендиктен кармаш өзүнөн өзү токтоп, эки тарап өз-өзүнчө бөлүнүп кетип, эртеси согуш башынан — ж екеге чыгуудан кайра баш талган учурлар да сүрөттөлөт (кененирээк к. 1 китеп, 444—446-беттер).
АЛАТКАК —
(А латкактан дейсиңби — 6404).
1. Адамдарга зыяндуу жомоктук-мифтик ж анды ктарды н ж алпы
аталыш ы. 2. Кээде ж апайы адам, ж е жапайы эл маанисинде да айтыла
берет.
571

[ы

www.bizdin.kg

АЛАШ —

(Жөнүн көрүп алаш тын — 4).
1. Эпостун маалыматы боюнча бир кездерде канды к кылган, азыркы
казак, кы ргы з элдерине түп ата болгон адам. 2. К азак-кы ргы з уруулар
союзунун ж алпы аталыш ы. Эл арасында мурдатадан казак-кыргыздар түбү
бир эл катары эсептелип, алаш тукуму аталы ш кан. Сагымбай манасчы өз
вариантында уш ул ж агдайга айры кча басым ж асап, казак, кыргыз элдерин көбүнчө алаш тар — деген термин менен атайт. 3. Ч. Валиханов жазган маалы маттарга караганда Алач Туранды бийлеп турган Абдул-Азис
хандын уулу, ала оорусу менен ооругандыктан «Алач» аталып кеткен.
Атасы аны оорусуна байланыш туу элден алыс чөлгө ж алгы з кубалап жиберет. К ийинчерээк Абдул-Азиске нааразы болгондор чөлгө качыш ып,
А лачты н айланасы на топтолушуп, аны өзүлөрүнө кан ш айлаш ат. Ошол
канды н урматы на ага баш ийиш кен эл-казактар өзүлөрүн алач эли атап
калы ш ат. 4. Саясий партиянын аталыш ы. 1917-жылы казак интеллигенттери тарабынан түзүлгөн. Ал партияга кы ргы з интеллигенттеринин да
бир тобу (Э. Арабаев, А. Сыдыков, К. Тыныстанов ж .б.) мүчө болушуп,
иш терине активдүү каты ш кан. Алаш түшүнүгүнүн Сагымбайдын вариантында кеңири мүнөзгө ээ болушу, балким, уш ул партиянын иш-аракеттеринин натийж асы нда ошол тарыхый ш арттагы улуттук таламдарга көп
көңүл бурулуунун таасирине байланыш ы да ы кты м ал.
Советтик түзүлүш мезгилинде узак убактар бою эпостун материалдарынын «Алаш» партиясына, ал партия тараткан идеяга эч тиешеси жоктугуна карабастан алаш ордочулар идеясын кубаттаган, аны — мактап,
үгүттөгөн, эл арасына таратууга аракет кы лган — деген күнөө Сагымбайдын вариантына берилген баанын эң негизгилеринин биринен болуп, наты йж ада вариантты изилдөө, бастырып чыгаруу, туура баалоо маселелерине орчундуу залакасы н тийгизген. Чынында бул вариантта эл арасында мурдатадан эле айтылып келе ж аткан казак-кы ргы з түбү бир эл, Алаш
кандын тукумдары делген уламыш гана ошол өз үлгүсүндө баяндалат.
(Кененирээк к. I китеп, 445—446—446-беттер)
АЛБАРС —
(Албарс кылыч алыптыр — 5932).
1. Өзгөчө сапаттары менен айырмаланган м ыкты болоттун түрү. Албарс кы лы ч — мыкты болоттон ж асалган өткүр кылыч. Кээде албарс —
деген сөздүн өзү эле өзгөчө өткүр, мыкты кы лы ч маанисинде да колдонула берет (Мисалы: «Албарсын алды колуна»). Ач албарс түрүндө бирде
ж алпы эле өткүр, мыкты кылыч, айрым учурда бул же тигил баатырга
таанды к өткүр кы лы чты н энчилүү аталыш ы катары да жолугат. 2. Мыкты сапаттуу болоттон ж асалган курал-ж арак (кылыч, айбалта, кээде мылты к — «Ортосу болот, оозу албарс»). 3. Өтмө мааниде: Болот куралдарды
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сугарган уу («Албарс менен сугарган»), мисалы, хлорлуу сымаптан жасалган өтө уулуу порошок, сууда тез эрий турган азот кы чкы л күмүш ж.б.
Болот куралды албарска сугаруу куралдын өткүрлүк, бекемдик сапатын
жогорулатуу үчүн ж ана ал денеге тийгенде ж ара айы кпай ырбап, кабылдап кетүү үчүн иштелген. Эпосто баатырлар урунган куралдар ууга, адамдын көз ж аш ы на сугарылганы да эскертилет. К ыясы көз ж аш ты н кычкыл даамына карап, уулук сапаты бар деп эсептелинген өндөнөт.
АЛДА — (же Алла) —
(Алда таала барсың — деп — 7846) —
— (ар. алилах — буйрук берүүчү) — бүт ааламды, ж андуу-ж ансы зды ,
эки дүйнөнү жаратып, жандууларга тиричилик берип, бардыгына ээ болуп, башкарып турган чексиз кудуретке ээ күч. Бүт аалам , ж андуу-ж ансыз анын амирине баш иет, андан уруксатсы з, эркинен ты ш эч нерсе
болбойт. Алданын чексиз күчү, кудурети эпосто
«Болгун десе бүт аалам
Бир мистеге толбогон» — делип мүнөздөлөт.
Алданын бардыгы, бирдиги, улуулугу, М укамбет А лданы н элчиси
экендик ислам дининин өзөк маңызы. Бул жобо ислам динин туткандардын эн негизги ишеним туюму болгон келмеде «Алдадан баш ка кудай
жок, Мукамбет анын элчиси — делген сөз тизмеги аркы луу берилген.
Ушул ишенимдин манызы эпостун ыр саптарында:
«Кудай ж алгы з, курал чын,
Байгамбар ак, диним ак» — делген мүнөздө баяндалат.
Ислам дининин баш кы маңызы болгон Алда жөнүндөгү түшүнүк көп
кудайларга ишенүүдөн баш тартып, бир гана негизги күчкө сыйынуу зарылчылыгын түшүнүүдөн келип чы ккан. Алданын бардыгын, чексиз күчкө
ээ, бардыгынын ээси экендигин биринчи түшүнгөн ж ана ушул ишенимди кабыл алып, аны баш каларга таратуу аракетин биринчи баш таган пайгамбар — Мукамбет мустапа.
Куранда (112-сүрөө) Алда-бирдиктүү (бир — ж алгы з, бөлүнгүс, баш ка
эч нерсеге окшош эмес, теңдешсиз маанисинде), түбөлүктүү, туудурган
да, туулган да эмес жана ага эч ким тең келген да эмес делип сыпатталат.
Ушул түшүнүк эпостун ыр саптарында:
«Бар деп билгин катаа жок,
Туудурду дебе, ата жок,
А йтканында ката жок,
Тууду дебе, эне ж ок,
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Бир ж араткан кудаага
Туш келиш ер неме жок.
Өкүмүнө чаара жок,
Өзүнөн бөлөк даана жок,
Өзү бар да, бала ж ок,
Өзгө тууган урук жок,
Өзүнөн баш ка улук жок» —
деген мүнөздө сүрөттөлөт. Эпостун түшүнүгүндө бардыгынан кудуреттүү, бардыгын ж араткан ж ана бардыгына ээлик кылып баш карып турган, бүт жандуу-жансыз анын эркине баш ийген Алда көзгө көрүнбөс, колго кармалбас,
ар бир адам дилинде гана бардыгын таанып, кудуретине ишене турган
чексиз күч — делип баяндалат, ал эми анын турпаттык маңызын нур,
бирок бардык белгилүү нурларга окшобогон, өзгөчө нур катары түшүнүлөт.
Алданын күч-кудурети сыяктуу эле касиет-сапаттары да чексиз көп,
алардын баш кылары 99 негизги сыпаттама-эпитет ысымдарында чагылдырылган.
Кыргыздар арасында Алдага караганда ошол эле түшүнүк маңызды
тую нткан кудай — деген сөз көбүрөөк колдонулат (к.Кудай).
АЛДА БЕРГЕН АМАНАТ —
(«Алда берген аманат
Ажал келсе бермек бар — 13736—137737) —
— (ар. эманет — сактап туруу үчүн убактылуу калтырылган, же берилген нерсе, буюм, мүлк ж.б.). Алда берген аманат — Алда адамдарга убактылуу берген жан (ир. жан -тын). Адамдарга жанды убактылуу Алда берет,
каалаган күнү кайра алат — убактылуу берилген аманаттын өлчөнгөн мөөнөтү
бүткөндө аж ал жетет — адам өлөт — ага берген аманатын Алда өзү кайра
алып кетет. Аманат жан, Алда берген аманат сөз айкаш тары бир түшүнүктү
ар бир адамга Алда аманатка убактылуу берген жанды туюнтат.
АЛЕҢГИР Ж АА —
(Алеңгир ж аа, сыр жебе — 5409).
Алеңгир — бүлүк, уруш -ж аңж ал, кы йы нчы лы к, мүшкүл, талкалап
кыйратуу, ш аш тысын кетирүү, алек кылуу, бүлүк салуу.
Алеңгир ж аа - 1. Ж ааны н жасалыш формасы ж актан айырмаланган
өзгөчө түрү, ж е баатырлар колдонууга ы лайы кталы п атайын жасалган жаа
(эпосто алеңгир ж ааны н эмнеден ж ана кандай ж асалы ш ы чечмеленбейт,
ошондой эле формалык көрүнүш белгилери да сыпатталып, кылыч, най. за, айбалта, мы лты к, ж.б. куралдар сыяктуу кеңири сүрөттөлбөйт), балким андай ж аа чоңдугу, жаагынын катуулугу, баш ка көрүнүш белгилери
боюнча айырмаланар. 2. Кыйратуучу, коркунучтуу, сүрдүү жаа.
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АЛЛО АКБАР — (же алдо акбар) —
(Алло акбар дедиң — деп — 773) —
— (ар. алдо — Алла, Алда, акбар — улуу) — 1. Алда улуу, улуу кудай.
Алданын баарынан улуу, баарынан жогору, баарынан күчтүү экендигин
атайын басым жасап белгилеп, ага сыйынуунун, табынуунун, улуулугуна тобо кылуунун негизги формулаларынын бири. М ааниси, турмуш та
алган орду, кеңири пайдаланылыш ы ж актан келмеден гана кийинки орунда турат. 2. Бата кылууда, ж акш ы лы к тилөөдө, ак жол, ийгилик каалоодо айтылуучу оомийин (ар. аминь — ушундай болсун, жүзөгө аш сын) —
деген жолуң ачылсын, тилегиң кабыл болсун, каалаганы ңа ж ет ж . б.
маанилерди туюнтуучу тилек сөз менен бирге айтылып (оомийин алло
акбар) ушул тилек, каалоого кудай жар болсун, улуу кудай тилек, каалоону
кабыл кылсын — деген манызды туюнтат).
АЛМАБАШ —
(Алмабаш бараң атканы — 16621).
1.
Бараң (к. баран) мылтыкты н түрү. Эпосто форма түзүлүшү чечмеленбейт. Контексттеги берилген маңызга караганда баатырлар урунууга ылайыкталган, өзгөчө мылтыкты н бир түрү. 2. Кээде баатырлардын урунган
мылтыгына берилген энчилүү ат катары да айты ла берет.
АЛПКАРАКУШ —
(А лпкаракуш арбайып — 16937) —
(байыркы түркчө алп — баатыр, эр, каарман). Алп — өтө чоң (көлөм,
бой, күч ж.б.). Кара — өң, түстү туюнткан сөз; чон, күчтүү. Куш — учуу
жөндөмүнө ээ канаттуулардын ж алпы аталыш ы; алгыр, ж ы рткы ч куштардын бир түрү. Каракуш — бүркүт (көлөмү чоңдугуна, күчтүүлүгүнө карата). А лпкаракуш — өтө чоң, күчтүү, ж ы рткы ч куш.
Негизинен жөө жомоктордо, айрым эпостордо («Төштүк», «Манас»
ж.б.) берилген сыпаттоолордогу маалыматтарга караганда кыргыздардын
түшүнүгүндө алпкаракуш жердин асты-үстүн бүт чабыттап учуп жүрө алган, өзгөчө зор жана күчтүү, кереметтүүлүк, касиеттүүлүк сапаттарга ээ,
басымдуу көпчүлүк учурларда адамдарга пайдасы тийген, оң маанидеги,
сырдуу канаттуу. Ж ердин астынан адамды көтөрүп учуп үстүнө чыгаргандыгына («Эр Төштүк» эпосундагы Төштүктү), же өлгөн адамды жутуп
жиберип, жан киргизип, мурдагыдан алдуу-күчтүү түргө, сапатка ээ кылып кайра ж аратканы на («Эр Төштүктөгү» Төштүк) караганда образдын
түпкү теги жан берип жаратуучу, караңгыдан ж ары кка алып чыгуучу —
жашоо, тиричилик берүүчү күчтүн элесин чагылдырыш ы ы кты м ал.
«Манас» эпосунда алпкаракуш көрүнүш турпаты, сапат касиеттери чечмеленип, кенен айтылбай, негизинен алдуу-күчтүүлүктү, айбат-сүрдү ту575
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юнтууда салыштыруунун караж аты («Алпкаракуш сүрү бар») катары п
даланылат ж ана Манас баатырдын сүрүнө көмөк берүүчү колдоочуларыв
бири түрүндө («Алпкаракуш арбайып асмандан бутун салыптыр») көрсөтү^
АМАЛ — '
(Коң дегени өз аты,
Бай дегени амалы — 21084 —21085).
1. Ээлеген кызмат орду, мансабы. Ошондой эле кээде оозеки сүйлөе
2. Кесипти (эмне амалы бар экен? — кесиби ким экен? — маанисин,
3. Билимди (эмне амал алыптыр? — кайсыл окууну бүтүптүр? — кандай а/
тиги бар экен? — маанисинде); 4. Жөндөм-шыкты (эмне амалы бар экен,
кандай амалга ээ экен? — кандай шыгы же таланты бар экен? — маанис
де) да колдонула берет. Эпосто негизинен мансап маанисинде жолугат.
АМБАЛ —
(Амбал экен Сокулук — 4210).
М ансаптык дараж а, эпосто адат катары эпикалы к душмандар,
ры кча кы тай өкүлдөрүнө таанды кташ тырылып айтылат. Терминдин тү]
теги манжунун «анбаль» — чоң киш и, улук киш и (мансаптуу адам)
деген сөзүнөн алыны п, Цин империясынын мезгилинде (1644—1911-ж.
кы тай армиясынын ж алпы эле генералдарына карата айтылган сөзгө
рып такалат. Түпкү тегинен айырмаланып эпосто бул сөз ж алпы н;
маанисинде эмес, кытайлардын аскердик ж ана граждандык башкаруу
ларыны н көптөгөн баш ка мансаптарынын бири, мааниси, орду жак
өтө ж огоркулары нан катары пайдаланылат.
АМБАР —
(Амбар алып кармады — 8441) —
— (ир, амбар, же амбыр) — усталар усанганда ысык темирди кар]
үчүн пайдалануучу, кы пчы гы ч тиш ж агы көбүнчө курч эмес, жал!
түрүндө болуучу, узун сабы бар чоң аттиш , кыпчыгыч.
АМ Ы Р — (же амир) —
(Ак амыры буйрулган — 621) —
— (ар. эмр.) Буйрук, өкүм. Кээде «ак амыры» катары кудайдын к:
ганы, ж азм ы ш уш ундай ж. б. маанилеринде да колдонула берет.
АНДАГ АНСАР АГЛАН —
(12952 — ыр сабы менен 12953 — ыр саптарынын арасындагы I
чоң окуя бүтүп, баш ка орчундуу эпизод баш талган жердеги кара сөз
нен айты лган тексттерде — кол ж азманын (инв. № 206) 1-бети).
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Өз вариантын кагаз бетине түшүртүү — ж аздыруу учурунда мурдатадан билген, же тааныш болгон чыгыш адабиятынын үлгүлөрүнүн таасири
менен манасчы Сагымбай ойлоп тапкан ж ана пайдаланган атайы н көркөм
ык-чоң окуянын ж е чыгарманын башталмасы — зачин. Андаг — байыркы түрк тилинде — андай, же Иран тилиндеги андах — аз-аздан, акырын —
акырын; ансар — араб тилиндеги түз жазуу ыгы, аглан акбар — маанилүү
баян, кабар. Бири-бири менен түздөн-түз байланыш паган, бирок манасчы
чыгыш адабият үлгүлөрү менен тааныш уу учурунда чы гарм аларды н биринчи сөздөрү катары ж олугуп, анын эсинде калган, мааниси боюнча
көркөм чыгарманын баш талмасынын милдетин аткарган бул сөздөрдүн
маңызын андай-мындай маанилүү баян-кабарларды акы ры н-акы ры н ирээти менен аз-аздан түз ж азуу ыгы аркы луу ж азд ы к , ж е к агаз бетине
түшүрдүк — деген түрдө чечмелеп түшүндүрүүгө болор эле.
Сөздөр манасчы тарабынан чыгарманын, өзүнчө окуяны н баш талмасы
(зачин) -ыгы катары пайдаланылгандыгын Сагымбай өз вариантынын кагаз
бетине түшүрүлгөн үлгүсүн ушул сөздөрдөн баш таганы ж ана эпостогу бир
катар окуялар бүтүп, ж аңы чоң эпизод — маанилүү окуяларды н өзүнчө
дикли башталарда дагы мурдагы үлгүсүндө колдонушу айгинелеп турат.
Вариантты оозеки эл арасында айтканда Сагымбай бул ы кты пайдаланганы белгисиз. Өзүнүн угуучуларынын алдында билимдүүлүгүн, көптү
билерин көрсөтүп, көтөрүлүп коюу үчүн эле болбосо манасчы вариантын
оозеки айтып эл алдында аткаруу учурларында көркөм чы гарманы н башталмасы деген эмне экендигинен эч кабары ж ок карапайы м көпчүлүккө
аларга түшүнүксүз айрым сөздөрдүн жыйынды тобун айтуунун зарылдыгы деле жок эле. Кыясы айтуучу чыгарманын атайын, баш ка элдердин
адабий чыгармаларында кезиккен көркөм ыгын пайдаланууну ал эпосту
мурдагы өзүнө көндүм, кеңири пайдаланып келген аталыш ы боюнча
жомок деп эсептебей, адабият үлгүсүнун катары на кош уп, иш теп аткан
ишин — эпосту кагаз бетине жаздырууну «адабий иш , адабият жолу» —
деп атаган шарт мезгилде сезип-туйса керек да, билгендерине негизделип башталма (зачин) ыгын иш теп чыгып, сөздөрүн ойлоп тапса керек.
Көңүл бура турган нерсе Сагымбай манасчы баш талма ы кты н (зачиндин)
кыргызча үлгүсүн — өзү пайдаланган, көпчүлүккө белгисиз, айрым сөздөрдун
жыйындысынын маңыз — максатын туюнта турган сөздү да пайдаланганы. Ал «Мурункулардан калган сөз». Бул сөз тизмегинин мааниси ар бир
кыргызга түшүнүктүү ж ана эпосту аткаруудагы көркөм ы к-баш талманын
милдетин аткарарында эч күмөн ж ок.
АНДИС—
(Андистеги эмей неткени — 5370).
Адис, өз өнөрүнүн, кесибинин мыкты чебери, устаты. Термин көбүнчө
сесип ээлерине (уста, мерген ж.б.) карата колдонулат. Бирок ошону ме1ен бирге эле бул же тигил өнөрдү (найза саюу, кы лы ч чабуу ж .б.) мык•ы өздөштүргөн, чебер экендигин атайын белгилөөдө да айты ла берет.
7
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АПСУН — (же апсун дуба) —
(Алардын апсун дубасы
Ааламдан артык бир баш ка — 1298— 1299) —
— (ир. эфсун — сы йкы р) — сы йкы р, сы йкы рды к күчкө ээ дуба.
Түрүн өзгөртүү, каалаган түс, түргө өтө алуу — жандуу, жансыздардын
кейпинде болуу, көрүнбөй калуу, учуу ж .б. чектен тыш мүмкүнчүлүктөргө
ээ кы лган атайы н сөздөрдүн тобу, топтому. Мындай күч, сапат-касиетке
ээ кы ла турган абалга окуу, атайын дуба сөздөрдү үйрөнүү аркылуу жетишүүгө болот. Андай адам сы йкы рчы , сы йкы р дубага ээ адам — деп
аталат. Сыйкырчылардын арасында да көп окуп, көптү билген, жөндөмдүү,
өзгөчө мы кты лары , билгени анча эмес чабалдары да болот.
АРАМ —
(Арам менен адалды — 760) —
— (ар. харам — тыюу салынган, уруксат кылынбаган) — 1. Ислам
дининин туюм эрежелери тарабынан күнөө деп эсептелип, аткарууга, жасоого уруксат берилбеген, тыюу салынган жорук-жосун, жүрүм-турум, иш
аракет, ичиш ке, ж еш ке тыюу салынган тамак-аш , ичимдик, урунууга,
пайдаланууга тыюу салынган буюм-тайым, мал-мүлк. 2. Өтмө мааниде:
тескери, бузук, ж ам ан, ыплас. Ислам дининин түшүнүгүндө катуу тыюу
салынган арам түшүнүгүнөн башка да аткарууга, пайдаланууга ичип-жешке
ж .б. кеңеш берилбеген макирөө түшүнүгү бар. Эпосто арам түшүнүгүнүн
так мааниси да, өтмө мааниси да кеңири эскерилгени менен алардын
маңызын ачып чечмелөө, эрежелерин так аткаруу аракеттери жок катары, ал эми макирөө түшүнүгү дээрлик учурабайт. Кыясы бул абал кыргыздардын күндөлүк турмушунда ал түшүнүктүн анча пайдаланылбаганы жана
арам менен макирөөнүн айырмасын так аж ы раты п билген адамдардын
өтө сейрек учураш ына байланыш са керек.
А РБА К —
(Арбагың азыр кел! — деш ип — 11955) —
— (ар. арвах, «рух» — деген араб сөзүнүн көптүк түрү, мааниси —
ж ан, тын). 1. Өлгөн адамдын руху, куту. 2. Ы йы к адамдардын, же белгилүү ата-бабалардын жогорку күчкө ээ руху (культу) 3. Өтмө мааниде:
атак-даңк, бедел, сыймык. 4. Арбактуу — деген маңызга ээ болгон түрү да
колдонулат. Бул учурда арбак колдогон, колдой турган арбагы бар, же
кудуреттүү, иш и дайым оң, жолдуу ж.б. маанилерди туюнтат. Ошондой
эле арбактуу — деген сөз ыйы к, касиеттүү маңызында да айтыла берет.
Эпостун маалыматтарына караганда арбакты, айры кча өткөн ата-бабалардын арбагын сыйлоо, ага табынуу, колдоо күтүү, касиеттүү жардамына
ишенүү ислам түшүнүктөрүнөн алда канча мурда башталып, кийин эл мусул578
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манчылыкты кабыл алган соң да өзгөчө кадыр-барктуу ордун сактап кала
берген. Ж еке адамдын өзүнө, үй-бүлөгө, урууга, ясалпы элге таанды к бир
да маанилүү иш арбактарды оозануу, аларга табынуу, арбактарга атап ай
туяк чалуу размисиз өтпөгөндүгү мунун ачык далили. Ар бир ж еке адам,
айрыкча баатырлар ж ай турмуш та гана эмес, согуш ка кирүү, душ ман
менен беттешүү учурларында кудайдын атынан мурда арбактарды оозго
алып, жардам сурап, колдоону өтүнүп ошолорго кайры лы ш ат.
АРГЫМАК —
(Аргымак аттар кындыйып — 4947).
Ж ы лкы ны н өзүнчө атайын түрү (пародасы). Күлүктүгү, чыдамдуулугу,
сымбаттуулугу менен айырмаланган таза кандуу ж ы лкы .
АРЗЫМ —
(Арзым Кошой алп экен — 21448) —
(санскр. рси — ыйы к) — ы йы к, касиеттүү. Ж алгы з Кошойго гана
карата анын туруктуу эпитеттеринин бири катары колдонулат. Бул абал
образдагы негизги сапаттардын бири касиеттүүлүк, ыйы к эсептелүү (Манас өзү баш болуп бардык оң типтеги каармандар андан бата алууга умтулуу, балалуу болууну самаган Каныкей атайы бата суроо — Семетей анын
батасынан бүткөн бала деп эсептелүү ж.б. эпостогу маалы м аттар буга далил) менен байланыштуу болуу мүмкүн. Ошондой эле терминдин ислам
түшүнүктөрүнө эмес, будда ишенимдерине байланыш туулугуна караганда
кыргыздардын эн эски тарыхый шарттарындагы абалынын элестери дешке
да негиз бар. Эгер Кошойдун образы эпостогу байыркы типтердин бири
экендигин эске алсак бул жоромол көңүл бурууга татыктуу.
АРШ Ы АГЛЫ — (гршы аглы) —
(Аралап арш ы аглыны — 757) —
— (ар. Аршы а ’ла) — арш и курсиден да (А лданын такты сы орун
алган бийиктик-асман мейкиндигинен да) жогору турган м ейкиндик.
АСАБА —
(Асабасы ж алпы лдап — 4674) —
— (ар. аса-таяк). Түпкү тегинде туу, же желек асылып коюлуучу — тагылуучу таяк. Асма, асылма ас+аба — абага ас деген сөздөн чы ккан дешке негиз бар, б.а. асаба-желектин, туунун чүпүрөгүн асып коюучу ж ыгач
таяк. Бара-бара ж алпы эле ж електи түшүндүрүп, ж ы гачы менен чүпүрөгү
(чүпүрөк туу, желек катары пайдаланылганга чейин анын милдетин тери,
ж ы лкы , топоз сыяктуу ж.б. жаныбарлардын куйругу, топ кы л ж .б. аткарып, өзүлөрү же ж ы гачка тагылып колдонулган) бирге аталы п калган.
37*
37*
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Ошон үчүн текстте «асаба» — делип чүпүрөк менен ж ы гачы — таягы
бирге туюнтулуп ж електи түшүндүргөн учурлары, кээде асаба деген сөз
туунун, же ж електин чүпүрөгү катары айтылган учурлар да кездеше берет. Асаба баатырдын, же айрым белгилүү адамдардын ж еке белгиси, ошондой эле анча чоң эмес жоокердик топтун өздүк белгиси катары да пайдаланы лат. Кандык белги, же жоокерлердин өзгөчө чон тобунун белгиси
болгон туудан айырмасы аткарган милдетинде ж ан а көлөмүнүн туудан
кичирээк болуп ж асалы п, көбүнчө үч бурчтук түрүндөгү формасында (кары
адамдардын айткандары на караганда туу адатта төрт чарчы, тик боюна
караганда туурасы эки эсе, эки ж арым эсе узунураак түрдө даярдалып,
негизги белгиси катары өңү ж ана бетиндеги тартылган, жабыштырылган
атайын эн-тамгасы-символдук сүрөттөрү эсептелген). Чүпүрөктүн бетиндеги сүрөттөр, белгилер, оюу-кыюу ж.б. ошондой эле четиндеги чачы да
кооздуктан баш ка атайын максаттуу милдет аткарган. Сүрөт катары көбүнчө
ж ы рткы ч айбандардын, канаттуулардын элестери пайдаланылган. Чымкый кара, ж е каралж ы н көк түстөгү туу убактылуу, өлгөн белгилүү адамдын урматына аза белгиси болуп көтөрүлгөн. Асаба анча аземделип кооздолбой, анын үстүнө бетине белги салуу да сейрек учурап, көбүнчө бир
түстөгү чүпүрөк пайдаланылган. Асабаны мансаптуу, өзгөчө белгилүү адамдар гана ж еке белги катары эмес, өз тобунун белгиси катары пайдаланганда атайы н өзүнчө ж ы гачка тагып көтөрбөсө, көпчүлүк учурда, ал эле
эмес чоң-чоң баатырлар да, бөлөк алып жүрбөй, колундагы найзасынын учуна байланган желек түрүндө алып жүрүшкөн. Душманынан жеңилип, аттан
кулаган баатыр жөнүндөгү «Найзасы жерге сайылды, Асабасы жайылды» —
түрүндөгү эпосто көп кездеше турган ыр саптары ошол айрым баатырлардын найзасынын учуна тагып алып жүргөн белги асабаны туюнтат.
АСИЛ —
(Асили кы тай нуркунан — 17072).
Түпкү тек, тукум, улут.
АСТАКПУРАЛДА — (же астакпыралда) —
(Астакпыралда келтирип — 15142) —
— (ар. астагфуралла — Алдадан күнөөлөрүмдү кечирүүнү сураймын).
1. Кудая тобо, кудай өзү кечирсин, кудайга тобо кылдым маанилеринде
айты лат. 2. Кээде уш унуку өтүп кетти, уш уну деги эмне кылсам маанилеринде да колдонула берет.
АТПАЙ —
(М ажилиске ж ы йы лган
А тпай кы ргы з балдары — 13421—13422).
Бүткүл, бардык, ж алпы . Сөз адатта, адамдардын тобуна карата гана
колдонулат: атпай кы ргы з — бардык, ж е ж алпы , кээде ж алаң кыргыз
маанисинде, ж е атпай эл; атпай каапы р балдары ж.б.
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АТ ЧАБЫМ —
(А ткан огу ат чабым
Алыс жерге түштү — деп — 11970— 11971).
Кыргыздардын узундук — аралы к өлчөмү. Так белгиленген ченеми
жок. Чабылган аттардын коё берилген жерден маарага келгенге чейинки
аралык чени. Мындай аралы к коюлган байгенин санына, кан ча ат айдалганына, чабылган аттардын чама-чаркына ж.б. байланыш кандыктан, адатта, 10—15 километрден тартып, көбүнчө 20—30 километрге чейин болот.
Кээде атактуу күлүктөр каты ш кан, көп ат айдалган, чоң аш , ж е тойдогу
арбын байге коюлган ат чабыштар ортого конуп, бир нече күн айдалып
барып коё берилгени айтылат. Бирок мындай көрүнүш сейрек учураган,
адаттан тыш жосун болгондуктан андай ат чабуунун өлчөмү ат чабым
делген түшүнүккө кирбейт. «Ат чабым» турмуш та көп кези ккен, кеңири
пайдаланы лган, катар д агы белги көрүнүш төргө н егизделип алы н ган
түшүнүк. Ошон үчүн бул өлчөмдү болжол менен 15ден 30 километрге чейинки аралык деш жөндүү.
АЯ —
(Ая уят болгон соң — 7426) —
— (ар. ая — ж ыш аан, белги, керемет, аян). 1. Сырдуу белги, ж ы ш аан,
кереметтүү көрүнүш, кереметтүү сыр. 2. Ы р, ыр курамы.
АЯР —
(Аяр экен акы р деп — 6125) —
— (ар. эййари — сак, өнөрлүү, амалдуу). 1. Куу, амалдуу, ш ылуун,
мытайым. 2. Сыйкырчы, дубакөй — өзгөчө күчтүү, анын ж ардам ы менен
өзү түрдүү кебете, түргө өтүүгө, кубулууга боло турган ж ана баш каларды да
кубулта алуучу, айлана чөйрө, жан-ж аныбар, ж араты лы ш ка таасир этип,
каалаганын болтуруучу сырдуу дубаны — атайын окууну билген адам.
«Аяр» деген сөз эпосто негизинен ушул сыйкырчы — дубакөй адам маанисинде пайдаланылат.
АЯТ —
(Аят айтты курандан — 571) —
— (ар. ж екелик түрү — «ая», көптүк түрү — «аят» — ж ы ш аан, сыр,
белги, керемет, аян; өтмө мааниде — ыр) — курандын сүрөөлөрүнүн (главаларынын) ичиндеги өз алды нчалы кка ээ майда бөлүктөрү. А л ыр сабы
түрүндөгү б о л ж о л м ен ен 6 2 0 4 —6 2 3 6 сөз т и з м е к т е р и н е н , ж е сөз
түрмөктөрүнөн турат. Айрым аяттар мечит, коомдук ж айлар, ж еке менчик үйлөрдүн дарбазасынын, дубалдарынын беттерине ж азы лы п, тилек,
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ж акш ы ой, акы л-насаатты к маңыздагы мазмунунан баш ка да көркөм кооздук милдеттерди аткарат.
Эпосто, айры кча оозеки сүйлөө сөздөрүндө, аят-адис («аят — адис
сөздөрү», «аят адисте ушундай делет», «аят-адистин жолу» ж.б.) кош сөз
катары бирге айтылуу учурлары да арбын кездешет. Чынында экөө бир
маанини тую нткан кош сөз эмес — аят — негизинен куранда баяндалган
ой, ж орук-жосуп, туюнтмалар, чулу сөз, адеп-ахлакты к түшүнүктөр, эреже-көрсөтмөлөр болсо, адис (ар. хадис — ж аң ы лы к, кабар, аңгеме) Мукамбет пайгамбардын ишмердигин ж ана анын акыл-насаат сөздөрүн камтыган уламы ш тар. А ятта камты лган ойлор, эрежелер, аныктамалар кудай сөзү катары мусулмандар үчүн аткаруу милдеттүү болгон парсдык мааниге ээ болсо, адистеги маалыматтар көбүнчө сүннөттүк маңызга ээ. Ошентсе да адис исламды н принциптеринин ж ан а идеялары ны н орчундуу
бөлүгүн кам ты ган, укуктук маселелерде курандан кийинки экинчи орунда турган таяны ч — негиз болгондуктан аят менен адис катар айтылып,
экөө тең жогору бааланат. Ал эми аят — адис түрүндө айтылганда ыйык,
касиеттүү булактардан алынган ырлар, аңгемелер, маалыматтар деген маанини туюнтат.
БААБЕДИН —
(Баабедин! — деп бакырып — 12225).
1. Колдоого жөндөмдүү, кыйын абалда ж ардам берип, коркунучтан,
кы рсы ктан сактап калуу кудуретине ээ ы йы к, касиеттүү күч ээси. Айрым окумуш туулардын пикири боюнча түшүнүк Орто-Азия элдери арасында гана орун алган, сөздүн чыгыш теги Б укараны н колдоочусу эсептелген ы йы к Бакауддин олуянын ысмы менен байланыш кан. 2. Баабединдин ж олуна курмандык чалуу, курмандык, садага-кайыр берүү. Кыргыздар арасында коркунучтан, кырсыктан кутулгандык үчүн тогуз (кээде жети) токоч баабедин өткөрүү (тогуз нан жасап, тогуз адамга Баабединдин жолуна! — деп таратып берүү. Баабединди оозунган — айткан адам
өзү жебейт, баш ка адамдарга берилет, бечера — карып, жармач адамдарга
атайы алып барып берүү соопчулук эсептелет) кеңири ж айылган ырымдык салттардан. Тогуз токоч нандын ордуна тыйын, акча ж.б. берүүгө да
болот. Эмне берүү, же баабединди кандай өткөрүү Баабединди оюна алып,
анын урматына садага-кайыр берүүнү чечкен адамдын ы йы кка берген убадасына — айткан сөзүнө — ойлогон оюна ж араш а болот. Баабединди атапөткөрүүгө убада — сөз берип, бирок аны аткарбай коюу чоң күнөө •— кырсы кка алып келүүсү мүмкүн делип эсептелинет (ушуга байланыштуу эл
арасында кеңири айты лган уламыш ты н бири — «Алдаганды билбеген
алда — кандай Баабедин! — деген лакап: жолоочу кетип бара ж аткан бир
аял татаал кы ядан өтүп бара ж атканда минген аты тайгаланып, тик боордон ылдый карай кулап кетет. Атым өлдү го — деп ойлоп коркуп кеткен
аял: айланайы н Баабедин, сактай көр! — деп кы йкы рат. Кулаган ат ойго
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жетип, ордунан туруп, силкинип, басып кетет — эч ж ери зы ян тарткан
эмес экен. Ойго түшүп, атына минген аял «алдаганды билбеген, алда кандай акылсыз Баабедин эле» — деп желдирип, ж олуна түшөт. Бирок көп
узабай аты түз эле ж ерден мүдүрүлүп кетип, буту сынып, аял талаада
калат). 3. Согуштук ураан, согуш ка кирген жоокерлер атайы н ураан катары пайдаланыш ат («Баабедин! — деп бакырып»). Баабедин — деген
сөздү согуштук ураан катары пайдалануу — ага кайры луу, атын атоо
«Баабедин колдосун!» — деген маанини туюнтат.
БААША — (пааша) —
(Акунбешим бааш ага — 1279) —
— (бай. ир. пати — өкүмдар; ир. ш ах — өкүмдар, падиш ах — өкүмдарлардын өкүмдары дегенге ж акы н маанини туюнтуп өзгөчө чоң мансап
ээсин түшүндүрөт) — өкүмдар, бийлик ээси, кээде баш чы, баш каруучу
маанисинде да колдонула берет — бийлик, аскердик мансаптардын эң
жогоркуларынын бири — канга чамаалаш , андан кийинки мансап, кээде
экөө укукташ катары, аралаш атала берүү учурлары да кенен ж олугат,
мындай учурда ал мансап ээси чоң бааш а («Акунбешим чоң бааш а») экендиги атайылап эскерилет. Бааш а титулу эпосто көбүнчө аскер башчыларына карата колдонулганда генерал — дегенге чам аалаш , маанилеш туютманы, ал эми аймак баш каруучусуна карата колдонулганда генералгубернатор дегенге ж акы н маанини берет.
Бааш а менен бадыша терминдери түпкү теги бир болгону менен эпос
боюнча чоң айырмасы бар түшүнүктөргө жатат. Бады ш а эң ж огорку бийлик ээси, алгач байыркы иранда пайда болгон бул титулду Осмон империясынын өкүмдары алып жүргөн. Эпосто бул наам менен кы тайларды н
башкы каны Эсенкан аталат. М анаска карата да колдонулган учурлар
кездешет, бирок анда бийлик ээсинин наамына караганда эпитеттик маңызга ээ сөздүн милдетин аткарат.
БАГЫМДАТ —
(Багымдат намаз окушуп — 19374) —
— (ир.бамдат — таң, таң жарыгы) 1. Ислам динин туткундардын — мусулмандардын парз катары күнүгө беш жолу окуй турган намазынын биринчиси — эртең менен эрте таң жарыгы менен окула турган намаз. 2. Убакыт
өлчөмү — чени — эртең менен эрте, тандын үрүл-бүрүл алгачкы жарыгы.
БАДАНА —
(Бадана соот ж амы ны п — 14775) —
— (ир. баден — дене, бүткөн бой). 1. Баатырлар кийүүчү бүткөн бойду —
денени кынаптап ж асалган ок өтпөс кийим-соот. 2. Кээде кымбат баалуу
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кездемеден, кооздолуп тигилген сырт кийим — тон да бадана деп атала
берет («Бадана кийип балкылдап»).
БАДИРЕК —
(Манас деген бадирек — 1223) —
— (ир. бэдрэг — теги жаман). Тилдөө, ж е кемсинтүү максатында айтылуучу сөз. М ааниси боюнча: 1. Кара нээт, орой, айбан, акм ак, бузуку.
2. Тексиз, теги ж аман. 3. Онбогур. Ушул маңызда кээде эр жүрөк, кайраттуу, ж алтанбас, баатыр деген түшүнүктөрдүн ордуна колдонулган учурлар да кездеш ет («Манас деген бадирек» — уш уга ж акы н үлгү).
БА ЗИ Л —
(М акулукаттын баарысын
Базилинде колдогон — 340—341) —
— (ар. фазл — ырайым, мээрим). 1. Ж акш ы лы к, жумш ак мамиле,
мээрим, боорукерлик, ырайымдуулук. 2. Кадыр-барк, абийир, мыктылык,
артык сапат. 3. Кээде керемет, касиет маанилеринде да колдонула берет.
БАЙГАМ БАР — (же пайгамбар) —
(Ак байгамбар Мустапа — 15046) —
— (ир, пэйгэмбэр — өкүл, кабарчы, чабарман). 1. Адамдар арасында
дин таратуу, анын негизги маңызын чечмелеп түшүндүрүү үчүн жаратылган — ж ары к дүйнөгө жиберилген Кудайдын өкүлү. Арабча «наби» (кудайдын атынан кабардоочу), расул (элчи, өкүл) — кудайдын буйругун —
айткандары н кабардоочу өкүл-элчи. Терминдин кенири ж айылган жана
ж алпы кабыл алынган мааниси — кудайдын элчиси, Мукамбет ушул ат
менен (расул Алла) аталат. Куранда берилген маалыматтар боюнча пайгамбарлардын эң алгачкысы Адам, акы ркы сы Мукамбет. Пайгамбарлар
көп деп эсептелинет, куранда алардын ж ы йы рм а сегизинин аты аталат.
Өзгөчө белгилүү пайгамбарлардын өз ысымдарынан баш ка да атына кошо
айтылуучу сыпаттама лакап аталыш тары бар: Ибрагим халил Аллах (Алданын досу), Ы йса рух А ллах (Алданын руху), Мукамбет расул Аллах
(Алданын элчиси) ж . б. Мукамбет пайгамбардын атына дайым дээрлик
кош о айтылуучу эпитет аталыш тын бири мустапа (тандалган — башкалардын арасынан өзгөчө орунга коюлган, жогору бааланган). Айрым пайгамбарларга асмандан кудай тарабынан жиберилген ы йы к ж азуу түшкөн.
Мисалы: М усага ат-Таура, Даутка (Дөөт) забур, Ы сага инж ил. Мукамбет
мустапага куранды н сөздөрү периште аркы луу жеткирилген.
Куранда пайгамбарлар кадим ки жердеги ж аш аган адамдардан экендиги, негизги маңызы ж актан алардан айырмаланбастыгы, бирок кудайдын ж акы п адамы экени айтылат. Пайгамбарлар терең акылы, жашыруун сы рларды билип, көзү ач ы к ты гы , керем ет иш терди ж аратууга
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жөндөмдүүлүгү менен өзгөчөлөнүшөт. 2. Өтмө мааниде: бардыгын алдын
ала билген ж етик акы л, олуя, көзү ачы к. 3. А кылман адам — деген мааниде да колдонула берет. Бул учурда көбүнчө адамдын акы лм анды гы пайгамбарлыкка салыш тырылуу түрүндө берилет. Мисалы: Кошой, Б акайга
карата пайгамбар чалы ш кары я, же пайгамбар чалы ш олуям ж .б.
БАЙ —
(Коң дегени өз аты,
Бай дегени амалы — 21084—21085).
Бай — деген термин ж алпы га кеңири белгилүү көптүктү, молдукту
туюнтуучу, (кенге бай айм ак) ж е бул ж е тигил ж еке адамдын оокаттиричилигинин, мал-мүлкүнүн көптүгүн (Ж акы п бай) көрсөтүүчү маанилеринен баш ка да кожоюн, ж е башчы — башкаруучу дегенди туюнтат (бул
аялдын байы — эри, күйөөсү маанисинде, айылдын байы — айылдын
ээси, башкаруучусу, бийлөөчүсү маанисинде). Кыясы Коңурбайдын ысымынын Коң — дегени өз аты , бай — дегени амалы (мансабы) дегенде
манасчы сөздүн ушул «кожоюн» (господин) дегенди тую нткан маанисин
айтып ж атат өңдөнөт. Коң төрө — Коң бай деш төрө — баш каруучу —
кожоюн Коң деген туюнтмада болушу мүмкүн. Б алким кы тай тилинде
«бай» титулдук маңы зга ээ болушу да ыктымал.
БАЙМАН КҮРҮЧ —
(Тиши байман күрүчтөй — 20580).
Өңүнүн актыгы, субагай келген дандарынын кезектиги менен айырмаланган күрүчтүн өзүнчө сорту.
БАЙТАЛМАН —
(Нурзулман деген байталман — 7289) —
— (ир.). 1. Эч кимге керексиз, баары баш тарткан, баары таш тап
кеткен. 2. Эч нерсеге ж араксы з, айласыз жаман. 3. Ж ексур, ж ек көрүмчү.
БАКАЛОО —
(Кетпесин — деп бакалап — 19961).
1.
Пааналап жүрүү, каралап жашоо, каралап жүрүү. 2. Кароо, көзөмөлдөө,
байкоо, сыртынан кайтаруу. 3. Кээде жол чалуу, жол кароо, душ ман келе
турган ж акты көзөмөлдөп байкоо маанилеринде да айты ла берет.
БАКШ Ы —
(Бакш ы болуп кеттиңби? — 18950) —
(санск. бахши — мугалим, насаатчы).
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Кара күчкө ж ата турган ж ин колдоочулары — чымыны бар деп эсептелген адам. Анын жөнөкөй адам көрө албаганды ж ана болочоктогу, же
алыстагы болуп жаткандарды көрө, биле ала турган көзү ачыктык сапаты
бар делинет. Ж ин ооруларын айыкты руу үчүн, же төрөгөн аялды кара
басканда бакш ылардын жардамына кайры лы ш кан. Алар өзүлөрү билген
м аги ялы к күчкө ээ деп эсептелген сөздөрдү айтуу — ырдоо жана бий
кы ймы лдары н элестеткен ар түрдүү кыймыл-аракеттерди жасоо (үй ичинде оорулууну тегерене чуркоо, үстүнөн секирип өтүү, уруу, чабуу сыяктуу
кы ймылдарды көрсөтүү, кээде таяк, камчы менен чабуу ж.б.) аркылуу
оору ээсине, оорулууга таасир этүү далалатын кы лы ш кан.
Б акш ы лар кара бакш ы, же кара жиндүү бакш ы (кээде кутурма бакшы — деп да аталат) ж ана ак бакш ы деп бөлүнүшөт. Кара бакшы күчтүү
деп эсептелет. Анткени ал бийлеп боз үйдүн чамгарагына чыгып, кызарты лган темирди тили менен ж алап, өзүн жоготуп коюу абалына келип
бакш ы лы к кы лат, көбү бакш ылыктын аягында талып жыгылыш ат. Ак
бакш ы тынч, акы ры н аракеттенет — көбүнчө эмчилик-домчулук ырымж ырымдарды иштейт.
Б акш ы лар эл арасында эмчи-домчулук, кээде табыпчылык менен да
кесип кы лы ш кан.
Кыргыздардын бакшылары өнөр-сапаты ж ана аткарган милдеттери жактан Сибирь элдериндеги шамандар менен окшоштук, жакындыктары көп.
БАЛИГЕР —
(Балигерлер билиптир — 18354) —
— (ар. фал — сыйкыр, төлгө). Бал, ж е бал китеп — сыйкырдуулук
касиети бар китеп, кээде болочокту алдын ала кабарлоочу атайын китеп.
Бал ачуу-сыйкырдуу китепти ачып, окуп керектүү маалыматтарды, кабарды алуу-билүү. Күзгүгө (кыргыздарда далыга), сууга ж . б. карап төлгө
тартуу — болочокту божомолдоп айтуу, кабар, маалымат берүү. Көзү ачыкты к кы лы п болгон, ж е болочок иштерди айтуу. Балгер — бал китеп ачуу
жөндөмү бар адам, төлгөчү, көзү ачык ж . б. маанилеринде.
БАЛЕК — (же палек) —
(Тогуз кабат балекти - 8128) —
— (ар. фэлек — асман, асман мейкиндиги же асман бийиктиги, же
асман катмары ). Асман, асман катмары , асман бийиктиги.
Кы ргы здар асманды да, ж ерди да ж ети, кээде тогуз кабат катары
айта беришет (кененирээк к. «Манас» II китеп, 702-6.)
БАНДУЛУ —
(Бандулуга барганым — 1749).
1. Кабар, белги берүү максаттарында пайдаланылуучу, үнү алыс жерге
угула турган чон коңгуроо («Бандулуну уруптур»). 2. Чон коңгуроо орно586
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тулган бийик ж ай, кээде мунара («Бандулуга киргени»). Эпосто бандулу
мындай мүнөздөлөт.
«Байкап кара буларга,
Бандулу деген мунара,
К ак карагай алдырып,
К андык уста салдырып,
Баш ж агы нан жүз жерге
Банар чы рак жандырып,
А лачы к үйдөй коңгуроо
Ага барып тагуучу,
Ар тараптан жоо келсе
Бандулуну кагуучу,
Төрт күндүк жерге угулуп,
Төрөлөрү баруучу.
Коңгуроосу колодон »...
БАНУМ —
(Банум ш аар Кебилди — 13527).
БАҢБАҢ —
(Баңбаң башчы Түкүрүк — 17546) —
— (кыт. ван — князь). Эпос боюнча мурас катары өтүүчү, ж е аткарган
ишине, кызмат ордуна ж араш а бериле турган жогорку орундагы мансаптык наам. Калмак, кытайлардын баш каруучуларына карата айты лат. Мааниси жана орду боюнча кандан кийинки даража.
БАРАНДА — (же баранды) —
(Баранды менен чаранды — 7816) —
— (ир. паранда — куш , канаттуулар). Канаттуу ж ан-ж аны барлар.
Эпосто көбүнчө илбээсин, суу куш тары, ж е майда канаттуулар маанисинде жолугат.
БАРАҢ —
(Бараң мылтык атылып — 12073).
1. Пистон менен от алдырып атылуучу эски кара м ы лты ктарды н бир
түрү. Ичи сайлуу болгондуктан огу алы ска учкандыгы, түз тийгендиги
аркылуу жогору бааланып, баркталган. Аталыш ынын теги чет элден-батыш европадан — Ф ранциядан (Ф ранк-француз, Ф ранция, ж е ж алпы эле
Франция ж ак — батыш европа тарап) келген мылтык — дегенди туюнтуудан чы ккан. 2. Эл аталыш ы («Маңдай ж акта бараң бар, мага атыш ар
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душ ман далай бар»). Ф ранк — баран — Ф ранцуз эли, же ж алпы эле
батыш европа эли (кененирээк к. «Манас»; II китеп, 703-6.).
БАРГӨЙ — (баркөй) —
(Бадыш алык баргөйү — 17026).
1. К алканч ж ай, ысык-сууктан сактоочу баш маана, көлөкө. 2. Өтмө
маанидэ: дараж алуу адамдын колдоосу, ж акш ы лы к-ж ам анды кта сүйөнч,
калканч болуу 3. Ж огорку авторитет, даңк, сыймык, бедел.
БА РЙ К —
(Алтындан барик чынарга — 18906) —
— (ир.бэрг) — ж албы рак, бүр.
БА РЧ А —
(Барча, буулум, дүрүйө — 1533).
(Барча журт кылган урматың — 9636).
1. Бүт, баары, бардык. 2. Бөлүк, кесинди, үзүндү, майда (ир, парче).
3. (ир. парча) — саймаланып токулган баалуу кездеменин түрү.
БАТИР —
(Короо салбай канчасы
Батирге кирип калган тим — 6530—6531).
А кы сы н төлөп бирөөнүн үйүн, же үйдүн кандайдыр бөлүгүн (бир же
бир нече комнатаны) убактылуу пайдаланып туруу.
БАТМАН —
(Нече батман, нече бут — 243) —
— (ир. батман). Оордук өлчөм. Болж ол менен төрт пуддан он алты
пудга чейинки оордук чен. Кыргыздарда батман өлчөнүүгө мүмкүн болгон
оордук чендин ж еткен чеги — андан жогору турган оордук чен жок.
БА ТЫ Л —
(Батыл болор диниңер — 233) —
— (ар. бател — ж алган, опаасыз). Ж алган, туура эмес, убактылуу,
түбөлүктүү эмес. Эпосто көбүнчө диндик ишенимдерге карат колдонулат
да, исламдан баш ка диндердин — иш енимдердин баары батыл дин —
туура эмес дин, ж алган дин — делип эсептелинет. Кээде эски дин, мурдагы дин (ислам түшүнүгү пайда болгонго чейинки ишенимдер маанисинде) — деген түшүнүктө да колдонула берет.
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БАТЫН — (же батин) —
(Батыны ачы к А йкожо — 2432).
— (ар. батин, ир. батен — жаш ыруун, жабык, ич ж агы ). 1. Батыны
ачык-жаш ыруун сырды көрө билүү, же ички дүйнө, ж аш ы руун сырга ээ
болуу — көзү ачы кты к. 2. Өтмө мааниде: көрөгөч, акылман.
БАШАРАТ — (же бишарат-бешарат) —
(Эч баш арат көрө албай — 7715).
— (ар. бешарат — белги, сыр). 1. Сырдуу белги, касиеттүү аян. 2. Кээде касиет, кудурет маанилеринде да колдонула берет («Башаратын көрөлүк» —
11557-сап ыр ж. б.).
БАЯС —
(Кылыч куйрук баяс бар — 16710).
Турмушта учурабаган, жөө ж омоктук — мифтик айбан. Эпос боюнча
азуулуулардын — төрт аяктуу жырткыч жаныбарлардын ичиндеги күчтүүсү
жана өзгөчө коркунучтуусу.
Эпосто «залим» (зордукчул, адилетсиз, таш боор, кара мүртөз, ырайымсыз маанилеринде) — деп атап, өзгөчө зыяндуу, бардыкка коркунучтуу кара күчтүн — тескеринин ээси катары бул элеске чоң маани берилет.
Мунун ачык далилин Манас баатырга Мукамбет Мустапа өзү атайы лап
белекке келтирген, адилеттик, ж акш ы иш үчүн кы зм ат кы лууда пайдаланылуучу куралдарды — өзгөчө курч кы лы ч Ач албарс менен касиеттүү
мылтык А ккелтени эң алды менен уш ул коркунучтуу ж ан ды кка карш ы
колдонгондугунан да көрүүгө болот. Бул атайын мааниси бар, ж ы ш ааналык белгиге ээ аракет — пайгамбардын тапшыруусу менен узак ж ы лдар
бою күтүп жүргөн Абунасыр — А йкожо издеп келип таап, аманат берген
мылтык менен кы лы чты — жоого карш ы ишенимдүү куралдарды алган
Манас аларды биринчи болуп эпикалы к душман өкүлдөрүнүн бирине, же
«каапыр» аталган адам өкүлдөрүнө эмес, кы лы ч куйрук баяска карш ы
колдонот. Анткени ал залим — бир эле кы йкы ры гы менен ж ети жүз он
төрт кулж аны — ж азы к сы з, зы ян ы ж о к ж андарды зары лд ы гы ж о к
өлтүргөн коркунучтуу, бардык жандуу ж ан-ж аныбарларга зыяндуу күч.
Ж адаса жолборстун эң чоңу тайбас да андан коркуп качы п, отко-ж ары кка
келип, адамдарга корголойт. Манасчы бул жаныбарга чоң маани бергендигине анын көрүнүш турпаты деталдаш тырылып, кеңири сы патталы ш ы
да (ажыдаар, алпкаракуш , арстан, жолборс ж .б. жандар эскерилгени менен кеңири сыпаттама берилбейт) күбө:
Чагарактап куйругу,
Ж агж айы ңкы төшү бар,
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Так чыныдай көзү бар,
Кыңш ылаган үнү бар,
Кызыл сур келген жүнү бар.
Чоң казандай башы бар,
Уя баскан айгырдын
Куйругундай чачы бар.
Көкүрөк жүнү самсаалап,
Көчүк ж агы тарбайып
Ж ы пж ы лаңач санталак.
Азуу тиш и бир кары ш ,
А лкы мы бар бир кучак,
А зууларын карасаң —
Өткүр болот — курч бычак,
Капталында калы бар,
Моюн менен шилиде
Кере кулач ж алы бар.
Чоңдугу бар өгүздөй,
А як басса адамдай,
Капталында канат бар,
Куйругунда кы лы чы ,
Ж елдей учат ж елиш и,
Ж аңы экен ушу келиш и.
Тырмактары арбайып,
Оозу жаман алж айып.
Ж ерди басса айбандай,
Көчүк жагы н караса
Алгыр кыраан тайгандай,
Баш ында мүйүз көрүнөт
Найзадан мурун сайгандай»
Сыпаттамага караганда айбан сырткы көрүнүшүндөгү көп белгилери
ж актан арстандын эркегине жакын-окш ош . Бирок капталдарында канаты, баш ында мүйүзү бар, куйругу кылыч.
Канаттуу жолборс, канаттуу арстан дүйнөдөгү көптөгөн элдердин мифологияларында эскерилген жандыктардан. Түспөлү боюнча арстанга окшош, эки канаты бар, куйругу кы лы ч жаныбар уйгур элинин мифологиясында орун алган. Ал уйгур элинин иш ениминде беш иктин, бешикте
ж аткан баланын коргоочусу-мээримдүү, пайдалуу күч-дух. Ошон үчүн анын
элесин — ж ы гачтан, ж е чоподон ж . б. ж асалган айкел турпатын — кутун
беш икте ж аткан баланын баш ж агы на илип, же ж аны на коюп коюу салты бар.
Эпостогу баяс же кы лы ч куйрук байы ркы элдик түшүнүк-ишенимдердин өзгөргөн түрдө бизге ж еткен көрүнүштөрүнүн бири.
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БЕГҮШ — (же бехуш) —
(Бегүш болуп жатасы ң — 7257) —
— (ир. бей — ж ок, же ж октукту билдирүүчү «сыз» уландысы; хуш —
акыл-эс, аң-сезим, сезим) — 1. А кылын жоготуу, эсинен тануу, эси ооп
калуу, эч-учун билбей калуу, талы п калуу, эси оош, эс-мас болуу. 2.
Кээде өтө ш аш ып калды , эмне кы лары н билбей калды , өзүн өзү жоготуп
койду маанилеринде да колдонула берет.
БЕДӨӨ —
(Ж алпы бедөө тобурчак — 11120) —
— (ар. бадауин — чөлдүктөр, чөлдүн жаш оочулары). 1. Чөлдө жаш аш кан, көчмөн араб урууларынын ж алпы аталыш ы. Мал чарбачы лы гы менен ж ан сакташ кан. 2. Бедөөлөр — чөлдүк көчмөн арабдар өстүрүшкөн
жылкынын өзгөчө тукуму. Ал ж ы лкы лар чыдамдуулугу, күлүктүгү, сымбаты менен айырмаланып, м ы кты күлүк катары жогору бааланган.
БЕЙИШ —
(Ж аннат бейиш ж айы бар — 7242) —
— (ир. бехешт, ар. ал — жанна-бак). 1. Бул дүйнөдө кудайдын бардыгын, бирдигин, улуулугун таанып, ш арият жолун сактап, такы ба жүрүп,
соопчулук иштер иштеп, тескери жолго барбаган таза адамдар — күнөө
кылбагандар тиги дүйнөдө — түбөлүк ж айда ж ыргап ж аш оо үчүн А лда
тарабынан атайын даярдалган ж ай. Ислам түшүнүгүндө бейиш көптөгөн
булактары, аккан суулары, көлдөрү бар, салкы н, саябандуу бак. Суулары
бал, сүт, шербет, жыгачтарында анар, курма ж .б.) жемиш тер өсөт. Бейиштин бир канча түрлөрү бар (сегиз бейиш бар делет).
Эпосто бейиш абасы ж ы пар, суусу бал, өскөн ж ы гачтары каухар, ал
бактагы куш тары менен чы м чы ктары нур, тамдары ж ак у т, ары гы нда
шербет аккан, суу түбүндөгү таш тары бермет, ш уру болгон укм уш туу
жыргал ж ай катары сыпатталат.
Бейиш жөнүндөгү түшүнүк исламдан баш ка негизги диндердин көбүндө
орун алган. 2. Ж ы ргал ж ай. 3. Ж ы ргал турмуш, ж ы ргал ж аш оо, ж ы ргалчылык.
БЕЙКАРАР —
(Бейкарар сөздү сөздөп ал — 21319).
БЕК —
(Алтымыш киш и бий экен,
Алтоо датка бек экен — 14530—14531).
Терминдин түпкү теги «бий» түпгүнүгү менен тутумдаш (бий-бей-бек).
Орхон жазууларында орун алган маалыматтарга караганда «бек» мансап591
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ты туюнтуучу термин катары кыргыздар арасында V—VII кылымдарда
эле кен и р и ко л д о н у л ган . А лгач к ы м аан иси бир уруунун баш чысы,
бийлөөчүсү. К ийин түрдүү тарыхый ш арттарда терминдин мааниси өзгөрүп
турган. Көпчүлүк түрк элдеринде кандан кийинки мансап орду. XIX кылымда, айры кча Кокон хандыгынын тушунда ш аар башкаруучусу да бек
атала берген. Кээде «бек» мырза, кожою н маанилеринде да колдонула
берет.
БЕКЕТ—
(Сегиз бекет арасы — 21712).
А ралы к өлчөмү. Кыргыз турмушунда орустардын таасири менен пайда болгон түшүнүктөрдүн бири. Бекет — турак ж ай, почта кызматкерлери, почта ж е жүргүнчүлөр ташуучу адамдар ж айгаш кан турак жай. Болжол менен 20—25 километр аралык (ат менен жүргөн адамга бир күндүк
жол чамасындагы аралы к, бекеттер бири биринен ошондой аралыкта курулуп жайгаш уучу).
БЕЛДЕМ ЧИ —
(Белдемчи темир байланып — 19480)
1. Баасы кымбат, сапаттуу калың кездемелердин (баркут, чий баркут,
плюш, нооту, кы м кап ж. б.) биринен кооздоп жасалуучу аялдардын кийими: белден ылдый тартылып кийилет, бир ж ак капталы ачык, көбүнчө сый
кийими катары пайдаланылат. Этеги ж азы , жогору ж агы кууш келип,
ш ырылган, кооздолгон каш ат коюлат, белдемчинин этеги, бети, жээктери
саймаланып, шуру-бермет, күмүш кооздуктар менен кооздолот, кашатына,
этегине кундуз ж. б. баалуу тери карматылыш ы да мүмкүн, жука жибек
кездеме менен ичтелет. 2. Баатырлардын жоо кийиминин түрү — белден
ылдый тартылуучу аялдардын кийими түрүндө ж асалы п, негизинен ок,
кы лы ч ж . б. куралдардан калканч катары сактоо милдетин аткарат. Чарайна, соот кийим катары кийилип, көкүрөк тарапты коргосо, белдемчи бел
кырчоодон тизеге чейинки мүчөлөрдү коргоп-калкалап турат. Баатырлардын белдемчиси көбүнчө металлдан — темирден жасалат делет. Буга караганда ж алпак темир түрүндөгү бири-бирине адамдын кыймыл аракетине
тоскоолдук кылбагыдай кылынып бириктирилген куралган, же булгаарыга, кайы ш ка бекитилген — кийим түрүндө иштелсе керек.
БЕНДЕ — (же пенде) —
(Сен ж араткан бендеңиз — 287) —
— (ир. бенде — кул). 1. Кул (кудайдын кулу маанисинде). 2. Адам,
киш и. 3. Бечера, алсыз, күчсүз, мусаапыр, бирөөгө көз каранды, карааркөрөөрү ж ок, байкуш маанилеринде.
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БЕРБЕРДИГЕР — (же барбардигер) —
(Бергениңер так ошол
Бербердигер акысын — 321—322) —
— (ир. парвардигер — жаратуучу) — Алданын эпитет ысымдарынын
ф и. Көбүнчө Алда, кудай, ж араткан — деген сөздөр менен кош о айты1Т да ошол Алда аттарынын маанилеш синоними катары А лда, кудай
аанилерин туюнтат. Формасы ж актан барбардигер, бербердигер түрлөрүндө
»алаш айтыла берет. Эпосто «бербердигер» үлгүсү алда кан ча көбүрөөк
(зигет, ошону менен бирге эле кээде «барбардигер» түрүндө айты луу да
(здешет. А йрыкча ыр саптарындагы үндөшүү, уйкаш ж . б. таламдарга
!айык бербердигер эле эмес, барбардигер катары колдонуу да адаттагы
рүнүштөрдөн. Эки үлгүнүн маанисинде айырма ж ок. Эпосто Алданын
итет ысымдарынын арасынан «кудай» дегенден кий ин ки өзгөчө көп
>луккан үлгү бербердигер-барбардигер.
БЕРИШТЕ — (периште) —
(Бекер көрүп жебеңер
Бериш тенин таягын — 311—312) —
— (ар. малаика, ир. фереште — жиберилген). 1. Алда тарабынан жагылган үч акылдуу ж анды кты н бири (берки экөө адам менен жин).
зурактан жуурулган адамдардан айырмаланып периштелер оттон (нур[) жаратылган. Периштелер Алданын буйругу менен түрдүү тапш ырма>ды аткарып кызмат кы лы ш ат — кудайдын элчилери ж ан а кызмат>лери. Алар эң көп, бирок төртөө мукараб (ар. могеребб — ж акы н ,
ак, ишеничтүү) периштелер деп аталыш ып, А лдага ж ак ы н туруш ат
фейил, Жебирейил, Мекейил, Ы срапил. 2. Өтмө мааниде: айыпсыз,
өөсүз, таза.
БЕРМЕТ —
(Зумурут, бермет, көөкардан — 7275) —
— (ир. мерварид) — 1. Ак түстүү асыл таш. 2. Седеп, шуру.
БЕШИМ —
(Манас келген бешимде — 11400) —
— (ир.) — 1. Мусулмандардын милдеттүү түрдө күнүгө беш жолу окуй
ан намазынын экинчиси. 2. Убакыт мезгили (бешим намазынын атыалынган) — түш ооган убак. Бешим эрте бешим, кеч бешим делип да
ат. Эрте бешим чак түштөн өткөн убак, кеч бешим кечке ж акы н
ил.
25
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БИЙ —

(Алтымыш миң үй экен,
А лты киш и бий экен — 14529— 1430).
1. М ансаптык наам — уруунун, аймакты н, өзүнчө чоң топтун башкаРУУчусу, ж етекчиси. 2. Эл арасында калы сты гы менен белгилүү болгон
кады рлуу адам. 3. Атайын ш айланып, топто доо, чыр-чатактарды чечүүдө
калы сты к кы луучу — бүтүм чыгаруучу адам.
БИ ЯБА Н —
(Ой биябан чөл жерде — 6634) —
— (ир. би-жоктукту билдирүүчү «сыз» мүчөсү — ж ок, аб-суу-суусуз,
суу ж ок) — суусуз ж ай, чөл, какш ы ган кумдуу талаа.
БОРОСТОЙ —
(Боростойдон бири жок — 2958) —
(орус. простой) — 1. Ж өнөкөй, жупуну. 2. Карапайым.
БОТО — (же бото кур) —
(Мойнуна бото салынып — 6956) —
— (ир. пута) — 1. Орто кылымда Самарканда пахтадан токулган кездеменин бир түрү, ага алтын ж ип кош улуп согулган, андан кур, селде
ж асалган. 2. Кооздолгон баалуу кур, жибек кур. Кур катары пайдаланылган ж оолук, чүпүрөк, кездеме да бото кур деп атала берет.
БӨРҮ ЖОЛДУУ
(Бөрү жолдуу эр Манас — 4138).
1. Азуулуу ж ы рткы ч айбандардын ичинен бөрү тобокелчил, жалтанбай
өз душ манына, ж е жемине тиши менен кол салган баатыр (жан-жаныбарларда өзгөчө аянычтуу, сактоону талап кылган мүчө көз деп эсептелинет.
Төрт аяктуу жырткычтардын белгилүүлөрүнөн болгон чоңдору, күчтүүлөрү
арстан, жолборс, илбирс ж . б. душманына да, жей турган жемине да көзгө
ж акы н турган мүчө оозу менен тиштеп кол салбай, колу менен чапчып
илип ыргытып, ж е уруп кол салышат) жаныбар эсептелинет. Ошон үчүн аң
уулоодо жолдуу болуп, ак жолтой саналат. Ж олу ачык, жолдуу, дайым
иш и оңунан чы ккан адамга карата бөрү жолдуу делиш уш ул ишеним
түшүнүккө байланыш кан. 2. Тобокелчил, жоомарт, колу ачык адам.
БУЛААН — (булоон) —
(Булаан кы лы п каапы рды — 3770).
1. Түгөнбөгөн, артынан толукталып турган. 2. Булоо чыгып көп төгүлгөн
кан (мал көп союлганда, көп кийик атып алы п союуда канды булоон
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болду делиш — аккан ж ы луу кандан булоолонуп буу чыгуу менен байланыштуу).
БУРАК АТ —
(Бурак атын токутуп,
Ж аназасы н окутуп — 6348—6349) —
— (ар. албурак-жаркылдоочу). 1. М ифтик канаттуу тулпар. 2. Мукамбет мустапа пайгамбардын учуп жүрүүчү кереметтүү унаасы. 3. Өлгөн адамдын тирүүсүндө минип жүргөн атын ж арак-ж абды гы, ээр-токуму менен
жаназа окуган молдого берүү ырымы-өлгөн адамдын тиги дүйнөдө керегине жароочу — минүүчү аты. 4. Өтмө мааниде: талбас, чарчабас күлүк ат. 5.
Кээде жалпы эле мингич, унаа маанисинде да колдонула берет.
БУРКАН —
(Буркандын баары бизде бар — 165) —
— (кыт. бвур-будда, түрк. монг. -хан-кан) — 1. Будда кан (башкаруучу будда, бийлик жүргүзүүчү будда маанисинде). 2. Кудай катары эсептеп
сыйынуучу айкел, сүрөт. 3. Эпосто калм ак, кытайлардын кудайы — кудай түшүнүгүн туюнткан термини.
БУРУТ — (Кээде «мурут» катары да айтыла берет) —
(Алтайдан келген буруттун — 1164) —
— (кыт. бу-ли-ти — күнөөлүү, чыккынчы, дин безер, динден чыккан) —
эпосто кытай, калмактардын кыргыздарды кемсинтүү, мазактоо максатында аташы. Кыргыздар өздөрүн эч качан бул ат (бурут) менен аташ кан эмес.
БУТ —
(Коргошундан эритип
Куюп алган бут экен — 191— 192) —
— (санск. будх — аң-сезимдин уктоо караңгы лы гы нан ойгонуп, дин
менен тунукталган абалы, ир. бут — идол, айкел, сүрөт). 1. Буддизмди
негиздөөчү Гаутама Ш ахья Мунин эпитет аты. 2. Буддун ар түрдүү металлдардан (алтын, коло, ж ез, чоюн, темир ж . б.), эпос боюнча көбүнчө коргошун, же калайдан к ал ы п к а куюп даярдалган адам турпаты ндагы сыйынуучу сүрөтү. Коюлган ж айы на, ээси ким экендигине ж араш а кооздолушу (эпосто кан сарайындагы атайы сыйынуучу ж ай га кою лган буттун
башы алтын, тиш и бермет, көзү көөкар, ж акут ж . б. делип мүнөздөлөт)
мүмкүн. Ошондой эле көлөм ж агы нан да ар түрдүү өлчөмдө. Чоң сарай,
атайын ж айга орнотулуучу зор көлөмдүүсү ж ана дайым өзү менен кошо
ала жүрүүгө (коюнга катып, же моюнга тагып) ы лайы кталган кичинелери
38*
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да болот. Ж ан га сактап, өзү менен кошо ала жүрүүгө ы лайы кталган кичине үлгүлөрү «кут» аталат. («Кутун катып койнуна, асып алып мойнуна»).
Кыргыздардын өз түшүнүгүндөгү «кут» иш еними менен бир эмес, бирок түпкү тегинде байланыш болушу да ы кты м ал (кыргыздардын эриген
коргош ун түрүндөгү көлкүлдөгөн түндүктөн коломтого түшүүчү, көрүнүшү
боюнча эриген коргош ун менен коргош ундун калды гы ны н — богунун
кош улмасын элестеткен куту менен эриген коргошундан куюлуп даярдалуучу бутту салыш тыр).
БУТА —
(Буулум, бута, чүчтөнү — 6728).
Кымбат баалуу жибек кездеменин түрү.
БУТКАНА —
(Бутканалар бузулган — 7925) —
— (ир. бут-будданын айкели, сүрөт, идол; хане — үй) — Бутка (буддага) табынуучу атайын ж ай, үй ибадаткана.
БУУЛУМ —
(Барча, буулум, дүрүйө — 1544).
1. Баалуу калың кездеменин бир түрү. 2. Буулумдан тигилген сырт кийим.
БЫ Ш АРА Т — (бишарат) —
(Быш араттуу ж ан экен — 9472) —
— (ар. беш арат — белги, сыр) — жөнөкөй эмес, сырдуу, касиеттүү.
БЫ Ш ТАН —
(М ыктылап быштан тартыш ып — 11975).
Ээр-токум жабдыгынын бөлүктөрүнүн бири. 1. А тка токулган ээрди ат
үстүндө кармап-бекитип турган кайы ш кур-басмайыл. 2. Ээрдин үстүнө
салы нган көрпөчөнүн алды-артын ээрге кы нап бастырып турууга ылайы кталган кайы ш же быш ык ж иптен өрүлүп даярдалган анча ж азы эмес
ж у ка кур.
ГАБИРЕТ —
(Арт ж агы нан намаздын
Габирет бата баштады — 48—49).
ГЫ РШ Ы Ы ГЛЫ КҮРСҮ ЛӨГ —
(19508 — сап).
(Аршы аглы күрсү лөг — деген ат менен ошол орунга берилет)...
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ДААРАТ —
(Алып даарат суусунан — 12667) —
— (ар. вуду, ир. тахэрэт — жуунуу, тазалануу) — намаз окуур алдында белгилүү тартипте, атайын эрежелерге ылайы к жуунуп, тазалануу актысы. Бир намаз окугандан кийин экинчи жолку намазга чейин даарат
бузулбаса даарат алынбайт.
ДААТ —
(Кудайга даат кылдым — деп — 9352) —
— (ир. дат — арыз-муң, өтүнүч — суроо, тилек) — 1. Арыз-муң, өтүнүч,
тилек. 2. Тобо кылуу, сыйынуу, тилек кылуу, арыз-өтүнүчүн айтуу (кудайга).
ДАГЫРА —
(Дагыра чалып, дап кагы п — 4685).
Эки колдун манж алары менен уруп-чертип ойнолуучу доол барабан
түрүндөгү анча чоң эмес м узы калы к аспап.
ДАЖААЛ — (тажаал) —
(Дажаалдайын заты бар — 5362) —
— (ир. ал-даж ж ал — алдамчы, жалганчы ) — 1. Адам баласына каршы, кара күчтөрдүн ээси, өзгөчө каардуу ж ана ырайымсыз, түсү суук,
коркунучтуу мифтик ж анды к. Кээде ж аж уж -м аж уж түшүнүгү менен бир
катары эсептелине берет. 2. А кыр кы ям ат ж акы ндаганда чыгуучу өзүн
кудаймын деп ж ары ялаган көк эш екчен кара күчтөр ээси. Эбегейсиз зор
эшегинин бир ж ак капталы н бейиш, экинчи капталы н тозок деп ж ары ялап, бейиш деген ж агы на арак-ш арап ичип, ырдап бийлегендерди, тозогуна кыйноочуларды көрсөтүп, мени ээрчигендер бейиш ке чы гы п жыргайсыңар деп элди алдап азгырат, бузукулукка, ж ам ан иш тер иштөөгө
түртөт. 3. Өтмө мааниде: Алеңгир салуучу, өңү суук, өтө коркунучтуу
балакет, желмогуз. 4. Адепсиз, ж аңж алчы л, бейжай, уятсы з, ээ-ж аа бербеген долу, уруш чаак маанилеринде да айты ла берет.
ДАП (Дагыра чалып, дап кагы п — 4685) —
— (ир. деф) — бир бети ж аргак менен капталган, төрт бурчтуу, урма
музыкалык аспап. Дойронун бир түрү.
ДАРАСЫ —
(Акыра басым сүрөөнү
Дарасы айтып сүйлөдү — 583—584) —
— (ир. дэрэчи — көңүл ж айлануу, тынчтык табуу) — көңүл жубатуу,
көңүл жайлоо, алаксытуу, тычтандыруу.
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Д А РГ Ө Й —

(Азезилди ак таала
Даргөйүнөн кууптур — 732—733) —
— (ир. даркөй — үй, үй-жай) — 1. Карш ы алды, теке мандай, жүзү,
ж акы н айлана чөйрө. 2. Өтмө мааниде: маанай, ырайым, калканч, колдоо.
ДАТ (Ой, дат! — дешип чуулаш ып — 10669)
Кокуй!, шорум!, катыгүн!, арман! ж . б. маанилерине ж акы н сезимди
тую нткан кайгы -м уң, коркунуч, ш аш ы лы ш ты к учурларда айтылуучу
сырдык сөз.
ДАТКА —
(Алтоо датка бек экен — 14531) —
— (ир. датхоЬ — дат, арыз айтуучу) — согуш тук, көбүнчө административдик ж огорку мансап дараж аларынын бири. Кокон ж ана Бухара ханды ктары нда полковниктик (кээде генерал) чин. Белгилүү чоң аймактын
баш каруучулары на ыйгарылган. Датканын милдети ага караш туу аймактагы элдин арыз-муңун угуп, м уктаж ды ктары н ханга билдирип туруу
деп эсептелинген.
ДАШ КАЗАН —
(Даш казандай огу бар — 4577) —
— (ир. даш — чоң) — чоң казан. Аш-тойлордо эл көп чогулган учурларда тамак-аш даярдалууга ы лайы кталган өзгөчө чоң казан. Кээде андай
казанды кы рк кулак казан деп да аташ кан.
ДЕЙИЛДЕ —
(Ж убарланган дейилде — 2951) —
— (ир. шаЬи — ж ибек, тилло — алтын) — 1. А лтын зым аралаштыры лы п согулган баасы кымбат жибек кездеменин түрү. 2. Дейилдеден
тигилген сырт кийим.
ДЕМ САЛУУ —
(Дуба окуду, дем салды — 8184) —
— (ир. дэм — оп тартуу, өпкөгө аба тартуу) — оорулууга жардам берүү,
ооруну айы кты руу аракеттерине байланыш кан, ж е кандайдыр керемет,
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сыйкыр жасоо үчүн иштелүүчү салттык жосундардын бири — атайын дуба
окуп, ичине аба тартып алып, аны кайра дуба арналган адамды, ж е нерсени көздөй багыттап «сүф» деп күч менен үйлөө. Ислам дининин өкүлдөрү
Курандын айрым аяттары н, сүрөөлөрүн окуу менен дем салыш ат. Сыйкырдык, же баш ка максаттагы дем салууларда өзүлөрүнчө, м агикалы к
күчкө ээ атайын сөздөрү болот деп эсептелинет. Абаны үйлөп кургак дем
салуудан айырмаланып дарымдоодо оозго суу ууртап алып, ошол сууну
күч менен үйлөп бүркүп дарылайт. Дарымдын өзүнчө атайын сөздөрү бар.
ДИГЕР —
(Кечки дигер кезинде — 11402) —
— (ир. дигар — күн батар алды) — 1. М усулмандардын күн сайын
окулуучу беш убак намазынын үчүнчүсү. 2. Күндүн мезгили — күн батарга ж акы н калган убакыт.
ДИЛДЕ (Дилдеден жүгөн каттырган — 6946) —
— (ир. тилло-алтын) — 1. Алтын. 2. А лтын акча. 3. Өтмө мааниде:
алтындан жасалган, ж е алтын менен кооздолгон буюм-теримдер да алтын
(«Алтындан кы лы ч байланып»), дилде («Дилдеден жүгөн катты рган»)
делип атала берет.
ДИН (Элким жүрүп динди алды — 7952) —
— (ар. дин — ишеним) — аалам, жан-жаныбарлар, бул дүйнө, тигил
дүйнө, адам, он-терс, ак -к ар а, аларды н пайда болуш у ж а н а м аңы зы
жөнүндөгү түшүнүктөрдүн — иш енимдин белгилүү системага салы нган
жыйындысы. Диндер, алардын түрлөрү көп. Ал байыркы адамдардын анимизмдик, тотемдик, м агиялы к жөнөкөй маңыроо иш енимдеринен тартып, бүгүн дүйнө элдеринин көбүнө тарап, аларды кучагы на алган христиан, ислам, будда ж.б. сы яктуу татаал ж ана көп түрдүү эреже туюмдары
бар диндер белгилүү. Ж алпы диндерди негизинен эки чоң топко бөлүүгө
болот — көп кудайларга ишенүү, бир кудайга ишенүү. И слам да көп кудайларга карш ы күрөштөн пайда болгон дин.
ДИҢСЕ —
(Отого диңсе сайынып — 6804) —
— (кыт. диңсе — мончок) — баш кийимдин төбөсүнө тагылган чоң мончок, мончоктон тизилип, атайылап жасалган тоголок ш арча. М анжу —
кытайлардын мансап адамдары — баш каруучулары дараж асы на — кыз599
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мат абалына карата бири биринен айырмаланган, кы зм ат абалы ким экендигин белгилеп туруучу ар түрдүү түстөгү ж ана көлөмдөгү асыл таштардан, кымбат баалуу шуру-мончоктордон (лаал, көөкар, инжи, ж акут ж. б.)
ж асалган ш арчаларды баш кийиминин төбөсүнө тагынып жүрүшкөн.
Кы тайлар баш кийим инин төбөсүнө диңсе-белги таш-мончок сайынып,
арка ж агы на канаттуу куш тардын (тоту куш , тоос ж .б.) канат-куйруктарын тагы ны п жүрүшкөн. Ушундан улам эпосто отогодиңсе деп эки сөз
бирге да айты ла берет. Анын үстүнө тексттерде отого менен диңсени бир
катары түшүнүү, ж е маңызын алмаш тырып кабыл алуу учурлары да кезиге берет. М исалы: «Көк отого таш ы бар».
ДОБУЛ — (доол) —
(Добулун согуп күңгүрөп — 4692) —
— (ир. дэвэл — катуу мөндүр, өтмө мааниде — барабан) — төө териси
менен капталган, анча чоң эмес барабан. К азан формасындагы корпусу
ж ы гачтан, жезден ж асалат. Куш салганда (аң ж анды ктары н чочутуу-жаш ынып ж аткан ж анды к качы п чыксын, ж е уча качсын үчүн), согуш убагында, ж алпы эле белги, кабар берүү максаттарында пайдаланылат. Атчан жүргөндө ээрдин каш ы на боосунан илип, ж е канж ы гага байлап алып
жүрүүгө ы лайы кталган.
ДОБУЛБАС — (доолбас) —
(Алтын купа добулбас — 18879) —
— (ар. тебл. — барабан, баз — ойноочу) ■
— ичи көңдөй, челек түрүндө
жасалып, бир жагы — оозу бышык, кургатылган чылгый тери-жаргак менен капталган, үнү жоон, коңур болуп, алыс жерге угулуучу, көбүнчө орнотулуп, же жерге коюп, атайын таяк менен уруп үн чыгарууга ылайыкталган
чоң барабан. Салтанаттуу учурларда, согуш убагында жоокерлерди сүрөөнгө
алуу, шыктандыруу үчүн, белгилүү ык менен кабар берүүдө колдонулган.
Эпосто көпчүлүк учурларда добул менен добулбастын арасына чек коюлуп, бири биринен айырмаланбастан аралаш атала берет. Кыясы манасчылардын өзүлөрү да айырмасы бардыгын, экөөнүн ажырымдуу милдети
эмнеде экендигин даасын билбесе керек.
Д 0 3 0 К — (тозок) —
(Адам уулун дозокко
А лып баарын кирем — деп — 672—673) —
— (ир. дузах, ар. ж аханнам — кыйноочу ж ай). 1. Тигил дүйнөдө
күнөөлүүлөр, каапы рлар ж ана ж ин-ш айтандар күнөөсүнө жараш а жасаланып, кыйноолуучу, азап тартчу ж ай. 2. Өтмө мааниде: азап, кыйынчылы к, кыйналуу, азап тартуу, оорчулук.
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ДООЛОН — (кээде доолан) —
(Доолон, чүчтө, дүрүйө — 3112).
Кымбат баалуу кездемелердин бири.
ДООТАЙ —
(ж аңж уң, амбал, доотайы — 6903) —
— (кыт. доо — округ, аймак, тай-урматтуу, ардактуу) — округдун
ардактуусу — округдун башчысы, башкаруучусу. Эпос боюнча бир аймактын башкаруучусу — губернатору. Мансап кы тайларга гана таандыкташтырылып эскерилет.
ДОРБАЛ —
(Дорбалдап тобун билдирди — 14356)
Сөздүн так манисин азырынча аны ктай албадык. Контекстке караганда тактап, аны ктап, бөлүп белгилеп — дегенге ж ак ы н м аанилерди
туюнтуучу сөз өңдөнөт.
ДОРГО —
(Доргого буйруп салыптыр — 1601) —
— (монг. даруга — айыл башчы) — К алм актарга таанды к төмөнкү
мансап орундарынын бири. 1. Бир же бир нече чакан айылдардын башкаруучусу, кээде хандын ш аарга койгон өкүлү — баш каруучусу. 2. К анга
төлөнө турган салыктарды жыйноочу, же салык жыйноо ишине көзөмөлдүк
кылуучу адам. Эпос боюнча көбүнчө буйрук аткаруучу, кабар жеткирүүчү
жасоол, же бийлик адамынын кол алдындагы анын түрдүү буйруктарын
аткаруучу жигити маанилеринде жолугат.
ДӨӨ (Дөө, пери, ш айтанды — 2757) —
— (ир. дев — кара күчтөр ээси) — алп денелүү, зор кар а күчкө ээ,
ж алгы з көздүү м и ф о л о ги ял ы к ж ан д ы к . Кээде учуп жүрүү, кубулуу
жөндөмдөрүнө ээ катары да мүнөздөлөт. Негизинен адам баласына карш ы
кара күчтөрдүн бири. Түпкү теги ж ак тан айры м б ай ы р кы элдердин
түшүнүгүндө (индоиран, индоевропа) «дейис» — күндүзгү ж аркы раган асман дегенди туюнтуп «кудай» маанисине ээ болгон.
ДУБА —
(Өз дубасын өзү окуп — 2285) —
— (ар. дуа — чакы ры к, өтүнүч) — белгилүү ы кта, системада айтылуучу атайын сөздөрдүн тобу, ж е тизмеги. Кыргыздардын түшүнүгүндө дуба601
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нын эки түрү бар: ак дуба, же касиеттүү дуба; кара дуба, же жин дуба.
Касиеттүү дуба катары курандын аяттары менен сүрөөлөрү эсептелет. Кара
дуба кубулуу, же баш ка бирөөлөрдү түрдүү түргө өткөрүп кубултуу, укмуш туу, чектен тыш иштерди жасоо максатында пайдаланылуучу атайын сөздөр. Кара дубалардын эң күчтүүсү кеш мир дуба делет.
ДУБА ОКУУ —
(Дуба окуду, дем салды — 8184) —
— (ар. дуа — чакы ры к, өтүнүч) — белгилүү ыкта, системада айтылуучу
атайын сөздөрдүн жардамы менен өз ой-тилегин, каалоосун, өтүнүчүн билдирип кудайга тилек кылуу, табынуу, ж е атайын сөздөрдү белгилүү тартипте, сан-өлчөмдө айтуу аркылуу алардын м агиялы к күчүнө таянып өз
каалоосун болтуруп алуу аракети. Мүнөзүнө, максатына карата дуба окуу
бир нече түрлөргө бөлүнөт: 1. Кудайга табынуу — тобо келтирүү, күнөөсүн
кечирүүнү сурануу, келме айтуу, намаз окуу ж . б. 2. Өлгөн адамдын арбагына багыш тап куран окуу. 3. С ыйкырчылык, эм-дом, дарым.
ДУЛБААР —
(Кара кыргыз таратып
К ак уш интип дулбаарын — 20424—20425)
Ы р саптарындагы контекстке караганда абийирин кетирип, тымтыракайы н чыгарып, башына мүшкүл — каран түн салып маанилерин туюнткан сөз.
ДУҢЧУ —
(Тил билүүчү дуңчуну — 8887) —
— (кыт. дуңчи — тилмеч) — 1. А тайын тилмечтикти кесип кылган
адам. 2. К ы раакы , көптү билген, байкагыч, айлана-чөйрөдөгү болуп жаткандар менен дайым кабардар адам.
ДУУ-ДУ (Самарканда дуу-ду бар — 1259) —
— (кыт. ду-ду. Биринчи иероглиф «ду» сөзмө сөз которгондо — баары, өтмө мааниде — улуу, кызмат абалы боюнча улуу, же башкы, экинчи
иероглиф «ду» көзөмөлдөө, ж етекчилик кы луу, баш каруу — ду-ду —
баш кы баш каруучу) — кы тайларды н адм инистративдик системасында
баш каруучу ж огорку мансаптардын бири. Областтын аскер иштеринин
баш каруучусу, же чоң аймакты н — областтын бардык иштерин тейлеп,
баш каруучу адам. Адатта бул мансап генерал — губернатор маанисинде
которулат.
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ДҮНҮИӨ САЛУУ —

(Дүнүйө салды төрт киш и — 20028)
А ж алы жетүү, өлүү, бул дүйнөнү таш тап кетүү.
ДҮРҮЙӨ —
(Барча, буулум, дүрүйө — 1544) —
— (ир. до — эки, руйи — өң, түс, бет) — эки беттүү — эки ж агы тең
өң кылып согулган жибек кездеме — баалуу жибек кездеменин түрү.
ЖАА
(Ж аа Алдалап буркурап — 2588) —
— (ир. йа — оо!) — сырдык сөз. Адатта көбүнчө «Ж аа Алда!», «Ж аа
Кудай», «жаа арбак» ж .б. түрдө айтылат. Өзүнчө ж еке айты лганда мааниге ээ эмес. Согушка киргенде, кудайды эстеп тобо келтиргенде, кандайдыр коркунуч учурларында кудайга, арбакка ж .б. касиеттүү күчтөргө кайрылып, жардам, тирек, колдоо сурап кайрылганда айтылуучу сөз.
ЖААН —
(Бу дүнүйө жаандан — 16746) —
— (ир. жкаИан) — аалам, бүткүл дүйнө жүзү. Кээде чексиз, өтө көп
маанилеринде да айтылуу учурлары кездешет.
ЖААННАМ
(Ж ааннамга тутулду — 13226) —
— (ир. же — аннам)
турган жай (к. дозок).

дозок, тиги дүинөдө күнөөлүүлөр ж азалана

ЖАБУУ —
(Ж абуулаш ып кы йкы ры п — 3464) —
— (монгл. жабы — кел!, жүр!) — Кел!, жүр!, бол! К алм актарды н согуштук урааны. Өзүнүн түз маанисиндеги тую нткан маңызында эмес, бирин бири сүрөмөлөө, душ манга сүр көрсөтүү максатында ирээтсиз, кыйкырык түрүндө айтылуучу сөз.
Ж А БЫ Р БАЯН
(Ж абыр баян дагы бар — 15965) —
— (ир. жаен — каардуу, сүрдүү, бабр — жолборс) — турмуш та кезикпеген мифтик айбан. Эпос боюнча азуулуу ж ы рткы ч айбандарды н эң
күчтүүсү ж ана коркунучтуусу. Кээде сырдуулук, касиеттүүлүк сапаттарга
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ээ катары да айтылат. Буга караганда азуулуулардын пири-колдоочусу —
түпкү атасы деп кабылдоого болот. Б алким байыркы тотемдердин бири
болушу да ы кты м ал.
Ж А ЗА Й Ы Л —
(Ж азайы л менен топ атып — 6050) —
— (ар. ал-жезаир — арал) — А лжир мамлекетинин арапча аталышы.
Орто А зия элдеринде өз учурундагы мыкты мылтык катары эсептелген
мылтыктардын бир түрү жазайыл мылтык, б. а. А лж ир мамлекетинен келген мылтык делинген (өзбектерде жазаил мылтык, казактарда жезаир милтик, кыргыздарда жазайыл мылтык, тажиктерде жазоил — атка, же төөгө
жүктөп алып жүрүп пайдалана турган анча чоң эмес замбирек). 1. Чоң
мылтыктардын бир түрү. 2. Топ-замбирек («жазайыл мылтык — топ атып»).
Кээде ж азайы л менен төө мылтык — чоң мылтык-замбирек маанилеш сөздөр
катары түшүнүлүп, аралаш айтыла берүү учурлары кездешет.
Ж АЙСАҢ —
(Дөрө жайсаң, Кемен ш аа — 973) —
— (кыт. цзай-сян — улуу министрлер — департаменттеги жогорку
дараж адагы кы зм ат ээлеринин ж алпы аталы ш ы , монг.зайсан — башчы,
мырза) — эпос боюнча калм ак — кы тайларды н административдик жана
аскердик жогорку кы зм ат мансаптарынын бири. Түпкү теги Чынгыз хандын тукумдары Монголия менен Кытайда бийлик жүргүзгөн мезгилдердеги юань династиясынын тушунда (1271 — 1368-ж ж .) Борбордук Азиядагы түрк-монгол элдерине «зайсан» түрүндө кеңири тарап, уруунун, элдин
баш каруучусуна берилген титулду тую нткан. К ийин уруунун ак сөөк
мурасчыларын тую нткан ж алпы мааниге ээ болуп калган.
Ж А КА —
(Ж аканы көздөй жапырды — 12218).
1. Өрөөн, ойдун, тоо этеги. 2. Чети, ж ээги (суунун жакасы).
Ж АКУТ —
(Эрини ж акут, инжуу тиш — 2946) —
— (ар. якут) — 1. Асыл таш. 2. Ж аш ы л сапфир менен кызыл лаалдын (рубиндин) ж алпы аталыш ы.
Ж А ЛДА П —
(Базардагы жалдаптан — 9091).
Ортомчу — соода кылып ж аткан эки адамга ортомчу болуп, экөөн ыкка
көндүргөн, натижада акысына эки ж актан тең пайда тапкан адам-маклер.
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Ж АМ БЫ (Кызыл дилде, ак жамбы — 10615) —
— (кыт. юаньбао, ж е юань — уюткан, бао-асыл, кымбат баалуу ) —
койдун, ж ы лкы ны н ж . б. малдардын туягы нын формасындагы ую тулган,
ар түрдүү өлчөмдөгү ж ана салмактагы күмүштүн куймалары — ири өлчөмдөгү
акча бирдиги. Кээде алтын жамбы да болору эскерилет. Б ирок бул өтө
кымбат, сейрек учуроочу нерсе. Кыргыздар арасында тай ту як жамбы,
кара кулак чоң жамбы ж . б. түрлөрү айтылат.
Ж АНАЗА —
(Ж аназасы н окутуп — 6349) —
— (ар. ж энэза — өлүк, сөөк, жесет) — өлгөн адамдын атайы н салтты к
эрежелерге ы лайы к жуулуп тазаланы п, кепинге оролуп, көмүүгө даяр
болгон жесети — сөөгү.
Ж АНАЗА ОКУУ —
(Ж аназасы н окутуп — 6349) —
— (ар. ж энэза — өлүк, сөөк, жесет) — атайын эрежелерге ы лайы к
жуулуп тазаланып, кепинге оролуп, көмүүгө даяр болгон сөөккө — өлгөн
адамга арналып окулуучу атайын ритуалдык дуба. А датта ж ан аза намаз
деп, же жөн гана ж аназа окуу деп атала берет.
Ж АН КАЗАН —
(Ж ан казанга суу куюп — 20003).
Кичине казан, же жол жүргөндө, жоокерлердин жортуул, жүрүш учурларында жанга алып жүрүүгө ы лайы кталган чакан казан.
ЖАННАТ —
(Ж аннат бейиш ж айы бар — 7253) —
— (ар. жэннэт — бак) — такыба, ж акш ы жүргөн, кудай жолунан
чыкпаган, таза ж аш аган адамдар үчүн тиги дүйнөдө даярдалган атайын
жай-бейиш (к. бейиш).
ЖАНУП —
(Ж ануп журтун бет алып — 21019) —
— (ар. жэнуб) — түштүк, түштүк тарап, түштүк ж ак.
ЖАҢГЕЛ —
(Ж е бир жаңгел токой чердеби? — 429) —
— (ир. жэнгел) — калы ң токой, чер токой.
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Ж А Ң -Ж У Ң —

(Кулус ж аң-жуң куруду — 980) —
— (кыт. цзянцзю нь — цзян — команда берүүчү, генерал; цзюнь —
аскер, арм ия, кол, уйгурчасы — ж аңжуң) — кы тайларды н аскердик жогорку мансаптарынын бири. Ч. Валиханов ж аңж уң дегенди вице-король,
же крайды н генерал-губернатору ж ана ошол жерде кызмат кылган бардык аскерлердин башчысы — деп түшүндүрөт.
ЖАПАР
(Бир атын айтат Ж апар — деп — 291) —
— (ар. жаббар — кудуреттүү, кубаттуу, өзгөчө күчтүү) — Алданын 99
сы паттам а негизги (ал-Асма, ал-Х усна) аттары ны н бири — баарынан
күчтүү, баары колунан келген (Алда) маанисин туюнтат.
Ж АР-Ж ОРО
(Ж ар-жоросу баарысы — 13267)
— (ир. ж ар — сүйгөнү, жүрөгү каалаганы ) — ж акы н достору, жакын
жолдоштору, санаалаш — пикирлеш ж акы н курбулары.
Ж А Р КҮНҮ —
(Ж ар күнү бар кы ям ат — 1943) —
Ж ары яланган, айтылган, белгилүү болгон күн маанисинде.
Ж А Р МОЮНГА ИЛИНҮҮ —
(Ж ай мойнума илинди — 7831) —
1. Өлүм табуу, кыйын шартта, татаал учурда өлүмгө кирептер болуу.
2. Өзгөчө кы йы н абалга дуушар болуу, кысталыш ш арт, айласыз болуу.
Ж АШ ЫЛ—
(Ж аш ы л түшкөн немедей — 20070) —
— (байыр. түрк — ж аш ын) — чагылган.
Ж ЕБЕ —
(Алеңгир ж аа, сыр жебе — 5420).
1. Ж ааны н огу. Көпчүлүк учурда сыр жебе түрүндө сыпаттамасы кошо
айтылат. Сыр жебе — ж ааны н огунун ж ылм аланган абалын туюнтат. Кээде сырдап койгон, ж е кооздолгон деген маанини да билдирүүсү мүмкүн.
2. Ж алпы эле ж аа, ж е ж аа менен анын огу маанисинде да айтыла берет.
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Ж ЕБИЛГЕ —
(жебилгеси ж ер чийип — 14394).
Кооздолгон ат жабуунун чачы лары менен салаңдатылган түймөлөрү.
Көчкөндө жүк жүктөлгөн төөнүн жабуусу да жебилгеленип кооздолот. Сөз
көбүнчө кербен тарткан төөлөргө карата «жебилгеси ж ер чийип, ж еке
саны (кербендеги алдыңкы төөнүн мойнуна тагылуучу чоң коңгуроо) баш
жарып түрүндө айтылып жолугат.
Ж ЕЗИТ —
(алаткак, ж езит дагы бар — 15974) —
— (ар. жесит) — 1. М ыкаачы, ж ек көрүмчү шүмшүк. 2. Турмуш та
болбой турган, адамга кас, коркунучтуу мифтик ж анды к. Б алким образдын түпкү теги азирет Аалынын уулу Кусейинди өлтүрткөн халибдин аты
менен байланыштуу чыгыш ы да ыктымал.
ЖЕЗНАЙ —
(Ж езнай үнү тызылдап — 16861) —
(Жез-жез, най-түтүк) — үйлөмө музыкалык аспап — флейта.
ЖЕЗТУМШУК —
(Ж езтумш ук менен чыңыроо — 6416).
Турмушта болбогон, адамга кас, жөө жомоктордо көп эскерилүүчү мифологиялык жандыктардын бири. Адатта адам түспөлүндө, бирок тумшугу жез болуп, адамды көбүнчө уктап ж атканда келип катуу үн чыгарып —
чаңырып баса жыгылып, тумшугу менен сайып өлтүрөт делип мүнөздөлөт.
ЖЕКЕСАН — (же ж еке сан) —
(Ж ебилгеси жер чийип,
Ж еке сан үнү баш ж ары п — 14394— 14395).
ж е (Төөгө таккан жекесан —
Коңгуроосу ш аңгырап — 6905—6906).
1. Коңгуроо (кербендер төөнүн мойнуна тага турган коңгуроо).
2. Баатырлар кийүүчү кооздолгон, ок өтпөс өтүктүн бир түрү.
Ж ЕЛДЕТ—
(Атын желдет алганы — 9678) —
— (ар. жэллад). 1. Баш кесер, баш алуучу (өлүм ж азасы н аткарууга
атайын дайындалган адам). 2. Залим , катаал, киш и өлтүргүч. 3. Ж ан
жигит, сакчы. 4. Баш каруучунун (кандын, чоң бийлик адамынын) кызматкери, жасоол. 5. Ж алпы эле ж игит, шайдоот ж аш бала маанисинде да
колдонула берет.
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Ж ЕЛМ О ГУЗ —

(Ж елмогуздан дейсиңби — 6417) —
— (байыр. түрк — жел — кара күч; желби — сыйкырчы лык, керемет'
түүлүк; монг. мангус — түрү суук, коркунучтуу мифтик жандык) — сыйкы рды к, кереметтүү күчкө ээ, адамдарга кас жөө жомоктук — мифтии
ж анды к. А датта кары ган кемпир кебетесинде сүрөттөлөт. Кээде «жетк
баштуу желмогуз» — деген сыпаттама да айтылат. Бул учурда карыгаг
кемпир түрүндө эмес, ажыдаар, дөө, ж е ошолорго ж акы н өзгөчө коркунучтуу ж ана түрү суук ж андык элестетилсе керек. Ж еп жибере тургав
желмогуз беле — деген сөз тизмеги да кенири айтылат. Буга караганда
желмогуз адамды жей турган, же жутуп жиберүүчү — адам эти менен
там актанган ж анды к (адам этин ж ей турган ж алгы з көздүү дөөлөр да
желмогуз аталат, буга караганда ж алпы эле желмогуз адам жегич дегенди туюнтат деш ке да мүмкүн) дешке болот. Ж елмогуз кемпир кээде жеа
кемпир делип, экөө бир мааниге ээ болуп да айты ла берет. Кыясы желмогуз кемпир, ж езкемпир желмогуздун өзү эмес, ж ам ан кемпир, зыяндуу
кемпир, бузуку кемпир дегенди эле тую нткан түшүнүк болсо керек. Желмогуз киш и ж егич, ырайы өзгөчө суук, өтө коркунучтуу мифтик жанды кты билдирип, дөөгө, кемпирге карата ошол ж андыкты н аты эпитет
катары колдонулат деш ке негиз бар.
Ж ЕТИГЕН ТАРАП —
(Ж етигендин тарабы — 11863).
Ж етиген ж ы лды зы тарап — түндүк, түндүк ж ак. Эпосто «Жетиген
кетти ж елкеге» — деген түшүнүк да учурайт. Бул ыр сабын Манас кытай
жерине барганда
«Ж етиген кетти желкеге,
Үркөрдү көрдүм кут ж актан,
Үмүтүм үздүм журт жактан» —
түрүндө айтып, кытай жердин чети турбайбы!? — деп таң калат. Жетиген
желкеге кетип, б. а. төбөдө, же түштүк тарапта болбой, кут ж акта — түндүк
тарапта (үркөр — адатта төбөдө, же түштүк тарапта болуучу жылдыз) туруп
калуу географиялык маалыматтар менен туура түшүнүк берилгенин, тагыраак айтканда жер шарынын түштүк бөлүгүнөн караганда жылдыздардын
орду кандай алмаш ууларга ээ болуп каларын билгендикти айгинелейт.
ЖИН —
(Дөө, пери, шайтанды,
Ж ин ж араткан сен кимсиң? — 2757—2758) —
— (ар. ж ин — көрүнбөөчү) — көзгө көрүнбөй жүрүү, кубулуу, учуп
жүрүү жөндөмдөрүнө ээ, ж аратылыш тын ж аш ы ры н сырларын билген, каа608
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лаганын болтура алган жандык. Кудай жараткан акыл-эстүү үч жандыктын
(адам, бериште, жин) бири, негизи оттон жаратылган. Сапаттык маңызы
жактан адамга кас, тескери күчтөрдүн катарына кирет (толугураак к. II к.)
ЖОЗИН КӨЖҮР —
(Ж озин көжүр шарабын — 7262).
Сөз катчылар тарабынан түрдүүчө ж азы ла берет. Кол ж азм ада «жозин
көшир» түп нусканын 25-бети) түрүндө ж азы лган. Мурда «Хапин көтир»
(1-китеп, 6592-сап ыр) делип берилген. Контекст боюнча сөз арапты н
«хавси кавздар» — бейиштин суусу, бейиштин ш арап суусу (бейиштин
суусу жөнөкөй суу маанисинде эмес, таттуу, ш арап маанисинде түшүнүлөт)
жөнүндө бара ж атат.
ЖООРУН —
(Ж ооруну калы ң, бил билек — 17044).
1. Далы. 2. Далынын сөөгү. 3. Ж алпы эле адамдын аркасы , жону.
ЖОРО —
(Ж ар-жоросу баарысы — 13267)
1. Жолдош, курбу, теңтуш. 2. Кызматкер (ээрчип жүргөн, ж аны нда
кошо жүргөн маанилеринде). 3. Туугандык байланыш ы ж ок, бирок өзгөчө
ынтымактуу болуп, канатташ , айылдаш ж аш ап жүргөн адамдар. 4. Ж акшы санаалаш, ж акы н адамы. 5. Ы малалаш адамдардын биригип алы п,
уюшуп ичкен тамак.
ЖӨКӨР —
(Бадыш анын жөкөрү — 12748) —
— (монг. нөкөр — кызматкер) 1. Кызмат адамынын, баатырдын жакын жардамчысы, кызматкери — чоросу. 2. Жолдошу, ынак адамы, досу.
3. Кан аялынын, кан кызынын бирге жүргөн, кызматын кы лган ж акы н
кыздары, ж аш келиндер. 4. Бул ж е тигил адамдын кошоматчысы, сөзүн
сүйлөп, таламын талаш ып турган жазакерчиси катары да колдонула берет.
ЖӨӨТ — (же жүүт) —
(Жөөт менен сакалат — 3) —
— (ар. яхуд — иудей) — еврей, еврей эли.
ЖУБАР —
(Ж убар менен чачтаган — 2578) —
— (ар. жоухар) — 1. Кымбаттуулар, баалуулар, кундуулар. 2. Асыл таштардын бир түрү, бермет. 3. А ппак. 4. Абыдан таза, таптаза, өтө таза, аруу.
39 - 2225
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Ж УДА

(Мусулман ж уда аттанды — 5781).
1. Баары , бүт, такы р. 2. Эң, абыдан, өтө.
Ж УРААТ —
(Ж ураатынан адаш кан — 8800).
Тукум, тууган, уруу, тек.
ЗААР —
(Заар салсам аш ка — деп — 17289) —
— (ир. зер — уу, ууктуруучу зат, нерсе) — 1. Уу, ууктуруучу нерсе,
зат. 2. Каар, катаалды к, ырайымсыздык. 3. Ачуу, айбат, сүр. 4. Зыяндуу,
таш боор. 5. Сийдик.
ЗАДИ —
(Задисин билбей сарт болуп — 88020 —
— (ир. зади) — Тек, түпкү чыгыш ы, уруусу.
ЗА Р —
(Казынадан зарымды — 7728) —
— (ир. зар — алтын) — 1. Алтын, кээде алтын, күмүш маанисинде. 2.
Өтмө мааниде: кымбат баалуу буюм — теримдер, мүлк.
ЗЕРИ ЗА БА Р —
(Зери забар, асыл таш — 6809) —
— (ар. забар зер) — 1. Тоо хрусталы. 2. Асыл таш тын бир түрү. 3.
Ж алпы эле алтын-күмүштөн, асыл таш тардан жасалган кооздуктар, кооз
буюмдар, өзгөчө баалуу мүлк маанилеринде да айты ла берет.
ЗИ Л ЗА Л А —
(жерге түшүп зилзала — 20072).
— (ар.) — 1. Ж ер титирөө. 2. Өтмө мааниде — алаамат, мүшкүл күн,
кы йы нчы лы к маанилеринде да жолугат.
ЗООТ — (ж е Соот) —
(Зоот менен кы ягы
Кийген тону көк темир — 5430—5431).
Н айза, кы лы ч, ок ж . б. жоо куралдарынан сактануу үчүн кийилген
жоо кийимдеринин бир түрү. Көпчүлүк учурда кы ймы л-аракетке тоскоол610
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дук кылбас үчүн майда тор — болот ш акекчелерден чиркеш тирилип куралган көйнөк (жеңсиз, ж е чолок жеңдүү) түрүндө ж асалы п, кийимдин
сыртынан кийилген. Кээде зоот тор зым эмес, темир ж е болот тактай
түрүндө сыпатталган учурлар да кездеш ет. Андай зоот булгаарыга, ж е
калың кездемеге жабыш тырылган темир тактайчалар түрүндө болот.
ЗУЛЖ АЛАЛ —
(Бир атын айтат зулж алал — 304) —
— (ар. зу-л-жалал-улуулуктун ээси) — Алданын 99 сыпаттама (ал-Асма
ал-Хусна) аттарынын бири. Теңдешсиз улуу, эң улуу маанилерин туюнтат.
ЗУМУРУТ — (зумурат) —
(И нжу, марж ан, зумурут — 3115) —
— (ар. зомород) — баалуу, асыл таштардын бири. Тунук, күңүрт ж ашыл зумурут өзгөчө жогору бааланат.
ЗЫ ЯРАТ — (зиярат) —
(Атаңа кылбай зы ярат — 641) —
— (ар. зыярат) — 1. Сыйынуу, табынуу, баш уруу, жогорулугун, улуулугун таануу. 2. Сыйлоо, кадырлоо, урмат көрсөтүү, баш ийгендигин билдирүү.
ИБАДАТКАНА —
(Мусулманча мечиттир,
И бадаткана деш иптир — 2929—2930) —
— (ар. ибадат-табынуу, кана-үй) — Кудайга сыйынуучу атайы н ж ай.
ИБАРАТ —
(Ибарат алгын ушундан — 399) —
— (ар. ибрет — нуска, нускалуу иш, ж акш ы мисал) — тарбия, таалим, мисал.
ИБИЛИС —
(Караңгылык билбейсиң
Кас ибилис бурганын — 701—702).
Алданын буйругун аткаруудан баш тартканы үчүн жүзү карары п, Адува
Аллах (Алданын душ маны) атанып, асмандан кубаланган периш тенин
аты. Адамдарга түбөлүк кас, тескери, азгыргыч кара күчтөрдүн башчысы.
39 *
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ИКАЯ —
(Алмамбет болгон мусулман,
Анын икаясы на
А зыр кирип кетемин — 21781 —21782—21783) —
— (ар. икая) — аңгеме, баян, кабар.
ИЛИМ УНЖУМ —
(Баш имермек ж ин окуп,
Илим унжум издемек
Ошо күндөн ушу күн
Адат болуп калы пты р — 9963—9964—9965).
Контекстке караганда тескери илим, кара күчтөргө таандык дуба маанисиндеги сөз.
ИЛИЯС
(Ж олбаш чысы И лияс — 172087) —
— (ар. илиас) — белгилүү пайгамбарлардын бири. Адамдарга жакшылы к алып келүүчү пайдалуу күчтөрдүн ээлеринен. Кызыр менен бирге жер
кесип, адамдарга ж акш ы лы к, ийгилик, бакты-таалай алып келет, нээти
таза, ак жүргөн, ж акш ы адамдарга жардам берет. Кыргыздардын түшүнүгүндө
Кызыр (Кыдыр) экөө бир катары кабыл алуу кеңири орун алган.
ИНЖ У У — (инжу) —
(Эрини ж акут, инж уу тиш — 2946)
(кыт. инцин). 1. Сапфир. 2. Баалуу асыл таш тардын бири, бермет.
ИСЛАМ — (ыслам) —
(Ак ислам сиздин диниңиз — 3060)
— (ар. эслам — кудайга берилүү, ишенүү, моюн сунуу) — мусулмандар тутунган дин. Көп кудайдуулуктан (политеизм) бир кудайга (монотеизм) сыйынууга, бир кудайды таанууга өтүүдөн пайда болгон. Негиздөөчүсү
М укамбет (Мухаммед) пайгамбар. Ислам дүйнөдөгү өзгөчө кеңири тараган, белгилүү диндердин бири.
КА АП Ы Р —
(Каапырдын экен ж ам аны — 29)
— (ар. кафы р — динсиз) — 1. Динсиз, мусулман эмес, кудайды тааныбаган. 2. Өтмө мааниде: митаам, абийирсиз, нысапсыз ж . б. ж алпы эле
612
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терс кы ял-ж орукка, жүрүм-турумга, тетири иш иш теген адамга карата
айтыла берет.
КАДАК —
(Үч кадак жем бериптир — 2471).
Оордук өлчөмү — төрт жүз граммга ж акы н оордук — фунт.
КАДЫР —
(Ж араткан Кадыр Алдага — 2710) —
— (ар. ал-кадер-кудуреттүү, өтө күүчтүү, баары колунан келген) —
Алданын өзгөчө кеңири белгилүү эпитет ысы м дары ны н бири. А датта
«Алда» менен кошо айтылып, анын кудуреттүү, күчтүүлүгүн, баары колунан келерин дастыктап, атайылап белгилеп турат.
КАЗА ЖЕТҮҮ — (каза табуу) —
(Казабыз жетсе өлөрбүз — 16615) —
— (ир. газам — тагдыры жазган) — 1. Тагдыр, буйрук. 2. Өлүм, ажал жетүү.
КАЗАТ —
(Казаттан эри өлгөнүн — 23) —
— (ар. газва — кол салуу, чабуул; көптүк түрү — газават). 1. Ислам
дини үчүн күрөшүү, дин үчүн согуш. 2. Чабуул, жортуул, бүлгүндүү салгылаш, кыргын. 3. Ж алпы эле согуш маанисинде да айты ла берет. Эпосто
көбүнчө ушул мааниде колдонулат.
КАЗМУС — (казмун) —
(Көптүгү казмун курт болду — 1784).
Кыжылдаган, ж айнаган — эң көп, эсепсиз көп маанисинде.
КАЗЫ —
(Казылар түпкө жетер — деп — 2506) —
— (ир. кадий, казий — өкүм кылуучу, кесүүчү, дайындоочу; гази) — 1. Шарияттын негизинде сурак жүргүзүп, өкүм чыгаруучу адам — сот. 2. Газаватка катыш ып курман болгон адам. 3. Газаватта эрдик иш тери үчүн берилүүчү ардактуу наам.
КАЗЫНА —
(Казынадан зарымды,
Катардагы нарымды
Баарын айттым жолуна — 7728— 7729—7730) —
— (ар. хазина). 1. Асыл, кымбат заттар. 2. Кымбат баалуу дүнүйө. 3. Кым613
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бат баалуу асыл мүлктөрдү сактоочу атайын ж ай. 4. Көмүлүп катылган
асыл мүлктөр. 5. М амлекеттин мүлкү, менчиги.
КА ЙБЕРЕН — (кайып эрен) —
(Как ушу жерде бар экен
Кайберендин баары — деп 12757—12758) —
— (ар. гайб — көзгө көрүнбөөчү, жаш ыруун; ир.ран — дос, жолдош). 1.
Ж апайы ж аныбарлардын (көбүнчө кийик, бугу, аркар, кулж а ж . б.) жалпы аталы ш ы . 2. Ж апайы жаныбарлардын кереметтүү ээси — колдоочусу.
3. Көзгө көрүнбөй кубулуп жүрүп адамдарды колдоочу кереметтүү күчтөр.
КАЙЫ П —
(Көңкү баары жалынды
Каймана кайы п кудайга — 12663— 12664) —
— (ар. ал — гайба — ж ок болуу, жаш ыруун болуу, көзгө көрүнбөө,
көрүнбөй жаш оо) — 1. Алданын өзүнө гана белгилүү (эч бир жандын акылы ж еткис) ж аш ы руун сыры, билими. 2. Ш ийиттердин догмасында имамдын — (Имам Мадинин) ж аш ы руун абалы. 3. Кубулуп жүрүүчү, кереметтүү, көзгө көрүнбөй жашоо мүмкүнчүлүгүнө ээ ж андар. Кээде кайып
менен кайберен бир мааниде түшүнүлүп да айты ла берет.
КАКАЙ —
(К акай болсун, ит болсун — 2141) —
(монг. гахай) — доңуз, чочко.
КАЛДАЙ —
(Сойду Соорун калдайды — 982) —
— (кыт. колдай — аскердик кенже наам — штаб офицери) 1. Манжуриялы к Ц ин империясындагы (18—19-к. башы) административдик башкаруунун мансаптык наамдарынын бири. 2. Эпос боюнча кытай-калмактардын административдик жогорку мансаптык дараж аларынын бири — алган орду боюнча ж аң-жуңдан жогорураак турат. Буга калдай наамындагы
адамдар азы раак эскерилгени да күбө. Анын үстүнө калдай сыйлуураак
катары эсептелет. Ж акы пты н ж ы лкы сы корук жерге кирип кеткендеги
чатакта калмактарды н башчысы менин кайнатам калдай! — деп мактанганы да калдай өзгөчө кадырлуулардын биринен экенин айгинелейт.
КАЛЕМ — (калам) —
(Ж азган чыгар калемде — 9631).
1. Тагдыр, ж азм ы ш , кудайдын буюрганы, маңдайга жазылганы маанилеринде. 2. Кээде куран маанисинде айтылган учурлар да кезигет (ми614
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салы: «Алты миң аят ак калем тыгып алып койнуна» — 19442—19443саптар). 3. Адамдардын тагдыры ж азы лган атайын китеп.
КАМКА —
(К амканы кайра бүктөшүп,
Качырга кош ун жүктөшүп — 10849—10850) —
— (ир. кэмха) — 1. Алтын же күмүш ж ип аралаш ты ры лы п согулган,
кымбат баалуу, бы ш ы к ж ибек кездеме. 2. Ошол кездемеден тигилген
баалуу сырт кийим.
КАНГА ЗА БЫ Н БОЛУУ —
(Канга забын калбагын — 17967) —
— (ар. забын — күнөөлүү, жооптуу). Бирөөнүн өлүмүнө себепкер болуу, себепсиз өлтүрүлгөн адамдын каны үчүн күнөө тартуу.
КАНДАЛ — (кандалчы) —
(Эрини кандал кабындай — 14269).
Кандалча — кы лы чты н өзүнчө түрү — үч ж агы ж азы , ортосу кай кы
келген кылыч.
КАНКОР — (каңкор) —
(Канкор Манас заманы — 32)
— (ир. хункор — худовандкор — мамлекеттин өкүмдарынын титулу) —
1. Өкүмдар, мамлекет башчысы.
— (монг. хонхор — баатыр, айкөл, ак пейил) — 2. А йкөл баатыр
— (кырг. канкор — кан ичкич) — 3. Баатыр, кан ичкен баатыр, канга тойбос баатыр (кан төгүүчү баатыр маанисинде да). 4. Ж алтанбас баатыр дегенди туюнткан ардактуу наам («Кан ичип жүрүп к аты ккан , Канкор Манас атыккан»).
КАР —
(Каапырдын дини кар экен — 2197)
— (ир. хер) — 1. Эшек, 2. Ж ек көрүндү, эч нерсеге ж араксы з ж ам ан,
өтө төмөн, өтө жаман, алгылыксыз, кем. 3. Ж апаа чегүү, кем болуу, азап
тартуу, кыйналуу, кордук көрүү.
КАРА КИЙҮҮ —
(Кара кийген тулдарын — 20422)
1. Аза күтүү. 2. Эри өлгөн аял (каралуу катын — кара кийген катын
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маанисинде, бирок кара кийбесе да эри өлгөн аял каралуу катын атала
берет). 3. Өтмө мааниде: мүшкүл, оор кайгы , оор абалга дуушар болуу.
КАРСАК —
(Карсактын изин жаңылбас — 13452).
1. Түлкү, кары ш кы р ж . б. сыяктуу айбандардын ж алпы аталышы. 2.
Түлкүнүн түрү (кара түлкү ж е калтар түлкү).
К А РЫ П Ч Ы —
(Карыпчысы, кы ягы ,
Каармандай сыягы — 19498—19499) —
— (кы рг. кары — колдун кары сы , үпчү — нерсенин эки ж аккы
көздөрүнөн, ж е топчуларынан илип алып ж ип, же кайы ш менен байлап
бекитилген ж апкы ч) — колду, карууну жоо куралынан сакташ үчүн жеңдин сыртынан кийилген ж ең кап-жоо кийиминин өзүнчө бир түрү. Адатта
катуу, калы ң кайы ш тан даярдалат деш ке болот. Балким кайыш , же калың кийизден ж асалы п, катуу темирдин ж у к а барагы менен капталыш ы,
ж е бекемделиш и да мүмкүн.
КАС — (каса) —
(Кас буудандын баарысын — 18066) —
— (ар. хас, хасс) — өзгөчө, чыныгы, мыкты.
КАСЫ —
(А йтканын кылбай адамдын,
Өзү менен тууган кызды алып
Касы болуп сабылган — 13680—13681 — 13682).
— (ар. — кас) — 1. Кудайдын касы, кудайдын душманы, кудайдын
күнөкөрү. 2. Кудайдын каары на калган, кудайдан безген маанилеринде.
КАТЕП —
(Катеп байлап көкүлгө — 6812).
1.
Тоголок шарча, түймө — кооздук үчүн пайдаланылып, жиптен, жибектен, ж.б. материалдардан, түрдүү металлдардан жасалыш ы, түрдүү түскө
боёлуп, алтын-күмүш, асыл таштар чөгөрүлүп кооздолот. Аялдардын өрүлгөн
чачына, кыздардын көкүлүнө тагылышы, буюмдун, кийимдин жээгине бекитилген чачылардын учуна бекитилиши мүмкүн. 2. Туулганын төбөсүнө,
мандайына, калканды н бетинин ортосуна бекитилген жумуру шарча —
кооздуктун да ж ана бекемдөөчү түйүндүн да милдетин аткарган.
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КАТТАМ —
(Каапырдын келген баатыры
Каттам болуп акыры — 11039—11040).
1. Өлүү, өлүм болуу. 2. Кыйроо, бүтүү, талкалануу.
КАУЗ —
(Кауз кы лган көлү бар — 16749) —
— (ар. хоуз). 1.Көлчүк, кичирээк көлмө. 2. Ж асалм а көл (бассейн). 3.
Кудук. 4. Чөөт.
КЕБЕЖ И КУРСАК —
(Кебежи курсак байлардан — 1748).
1. Чоң курсак, салык курсак (мал, адам жөнүндө) 2. Өтмө мааниде:
бай, дүнүйөсү жеткиликтүү, байлыгы аш ып-таш ыган.
КЕБЭЭ КУРСАК —
(Кебээ курсак чалдарын — 4382).
1. Бөрсөгөй курсак, курсагы томпоюп чыгып турган. 2. Өтмө мааниде: арык, оорукчан, жүдөгөн.
КЕЖИМ —
(Торгун, тубар, тор кеж им — 6947).
1. Түктүү жибек кездеменин түрү. 2. Алтын жип кошулуп токулган баалуу кездеменин түрү. 3. Кооздук үчүн пайдаланылуучу алтын зым ж ип кошулуп токулган кымбат баалуу тор. 4. Кооздолгон, кымбат баалуу ат жабуу.
КЕЛДЕ —
(Кулак, мурун, көз кылып,
Келде кы лган сен кимсиң? — 2761—2762) —
— (ир. кэллэ) — баш.
КЕЛЕП —
(Кырмызыга ороткон
Ар түрдүү алтын келеби — 2952—2953) —
— (ир. кэлап). Түрүм, түрүм ж ип (бир келеп ж ип — бир түрүм жип).
КЕЛМ Е—
(Мусулман болгон элдердин
Келме деген сөзү бар — 1960— 1961) —
(ар. кэлемэ — сөз, сөз айтуу) — ислам дининин негизги маңызын
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тую нткан маанилүү атайын формула — ла илаха иллалохи, ва Мухаммадун расулу А ллахи — Алдадан баш ка Алда ж ок, Мукамбет Алданын элчиси. Бул жобо аркылуу кудайдын бардыгы, бирдиги, улуулугу туюнтулуп, ар бир мусулман баласы үчүн анын мусулман экендигин билдирүүчү
белгинин милдетин аткарат. Келме айтуу, келме келтирүү кудайга ибадат
кылуу-сы йы нуу учурунда, ошондой эле тобо келтирип кудайды эстөө,
анын бардыгын, бирдигин, улуулугун ж ана Мукамбет алданын элчиси
экендигин ырастоо үчүн айтылат. Эпос боюнча келме айтуу исламды кабыл алуунун — мусулман болуунун бирден бир ж ан а негизги белгиси
делип эсептелинет.
КЕЛМЕ ШААДАТ —
(Келме ш аадат келтирип — 7501).
1. Келмени ж ар и я айтуу — үн чыгарып келме келтирүү — мусулман
экендигин күбөлөө — далилдөө. 2. Кандайдыр бир фактыга далил берүү
үчүн күбөлөндүрүүчү көрсөтмө.
КЕМ ЕР —
(Алтын кемер четине — 12143) —
(ир. кэмэр). 1. Ж оо кийиминин бир түрү — баатырлар курчана турган
ж азы кур — адамдын бел курчоосун найзадан коргой турган калканчтын
милдетин аткарат. 2. Алтын, күмүш, асыл таш тар менен кооздолгон жазы
кур — негизи кайы ш тан, же баалуу калы ң кездемеден, ш ырылган ич
салынып ж асалы п, алтындан, күмүштөн ж асалган деталдар менен кооздолот. Деталдардын өздөрү да шуру, бермет, асыл таш тар чөгөрүлүп, оюучийме салынып көрктөндүрүлөт. 3. Кооздолгон деталдары ж ок болсо деле
кээде ж азы булгаары — кайы ш кур кемер делип атала да берет.
КЕМЧЕТ — (кемчат) —
(Кара кемчет — кундуз бөрк — 6799).
1. Териси баалуу анча чоң эмес жандык. 2. Кундуз, суусар ж. б. териси
баалуу ж анды ктарды н ж алпы аталыш ы. 3. Баалуу аң терисинен жасалган баш кийим.
КЕНТ —
(Ш амың ш аа кенти — 4213) —
— (согд. к ’пй) — 1. Ш аар, кы ш так. 2. Эл отурукташ кан жай, сепил,
коргон, чеп.
КЕРДЕН —
(Кердени жоон чекердир) — 11535) —
— (ир. гэрдэн) — 1. Моюн, кекиртек. 2. Өтмө мааниде: көкүрөк (көңдөй
маанисинде — м актаан чак, ж ел өпкө дегенди туюнтат). 3. Кээде баш
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маанисинде да айтыла берет (Керденин кесип салбайбы — дегенде кекиртегин эмес, башын алып салууну туюнтат).
КЕРДЕНКЕЧ —
(Келер болсо колумдан
Керденкеч тартып не турам — 17634—17635) —
— (ир. гэрденкач) — кы йы к, тил албаган, өз оюн бербеген, билгенин
кылган.
КЕРЕСЕН —
(Кересен көрсөң аттыңар — 11163).
КЕРИ —
(Ж аман жоодо жүрөм — деп
Ш ашуу менен кери ж ок — 17318—17319).
КЕРИК —
(Төрт кериги дагы бар — 4560) —
— (ир. карк). 1. Тумшугунда мүйүзү бар, ай туяктуу, сүт эмүүчү зор
жаныбар. 2. Эпосто душмандын алптары, дөөлөрү минип жүрүүчү өтө күчтүү
жана зор унаасы.
КЕРИМ —
(Ж алынам Керим атыңа — 19525) —
— (ар.) — 1. Мээримдүү, боорукер — Алданын кеңири колдонулуучу
сыпаттама аттарынын бири. 2. Мээримдүүлүк, боорукерлик.
КЕРНЕЙ —
(Алты жүз керней бапылдап — 4684) —
— (ир. кэр — сап, най — түтүк — саптуу түтүк) — үйлөмө м узы калы к
аспап — учу конус түрүндө жоон келип, түп ж агы ичке, жезден ж асалган
узун түз түтүк. Теш иктери, клапаны болбойт. Үнү үйлөөгө ж араш а үзүлүпүзүлүп чыгат, жоон ж ана күчтүү, айбаттуу келип алы ска угулат.
КЕСЕНДЕ — (кезенде) —
(Ж ер жүзүндө кесенде,
Ар сонундар дагы бар — 15981—15982) —
— (ир. гэзендэ — чагуучу, тиштөөчү) — чага турган бөйөн-чаяндардын, курт-кумурскалардын, жыландардын ж алпы аталыш ы.
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КЕТТЕКЕН —

(Кеттекендик кылбайбы,
Кеңешмендин баарысын
Кекенич менен кырбайбы — 4919—4920—4921) —
— (ир. кэттэ) — 1. Чоң, килейген, дардайган, өтө чоң. 2. Өтмө мааниде: чондук (колунда бийлик бар маанисинде), м ы кты лы к, улуктук.
КЕШ ТЕНЕ КУР — (кеш те кур) —
(Кештене алтын кур менен — 10619) —
— (ир. кэштэ — сайма, түр) — саймаланып кооздолгон жибек кур. Түрдүү
ж ип менен, же алтын ж. б. зым менен саймаланып кооздолушу мүмкүн.
КИЕ
(Ж ерден кие чыгар — деп — 459)
— (ир. гийар) — чөп, көк чөп. Кээде ж алпы эле өсүмдүк
өнүп чы ккандар маанисинде да айты ла берет.

жерден

К И РИ Ч —
(Киричтен огу чы кканча — 6019).
Ж ааны н кергич кайыш жиби. Кээде ж алпы эле ж аа, ж е саадак маанилеринде да колдонула берет.
КИСЕ
(Белиме салып кисемди — 3207).
1. Курга тагылып коюлуучу калың кайы ш тан, ж е булгаарыдан тигилген тегерек баш тыкча (ичине оттук, милте, шибеге, ийне ж . б. керектүү майда буюмдар салынат). Кисенин сырткы бети, жээги түр салынып, кээде саймаланып, металдан жасалган кооздуктар жабыштырылып
кою лушу мүмкүн. 2. Кайыш кур ж ана ага тагылган бычактын кыны, көрж ер, түрдүү майда керектүү буюмдар салынуучу баш тыкчалар жалпы эле
кисе, же кисе кур, кээде ш алдыркан кур, ш алды ркан кисе деп да атала
берет.
КОМА — (коома) —
(Комасын айтып кобурап — 15872) —
— (кы т. хома) — саламатсызбы, жакш ысызбы?!
шуу — саламдаш уу расмисинде айтылуучу сөз.
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КОРОСОН —
(Коросон оттук бир чагып — 5310).
1. Өтө курч, абдан өткүр. 2. Оттук таш , кээде ж алпы эле оттук, куу
сакталуучу атайын кутуча, кайы ш баш тык. 3. Күчтүү.
КОШ —
(Кош — кош уна барыш ып — 6295).
1. Кичине боз үй, жеңилдетилген боз үй (убактылуу жаш оого, ж е жол
жүрүп, көчүп бараткан ш артка ылайы кталган. 2. Жүрүш, ж ортуул учурларында колдун — жоокерлердин убактылуу тыныгуу үчүн, ж е белгилүү
убакытты, баш ка бирөөлөрдү ж . б. күтүп токтогон ж айы . Бул маани кээде
оорук деп да аталат (ооруктун арт ж ак , колдун-кошундун арттагы турагы, таяныч ж айы , алыста калган ж ай деген маанилери да бар). 3. Колдун, жортуулда жүргөн, же ж алпы эле жолдо, өз айылы нан баш ка жерде
(конокто, аш-тойдо, аңчы лы кта ж . б.) убактылуу жүргөн адамдардын өз
ынтымагына, туугандык белгисине, ж е баш ка байланыш тарына карата
бөлүнгөн анча чоң эмес тобу — алар ж атканда, тамак ичкенде бир коштожайда (боз үйдө, чатырда ж .б.) болушкан. Үйдөн сыртта жүргөндө адамдардын майда топ болуп бул түрдө бөлүнүшү ошол топко тиешелүү төшөнчүорун, идиш -аяк, там ак-аш , азык-түлүк чогуу болуу ж ан а аларды алы п
жүрүүнүн ыңгайлуулугу талап кы лы п ш арттаган.
КӨЙ —
(Көй төрөсүн алыптыр — 10747) —
— (ир. гуй — мыкты, чыгаан) — 1. М ыкты, чыгаан, тандалган, ылгалган. 2. Өңчөй, ж алаң, абдан. Кээде «жалпы» маанисинде да колдонула
берет.
КӨЙКАП —
(Көйкапты көздөй сызыптыр — 2598) —
— (ир. ку-тоо, каф — арап алфавитиндеги «к» тамгасынын аталышы). 1. Бүтүн дүйнөнү курчап турган бийик тоо (мифте). 2. Кээде бийик
тоо менен курчалган өзүнчө ж ай. 3. Эң ыраак ж ай, ыраак ж ер, ж е жердин
чети. 4. Өтмө мааниде: туңгуюк, ж е жердин түбү (К өйкапка түшүп кетти).
КӨЙКАШКА —
(Алаштан чы ккан көйкаш ка — 4955) —
— (ир. гуй — мыкты, чыгаан, түрк. каш ка — ак (касиеттүү, ы йы к,
ырайымдуу маанилеринде) — мыктынын мыктылары, м ы кты баш чылар
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(каш ка уруунун, элдин, колдун, кошундун башкаруучусу, башчысы, жетекчиси — деген маанилерди тую нткан атайын мансаптык титул катарында кы ргы здар менен калм актарда кеңири колдонулган).
КӨК БА РА Ң —
(Көтөн ооз көк бараң — 12274).
1. Эски мылтыктарды н бир түрү — Ф ранк (Ф ранцуздар же Франция
маанисинде) мылтыгы, же Ф ранктан келген, Ф ранктан чы ккан мылтык.
2. Б араң — делип ж алпы эле Батыш Европа, же Батыш Европа элдери да
түшүнүлөт. Буга караганда бараң мылтык — Европадан чы ккан, Европадан келген мы лты к дегенди туюнтушу да ы кты м ал. Бараң мылтык көк
бараң, ак бараң, сыр бараң түрлөрүндө айты ла берет. Бул учурда мылтыктын, ж е анын кундагынын өңү түшүнүлсө керек.
КӨК ТЕҢИР т— (же көкө теңир) —
(Көк теңири — (же көк теңир) — (Көк теңири айдаптыр — 11352) —
— (монг. кэкэ — асман, көк, теңир — ээси — асмандын ээси) —
асман кудайы . Ш аман дининдеги түрк-монгол элдеринин башкы кудайы.
«Манас» эпосу боюнча кы тай-калм актарды н кудайы катары түшүнүлөт.
КӨЛҮК —
(Тыныктырып көлүгүн — 6351).
1. Ат, унаа, ж алпы эле мингич мал маанисинде. 2. Ж үк жүктөөчү
унаа (адатта бул түшүнүккө төө кошулбайт).
КӨҢКҮ —
(Көңкү кыргыз эл экен — 1408).
Ж алпы , текш и, бардык, көп.
КӨӨКАР — (көөхар) — (же каухар) —
— (ир. гоуйэр) — өзгөчө баалуу асыл таш тардын бири. Эл түшүнүгү
боюнча көөкардан караңгыда нур чачырап чыгып, ж ары к берип турат
делинет.

көш —
(Көшүн жесең залал — деп — 7526) —
(ир.)
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КУБААРЫ —
(Куру мээнет баштаган
Кубаарычылык сизде бар — 180—181).
1. Түпкү ата — бир атадан тараган тукумдар үчүн түпкү ата — кубаары
катары ошол тукумдагылардын атасы аталат. Буга караганда урук, уруу
түзүлүшүнүн ар бир мерчемдүү мууну — бир топко ж е топторго ата катары
эсептелген ар бир ата кубаары делет. 2. Өтмө мааниде: тилдөө, жаман
көрүү учурларында ок, кубаары! — эч нерсеге ж араксы з, өлө ж ам ан, айласыз жаман маанилерин туюнтат.
КУДАА —
(Көргөзгөн кудаа күчүдүр — 364) —
— (ир. худа) — Алда атынын иран тилинде аталышы. Кыргыздарда Алда,
Кудай маанилеш, аралаш айтыла берет. Эл арасында кудай көбүрөөк пайдаланылат, бирок кудай дегенде баш ка күч, же маани эмес Алда түшүнүлөт.
КУДАЙ —
(Токсон миң аттын бир атын
Билиңиздер — Кудай дээр — 289—209) —
— (ир. худа) — Алда атынын иран тилинде аталы ш ы . Кыргыздарда
Алда, кудай маанилеш сөздөр, бир эле маңызды туюнтуп аралаш айты ла
берет. Эпосто кудай Алданын токсон миң атынын бири деп түшүндүрүлөт.
КУДАЙ БУЮРСА —
(Бар кудайым буюрса — 9638).
М усулманчылыктагы негизги ишеним формулалардын бири — бардык иш кудайдан, кудайдын буйругусуз, анын эркинен ты ш эч нерсе
болбойт — деп түшүнүүдөн чы ккан эреже адат. Кудай буюрса дебей сүйлөө,
бул же тигил иш ти, ал эле эмес ар бир аракет кадамды баштоо күнөө
делип эсептелинет.
КУДУРЕТ —
(Арабыда — Кудурет — 356) —
— (ар. годрэт — күчтүү, бардыгы колунан келген, бардыгын иштей
алган) — Алданын кеңири тарап, көп колдонулуучу сыпаттама аттарынын бири. Эпосто бул сөз «күч» — делип түшүндүрүлүп, Алда-Кудай маанилеринде колдонулат (к. 355—356-ыр саптары).
КУК —
(Барсыда аты кук — деди — 7510) —•
(ир. хук) — чочко, доңуз.
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К У М П А Р БИ Л (П И Л ) —

(Урушка кирчүү бу дагы
Сегиз кумпар бил алган — 4553—4554)
— (ир. хумпар
леринде.

бекерпоз, тентек) — ш амдагай, үйрөтүлгөн маани-

КУПА
(Алтын купа добулбас — 18879) —
—■(ир. гоббе) — 1. Мусулмандардын өлгөн адамга орноткон — тургузулган эсгелигинин (күмбөзүнүн) төбөсү (тегерек шар түрүндөгү). 2. Согуш
куралдары ны н (калкан, туулга) үстүнө — чокусуна, бетине, ат жабдыктарына (булгаары тердикке, жүгөн, кую ш канга) бастырылган жарым шар
түрүндөгү түстүү металлдан, же күмүштөн, алтындан жасалган кооздук
ж асалга. Ж абы ш ты ры лган, бастырылган кооздук жасалгасынын затына
ж араш а буюмдун атына ошол кооздуктун заты таандыкташ тырылып атала берет — күмүш тердик, алтын туулга, алтын, же күмүш калкан, дилде,
ж е алтын жүгөн ж.б.
КУРАН —
(Кудаанын сөзү куранды — 8111) —
— (ар. ал — Куран — үн чыгарып окуу, ж атка айтуу) — мусулмандардын исламдын негиздери баяндалган ы йы к китеби. Курандагы айтылган
маалымат — кабарлар, ачылыш тар асмандан Алда тарабынан Мукамбетке
ж иберилген. М укамбет пайгамбардын туш унда оозеки ж атка айтылып
жүргөн тексттер, кийин анын көзү өткөн соң кагаз бетине түшүрүлүп,
ирээтке келтирилген, такталган. 656-ж. китеп болуп чы ккан. Куран уйк аш ты кка келтирилген — рифмалаш кан кара сөз менен жазылган. 114
сүрөөдөн турат. Сүрөөлөр аяттарга бөлүнгөн. Ар түрдүү эсеп боюнча куранда 6204 ж е 6236 аят бар. Куран 77934 сөздөн турат.
Куран араб тилинде ж азы лган ж ана арап тилинде гана окулат, диний
расмилер да (намаз окуу, куран окуу, ыйман айтуу, келме келтирүү ж. б.
ошол тилде жүргүзүлүу милдеттүү шарт.
КУТ —
(Куттун баары бизде бар — 179).
1. Кыргыздардын ишениминдеги асмандан түшүүчү бакты-таалай, ж е
ошол бакты-таалайдын көзгө көрүнгөн кабарчысы эсептелген боз үйдүн
түндүгүнөн көбүнчө түн ичинде, же эртең мененки үрүң-баранда коломтого
түшүүчү а к , к ө к , ж е ко ч к у л к ы зы л түстүү эриген коргошун сы м ал
көлкүлдөгөн зат. 2. М ал-жанды, адамды кырсыктан, айрыкча жаман көз624
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дөн — көз тийүүдөн сактоочу тилсым — жети көз мончок, же ж ети көгүш
топчу тигилген баш тыкча, же коргошундан, калайдан ж асалган, кы зы л
чүпүрөккө оролуп коюлуучу адам сөлөкөтү (идол). 3. Эпос боюнча калм аккытайлардын бутунун (будда дининдегилердин кудайынын) моюнга тагып, же коюнга катып өзү менен кошо алып жүрүүгө ы лайы кташ ты ры лган кичинекей элеси — сүрөтү (идол). 4. Адамдын ж аны — адамды жаш атып, кыймыл-аракетке келтирип, өмүргө кубат берип туруучу күч. 5. Түндүк, түндүк тарап — (кут ж ак, кутпа ж ак делип да аталат). 6. Түндүк
тарапты көрсөтүүчү алтын казы к жылдызын кут жылдыз, же жөн эле кут —
деп атоо учурлары да кездешет.
КУШ — (же кош) —
(Кыргызга кайсыл куш болсо
Ошо малдан соёлу — 11819—11820) —
— (ир. хуш) — Ж акш ы . Учурашууда, тилек, каалоодо, ж е бир нерсенин, көрүнүштүн абалын сүрөттөөдө бакыбат, котөрүңкү, кубанычтуу, куунак ж.б. маанилерде да колдонула берет (көңүлү куш убак, куш келиңиздер ж.б.)
КҮБӨ — (күбөтон — ак күбө — көк күбө) —
(Ак күбө тонду кийинип — 19401) —
— (ар. габа —. көлбөөрүгөн кеңири, узун жеңдүү сырт кийим , чапан).
1. Кооздолгон, кымбат баалуу кездемеден тигилген сөөлөткө, ж е салтанаттуу учурларда кийилүүчү сырткы сый кийим. 2. Кооздолгон, баатырлар сырт кийим катары кийүүчү ок, курал өтпөс жоо кийим и. Өңүнө карата ак күбө, көк күбө, ж е күбө тон, күбө катары атала берет. А к күбө тону
жаркылдап — деген сөз айкаш тарында кийимдин кооздолгон үлгүсү айтылышы, же ошондой эле анын курал өтпөс үчүн болот-темирден куралгандыгы түшүнүлүшү да мүмкүн.
КҮЛ АЗЫК —
(Күл азыгын ш айлаш ып — 4077) —
— (кырг. күл — майда, эн майда, азык-тамак-аш) — узак жолго жүрүүдө
атайын даярдалуучу тамак-аш тын өзүнчө түрү: эл арасында айтылуучу
үламыштардагы маалыматтар боюнча семиз бээнин сулп эттеринен майын, чарымын, тарамыш ж. б. эттеги жолугуучу кош умчаларды алып
салып ж акш ы бышырып, майда туурап, уш алап, абыдан кургаты п, жаргылчакка салып майда тартып даярдалган күлдөй майда талкан күл азы к
аталган. Ал узакка бузулбай сакталып, жегиликтүү, даамдуу, ток тамак
эоло алган. Аны пайдалануу үчүн даярдоо да оңой. Күл азы к талканды н
эир чымчымын алып бир аяк кайнак, же ысык сууга салып чалы п араЮ - 2225
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лаш ты рса сорпо ж арм а сымалындагы аш болумдуу, ток тамак даяр болот
имиш . Элде ошондой эле күл азы кка майда талкан кош улары ж ана даярдалып ж аткан азы кты н сапаты өзгөчө жогору болуш үчүн айбан чегирткенин (көк түстөгү чоң чегиртке) кургаты лган этин майдалап кошот деп да
айтылат. Кээде күлазык ж алаң эле айбан чегирткенин этинен даярдалары
айтылган учурлар да бар.
КҮЛБАК — (гүлбак) —
(Бузуп гүлбак сепилди — 8941) —
— (ир.). 1. Аземделип кооздолгон чарбак. 2. Б ак арасына тургузулганкурулган, тегереги гүл тигилип кооздолгон сарай — кан сарайы. 3. Ж алпы эле мы кты , кооз бак. 4. Кээде сепил — бекемделген коргон (бул учурда балким аземделген кооз чарбактын сыртынан салынып аны курчап
турган бекем, бийик коргон) маанисинде болушу да мүмкүн).
КҮЛДҮ —
(Күлдү уйгур эли бар — 1248) —
— (ар. колл) — бүткүл, бардык, бүтүн.
КҮНДӨ —
(Күндө салып колуна — 16920) —
— (ир. конд) — күнөкөрдүн, туткундун, ж азага тартылган адамдардын колу-бутуна салынуучу киш ен. Кээде моюнга, бутка салып бекитип
коюучу ж ы гач кеп, аларды бириктирип-байланыш тырып турган чынжыр
да күндө деле берет.
КҮН ЖҮРҮШ Ж А К —
(Күн жүрүш ж ак Ж ы лды з — деп — 14459).
Түштүк тарап (күндүн чы ккандан батканга чейинки жолуна карата
айтылат).
КҮРӨӨКӨ —
(Күрөөкө тонун ж айлаш ы п — 4076) —■
— (байыр. түрк — ургаачы аюу) — аюу терисинен — баалуу аң терилеринен тигилген, ж е ошол терилер менен кооздолгон аземдик сырт кийим. Кээде «Күрөөкө тону жаркылдап» — делген сөз айкаш тары да учурайт. Б уга караганда күрөөкө тон түрдүү кымбат кооздуктар менен кошумча
көркөмдөтүлүшү мүмкүн. Ж е балким күрөөкө тон өзү эле жоо кийиминин
бир түрү катары ок, кы лы ч, найза өтпөс үчүн атайы лап металлдык деталдар менен быш ы кталы ш ы да ыктымал.
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КҮРСҮ —
(Беш жүз батман күрсүсү — 4587)
— (ир. гурз) — 1. Согуштук курал — бекем, катуу ж ы гачтан, же
кээде темирден сабы бар, бир нече урчуктуу (тийген жерине батып кетсин үчүн) уютулган тоголок чоюн. 2. Так, же отурууга ы лайыкталган атайын
жай. 3. Доолбас, доол (барабан). 4. Эң жогорку бийлик белгиси — баш
жагы тоголок шарча түрүндөгү узун таяк — шарча асыл таш тар, баш ка
баалуу — кымбат кооздуктар чөгөрүлүп көркөмдөтүлөт.
КҮЧҮГӨН —
(Күчүгөн жүндүү ок алып — 5503) —
— (кырг. күчүгөн — көк жору) — көк жору. Күчүгөн жүндүү жебе — ок
көк жорунун канат жүндөрү — канаты ж абыш тырылган жебе — ж аа огу.
КЫ БЫ ЛА —
(Кыбыла ж агы н алыптыр — 12195) —•
— (ар. гэбла — теке маңдайында турган). 1. Меке ш аары тарап, тагыраак айтканда Мекедеги Кааба — Каабанын ичинде турган касиеттүү кара
таш тарап. 2. Күн батыш тарап (кыргыз жергеси үчүн Меке ш аары турган
жер күн батыш ж ак к а туура келерине байланыш кан түшүнүк).
КЫ ЗЫ ЛБАШ —
(Кызылбаш бар, тарса бар — 1).
Ирандык, иран эли маанисинде. Сөздүн чыгыш теги 16-кылымдагы
шийит Исмаил ш ахтын сунниттерге карш ы диний согуш ка ч ы ккан аскерлери кызыл баш кийим кийиш ип, ж е баш кийимине кы зы л чүпүрөк
(лента) тагып, же байлап алып жүрүшкөн. Ушуга байланыш туу ш ийит
ирандыктарды кы зы л баштар — деп атоо тараган. Орто А зиядагы ж аш аган түрк тилинде сүйлөгөн элдер ж алпы эле иран эли, ж е иранды ктар
дегенди кы зы л баштар катары аташ кан.
КЫ ЗЫ Л КИЙҮҮ —
(Кызыл кийип үстүнө,
Сары селде чалынып — 13263, 13265).
Эпостун түшүнүгү боюнча баатырдын, кандын, эл башында турган адамдын үстүнө кызыл кийип, сары менен башын ороосу каардын, кан самоо —
согуштун белгиси — өзгөчө ачуусу келгенде, айры кча катуу жоого аттанып ж ортуулга чы гарда — согуш ка аттанарда да уш ундай белгисин
көргөзөт. Эл башында турган адамдын мындай абалы к а л к к а зы яны н
тийгизиш и мүмкүн:
40 *
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«Кызылды Манас кийиптир —
Кыргызга кылар каары бар,
Кызылды эндей жамынып,
Кылар иши дагы бар.
Сарыны баш ка чалган соң
Бир шумдук кылар чагы бар!
Муну айтыш ып баарысы
М уңайышып калы ш ты (13000— 13007).
Кыргыздар арасында азирет Аалы каапырларга казатка аттанарда үстүне
кы зы л кийип, баш ына сарыдан селде чалынуучу экен — деген уламыш
да айтылат. Б алким эпосто берилген түшүнүктүн түпкү нугу ушул уламыш тагы маалымат менен тутумдаш болуусу да мүмкүн.
К Ы ЗЫ Р — (Кыдыр) —
(Аты Кыдыр байгамбар — 7915).
Адамдарга ж акш ы лы к, ийгилик, бакты-таалай алып келүү, кыйынчы лы ктарда ж ардам берүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ касиеттүү күч ээси. Кубулуп, түрдүү кейип-түргө өтүү, көрүнбөй жүрүү сы яктуу жөндөмдөрү бар,
каалаган адамдарына өзү жолугат. Эл арасында кокустан Кызырга жолугуп калы п, анын ким экендигин билген адам өтүнүчүн — каалоо тилегин
айтса сураганы аткары лат деген ишеним ж аш айт. Айтылган уламыштар
боюнча Кызыр пайгамбарлардын бири, мүрөктүн суусун ичип өлбөй калган. Кызыр дайым жер кыдырып жүрүп, нээти таза, ак жүргөн, көпкө
пайдалуу иш ти максат эткен ж акш ы адамдарга алардын тилегин-каалоосун аткары п, ж е кы йы нчы лы ктарда ж ардам берет. Кызыр-Кыдыр бир
ысым катары түшүнүлүп, аралаш айтыла берет.
К ы зы р — Кыдыр ар бир адамга анын өмүрүндө үч жолу жолугат,
бирок басымдуу көпчүлүк адамдар К ызырга ж олукканы н билбей, ага өз
тилегин — каалоосун айта албайт — делген ишеним — уламыш да бар.
КЫ ЗЫ ТА Л А К — (кы сталак) —
(К ы зы талак Манастын
К ылымга тийди чатагы — 1725—1726) —
— (ар. талэг — ажырашуу) — никени бузуу, никенин бузулушу. Кызыталак — кы зы талак болгон (күйөөсү аялы н кетирүү, аны менен ажырашуу үчүн талак кы лат — андан баш тартып, аж ы раш каны н билдирет.
Күйөө аялы н кетирүү, ажыраш уу үчүн «талак» — деп ж ары я айтуу жетиш ерлик. К ы зы талак кемсинтип, кордоп тилдөө маанисиндеги сөз — кызы
талак болгон, кы зы н күйөөсү талак кылган, кы зы ны н никеси бузулган —
деген маанилерди туюнтат.
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КЫЙГАК —
(Кыйгактуу найза, көк түпөк — 3651).
Найзанын болот учу — жыгач найзанын учуна бекитилип — аш талып
коюлуучу курч учтуу металл бөлүгү. Адатта найзанын учу-кыйгагы бөрү
тил формасында — учу ичке келип эки капталы бөйрөктүу ж азы келет да,
кайра ичкерген түрдө, ж алпак курч темирден — болоттон жасалат.
КЫ ЙЫ К —
(К ыйы к атып кеткени — 5378).
1. Бута. М ылтык, же ж аа атып маш ыгууда пайдаланы ла турган атайын жасалган нерсе — ошону атып маш ыгат. 2. Ж амбы атуу оюнунда
бутаны — жамбыны узун ж ы гачты н башына салаңдатып байлап бекитүүчү
жиптер (быш ык ж ип, ичке өрүлгөн кы л, кээде ичке зым). 3. К ы йы к
атты, же кы йы к атып кетти — деген сөз айкаш тары өтмө маанидеги бута
катары атып кетти, ж е бута катары атып салды дегенди туюнтат.
КЫ Л КЫ ЯЛ —
(Кыл кы ял чаап чийдирген — 19449).
Кооздук буюмдарын жасоодо анын бетине түшүрүлүүчү оюу-чийүү
түрлөрдүн өзүнчө тобунун аталыш ы.
КЫ ЛЫ Ч КУЙРУК —
(Кылыч куйрук, тайбасы — 15966).
Эпостогу берилген түшүнүк боюнча азуулуу ж ырткычтардын арасындагы өзгөчө каардуусу жана коркунучтуусу. Сырдуу күчтөргө таандык сапаткасиеттерге ээ. Куйругу кылыч, капталында канаты бар, куйругу тийсе
куураган жыгач күйүп кетет. Түшүнүктүн түпкү теги байыркы чыгыш элдеринин мифтери менен тутумдашкан. Мисалы: уйгурларда башы, ж алпы
турпатынын курулушу арстандыкына окшош, бирок тегерек туяктуу, капталында канаты бар, куйругу кылыч жандык бешиктеги балдарды коргоочу дух катары эсептелет. Анын сүрөтү-турпаты баланын уктаганда жанына, төшөгүнүн баш ж агы на коюлуп, бешиктин үстүнө илинип коюлган.
Эпосто кылыч куйрук түшүнүгү өзүнчө да, кээде баяс — деген ат менен да айтыла берет.
КЫМКАП —
(Дейилде, кы м кап, буулумду — 67950) —
— (ир.) 1. Алтын, күмүш жиптер-зымдар кош улуп токулган кымбат
баалуу жибек кездеменин түрү. 2. Кымкаптан тигилген кийим (көбүнчө
сыйга кийиле турган сырт кийим).
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К Ы РК ЧИ Л ТЕН —
(Кырк чилтен келип калы пты р — 11707)
— (кы рг. кы рк, ир. чилл — кы рк, тен-дене-кырк адам) — көрүнбөй
жүрүү, түрдүү түскө өтүп кубулуу жөндөмүнө ээ, өзүлөрү тандап алган, каалаган киш илерине ж ардам берип, ж акш ы лы к кы л а турган касиеттүү күч
ээлери. Түпкү теги байыртадан келе ж аткан түшүнүктөрдөн. Кийин мусулман ы йы к — колдоочулары менен жуурулуш уп, ошолордун бири катары кабы л алыны п калган.
К Ы РМ Ы ЗЫ —
(Кырмызы килем салыптыр — 2462) —
— (ир. гэрмэси). 1. Кызыл, чымкый кызыл. 2. Кызыл жибек. 3. Жибек
килем да кээде кырмызы делип, же кырмызы килем делип айтыла берет.
К Ы РШ Ы КИРСИ —
(Кыршы кирси кыдырып — 8127)
Сөз түп нускада «гыршы кирси кыдырып» түрүндө ж азылган (272бет, 1-колонка, 13-сап). Кээде уш ул эле маани «арши (же ариш») «корш
(же «корши») түрлөрүндө да чийиле берет. Мааниси араптардын аришасман, корш — такты — асмандагы такты — кудай тактысы — дегенди
туюнтат.
КЫ ЯК —
(Зоот менен кы ягы
Кийген тону көк темир — 5430- -5431)
— (монг. куяк) 1. Согуштук ж ок кийимдердин бир түрү — калың,
катуу териден, калы ң булгаарыдан ж асалган төшкө тартылуучу (өзүнчө
ж ип боолору менен таңылып бекитилиш и, же кийген кийимге жабышты ры ла тигилип кою лушу да мүмкүн) атайы н калканч. Кээде мындай
калкан ч металл пластинка түрүндө ж асалы ш ы да ыктымал. 2. Өтмө мааниде: таяны ч, ж өлөк, ишенимдүү жардамчы. Ж анбагар (телохранитель)
маанисинде да айтылыш ы мүмкүн.
КЫЯМАТ — (кы ям ат кайым) —
(Ж ар күнү бар кы ям ат — 1943),
(Кыяматтын күнүндө — 10406) —
— (ар. гийамет — тике туруу-тирилүү) — бул дүйнөдөгү тирилик,
жаш оо бүтүп, кайра тирилүүчү күн. Өлүп кайра тирилгендер сурак берип,
тирүү жүргөн кезиндеги иштеген иш териндеги, ж алпы эле жашоосунда630
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гы соопчулук ж акш ы лы ктары менен күнөөлөрү — терс иш тери ылгалат.
Ошол сообу менен күнөөсүнө ж араш а ар бир адам өз баасын алат — өзүнө
татыктуу оорунга ээ болот: такыба жүрүп, ж акш ы лы к иш терди көп жасагандар бейишке чыгып, күнөөлүүлөр дозокко түшүшөт.
Адатта кы ям ат — деген сөз «кыямат кайым» түрүндө экинчи сөз «кайым» менен бирге айтылат. Бирок чынында экөө эки сөз — гайем араптын
сөзү, тиричиликтин, жаш оонун бүтүүсү — дегенди туюнтат, б. а. акы р
замандын келиш и. А кыр заман мурда келип — бул дүйнөдөгү жашоотиричилик бүтүп, анан кы ям ат баш талат, б. а. өлгөндөр кай ра ордунан
тике туруп-тирилип, сурактан өтүшөт.
Кыямат, ж е кы ям ат кайым тиги дүйнө маанисинде да айты ла берет.
Өтмө мааниде кы ям ат, ж е кы ям ат кайым оорчулукту, өтө кы йы н күндү,
башка түшкөн мүшкүлдү, алаамат — бүлгүндү туюнтат.
КЫЯМ Ж АК —
(Кыямы ж аты р төмөнкү
Кабылыстан жеринде — 20628—20629) —
— (ар.) — 1. Түштүк ж ак , күн жүргөн ж ак — так төбө эмес, андан бир
аз кыйгачы раак маанисинде. 2. Кыйгачы — туура туш тарабы, ж е дал
ортосу эмес, андан кы йгачы раак жагы .
ЛААНАТ — (лаат манат, лаат мат) —
(Л аанатка жалбарган — 4551) —
— (ар. аль-лат, манат) — байыркы арабдардын ислам динин кабыл алганга чейинки буттан жасалган сыйынуучу көп кудайларынан — аял кудайлар.
Эпостун маалыматтары боюнча лаанат, же лаат манат тескери жолго
азгырган алдамчы терс күчтөрдүн бири, кээде ошол терс күчтөрдүн ээси,
башчысы катары түшүнүлөт. Сөздүн мааниси ш айтан, азгы ргы ч, тескери
жин түшүнүктөрүнө ж акы н, же ошолордун бири түрүндө кабыл алынат.
Кээде калмак-кытайларды н сыйынуучу кудайы, ж е ошол кудайдын аталышы катары да айты ла берет.
ЛАГЫЛ — (лаал) —
(Лагыл, ж акут таш тары — 7278) —
— (ир. лэл) — асыл таш тардын бир түрү — рубин.
ЛАЙЛАМА — (лаайлама) —
(Лайлама колдо! — деп — 12330) —
— (монг. далай — 1. Океан, деңиз; 2. Өтмө мааниде: аалам ды к, эң
улуу, тибет. лама — жогорку — улуу лама — буддизм дининин бир тармагы болгон лама дининдегилердин баш кы башкаруучусу).
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Эпос боюнча лайлама, ж е лаайлама калм ак — кытайлардын сыйынуучу кудайы маанисинде пайдаланылат. Негизги манызы ж алган дин, жинш айтандардын азгырыгына алданган адамдардын тескери ишеними делип түшүнүлөт. Ламаизм менен ж ин-ш айтан түшүнүгүнүн арасына чек коюлбай, түпкү теги бир катары кабылданат.
ЛАЙЛАМАЛУУ — (лаайламалуу) — (лайламалум — лайлама-лаху) —
(Лайламалуу! — деп,
Бутуна барды сыйынып — 854—855) —
— (монг. тибет.
лама, хум — оо! —
диндик формуласы
ага тиленич кы лы п

далай — улуу, лама — жогорку эң улуу, же жогорку
Оо улуу лама!) — ламаизм дининдегилердин негизги
— Л амага сыйынуудагы табынып баш ургандыктын,
кайры лы п, ырайым сурагандыктын белгиси.

ЛАЙРАҢПОЗ —
(Беш миңчеси кумарчы,
Алты мини лайраңпоз — 14625— 14626).
Бекерчи, каңгып жүргөн, селсаяк, аракеч маанилеринде.
ЛА Н ДЫ ЛА —
(Байкап келди кеп баштап,
Л анды ла — деп баштап —■11334—11335).
ЛАҢ —
(Жүргүзүп лаң байрагын
Дүнүйө жүзү ж аркы лдап — 16853— 16854).
МААЛА —
(М ааламда неме калган ж ок — 1044) —
— (ар.) — 1. Квартал, кы ш так. 2. Өтмө мааниде: чөйрө, айлана, жакы н ара, кээде карамагымда, кол алдымда, тегерегимде маанилеринде да
колдонула берет.
М АЖ ИЛИС — (межилис) —
(М ажилиске ж ы йы лган
Атпай кы ргы з балдары — 13481 —13482) —
— (ар. мажлис) — 1. Ж ыйын, кеңеш. 2. Өтмө мааниде: ракат, жан жай
алуу (мажилиске батыптыр — ракат алыптыр — «мажилиске батышып» —
(12704 — сап ыр) — ракат алышып, көңүлү жайланып, кубаныч алып.
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МАЖ УСУ ДИ
ДИН —

(Мажусу динде сенделдиң — 601) —
— (ар. ал-мажус — сыйкырчы, аяр) — зороастризм дининин мусулманча аталыш ы. Эпос боюнча мажусу дин — ж алган дин, туура эмес дин
дегенди туюнтат.
МАЛГУН
(Сөз келчү ш айтан малгундан — 2585)
— (ар. мэ лун). 1. Кудайга жүзү кара болуп куулган ш айтан. Өтмө
мааниде: 2. Каргыш тийген бетпак, жүзү кара. 3. Ж апайы , орой, наадан,
айбан мүнөздүү адам. 4. Дөө, өтө чоң адам сымал ж анды к. 5. Кээде жалгыз көздүү дөөнүн энчилүү аты катары да айтыла берет.
МАР —
(Мар болуп жүргөн А ты ла — 8434) —
— (ир.) — ж ылан.
МАРЖАН —
(Инжуу, м арж ан, зумурут — 3115) —
— (ар. мержан.) — бермет, шуру, берметтен ж асалган кооздук, же
тизилген бермет.
МАШАТЫ КИЛЕМ —
(М ашаты килем ж апты ры п — 6780).
Баалуу килемдин түрү — мешхед ш аарында ж асалган килем.
МЕДИРЕСЕ —
(Медиресе салдырып — 20977) —
— (ар.-мэдресе). М усулмандардын диндик ж огорку окуу ж айы . Кээде жалпы эле окуу ж айы катары да айты ла берет.
МЕЧИТ
(Аземдүү мечит кылдырып — 20978)
— (ар. мэсжед — жерге тизелеп жүгүнүүчү жай) — мусулмандар чогулуп кудайга сыйынуучу ж ай — кудайга ибадат кылуу расмизин өткөрүүчү — намаз окулуучу атайын жай.
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М ИЛТЕ—
(Көк милте калды чоктолуп

5 3 0 2 )—

— (ар. фэтиле — от бергич, маша) — эски мылтыктардын тетиктеринин бири — октолгон мылтыктын дарысына от берүү үчүн ылайыкташтыры лган бат тутануучу, кебезден ж .б. эш илген атайын жип. Эпосто ак
милте, көк милте түрүндө айты ла берет. К ыясы ак, көк делиш милте
эш илген материалдын өңүнө байланыштуу болсо керек. Балким милтени
жасоонун ыгына, түрүнө тиешелүү болуусу да мүмкүн.
М ИНАЛШ ЫХАН А ЛЫ РЖ Ы М —
(Мен алыш тан алыржым — 606).
МИШ ХОР —
(Мишур экен шондо да
Бир биринин атына — 8435—8436).
МӨНДҮ —
(Мөндү, жабуу ураанын
Айтып жүргөн калм ак бар — 3521—3522) —
— (монг. мөнд — ден соолук, ж акш ы лы к, бакыбаттуулук) 1. Калмакмонголдордун саламдаш кандагы айтылуучу сөзү. Мааниси саламатсызбы,
саламатчы лы кпы , ж акш ы бы , ж акш ысызбы — дегенди туюнтат. Саламдашуунун монгол тилиндеги толук формасы — мөндү лама пайна (мөндү —
ден соолук, ж акш ы лы к; лам а — ж огорку (кудай маанисинде); байна болуу, бар болуу — ден соолугуң эң жогорубу, лам а колдоп турабы, саламатсыңбы?) 2. Эпос боюнча калм актарды н согуш тук урааны катары да айтыла берет.
МӨНДҮЛӨТҮҮ —
(Мөндүлөтүп калм агы н — 12079).
Мөндү калм актарды н согуштук урааны. «Мөндүлөтүп калмагын» делген сөз тизмеги калм актарды басынткан маанайда айтылып, сөздүн түпкү
өз маанисинде эмес, өтмө мааниге айлантып пайдаланы лган — «кокуйлатып» — дегенге ж акы н маңызды туюнтуп турат.
МӨҢДҮ ПАЙНА —
(Мөңдү пайна деди эле — 3293) —
— (монг. мөнд. — ден соолук, ж акш ы лы к, бакыбаттуулук; байна —
бар болуу) — ден соолугуң ж акш ы бы , саламатсыңбы.
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МУБАКҮЛДҮҮ —
(Мубакүлдүү найзаны
Булгап колго алганы — 6014—6015) —
— (ар. мовеккел — колдоочу, коргоочу). Сөз адатта «мубакүлдүү найза»
«мубакүлдүү сыр найза» — түрлөрүндө айтылат. Демек мубакүлү бар, б. а.
колдоочусу бар, колдоочуга ээ, сырдуу — касиеттүү күч колдогон найза, же
сүрдүү, душман үчүн коркунучтуу найза деген маанилерди туюнтат.
МУБАРЕК —
(Кадамың — деп, мубарак — 2459) —
— (ар.) 1. Ы й ы к, ж аркы н (касиеттүү маанисинде). 2. Кут болсун,
бактылуу болсун, куттуктайм ы н, кут болсун айтамын.
МУРДАР — (мырдар) —
(Бузган ата жолуну
М урдарчылык сизде бар — 177—178) —
— (ар. мордар — тарп, өлүмтүк) — 1. Арам, булганыч, ыпылас. 2. Бузук,
өлүксүз ж. б. маанилеринде кемсинтип тилдөөдө да колдонула берет.
МУРТАК —
(Буттун баарын сындырып,
М уртактыктан тындырып — 20973—20974).
МУРУТ —
(Мурут сизге бул деди — 8152) —
— (ар. мюрид) — белгилүү дин өкүлүнүнүн жолун жолдоочусу, окуучусу, артынан ээрчип, анын окуусун — насиятын, үгүтүн таратуучусу.
МУСТАПА —
(Ак байгамбар мустапа — 8108) —
— (ар. мустафа — тандалган, Алда тарабынан тандалган, жогору бааланган) — Мукамбет пайгамбардын ысмына кошо айтылган, же ордуна колдонулган эң негизги жана өзгөчө кеңири тараган эпитети — лакап аты —
Мукамбет пайгамбардын өзгөчө ордун жана ага Алданын мамилесин
туюнтат.
МУСУЛМАН — (бусурман — бусулман) —
(Каапыр менен мусулман — 2755) —
— (ар. муслим — исламды туткан) — ислам динине ишенип, аны туткан, анын жолу, эрежелери менен ж аш аган адам — Алданын бардыгын,
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бирдигин, улуулугун, курандын касиеттү чы нды к, Мукамбет Алданын
элчиси экендигин чын нээти — дили менен иш енип тааныган ар бир
адам. М усулманчылыктын негизги белгиеи арап тилинде келме келтирүү.
МҮСҮРӨТ — (мусурет) —
(Кызыл чок ойрот кытайдан
Мүсүрөт кетип калганым — 1070—1071) —
— (ар.) 1. Бедел, абийир, атак-данк. 2. Өтмө мааниде: ордунан (атакдаңкы нан, беделинен) аж ы рап калуу, колунда барын жоготуу.
М Ы ЛАЛ —
(Көңүлгө алба мылалды — 9628).
МЫСКАЛ —
(Алты мыскал заарын — 19850) —
— (ар. мэсгал) — оордук өлчөмү. Кыргыздардын түшүнүгүндөгү эң
кичине оордук өлчөм. Бир мыскал 5 граммга ж акы н.
МЫЯТ — (мият) —
(Абыдан ж анга мыяттыр — 7438).
Колдоочу, жактоочу, таламын талаш уучу, талапташ ы.
НААМА —
(айтып, наама жиберип — 13564) —
— (ир.) 1. Ы йы к китеп, маанилүү көрсөтмө. Кээде өтмө мааниде —
көрсөтмө, кабар, буйрук, кат маанилеринде да айты ла берет. 3. Музыкалы к аспап.
НАБИЙ —
(Алтымыш төртү набийсиң — 19535) —
— (ар. наби, көптүк түрү — анбийа, навийун) — байгамбар, Алда
айткан (көрсөткөн, каалаган) киш и, кудайдан ачылыш алган адам.
НАГЫ РА —
(Таң атканда көп аскер
Нагыраны чалганы — 33—34).
НАЙ —
(А ярлык найын салганы — 19890) —
— (ар. най — түтүк) 1. М узыкалык аспап — ичи көндөй, жыгачтан, же
металлдан (көбүнчө жезден) жасалган, атайын теш иктери бар түтүк чоор,
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сыбызгы. 2. Түтүк түрүндөгү ар түрдүү буюм-тайымдар (мисалы, керней),
курал-аспаптар. 3. Суу куур — суу агызуучу түтүк.
НАЙЗА —
(Түпөктүү найза боз балдар — 14454) —
— (ир. нэйзэ — каскак) — Саюуга, ж е ыргытып урууга арналган
атчан жоокердин согуштук куралы (толугураак к. 1 китеп).
НАКЕР —
(Н акери бутта чойкоюп — 14818) —
— (ар. нэкэрэ). 1. Сыйга кийилүүчү кооздолгон, кай кы тум ш ук, кончу узун өтүк. 2. Бааты рлар кийүүчү атайын жасалган ок өтпөс өтүк-жоокийиминин бир түрү.
НАМАЗ —
(Намазыңды үйрөт деп — 827) —
— (ир. намез — тизе бүгүү, жүгүнүү) — кудайга ибадат кылуу, кудайдын
бардыгын, бирдигин, улуулугун таанып-моюнга алып, ага чын ниет, ыклас
менен ишенерин ырастаган, Алда бардыгынын ээси, жаратуучусу, бардык
иш, өлүү-тирүү, дүйнөнүн бар же жок болору анын эркинде экендигин ж. б.
Алданын өзгөчө артык сапат — касиеттерин даңазалаган атайын сөздөр айтып, кабыл алынган кыймыл-аракеттер, шарттар жасоо менен кудайга табынуу. Ар күнү беш убак намаз окуу мусулманчылыктын негизги милдеттеринин бири. Беш убак намаз эртең менен эрте (намаз багымдат), түш оогондо (намаз бешим), кечинде, күн батарга жакын (намаз дигер), көз байланганда — караңгы абыдан кирер учурда (намаз шам), караңгы абыдан кирип
жылдыз толгондон кийин (намаз куптан) окулуу шарт.
НАМАЗ ШАМ —
(Ш ам намазын заңгырап
А жыбай айтып калганы — 11572— 11573).
1. Мусулмандар ар күн сайын окуй турган беш убак намаздын төртүнчүсү. 2. Убакыт мезгили — намаз шам окуй турган убак — караңгы
кирерден мурдараак учур. Ш ам намазын айтты — деген сүйлөм шам намазын окууга чакырып азан айтты маанисин туюнтат. Н амаз айтпайт,
намаз окуйт, азан айтат.
НАНҮШТӨ —
(Эртең менен нанүштө
Ар түрдүү даам таттырып — 14349—14350).
Эртен мененки тамак, жеңил тамак.
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НАПАТ—
(Анык эле кулунум
Н апат болуп калары ң — 21401—21402).
НАС
(Аябай насты келтирип — 2634).
1. Каалоо, күсөө. 2. Кээде бир нерсени өтө каалоо, күсөөдөн башы
кеңгирөө, эс-мас абалына келүү, өзүн-өзү жоготуп коюу абалына тушугуу.
НАШ ТАР —
(Токтогон окту наш тарлап
Тилип ж аткан дагы бар — 6302—6303) —
— (ар. нэштар) — медициналы к атайын аспаптардын бири — кан
алууда, туюк ж араны тилип, чегип тазалоодо ж . б. керек учурларда пайдаланы луучу учу курч, ичке табыптык курал — бычак.
НӨКӨР —
(Ар бирөө он балбан
Өзүнө нөкөр алганы — 4656—4657).
1. Кандын, баатырдын, мансаптуу адамдын жардамчысы, кызматкери. 2. Кан кы зы ны н (кээде кан аялынын) кы зм аткер кыз-келиндери. 3.
Кээде аскер маанисинде да айты ла берет.
НУКУС —
(А та динден айрылып
Нукусу тиер диниме — 1941— 1942).
Зы яны , салаказы , таасири маанилеринде.
НУРЗУЛМ АН —
(Нурзулман деген байталман — 7300).
НУРК —
(Асили кы тай нуркунан — 17092) —
Уруу, урук. Тек, тукум.
ОБУРАК —
(Ш ейит өткөн эрлердин
Обурагы колдо — деп — 16988—16989)
— (ар. арвах — ж ан, тын). 1. Өлгөн адамдын руху, куту. 2. Касиеттүү, ж е ы йы к адамдардын, ж е белгилүү ата-бабалардын жогорку күчкө ээ
руху (культу). 3. Өтмө мааниде: атак-даңк, бедел, сыймык.
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ОЁН —
(Балигерлер билиптир
Ногойдон оён чыгар — деп — 18347—18375).
1. Баатыр, уруу башчысы. 2. Баш чы, баш каруучу, мырза. 3. Салабаттуулук, м ы кты лы к. 4. Өтмө мааниде: м актанчаакты к, өзүн өзү көтөрө
чалган адамга карата какш ы к, шылдың ирээтинде ал бир өзүнчө оён да —
деген түрдө да айтыла берет.
ООРУК —
(Чон үйдүн баары калыптыр
А нж иянга оорукка — 21026—21027).
1. Калктын туруктуу ж аш аган негизги жери, туруктуу ж аш аган ж ай.
2. Ж ортуулда жүргөн, согуш ка аттанган колдун негизги бөлүгү ж айгаш кан жай. 3. Тыныгуу ж айы .
ОРДО —
(Ордо ш айы, көк ж еке — 4138).
1. Кандын үйү — кандын бийлик үйү, кандын сөөлөт үйү. Ж алп ы эле
кан жайгаш кан ж ай. 2. Чоң боз үй. 3. Борбор, борбор ш аар маанисинде да
айтыла берет.
ОРДО Ш АЙЫ, КӨК Ж ЕК Е —
(Ордо ш айы, көк ж еке,
Орчун Кокон, Маргалан — 4138—4139).
1. Кокон ш аарынын эпитети — ордо ж айгаш кан чоң, ж е маанилүү
башкы Кокон ш аары маанисинде. 2. Кээде ошол эле эпитет ордо ш айы к,
көк ж өкөр,— түрүндө айты лы п, ш айы ктар баш карган, к ө к кийим чен
жөкөрлөрү — аскери бар баш кы ш аар Кокон — чоң Кокон катары да
түшүндүрүлөт. 3. Ордо ш айы — мыкты ш айы. Көк кооз өтүк чыгарылган
чоң Кокон ш аары — катары берилген түшүндүрмө да бар.
ОРМОН —
(Караңгы ормон черини — 11349) —
— (казак. ормон) — токой, калы ң токой.
ОРОЙПО —
(Оройпо огун чалыптыр — 17022).
1. Ж аанын кергич жиби — киричи. Оройпо — кирич аралаш , бир
мааниде айтыла берет. 2. Ж алпы эле ж аа маанисинде да колдонулат.
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ОТОГО —

(Көк отого таш ы бар — 5461).
— (монг. отго — куш тун канаты). Мансап белгиси. Бийликтеги адамдар өзүнүн дараж асы н туюнтуу үчүн баш киймине сайынган куш канаты.
Адатта ы йы к деп эсептелген, же кооз куш тардын канат-куйруктары пайдаланы лган. Эпос боюнча калм ак-кы тайларга таанды к адат.
Эпосто отого-диңсе делип, же экөө эки баш ка, бирок маанилери бир
катары аралаш айты ла берет. Чынында экоө эки баш ка түшүнүк. Отого
ж алпы эле дараж алуу адам экендиктин белгиси болуп, ошону менен бирге эле кооздук үчүн да пайдаланы лса, диңсе мансапка карата атайын
өзгөчөлүктөрү бар таш-мончок, кээде түймө түрүндөгү белги.
ОТОО —
(Отоо кы лды к үйдү — деп — 14518).
1. Ч акан боз үй. Көчүп жүрүүгө ыңгайлаштырылган, көбүнчө малчылар
ж аш аган кичине боз үй (кадимки үй кичирейтилип — уук, керегелери
азайтылып жасалыш ы, же атайылап эле иштелиши да мүмкүн). 2. Жаныдан үйлөнгөн жаш тарга арналып тигилген — көтөрүлгөн кичиреээк боз үй.
ОТОР —
(Отор башы Ж абагы — 3860).
1. М алдын (негизинен ж ы лкы ны н) кы ш кы ж айы ты (күнөстүү, кар аз
түшө турган жер). 2. Ж ы лкы ны н (кы ш кы ж айы ттагы ) чоң тобу. 3. Кышкы ж айы ттагы ж ы л кы баккан адамдар — ж ы лкы чы лар (отор башы ошол
ж ы лкы чы ларды н башчысы).
ӨКҮМАТ —
(Өкүматын кылбайбы — 4916)
1. Б ийли к. 2. М амлекет. 3. Б ийлик адамы.
ПАЙНА — (байна) —
(Урушуп ж аткан Мунарга
П айналаш ып киргени — 5777—5778) —
— (монг. байна — болуу, бар болуу) — 1. бар бол, аман бол — саламдаш ууда айтылуучу сөз. 2. Калмактардын согуш тук урааны.
П А Н Ж А РА —
(П анжаралуу теш иги — 17153) —
— (ир. пэнжаре) — 1. Тор — тосмо тор. 2. Кооздолгон терезе, терезенин
кооздолгон каш еги, алкактары . 3. Кээде металлдан, ж ыгачтан жасалган
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оймо-чиймелүү кооздук (каалганы н, терезенин), ж е чарпаяны н керегелери катары да айтылуулар учурайт.
ПАҢ — (бан-бан) —
(Паң атак к а конду — дейт — 10351) —
— (кыт. ван-князь) — жогорку наамдардын бири, ж е ж огорку кызмат даражаларынын бири — алган орду ж актан канга чейинки, ж е ошого
чамаалаш укук деш ке болот.
ПЕРИ — (бери) —
(Дөө, пери, ш айтанды — 2757) —
— (ир. пери — учуучу). 1. Түрдүү түс — кейипке өтүү, кубулуу, учуп
жүрүү жөндөмүнө ээ, жаш оо тирлиги ж актан адамдарга ж ак ы н , бирок
билим, өнөр, акы л жөндөмү ж актан алардан жогору турган, болорду, айлана-чөйрөдө эмнелер болуп ж атканы н биле алуу керемети бар мифологиялык жандыктар, жашоо тирлиги, коомдук структурасы, кебете-түзүлүшү
жактан адамга окш ош, бирок өзгөчө сулуулугу (айры кча ургаачылары)
менен айы рм аланы п турат делет. П ерилер негизинен оң баалануучу
күчтөрдүн катары на кириш ет. 2. Сулуу (аял заты на карата).
РАСУЛ —
(Байгамбар расул — деди — 8162) —
— (ар. расул — элчи) — өкүл, элчи. Эпосто негизинен Алданын элчиси маанисинде гана колдонулат.
РАШИД —
(Раш идалык билиңиз — 18337).
РУХ -

(урух)
(Азирет Аалы шер — дешип,
Ш ейит кечкен эр — дешип,
Рухуң жардам бер — дешип — 11961—11962—1196.' ) —

— (ар. арвах — ж ан, тын) 1. Адамдын негизги ж аны -ты ны — адамды
кыймылга келтирип, тирүүлүктө ж аш атып турган күч. 2. Касиеттүү, же
ыйык адамдардын, же белгилүү ата-бабалардын ж огорку күчкө ээ руху
(культу) катары да колдонула берет.
СААДАК —
(Саадак менен бир бирин
Отуз-кырк атып коюшуп — 5423—5424).
1. Жебе (жаанын огу) салынуучу атайЫн кутуча — баш тык. Кайышган, же калың кийизден жасалат — ооз ж агы кең, түбү кууш келген, ичи
11 - 2 2 2 5
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көңдөй, ж ал п ак куту түрүндө. Бет ж агы сайм аланы п, түр салынып кооздолуш у, түрдүү баалуу м еталл, асыл таш басты ры лы ш ы , тагылыш ы
мүмкүн. 2. Ж алп ы эле ж аа, ж е ж аа ж ан а анын огу маанисинде да айтыла берет.
САЖ ИДА — (сежде) —
(Сажида кылып ж ы гы лган — 647) —
— (ар. сажде). 1. Намаз окуганда башын жерге чекеси менен тийгизген учур. 2. Жүгүнүү — баш ийгендигин, кадырлап сыйлагандыкты, ызаат
кылууну билдирүү ж ы ш ааны . 3. Ж алпы эле табынуу, баш ийүү, өзүнөн
жогору тургандыгын моюнга алуу маанилеринде да айтыла берет.
САЙ —
(Сай тулпарды байлатып — 18061) —
— (монг. сайн — эң, абыдан, мыкты, ж акш ы ). 1. Абыдан, мыкты,
таза, тандалган, иргелген, ж алаң. 2. Белгилүү, атактуу.
САЙЫП КУРУШ —
(Сайып куруш элдердин
Санап турсам бирисиң — 11373— 11374) —
— (ар. санеби хуруш — бактылуу, жеңиштүү баатыр, чоң жүрүштүн
ээси) — өзгөчө даңктуу жортуулчуларга, баатырларга берилген сыпаттама
наам — эпитет. Мындай наам Искендер Зулкарнаинге, Чыңгыз ханга,
Темирланга берилген экен.
САКАЛАТ—
(Ж өөт менен сакалат — 3) —
— (ир. саклаб) — славян элдеринин ж ана алар жаш ап турган чөлкөмдүн
аталы ш ы — негизинен славян, славян эли маанисин туюнтат.
САЛДАТ—
(Ченетип салдат алам — деп — 16406) —
— (орус. солдат) — аскер.
САН —
(Ж алгы зы санга тийгендей — 11122).
1. Кыргыздардын түшүнүгүндөгү эң чоң сандардын бири — он миң. 2. Эң
көп, эсепсиз көп маанилеринде да колдонула берет.
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САНТАЛАК —
(Карап турбай санталак — 15043) —
— (ар. сэнг — аял, телаг — ажырашуу) — аялы талак — аялың менен
ажырашып калгыр маанисинде (сөгүү, тилдөө, кемсинтүү максатында айтылат).
САП БОЛУУ —
(Сап болуп эли калды — деп — 8982) —
— (ар. сеф). 1. Түгөнүү, аягы на чыгуу, такы р ж ок болуу, орду-түбү
менен жок болуу, жер менен жексен болуу, түбү менен кыйроо, такы р
соолуу. 2. Өлүү, өлтүрүү маанилеринде да айты ла берет.
САРА —
(Ургаачынын сарасы — 18892) —
— (ир. сара) таза, мы кты , тандамал.
САРКЕР —
(Саркерде койду чоң кылып — 1876) —
— (ир. сер-баш; кырг. кер-чы) — башчы, аскер баш чы, кол башчысы.
Кээде аскер ж алпы эле аскер, кол маанилеринде да колдонула берет.
САРЫСАН —
(Сарысан болду элим — деп — 7849).
Азып-тозду, бүлүндү, азап чекти, чачылып кетти маанилеринде.
САРЫ ОРОНУУ —
(Кызыл кийип үстүнө
Ороду сары баш ына — 13263—13264).
Сары өң убайым кайгыны, санаа тартууну, түйшөлүүнү, сары санаа
болуп ойлонууну туюнтат. Баш ы н сары менен ороо тынчсыздануунун,
убайым тартуунун белгиси. Ошону менен бирге эле кы й ы н иш , катуу
мүшкүлдүн кабары болуусу да мүмкүн. (к. «Кызыл кийип үстүнө»).
САТАР —
(Бир атын айтат Сатар — деп — 293) —
САКЫРА —
(Сакырага чыгып кеттиби? — 9570).
Чөл, суусуз талаа, ээн, ж апайы талаа, ээн талаа маанилеринде.
41*
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САЯС —
(Кызыл аюу саяс бар — 16731).
Эпос боюнча аюунун өзүнчө түрү — чоң аюу — күрөң аюу.
СЕБИЛ —
(Себилдүүсү сексен төрт — 16660).
1. Ж оо кийим и — ок өтпөс сырт кийим. 2. К урал-ж арак (себилдүү —
дегенде курал-ж аракчан ж ана жоо кийимдүү — соот-чопкуттуу маанисинде). 3. Өтмө мааниде: алгыр, кыраан (ж ы рткы ч куш тарга карата айтылат).
СЕЛДЕ
(Сары селде чалынып — 13265) —
— (ир. салла — чалма, баш оромол) — мусулмандарда баш кийимдин
сыртынан тегерек түрүндө оролуп коюлуучу атайын чүпүрөк — мусулмандардын сы рткы көзгө дароо чалды ккан белгисинин бири. Эпосто селде
чалы нуу адаты Мукамбет пайгамбардын сунушу — осуяты боюнча кабыл
алынган делип түшүндүрүлөт.
СЕПИЛ —
(Бузуп гүлбак сепилди — 8941).
1. Ж оодон коргонуу максатында ш аардын, ж аш аган жердин, сарайдын сыртынан айланта курчалган калы ң коргон-чеп. 2. Бийик коргон,
бекем коргон маанисинде да айтыла берет. 3. Тосмо, тоскоолдук (атайын
курулган), кээде табихый тоскоолдуктар да (бийик ж ар, зоо ж . б.) сепил
катары пайдаланы лы ш ы ж ана сепил аталыш ы мүмкүн.
СООТ — (зоот) —
(Бадана соот ж амынып — 14795).
Ок, найза, кы лы ч ж .б. согуш куралдарынан сактануу үчүн кийилген
жоо кийимдеринин бири. Так сүрөттөмөсү ж ана эмнеден, кандай жасалышы эпосто аны кталган эмес. Адатта ш акекчелер түрүндө бири-бирине чиркелиш кен чынж ы рдан согулган чолок жең, ж е жеңсиз чыптама түрүндөгү
көйнөк формасындагы жоо кийим соот аталат (бул археологиялык казууларда табылган үлгү). Бирок эпосто соот делип ж алпы эле жоо кийими,
айры кча куралга тоскоолдук кы ла ала турган түрдө бекемдетилген — быш ы к сырт кийим , ж е кооздолгон согуштук баалуу сырт кийим да атала
берет.
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союш —
(Тим берелик союшун — 11242).
1. Той-аштарда, же меймандарга арналып союла турган мал. 2. Чоң
жыйындарда, аш-тойлордо тиешелүү ж ак аш -тамак үчүн берүүчү милдеттуү
мал. 3. Согушта женилген ж актан женген тарап там ак үчүн алуучу милдеттүү мал.
СУКСУР —
(Суксур моюн, сумбул чач — 1618).
1. Өрдөктүн түрү. 2. Өрүмдүн өзгөчө түрү — майда өрүм. 3. М айда өрүм
менен өрүлгөн сымбаттуу кам чы . 4. Өтмө мааниде: сымбаттуу, көркөм,
койкойгон (сымбаттуу моюнга карата).
СУМБУЛ ЧАЧ —
(Суксур моюн, сумбул чач — 1618).
1. Кара, кара чач. 2. Көбүнчө жоон өрүлгөн, узун, сымбаттуу кара чач —
сулуулуктун, сымбаттуулуктун белгиси катары түшүнүлөт.
СҮКҮТ
(Сүкүт менен олтурат — 479) —
— (ар. сокут) — унчукпоо, ж ы м ж ы рт болуу; ичтен тынуу, терең ойлонуу, ойго батуу (кудайга тобо келтирүүнүн өзгөчө түрү — терең берилүү
маанисинде түшүнүлөт).
СҮҢГҮ —
(Үч жүз кулач сүңгүсү — 4589).
1. Найза. 2. Н айзанын жөнөкөй, алгачкы түрү — учуна болоттон жасалган учтуу кы йгак орнотулбаган найза, ж е учталган узун катуу ж ы гач.
3. Ж ер казуу, бир нерсени чукуу үчүн пайдаланылуучу учталган катуу
жыгач, же учуна учтуу темир бекитилген таякча.
СҮРӨӨ
(Акыра басым сүрөөнү
Дарасы айтып сүйлөдү — 583—584)
— (ар. сур — катар, тизмек, ирээт) — Курандын бөлүмдөрүнүн (алар 114)
ар биринин аталышы. Сүрөө деген термин курандын өзүндө «биринчи даражада», «өтө маанилүү» деген туюнтмаларда чечмеленет. Сүрөө дегендин
бүгүнкү жалпы кабыл алынган адаттагы мааниси —- курандын бөлүмдөрү.
645

www.bizdin.kg

СЫ БЫ ЗГЫ —
(Сыбызгы, чоор ызылдап — 16860).
Үйлөмө м узы калы к аспап. Үнүнүн ичкелиги менен өзгөчөлөнөт.
СЫ ЙЫ Р —
(Бири сыйыр, бири кой — 6198).
Уй.
СЫР —
(Алеңгир ж аа, сыр жебе — 5420).
1. Ж ебенин учундагы болотунун өзгөчө жасалган түрү. 2. Сырдуу, касиеттүү маанисинде. 3. Боёлгон, сырдалган маанисинде. 4. Жылмаланган.
ТА А Ж Ы —
(Оттон тааж ы башында — 7354) —
— (ир. тож) — эң жогорку бийлик белгиси — кандардын, падышалардын бийлик ээси катары башына кийген атайын баш кийими. Түрдүү
формада, түрдүүчө материалдардан жасалыш ы мүмкүн. Кымбат баалуу асыл
таш тар, алтын-күмүш кооздуктар тагылуу ш арт. Кыргыздарда атайы тааж ы эскерилбейт, Манас кан ш айланганда кан белгиси деп анын башына
ж ы галуу бөрк кийгизиш ет. Ж ы га канды к белги — эн — тамга катары
түшүнүлүп, ар ким өзүнчө түрдөгү белгини тандап алыш ы ыктымал.
ТААЛА—
(эгем таала өзүңө —■295) —
— (ар. тала — эң жогорку) — Алданын 99 сыпаттама аттарынын
бири. А датта Алда атына эпитет катары кошо айтылып, Алда баарынан
жогору турарлыгын белгилеген туюнтманын милдетин аткарат.
ТА БИ РЧИ — (табырчы) —
(Табирчиңиз бар бекен — 18940) —
— (ар. табир — ж акш ы , мыкты, чы
тапкы ч, акы лм ан маанилеринде.

сөз жасоочу мүчө) — билгич,

ТА БЫ Р — (табир) —
(Сабырлык кылсаң табырдыр — 7432) —
— (ар. табир) — ж акш ы , мы кты , жөндүү, ылайы ктуу.
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ТАЗЫ —
(Алтын каргы тагылган
Тазы боло калганы — 8291—8292) —
— (ир.) — тайган.
ТАЙБАС —
(Кылыч куйрук, тайбасы — 15966).
Жолборстун өзүнчө түрү — эпос боюнча жолборстун чоңу, күчтүүсү
делет.
ТАЙПА —
(Алты тайпа тараган — 68) —
— (ар.) — 1. Урук, уруу. 2. Бөлүм, бөлөк-бөлөк, тарам-тарам.
ТАЙ ЧА БЫ Ш — (тай ж ары ш ) —
(Аткан огу саадактын
Тай ж ары ш ы м жетти — деп — 11984—11985).
Кыргыздарда пайдаланы лган узундук өлчөмүнүн бири — салыш тырмалуу чакан узундук — тайларды ж арыш тыруучу мерчем. Болж ол менен
2—3 километрге ж акы н өлчөм.
ТАРБЫГЫН
(Тарбыгындын ийинин
Казып жүргөн эл көрдүм — 21187—21118)
— (монг.) — суур.
ТАРСА —
(Кызылбаш бар, тарса бар — 1).
Христиан дининдеги элдер — эл атын тую нткан мааниде.
ТА-ТА (ТАТАЛАТУУ) —
(Таталатып сойлотуп — 3679) —
— (кыт. та-ур, сок, та-та-ур, ур) — ур, сок, кы й рат, тал к ал а, өлтүр
маанилеринде. Эпос боюнча кы тайларды н согуш тук урааны . Сөз «таталатып» түрүндө келекелөө, басмырдоо, ш ылдың кы луу маанисинде колдонулат.
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ТАШ —
(Алты таш жерден атканын
Ар кандай болсо ж ы ккандай — 4570—4571).
Орто А зия элдеринде мурдатадан пайдаланылып келген аралык чендеринин бири — болжол менен сегиз-тогуз километрге барабар елчөм. Сөздүн
түпкү теги кербендердин басып өткөн жолунун эсебин алуу жана тыныгуу,
түнөп өтүүгө ыңгайлуу жерлерди белгилөө максатында жол боюна, мерчемдүү жерлерге таш үйүп коюу-белги кылуу адаты менен байланышкан.
ТЕЙТЕЙ
(Тейтей экен катыны — 2039)
— (кы т. тайтай). 1. Атайын ы к менен өстүрүлгөн адам мүчөсү — кыз,
аялдарды н буту — кы тайда жогорку дараж алуу ак сөөк үй-бүлөлөрдө кыздардын бутун эң ж аш кездеринен тартып жибек лента — чүпүрөк менен
бекем таңып коюп өстүрүшкөн. Н атыйж ада алар чоңойгондо буту ипичке
ж ана өтө кичинекей болуп калуусу аял сымбаттуулугунун белгиси делип
эсептелген. 2. Каныш а, төрө аял, улук ак сөөк адамдардын аялдарына,
кы здары на, келиндерине карата айтылуучу сөз. 3. Кыргыздардын түшүнүгүндө «тейтей» мүчөсү кемдиктин, чабалдыктын, баса албоо, колунан
ж умуш жасоо келбөө түшүнүктөрүн билдирет.
ТЕҢИР —
(Ж еткирген азап теңири — 2613) —
— (кы т. тянь; ш умер, тиңгир). 1. Асман, көк. 2. Асмандын ээси,
асмандын кудайы . 3. К алм ак, кытайлардын сыйынуучу кудайы (ушул
түшүнүк эпосто басымдуулук кылат). 4. Кээде кыргыздар арасында кудай, Алда маанилеринде да колдонула берет.
ТОБУРЧАК
(Аркар сындуу тобурчак — 11118).
1. Орто А зия чөлкөмүндөгү таза кандуу асыл тукум ж ылкыны н түрү —
чыдамдуулугу, күчү менен өзгөчөлөнөт. 2. Кээде күлүк, сымбаттуу ат маанисинде да айты ла берет.
ТООРАТ —
(Тоораттын илими — 20589) —
— (ар. тора) — Библиянын бөлүгү.

топ —

(Жоого атуучу тобу бар — 4578) —

— (ар. туп) 1. Замбирек, чоң мылтык. 2. Замбиректин огу, же чоң
мы лты кты н огу.
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ТОПОН СУУ —
(Топондун суусу ж етиптир — 6599) —
— (ар. туфан — таш кы н, бороон). 1. Бүтүн жер жүзүн каптаган селсуу таш кыны. 2. Өтмө мааниде: алаамат, бүлгүн.
ТОРГУН —
(Торгун, тубар, буулумду — 3110).
Баалуу жибек кездеменин бир түрү.
ТӨӨ М ЫЛТЫК —
(Төө м ы лты к атып күпө-күп — 1234) —
— (ирак. шотор — төө, нал — мылтык — төөгө жүктөп жүрүүчү мылтык, же төөдөй чоң мылтык). 1. Төөгө жүктөп жүрүп пайдаланууга ылайыкталган кичирээк замбирек. 2. Чоң мылтык.
ТУБАР - (Торгун, тубар, буулумду — 3110).
1. Ж ибек кездеменин бир түрү. 2. Б айы ркы түрк тилинде «табор» —
мүлк, буюм, ж алпы эле кездеме.
ТУЛ —
(Кара ж андан түңүлтүп
Кара кийген тулдарын

20421—20422).

1. Өлгөн эркек адамдын колдон жасалган сөлөкөтү, ошол сөлөкөттүн
алдында олтуруп аялы жыл маалына чейин эрин жоктоп аза күткөн. Сөлөкөт
жасоодогу негизги шарт сөлөкөткө өлгөн адамдын сырт кийимдерин кийгизип, же жаап коюу болот. 2. Эри өлгөн каралуу аял.
ТУУ —
(Алоокенин алтын туу — 4679)
Эпос боюнча уруунун, элдин, мамлекеттин, аскер бөлүктөрүнүн, кандын, баатырдын, белгилүү адамдардын атайын белгиси — символу. Ал
көбүнчө бир, бир нече түрдүү түстөгү кездемеден, белгилүү өлчөмдө, кээде
бетине эмблема — кооздук ж ана символдук белги — түр түшүрүлүп жасалат да, бир ж ак туурасынан узун (түрдүү, негизинен 2—2,5 метр) жумуру
бышык ж ы гачка — таяк к а (асабага) бекитилет. Кыргыздарда туунун өңү
ээсинин каалоо-максатына байланыш туу ар түрдүү боло берүүсү мүмкүн,
мисалы: Манастын канды к туусу Ногой кандан калган кы зы л туу, алтын
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айчыгы бар. Бирок, бул учурда адам өлгөндө анын тирүүсүндөгү пайдаланган белги туусунан баш ка да аза белгиси болгон кара түстүү, кээде көк
(өлгөн адам ж аш болсо) туу көтөрүлөт. Ал аза туусу кара кийген аял
олтурган үйгө тигилип, көчкөндө ошол каралуунун көчү менен кошо жүрөт.
Кара туу ж ы л маалында, же өлгөндүн чоң аш ы берилгенде жыйылат.
ТУУ Ж Ы ГУУ — (же туу жыгылуу)
(Будаң ш аа туусу ж ы гы лды — 12068).
А таандаш тын туусун жыгуу жеңиш тин белгиси, туусу жыгылуу —
жеңилүүнү туюнтат. Аш-тойлордогу ат чабышта чыгып келген ат той, же
яттт ээсинин туусун ж ы кты делет, бул ж еңиш ке жетиш ип, мөрөй алды
дегенди туюнтат. Согуш учурунда жеңилген тараптын туусу жыгылат,
же колго түшөт.
ТУУЛГА —
(Туулгасы башында — 12002).
Ж оокердин ок өтпөс баш кийими. Адатта болоттон согулат деп эсептелет. Алтын туулга эскерилет, бирок бул учурда туулганын өз турпаты жалаң алтындан турганы эмес, анын өңү, же кооздуктары жөнүндө сөз жүрөт.
ТҮМӨН —
(Түрдүү түмөн эл — деди — 11553).
1. Он миң. Кыргыздардын сан өлчөмүндөгү өзгөчө чон делген сандардын бири. 2. Көп, өтө көп, эң көп маанисинде да айты ла берет.
ТҮПӨК —
(Кыйгактуу найза, көк түпөк — 3651).
Н айзаны н кы йгагы н — болоттон ж асалган учун сапка — узун катуу
ж ы гачка аш тап бекиткен жерине ж акы н ж ы лкы ны н куйрук кылынан
ж асалы п байланып коюла турган чачы. Ал душ манды найза менен катуу
сайганда денеге терең кирип кетип кайра суурулбай калбас үчүн найзанын белгилүү өлчөмдөгү жерине чейинкиси гана кирип такалып токтоп
калуусун камсы з кы лат. Түпөк адатта кы йгактуу — болот учтуу найзаларга гана тагылат. Чыгаан, өзүнө өзү ишенген баатырлар түпөгү жок
найза алып жүрүшөт.
Убазир —
(Баш убазир ж акы ны — 16999) —
— (ар. вазир — жардамчы). 1. Мукамбет пайгамбардын жардамчыларына — жолун жолдоп, оюн, максатын колдоп, иш ин уланткандарга карата
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айтылган сөз. 2. Кандын, бадыш анын айтканы н аткары п, акы л-кеңеш
берип, мамлекетти баш каруу ишинде ж ардам берген — мамлекеттин административдик аппараты ны н кы зм ат ээлери адамдар. Б аш убазир —
кандын эң ж акы н, ишенимдүү адамы, акылчысы, канды н кы зм ат адамдарын баш карып, тескеп, көзөмөл болуп турган адам. Эпос боюнча Манас
ж. б. баатырлар кан аталганы менен убазир делген наам, ж е ошол наамды
аткарган адам, адамдар эскерилбейт.
УБАРА ЧАРКӨӨ —
(Убара чаркөө, адам ноо — 6418).
Адамга кас, коркунучтуу деп эсептелген жөө ж ом октук — мифтик
жандык. Эпосто ж ез тумш ук экөө бир деп түшүнүлөт.
«Тумшугу ж ез киш и бар
Убара чаркөө дегени» — (15975—15976-саптар) — делет.
Ж ез тумшук жөө жомоктордо кенири жолугуучу укмуш туу, адамга
кас жандыктардын бири, адатта көбүнчө аял турпатында (кээде аял кийимин кийип алган катары) сыпатталат. Тумшугу, ты рм актары ж ез (чынында өтө курч ж ана өзгөчө катуу делет, буга караганда ж ез делиш сапат-касиетине карата эмес, өңү жездикиндей деген мааниде болсо керек)
делет. Ж еңи узун к ө й н ө к, ж е чапан к и й и п , ж ең и менен тум ш угун
көргөзбөй каты п жүрүшөт (алардын адам эмес экендигин негизинен уш ул
белгиси боюнча гана байкоого болот, баш ка сы рткы кебете — турпат
көрүнүштөрү бүт адамдан айырмаланбайт). Ж ез тумш ук адамга көбүнчө ал
уктап ж атканда үстүнөн басып калы п кол салып, тумш угу менен сайып,
тырмактарын матырып өлтүрүп, адамдын канын соруп алат имиш.
Ж ез тумшук, убара чаркөө, адам ноо — делген аталы ш тар кээде бир
түшүнүк катары эсептелип, ж е биринин мааниси экинчисине өтүп аралаш да айтыла берет.
УЖУД — (же ужут) —
(Уругу туран улуу журт
Ужудузуб бирге го — 12545—12546).
Сөздү манасчы Сагымбай ж аты н — аялды н ж аты ны маанисинде колдонот. Теги кайдан алынган сөз экендигин тактоого мүмкүн болбоду. Кыргыздын өз сөзү экенине да так көзүбүз жетпейт. Сөз манасчы тарабынан
биринчи жолу Чыйырды толготуп ж атканда колдонулган. А нда төрөлгөнү
ж аткан баланы Умай эне периште келип убактың келди, энеңдин ичинен
сыртка чык деп айдаса бала ырыскым кайда? — деп сы ртка чы ккы сы
келбегени, ырыскың ж алган ж айда деп Умай баланы уруп айдаганы баяндалган:
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«Умай эне бериште
Урду келип баланы,
Урганына чыдабай
Ужудду көздөй барганы» —
(«М анас», 1-китеп, 1577—1580-саптар). (Умай эне баланы уруп — алаканы менен көтөнгө чаап айдап чыгат — деген уламыш эл ичинде кеңири
айты лат ж ан а адатта ж аңы төрөлгөн баланын аркасы, көтөнү көгөрүп калууну уш ул абал менен түшүндүрүшөт).
Келтирилген ыр саптарындагы маңы зга караганда периште сыртка
ж ары кч ы л ы кка чы к — деп урганда бала урууга чыдай албай ж аткан ордунан козголуп уж удга (балким «үжүд» же «үжүт», «ужут») — ж ары кка
чы гар ж ерине ж акы н — ж аты нга барды — делгенди туюнууга болот.
М анасчы сөздү уш ул мааниде колдонгонуна
«Уругу туран улуу журт,
Ужудубуз бирге го,
К азатта жүрбүз жол басып
К алм актарда не ж азы к» (1254512548-саптар) —
делген ыр саптары да күбө. Бул жерде туран уругунан тараган элдер
ж аты ны бы з бирге — ж атындаш пыз, б. а. журтубуз бир, бир тууганбыз
маанисин туюнтат. Демек, ужуд — деген сөздүн маанилери: 1. Ж атын,
ж аты ндаш ; 2. Өтмө мааниде ж аты ндаш ты к, тууган, туугандык, бир журт,
журтубуз бирге.
УЛААТ—
(Азирет Аалы улааты — 13566).
Тукум, укум-тукум бала-бакыра. Кээде уруу, урук маанисинде да айты ла берет.
УРК -

(рух)
(Урку келип тыш та тур
Байгамбар расул — деди — 8161—8162).

Арбак, рух, бедел (к. арбак, рух)
ҮКӨК —
(Кокак деген жемиш бар
Үкөгү киш и башындай — 16676—16677).
1. Б айы ркы түрктөрдө өлгөн адамдын сөөгүн коюучу табыт. 2. Буюм
салы нуучу атайы н идиш -санды к, үкөк. 3. И чинде денеги бар, сырты
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сөөктүү жемищ (ж аңгак, мисте ж . б.) 4. Балким манасчы кайданды р кокос ж ы гачы , анын ж аңгагы жөнүндө угуп, ошону айты п ж аты ш ы да
мүмкүн. 4. Атайын ш ирин мөмөлүү жыгач ж ана анын мөмөсү катары да
колдонула берет.
ҮМӨТ —
(Ак байгамбар Мукамбет
Абалы болдуң сиз үмөт — 3069—3070) —
— (ар. оммат) — Мукамбет пайгамбардын жолун жолдогондор, ислам
динин туткандар — мусулмандар.
ҮП —
(Үй-үптүн баарын жоготуп — 8350).
1. Үй эмереги, үйгө керектүү баалуу буюм-терим. 2. Күйөөгө кеткен
кызга ата-энеси тарабынан камдалып берилүүчү жаш оого керектүү үй эмереги, түрдүү буюм-тайымдар.
ҮРТҮК —
(Абайы үртүк, ат жабдык — 6940).
Ат жабуу — кооздолгон ат жабуу. Үртүк, адатта, аттын соорусуна
жабылуучу ат жабуу эмес, атка толук кийгизилген кооз жабуу катары
түшүнүлөт. Кээде үртүк маанисинде минген аттын көкүлүнө, чокусуна тагылган-сайылып коюлган үкүнүн жүнү — канаты да айты ла берет.
ХАМ —
(Хам Наманген ш аарын алып — 12962—12963-ыр саптарынын арасындагы кара сөздө).
Дагы, анын үстүнө маанилеринде.
Х Ы НЗЫ Р —
(Хынзыр эти бар го — деп — 3563) —
— (ар.). Доңуз, чочко.
ЧАГА —
(Чагалалап калм актар — 3696).
Калмактардын атайын мааниге ээ болбогон, корккондукту, чочугандыкты туюнтуучу сырдык сөзү. Эпосто калм актарды н согуш тук урааны
маанисинде да айтылат.
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ЧАКА БУЛ —
(Он чакалы к бул тапса — 10516)
1. М айда ж ез тыйын — эң кичине акча бирдиги. 2. Өтмө мааниде: эң
төмөнкү баа — ит бекер, өтө арзан, жөн эле бекер маанилеринде.
ЧАНТУУ —
(Чантуу чыгып арадан — 897) —
— (кыт. чань — ороо, чулгоо; тоу — баш-башы оролгон, б. а. селдечен —
башын ороп алган) — кытайлардын мусулман дининдегилерди масактап,
ш ылды ң кы луу максатында атаганы — селдечендер — мусулмандар маанисин туюнтат.
ЧА Ң Ы Р-М А Ң Ы Р КААНЫ
(Чаңыр-маңыр кааны — деп,
Кытайынча тилдеди — 8885—8886).
ЧА Р
(Чар базардын кы ш такка — 9152).
— (ир. чеЬар) — 1. төрт. 2. Туш-туш ж ак — чар тарап — төрт тарап,
төрт ж ак. 3. Төрт тараптуу — толук, чоң маанилеринде.
ЧАРАИНА
(Чарайна жонго тартынып — 5497)
— (ир. чоран — жоокерлер төшкө тагынуучу такта темир). Кыргыздардын түшүнүгүндө баатырлар ичтен (ич кийимдин сыртынан) кие турган калы ң, катуу булгаарыдан тигилген чы птама түрүндөгү жоо кийими.
Кээде ошол ичтен кийиле турган чарайна темир-болоттон делет, же болот
такта ж абы ш ты ры лган болсо керек (найза тийгенде зоотун тешип өтүп
чарайнага такалды , чарайнага чак этип, болотко болот тийгенде жалын
чы гы п ж арк этип ж . б. түрдө эскерилет). «Чарайнага чаптатып, булгаары
менен каптаты п — түрүндө айтылуучу өлгөн адамдын сөөгүн коюу, же
баш ка жерге жүктөп жеткирүү учурларына байланыш туу саптар да чарайна бүткөн бойду, жоокерлердин көөдөн тарабын чаптап — капталып турган кийим экенин айгинелейт. Чарайна жоокердин көкүрөгүнө, аркасына
тарты лган атайын такта темир түрүндө болушу да мүмкүн. Кээде чарайна
зоот маанисинде да айты ла берет.
ЧА РАНДА —
(Баранды менен чаранды
Көп ж араткан сен кимсиң — 7816—7817) —
— (ир. баранды — майда канаттуулар, чымчыктар) — чымын-чиркей,
майда ж ан-ж аны барлар, чымын-чиркей, курт-кумурска маанисинде.
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ЧЕЙРЕК —
(Чейректеп аш ты к алыптыр — 2436) —
— (ир. чейар — төрт; йек — бир). 1. Бир нерсенин төрттөн
бөлүгү. 2. Оордук өлчөмү (болжол менен 4— 6 кг. салмагы).

бир

ЧЕКСЕ—
(Үч чексе жем салыптыр — 2649) —
— (ир.) — оордук өлчөмү (болжол менен 5—6 кг).
ЧЕРҮ Ү —
(Арттан келер черүүгө — 4708) —
— (санск. цериг) — аскер, кол, кошуун. Эпосто кээде жортуул, согуш маанилеринде да айтыла берет.
ЧОКУНУУ —
(Кутка ж атты к чокунуп — 187).
1. Кыргыздардын адаттагы түшүнүгүндө христиан дининдегилердин
колунун үч манжасын бириктирип туруп учун чекесине, көкүрөгүнө,
эки ийнине тийгизип кайчы -ж агалм ай ж асап кудайга табынуу расмиси;
2. Эпосто ж алпы эле исламдан баш ка диндегилердин — намаз окугандардан башкалардын, өз кудайлары на табынуу — сыйынуу расмиси түшүнүлөт. 3. Баш уруу, жүгүнүү маанисинде да учурайт. 4. Өтмө мааниде:
жагынуу, жазакерленүү, кош омат айтуу, ыгы ж ок талам ы н талаш уу.
ЧООР —
(Сыбызгы, чоор ызылдап —■16860).
Үйлөмө, ичке үндүү м узы калы к аспап. Эң жөнөкөй түрлөрү ичи көңдөй
куурайдан, камы ш тан да ж асала берет.
ЧОРО —
(Ар чорого беш миңден
Аскер бөлүп алыптыр — 12007—12008).
1. Баатырдын ж акы н ж ардамчысы, жолдошу. 2. Бааты рды н ж акы н
кызматкери, ж игити. 3. Баатырдын биринчилик ролун тааны ган, ага баш
ийген, кызматында турган уруу, эл башчысы.
ЧОЧМОР —
(Чочмордон бетер атыптыр — 15003) —
Жоо куралы — анча узун эмес катуу ж ы гач сапка аш тап бекитилген
ую тулган тоголок коргош ун, чоюн, ж е тем ир. Б и р баш ы ж оон, уюл
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түрүндөгү союлга окш ош — түспөлдөш ж асалат. Күрсүгө салыштырганда
чакан өлчөмү ж ан а жеңилдиги менен айырмаланат.
ЧҮЧТӨ —
(Доолан, чүчтө, дүрүйө — 3112).
1. Ж у к а ак кездеме, батист. 2. Өтмө мааниде: эң ак, аппак, өтө ак.
ЧЫҢООЛ —
(Чыңоол, кароол коюшуп — 5692).
1. Согуш учурунда өргүп, ж е эс алы п, токтоп ж аткан колдун, же
курчоодо калы п, камалып ж аткан чептин, ш аардын айланасын, мерчемдүү
жерлерди күзөтүүчү өзүнчө аскердик топ, атайын ушул максат үчүн бөлүнгөн
жоокерлер. 2. Кароолчу, жезекчи.
ЧЫ ҢЫ РОО —
(Ж ез тумш ук менен чыңыроо — 6416).
Ж апайы адам түспөлүндөгү адамга карш ы деп эсептелген жөө жомоктук — мифтик ж анды к. Кээде жез тумш ук катары да айты ла берет.
ШАА —
(Дөрө жайсан, Кемен ш аа — 973) —
— (ир. ш ах, падиш ах) — кан, падыша. Эпос боюнча эпикалы к душмандар тараптын өкүлдөрүнө карата айтылып, кытайлардын, көбүнчө калмактардын ж огорку мансаптык дараж алары ны н бирин туюнтат, мааниси, орду боюнча кандан кийинки, кээде экөө укукташ , бирдей даража
катары да айты ла берет.
Ш ААДАТ — (же келме шаадат) —
(Келме ш аадат келтирип — 7501) —
— (ар. ш ахада — күбөлүк) — мусулман экендигин күбөлөө-далилдөө.
Бул үчүн үн чыгарып ж ария келме келтирүү зарыл (Ла илаха илла ллоху
ва М ухаммадун расулу Аллахи). Келме араб тилинде айтылуу шарт.
Ш АДЫ —
(Ж алган ж айда шады бар — 11479).
Ш АЙ — (же Ш аймерден) —
(Ш ай колдогон бадирек — 19413).
Ж игиттердин колдоочусу — касиеттүү күч, же Ш айдын (Шаймердендин) касиеттүү руху-арбагы (эл арасында, адатта, ж игит пири Шаймерден
делет).
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ШАЙМЕРДЕН —
(Ш аймерденге сыйынып — 11957).
Ж игиттердин колдоочусу — (к. шай)
ШАЙТАН —
(Дөө, пери, ш айтанды,
Ж ин ж араткан сен кимсиң? — 2757—2758).
1. Алдага, адамдарга карш ы кесепеттүү күч. Кээде Ибилис ж е анын
жолун жолдоочусу, тукуму катары да айтыла берет (к. Ибилис) 2. Өтмө
мааниде: бузуку, азгыргыч, алдамчы.
ШАМ ЧЫ РА К —
(Зумуруд, көөкар, ш амчы рак — 7773).
Ж арык нур чыгаруу — чачыратуу касиетине ээ асыл таш ты н түрү.
Кээде көөкар маанисинде, же экөө бир катары да айты ла берет.
ШАПКЕР ТАРТУУ —
(Ш апкер тартып көп эли — 5019).
1. Катар тизилген. 2. Ж апы рт каптаган маанисинде да айты ла берет.
3. Кээде ш апкер тартуу делиш — кыйналуу, азап тартуу, караң гы лы кка
туш келүү (ир. шаб-горд-түн — деген сөзүнөн) маанисин да туюнтат.
ШАРИЯТ —
(Мурунтадан бери ж ак к а
Ш арият деген жол калган — 12612—12613) —
— (ар. ш ариа — туура жол) — куран менен байгамбарлардын акылнасаат, осуят сөздөрүнүн, жүрүм-турум эрежелеринин негизинде ж аралган ислам дининин атайын мыйзамдык эрежелери.
ШАШКЕ —
(Эртеңки күнү ш аш кеде — 12198) —
— (ир. чаштгаф — чаш т — эрте, гаф — убак) — эртең мененки убаккүн көтөрүлгөн маал. Адатта эрте ш аш ке, чоң ш аш ке — ж е улуу ш аш ке
целип бөлүнөт. Эрте шашке — күн жаңыдан көтөрүлгөн учур, улуу шашке —
гүшкө ж акы н, ж алган түш мезгили.
Ш ЕЙИТ—
(Азирет Аалы шер — дешип,
Ш ейит кечкен эр — дешип — 11961—11962)
— (ар. ш ахид — азап чеккен). 1. Ислам дини үчүн күрөштө согуш та
12 - 2225
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курман болгон жоокер. 2. Күнөөсүз жерден өлтүрүлгөн, кыйноо тарттырылып өлтүрүлгөн адам.
Ш ЕЙИТ КЕЧҮҮ — (же шейит кетүү) —
(Ш ейит кечкен эр — дешип — 11962) —
— (ар. ш ахид — азап чегүү). Ш ейит болуу — шейиттин өлүмү менен
өлгөн адам (к. шейит).
ШООДАЙ —
(Шоодайды кессек экен — деп — 12704).
Эркектердин ж ыныстык белгисинин калм акча аталыш ы.
ШООШАК —
(Өң шоошагы, сыпаты — 20601).
Кебете, түспөл, өңү-түсү, көрүнүшү.
ШҮГҮР — (шүгүрчүлүк) —
(Миң шүгүрлүк бир кылдым — 9081) —
— (ар. ш оку — алкыш ) — кудайга тобо кы луу, кудайга ыраазы экендигин билдирүү.
Ш Ы ЙТАЙ — (чыйтай) —
(Соку ш ыйтай, Көкүлүк — 21444) —
— (кыт. титай — аскердик жогорку наам — генерал) — эпос боюнча
калмак-кытайларга таандык жогорку мансаптардын бири катары тушүнүлөт.
Ш Ы М АЛ —
(Ш ымал ж агы н караса — 16035)
— (ар.) — түндүк, түндүк ж ак, түндүк тарап.
ЫЙМ АН —
(Азыр чыгып ыйман айт — 8159) —
— (ар. имон — ишенүү) — ислам дининин негизги жоболоруна —
Кудайдын ж алгы з экендигине, М укамбеттин пайгамбарлыгына, курандын ы йы к чы нды к экендигине, акыреттин бардыгына, жакш ылык-жамандык кудайдан болоруна ынануу, ишенүү.
Ы йман түшүнүгү адамкерчилик, абийир, таза жүрүү, дилдин актыгы,
ж алпы эле адамдык ж акш ы сапаттардын жыйындысы катары кабылданат.
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ЫКЛАСТЫН ДУБАСЫ — (ыкылас сүрөөсү) —
— (ар. суурату-л-ихлаас-ыклас сүрөөсү) — Курандын 112-сүрөөсү —
бул сүрөөнүн мааниси бүткүл курандын чейрегине барабар делип түшүнүлөт.
Сүрөөдө Алда таалан ы н касиеттери, ж ар аты л ы ш ы , арты к сапаттары
жөнүндө кабар берилет.
ЫНГАМ —
(Ы нгам кы лы п ырчыга
Берип алып чыгыш ты — 3090—3091).
ЫНДЫ —
(Үч жүз экен ындысы — 17)
1. Хинди эли, же ж алпы эле Индистан, индия эли. 2. К ара, өңү кара
(ынды кара — капкара).
ЫРАКЫМ — (Ырам) —
(Алда таала кудурет
Ы ракы м кы лды жаш ыңды — 9620—9621).
1. Мээрим, ырайым, боор ооруу, аёо. 2. Уруксат берүү, уруксат кы луу
маанисинде да айтыла берет.
ЭГЕ (Эгем таала өзүңө
Эч нерсе келбес катар — деп — 295—296).
1. Ээ, кожоюн. 2. Кудай, Алда маанисинде.
ЭГИЗ —
(Эгиздин издеп бийигин — 1559).
1. Бийик, бийиктик. 2. Кээде төр, жайлоо маанисинде да айтыла берет.
ЭЛ БЕГИ —
(Эл бегиси Элеман — 13433) —
1. Башчысы, баш каруучусу маанисинде. 2. Кокон ханды гындагы жогорку мансаптардын бири — бир чөлкөмдүн, областтын баш каруучусу.
ЭЭСИ КАЙЫП —
(Ээси кайы п жыласты — 12958).
Кыргыздардын ж ы лкы ны н түпкү теги кайы птан деген иш еним түшүнүгүнө байланыштуу айтылган термин. Ж ы лкы ны н ээси — колдоочусу
кайып, ж ы лкы ны н түпкү теги кайы п маанилеринде.
42*

659

www.bizdin.kg

КИТЕПКЕ КИРГЕН ОКУЯЛАРДА КЕЗДЕШ КЕН
АДАМ АТТАРЫ
ААЛИМ —
Алданын сыпаттама аттарынын бири: 314.
ААЛЫ —
кеңири белгилүү, легендарлуу баатыр, Мукамбет мустапа пайгамбардын ж акы н ш акирттеринен, адатта «азирет Аалы»
түрүндө аталат: 4463, 9795, 11961, 13566, 15066, 16987, 16991,
1 8 9 8 7 ,1 9 3 9 8 , 19560.
А БДЫ ЛДА —
эпостогу негизги каармандардын бири, чечен, көп тил билген адам, курч акылы менен белгилүү, кы рк чоронун ичиндеги өзгөчө белгилүүлөрүнөн, көбүнчө элчилик милдет аткарат,
А жыбай деген ат менен кеңири жолугат (к. Ажыбай).
А БДЫ ЛДА —
Мукамбет пайгамбардын атасы: 759.
АБЛАТУН —
өнөр ээси, акылман, бардык илим-билимдин, түрдүү сыйкыр
дубанын негиздөөчүсү катары эсептелген адам (Платон), Аблатун үлөгөр ысымга айланган ат: 9789.
А БУБАКИ Р —
ислам өкүлү, бир эле жолу аты эскерилген адам: 14025.
АБУНАСЫ Р —
эпостогу белгилүү к аар м ан д ар д ы н бири, ислам дининин
үгүтчүсү, А йкожо, кээде «замани» деп атала берет (каармандын баардык аталыш тары бир гана жерде көрсөтүлөт): 35, 41,
213, 261, 268, 403, 438, 443, 446, 580, 594, 605, 622, 787, 806,
1555, 1769, 2443, 2445, 2453, 2455, 2528, 2532, 2592, 2862,
2863, 2882, 3065, 3068, 3318, 3537, 3546, 3548, 3557, 3562,
3583, 3637, 3786, 4079, 7107, 7109, 7119, 7462, 7475, 7495,
8015, 8091, 8149, 8150, 8153, 8155, 8166, 8169, 8176, 8182,
8187, 8196, 9382, 9476, 9506, 9510, 9524, 9540, 9547, 9558,
9603, 9609, 9617, 9642, 9665, 9669, 9679, 9917, 9932, 9957,
9959, 9 9 9 4 ,1 0 0 0 0 , 10012, 10036, 10220, 10660, 10839, 11051,
11052, 11061, 11076, 11711, 11713, 11720,11761,12021, 12034,
1 2 0 4 0 ,1 2 2 2 0 ,1 2 5 4 3 ,1 2 6 9 3 ,1 2 7 2 9 ,1 3 3 6 3 ,1 3 6 2 6 ,1 5 0 6 8 ,1 5 4 3 6 ,
15474, 15489, 15508, 18338, 19000, 19424,19438,19441, 20955,
20986, 20993, 20996.
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АБЫ КЕ —
эпизоддук каармандардан, Манастын аталаш иниси: 14431,
14439,16119.
АБЫ Л —
адамдардын түпкү аталарынын бири, Адамдын уулу: 6566,
6567, 6607.
АБЫ ЛГАЗЫ —
эпизоддук каармандардын бири, мерген, М анастын аң уулоодогу жолдошторунан: 3970, 3999.
АБЫ Т —
катарда саналган адам аттарыны н бири, Ж анадил канды н
уулу делет: 4304.
АГУЛУК —
эпизоддук каармандардан, Алоокенин аж айы пканасы н башкаруучу адам: 17215, 17220.
АГЫДАЙ —
эпизоддук каармандардан, аяр-далы көрүүчү, Ж аркент шаарынын башкаруучусу, кы рк чоронун бири: 9445, 10560, 10715,
13 4 2 9 ,1 3 6 3 4 , 19 8 3 5 ,1 9 8 4 0 , 19854.
АГЫРЛАН —
кайдыгер, бир эле жолу эскерилген адам аты, бай делет: 19717.
АДАМ —
адамдардын түпкү атасы: 216, 250, 624, 628, 635, 657, 673,
693, 6661, 6666, 13680, 13807, 13822, 19531.
АЖ Ы БАЙ —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, чечен, көп тил билген адам, өз аты Абдылда, көбүнчө Ажыбай катары белгилүү:
10694, 11574, 12296, 12307, 12310, 12316, 12424, 12985, 13410,
15191,15192,15198,15287, 15297, 15300, 16595, 17377, 19196,
19206, 19836.
АЗИРЕЙИЛ —
ж ан алуучу периште: 534, 17056.
АЙГАНЫШ —
А кылайдын жеңеси, бир гана жолу эскерилет: 20669.
АЙДАР эпизоддук каармандардын бири, акылдуу, тың бала, ырчылыгы да бар, ж айм а көңүл ж аш Айдар катары кеңири белгилүү: 3026, 3034, 3083.
АЙДАРКАН —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, казактарды н каны ,
Көкчөнүн атасы, атактуу баатырлардан: 2885, 2979, 3053, 3400,
4094, 4173, 4736, 4959, 5517, 5569, 5656, 5673, 6899, 7544,
10417, 10526, 10577, 13398, 13399, 14063, 14103, 14441,14465,
14472, 14486, 16325.
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АЙКОЖО —
эпостогу белгилүү каарм андарды н бири, өз аты Абунасыр,
А йкожо лакап аталыш ы, кээде ж аш аган жеринин аты менен
замани — деп да айтыла берет (к. Абунасыр).
АЙНАГУЛ —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, кы рк чоронун башчысы, көбүнчө Кыргыл («Кырктын башы Кыргыл чал») катары кеңири белгилүү (к. Кыргыл).
АЙТАК —
эпизоддук каармандардан, Кошой К аш карга кан койгон адам,
баатыр: 14590.
АЙЧАҢ —
К етеликтин атасы катары аты гана эскерилген адам: 5015.
АКБАЛТА —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, Чубактын атасы, нойгуттардын каны: 6078, 12142, 12297, 12945, 13115, 13394,
13471, 19065, 19186, 19192, 19197, 19200,19215, 19250, 19321,
19328 ,2 0 1 6 5 .
АКБЕШ ИМ —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, кытай башкаруучулары нан (к. Акунбешим).
АКЕШ Е —
кыргыздардын түпкү аталарынын бири: 18328.
АК ТААЛА —
Алданын сыпаттама аттарынын бири: 732.
АКУНБЕШ ИМ —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, эпикалы к душман
өкүлдөрүнүн атактууларынан, бааш а — кан аталган адам, Акбешим, Бешим ш аа делип да айты ла берет: 1000, 1138, 1279,
1281, 1394, 1442, 1450, 1452, 1989, 3232, 3406, 3985, 4208,
4 2 2 5 ,1 0 6 4 3 ,1 1 3 6 9 ,1 1 4 6 2 ,1 3 1 2 3 ,1 6 0 9 8 ,1 6 1 4 4 ,1 7 4 4 0 , 21437.
АКЫ ЛА Й —
эпизоддук каармандардын бири, Ш оорук кандын кызы, Манастын аялы: 18571—18572-саптар арасындагы кара сөздө,
18891, 18909, 20584, 20609, 20658, 20747,20898, 20901, 20917,
20921, 20938, 20943.
АКЫ ЛОКУН —
эпизоддук каарм андардан, к аш к ар л ы к , аяр-сынчы: 14639,
14640, 14676, 14686, 14695.
А ЛА КАЙ Ы Р —
калм ак баатырларынан, эпизоддук каарм ан: 12303, 12315,
12383,12408.
АЛАКЕН —
эпизоддук каармандардын бири, мыкты мерген, ардай уруу662
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сунан, А лы мды н уулу, кы рк чоронун катары н да саналат:
10734,13445.
АЛАКУН —
эпизоддук каармандардан, Каш кардын каны: 14593, 14647,
14710, 14774, 15013, 15030, 15084, 19791, 16198, 16202.
АЛАНЧА —
кы ргы з, казак, калмактарды н түпкү аталарынын бири, Кийик кандын уулу, канды к кылган адам: 7015, 18230, 18240.
АЛАПАЙ —
эп и зо д д у к к а а р м а н д а р д ы н б и р и , К ы р г ы зб а й д ы н у у л у ,
Көкөтөйдүн айылынан: 3942.
АЛАПУДУҢ —
аты көптүн бири катары гана саналган адам, калдайлы к
наамы бар: 4217.
АЛАШ —
кы ргы з-казактарды н түпкү аталарынын бири, кан: 4248, 4324,
4329, 7023, 12351, 13 4 9 9 ,1 8 2 2 9 , 18526.
АЛМАМБЕТ —
эпостогу негизги каармандардын бири, акы лы , билим өнөрү
менен айырмаланган мыкты баатыр, Манастын эң ж акы н ж ана
ишенимдүү жардамчыларынан, теги кытайдан: 21666, 21781.
А Л О О К Е—
эпостогу белгилүү каармандардын бири, эпикалы к душмандардын арасындагы атактуу адамы, кан, акы лм ан, кыргыздардын белдүү, чоң душманы: 957, 1207, 1263, 1432, 1799,
1886, 3230, 3390, 4121, 4129, 4131, 4134, 4171, 4184, 4251,
4288, 4291, 4505, 4552, 4610, 4661, 4679, 4854, 5042, 6374,
6382, 6432, 6447, 6448, 6485, 6491, 6492, 6535, 6547, 6554,
6647, 6672, 6691, 6699, 6832, 6996, 7029, 7066, 7072, 7078,
7089, 7532, 8984, 10061, 10 0 8 2 ,1 0 0 9 8 , 10102, 10103, 10130,
10141,10192, 10208,10221, 10264, 10265, 10275, 10320, 10322,
10 3 4 2 ,1 0 3 49,10366,10367, 10376, 10423, 10425, 10442, 10465,
10 4 6 9 ,10494,10803,10811, 10919, 10980, 11850, 11874, 11915,
12357, 12378, 12406, 12412, 12420, 12437, 12496, 12533, 12556,
12560, 12593, 12594, 12599, 12625, 12628, 12635, 12962—
12963-саптар арасындагы кара сөздө, 12965, 13200, 13205,
13206, 13256, 13569, 13977, 14317, 14319, 15528, 15556, 15570,
15608, 15620, 15713, 15723, 15783, 15834, 15916, 15928, 16044,
16051, 16076, 16092, 16110, 16128, 16169, 16182, 16184, 16194,
16213, 16215, 16240, 16244, 16273, 16288, 16300, 16321, 16331,
16344, 16350, 16359, 16363, 16393, 16501, 16536, 16542, 16610,
16666, 16671, 16689, 16690, 16720, 16750, 16774, 16779, 16800,
16818, 16825, 16839, 16883, 16934, 16946, 16976, 16993, 17004,
17041, 17049, 17090, 17102, 17112, 17186, 17223, 17253, 17276,
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17 2 9 2,17296,17315,17320, 17337,17348,17355,17356, 17364,
17381, 17399, 17429, 17463, 17526, 17528,17600, 17709, 17734,
17735, 17738, 17816, 17845, 17850, 17854,17862,17870, 17914,
17978, 18027, 1 8 0 3 6 ,1 8 0 4 3 ,1 8 0 4 8 ,1 8 0 8 9 ,1 8 0 9 9 ,1 8 1 3 6 , 18138,
18151, 18156, 18219, 18419, 18442, 18497,19012,20519, 21034,
21036, 21054, 21066, 21077, 21087, 21090,21114, 21194, 21250,
21251, 21376, 21434, 21575, 21587, 21591,21597, 21605, 21647.
АЛТАЙ —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири катары саналат, арбан уруусунан: 10711, 13422.
АЛЫМ —
аты гана эскерилген адам, кы рк чоронун бири болгон Алакендин атасы: 13445.
А НА ЛЫ К —
кыргы здарды н түпкү аталары ны н бири, Сары эшен деп да
аталат: 18335.
А НА РБА Й —
эпизоддук каармандардан, дугул калм актары ны н башчыларынын бири: 11160, 11169, 11175, 11182, 11332, 11424, 11438,
1 1 4 6 5 ,1 1 5 4 0 ,1 1 5 8 0 ,1 1 6 7 1 , 11678, 11895, 11896, 12725.
А П А РЫ СЫЯП —
аты гана эскерилген адамдардын бири, түрк элдеринин түпкү
аталары нан, Таш кент ш аарын душ мандарга алдырган адам:
13160,13252.
А РД А ЛЫ К —
эпизоддук каармандардын бири, белгилүү аяр, кыргыздарга
көп жолу пайдасы тийген өнөрлүү адам, Мунардын элинен:
6243, 6255, 8247, 8257, 8270, 8275, 8285, 8289, 8298, 8322,
8340, 8344, 8347, 8356, 8359, 8385, 8396, 8410, 8412, 8420,
8423, 8427, 8439, 8444, 8506, 8510, 8513, 8515, 8538, 8568,
9782, 9 7 9 2 ,1 3 6 4 2 , 19904, 19907, 19909, 20307.
АРСАНКУЛ —
эпизоддук каармандардын бири, аяр, кыргыздардын кызматындагы адам: 1502, 8249.
АРСЫ —
эпизоддук каармандардын бири, калм ак баатыр, башкаруучуларынан, Кочкорду баш карып турган адам: 992, 4202.
АСЫ ЛБАП —
Кыргыз кандын уулдарынын бири, тукумдары Ыйсанын динине өткөн: 18292.
АТАЙ —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири катары саналат, алчын уруусунан: 10700, 13415.
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АТАЙБЕК —
эпизоддук каарм андардан, Көкөтөйдүн ай ы лы ндагы адам:
3862, 3939.
АТАК —
эпизоддук каармандардан, аяр, Ашарсуунун кы зм аты ндагы
адам: 4665.
АТАЛЫК —
аты гана эскерилген адам, Кошой баатырдын чоң атасы: 1820.
АТОЙНОК —
эпизоддук каармандардан, Манастын ж игиттеринен: 13017.
АТЫЛА —
эпизоддук каармандардан, аярлы к өнөрү өзгөчө күчтүү аял,
Панустун кы зм аты ндагы адам: 1293, 1311, 1312, 1319, 2191,
2194, 2224, 2241, 2248, 2254, 2258, 2279, 2282, 2298, 2305,
2307, 2670, 2683, 7653, 7700, 8186, 8201, 8207, 8226, 8253,
8266, 8268, 8277, 8287, 8288, 8302, 8309, 8320, 8323, 8325,
8345, 8362, 8370, 8380, 8395, 8404, 8406, 8409, 8412, 8414,
8417, 8425, 8431, 8434, 8440, 8445, 8476, 8499, 8512, 8516,
8522, 8537, 8541, 8544, 8548, 8554, 8562, 8565, 8572, 8587,
8624, 8703, 8705, 8729, 8748, 8777, 9005, 9029, 9040, 9103,
9551, 9745, 9752, 9769, 9773, 9776, 9783, 9789, 9814, 9816,
9821, 9833, 9847, 9861, 9868, 9874, 9895, 9900, 9903, 9925,
9937, 9943.
АЧАҢ —
көптүн катарында аты аталган кейипкерлердин бири, душмандар тараптын өкүлү: 937.
АШАЙ —
эпизоддук каармандардан, баатыр, Кеселиктин жолдош у —
кызматындагы адам: 5039.
АШ АНБАЙ —
эпизоддук каармандардын бири, казактардан, баатыр: 5467,
5464, 5472, 5476, 5479, 5481, 5484.
АШАРСУУ —
эпизоддук каармандардын бири, Ара ш аары ны н улугу, Панус кандын жээни: 3449, 4125, 4133, 4144, 4171, 4503, 4544,
4844, 6410, 6753, 6764, 6832, 6964, 7062, 7095, 7102, 7105,
7251, 7465, 7466, 7487, 7529, 7537, 10050, 10095, 10108, 10190,
10230, 10261, 10495, 10801, 13193, 15822, 19719, 21456.
АЯДИЛ —
эпизоддук каарм ан, Ш оорук М анаска тартууга берген отуз
кыздын бири: 20895, 20899.
БАБЫ Р —
кан, Манастын түп аталарынын бири: 3975, 18349, 18362.
БАКАЙ —
эпостогу негизги каармандардын бири, акы лм ан. М анастын
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акылчысы: 4094, 4162, 4292, 4293, 4736, 4796, 4939, 4943,
5207, 5212, 5220, 5229, 5245, 5251, 5252, 5256, 5286, 5303,
5318, 5320, 5324, 5332, 5343, 5746, 5748, 6058, 6063, 6070,
6164, 6167, 6 8 9 9 ,1 0 6 0 5 ,1 0 6 9 1 ,1 1 2 8 6 , 1 1600,12538, 12539,
12540, 12622, 12636,13000, 13001,13407,14799,15138, 15143,
15148, 15156, 15170, 15347, 15990,16418,16455,16457,16592,
16628, 17363, 19392, 19647, 19684, 20759.
БАРГАН БИ Й —
кыргыздардын түпкү аталарынын бири, А нж иян шаарын салган адам: 18343, 18352.
БАЙ —
эпизоддук каармандардан, Ж акы пты н агасы, Бакайдын атасы: 18385.
БАЙ —
аты гана эскерилген адам, Байм ы рзаны н атасы: 7585.
БАЙГАП —
Эпизоддук каармандардан, дугул калм актарды н башчыларынын бири: 11333, 11334, 11424, 11435, 11461, 11465, 11502,
11540, 11671, 11678 ,1 1 7 0 2 , 11745, 11895, 11896, 11906.
БАЙГУР —
кыргыздардын түп аталарынын бири — байгур уруусуна —
элге түп ата болгон адам — 14977, 15371.
БАЙГУШ —
эпизоддук каармандардан, белгилүү аяр, кыргыздардан: 8457,
8461, 8465, 8485, 8539.
БА Й Ж И ГИ Т —
белгилүү каармандардан, кадырман адам, уруу башчысы: 4969,
13397, 14211, 14262, 16314, 17427.
БАЙМАН —
эпизоддук каарм андардан, к ы тай -к ал м ак баатырларынын
бири, ш аа, Кеселик кандын жолдошу — кызматындагы адам:
5035, 6393.
БА Й М Ы РЗА —
эп изоддук каарм ан д ар д ан , уруу билерм андары ны н бири,
Көкөтөйдүн ж акы ны , акылчысы: 58, 64, 171, 206, 786, 2004,
3341, 4089, 4973, 7585, 7590, 7593, 10022.
БАЙСАБАЙ —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, Манастын аталаш туугандарынан, кы рк чоронун арасындагы активдүүлөрүнөн, курч
акы лы , сөз тапкычтыгы менен атактуу, адатта эл аны көбүнчө
Серек катары билишет (к. Серек).
БАКТУУ КАН —
кыргыздардын түпкү аталарынын бири, К ийик кандын атасы: 18201.
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БАКУГАН —
кыргыздардын түпкү аталарынын бири, Түтүктүн уулу, Түрктүн
небереси: 18173, 18174, 18180, 18186, 18189, 18199.
БАЛКЫ БЕК —
эпизоддук каармандардан, М анжурия калм агы нан, мусулман
болгон, М ажиктин айылынан: 16221, 16233, 16338.
БАРГАНА —
кыргыздардын түпкү аталарынын бири (Баргана ш аары , Баргана өрөенү өзүнчө): 18425.
БАРГҮРӨӨС —
эпизоддук каармандардан, бек наамы бар адам, к аш карлы к
баатыр: 14610.
БЕГҮШ —
эпизоддук каармандардын бири, белгилүү аяр, кыргыздардын
кызматындагы адам, даңгыт уруусунан: 1500, 6202, 8251, 9824,
9834, 9839, 13632.
БЕРБЕРДИГЕР —
Алданын сыпаттама аттарынын бири: 333.
БЕРДИКЕ —
эпизоддук каармандардан, кадырлуу кары адамдардын бири,
Ж акы пты н айылдаш ы: 12945, 13395.
БОЗУУЛ —
эпизоддук каарм андардан, к ы р к чоронун белгилүүлөрүнүн
бири: 11154, 11168.
БООБЕК —
эпизоддук каармандардын бири, алчын уруусунун өкүлү-башчысы катары ата уулулар — мыктылар катары нда саналат,
кээде кы рк чоронун арасында да айты ла берет: 10706, 13420.
БООКЕ —
эпизоддук каармандардан, Алоокенин алтымыш уулунун улуусу, кы рк чоронун бири, мерген: 17889, 17904, 17971, 18029,
18033, 18036, 18053, 18498, 21611, 21622.
БОРООНЧУ —
кы тай-калм актарды н белгилүү бааты рлары ны н бири, кан,
Бороон катары да айтыла берет: 13076.
БӨГӨЛ —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун катары нда туруктуу саналуучу адамдардын бири (кээде «Бөгөл» кы рк чорону
санаганда «Кайгыл, Бөгөл, Тоорулчу» катары ж ан а «Бөрү
жолдуу Бөгөлү» делип эки жолу эскерилет. Буга караганда
кырк чоронун ичинде Бөгөл экөө болушу да ыктымал): 10741,
10744, 13441,13464.
БУ Д А БИ Л —
эпизоддук каармандардан, Ашарсуу согуш ка жөнөткөн улук667
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тар менен баатырлардын катарында саналат: 4646, 5029, 6392,
21457.
БУ Д А Ң —
эпизоддук каарм андарды н бири, кы тай баатыры, ш аалы к
мансабы бар, Алоокенин кы зматындагы адам: 10920, 10933,
10949, 10981, 11015, 12055, 12067, 12068.
БУДАҢЧАҢ—
эпостогу белгилүү каармандардын бири, эпикалы к душмандар тараптын көрүнүктүү баатыры: 17657.
БУУРАКАН —
М анастын түп аталарынын бири, Ногой кандын атасы: 18365,
18367.
БЫ КА Л —
К аш карды каратып, мусулман кы лган адам катары эскерилген: 15354.
ДАГУЛУК —
эпизоддук каармандардан, каш карлыктардын баатыры: 14787,
14813, 14823, 14838, 14847, 14853, 14862, 14889,14999, 15004,
15007, 15008.
Д А ГЫ РА —
эпизоддук каармандардан, уруу башчысы, калмак-кытайлардан: 10862 ,1 0 8 6 8 , 10915, 11841, 1 2 1 6 9 ,1 2 2 6 9 ,1 2 2 9 0 , 12383,
12411.
ДАМ БЫ ЛДА —
эпизоддук каармандардан, Ж акы пты н айылдаш ы, кадырлуу
кары адам: 13395.
ДАНАЙ —
эпизоддук каармандардын бири, кы тайларды н солоон уруусунун башчысы: 3639.
ДАҢГУУ —
эпизоддук каарм андардан, кал м ак бааты рлары ны н бири:
1 2 3 2 0 ,1 2 3 2 4 ,1 2 3 2 5 .
ДАҢГЫ —
эпизоддук каарман, кы тай баатырларынын бири, Алоокенин
кы зм аты ндагы адам (Даңгуу деген ысым да бар, ал башка
адам): 12383, 12408.
ДОГОН —
эпизоддук каармандардан, А лтай калм актары ны н баатыры
ж ана балбан: 908, 12213.
ДӨГӨШӨ —
эпизоддук каармандардан, балбан, Шоорук кандын аскер башы
баатырларынын бири: 19572, 19581, 19583, 19587.
ДӨРБӨН —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири катары аты
туруктуу эскерилип саналуучу адамдардан: 10743, 13463.
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ДӨРБӨН —
аты гана эскерилген адамдардан, кы рк чоронун бири болгон
Төртайдын атасы: 10712.
ДӨРБӨН —
эпизоддук каармандардан, кары адам, калм ак баатырларынын бири: 12339, 12342, 12444, 12502, 12555, 12569, 12579.
ДӨРГӨ —
эпизоддук каарм андардан, к ал м ак , кады рлуу адам дарды н
бири: 12568, 12569, 12579.
ДӨРӨ —
эпизоддук каармандардын бири, калм ак, ж айсаңды к амалы
бар: 973.
ДУГУЛ —
эпизоддук каармандардан, Чүй өрөөнүндөгү кы тай-калм ак башкаруучуларынын бири: 10784.
ДУҢША —
аты гана эскерилген адам, Бээжинде чоң төрө, Курдун атасы:
210 7 9 ,2 1 1 1 3 .
ДҮБҮРӨ —
эпизоддук каармандардын бири, кы тай-калм акка кады рлуу
адам, даңгыттардын каны — 4276, 9427, 13034, 13242, 13630,
17661,20771.
ЖААНГЕР —
эпизоддук каармандардан, кожо, өтө көп ж аш аган касиеттүү
адам: 15062, 15362, 14005.
ЖАБАГЫ —
эпизоддук каармандардын бири, Көкөтөйдүн айы лы нан, ж ылкычылардын башчысы: 3782, 3861, 3938.
Ж АБЫ КЕ —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири, ж аңгер уруусунан: 10746.
ЖАДОО —
эпизоддук каармандардын бири, бий наамы бар адам: 1898.
ЖАЙНАК —
эпизоддук каарм андардан, к ы р к чоронун белгилүүлөрүнүн
бири: 11155.
ЖАЙСАҢ —
эпизоддук каарман, кы рк чоронун ичинде аты саналат, Үмөттүн
уулу: 10702, 13401, 13417.
Ж АКЫ П —
эпостогу эң негизги каармандардын бири, М анастын атасы:
1703, 3977, 3980, 11172, 12943, 12952, 13261, 13365, 13832,
14063, 14430, 14437, 14901, 15312, 15548, 15558, 15566, 15869,
15870, 15875, 15910, 16120, 16123, 16235, 16340, 16374,16377,
669

www.bizdin.kg

16388, 1 6 4 1 7 ,1 6 4 3 1 ,1 6 4 3 6 ,1 6 4 5 3 ,1 6 4 5 9 ,1 6 4 6 1 ,1 6 4 7 5 , 16507,
16544, 16557, 16576, 18396, 18393,18398,19261,19469, 19471,
20165.
Ж А Н А ДИ Л —
кыргыздардын белгилүү адамдарынын бири, кан, Көкөтөйдүн
түпкү аталарынан: 4298, 4304, 4323, 4974.
Ж А НА ДИ Л —
аты гана эскерилген адам, Ж анайды н (Көкөтөйдүн жакыны,
тууганы) атасы: 7605.
Ж АНА Й —
эпизоддук каармандардын бири, Көкөтөйдүн тууганы жана
ж акы н адамы: 56, 608, 619, 2006, 4089, 4974, 7605, 10022.
ЖАНДОО —
эпизоддук каарман, кыпчактардан, бий аталат: 1813.
ЖАПАР —
Алданын сыпаттама аттарынын бири: 297, 767.
ЖАПАС —
адамдардын түпкү аталары ны н бири — топон суудан аман
калган Нук пайгамбардын үч уулунун бири, кыргыздар өзүлөрүн Ж апастан (Яфет, же Яфиш катары да ж азы ла берет)
тараганбыз деп эсептешет: 6622, 6655, 13787, 13864, 18166,
18193,18342.
Ж Е БИ РЕ Й И Л —
А лдага ж акы н төрт периш тенин бири, Алданын кабарчысы:
556, 9392.
Ж ЕМ Ш ИТ —
байыркы легендарлуу баш каруучулардын бири: 16947.
ЖОЛОЙ —
эпостогу негизги каармандардын бири, калмактардын каны,
баатыр, балбан: 13217.
Ж ООРУНЧУ —
эпизоддук каармандардан, к азак, кы рк чоронун бири катары
туруктуу саналат: 10740, 13460.
ЗАҢГИ —
эпизоддук каарм ан, аяр, А шарсуунун кызматындагы адам,
көптүн бири катарында саналат: 4663.
ЗАТТАР — (же Сатар) —
Алданын сыпаттама аттарынын бири: 293.
ЗУ ЛЖ А Л А Л —
А лданын сыпаттама аттарынын бири: 304, 16621, 17010.
ИЛЕБИН—
эпизоддук каармандардан, калмак-кытайларды н белгилүү башкаруучуларынын бири: 969, 4192, 13108, 14135, 14477, 16098,
16148, 17435, 21415.
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илияс —
адамдарга ж акш ы лы к алып келүүчү касиеттүү күч ээси, кээде
Кызыр пайгамбар менен бир катары да түшүнүлө берет: 10154,
16972, 17087.
ИСКЕНДЕР —
дүйнөгө кеңири белгилүү легендарлуу баатыр, бааты рлы кты н
үлгүсү катары мисал, үлөгөр болуп аталуучу ысым: 9802, 13700,
16823.
КААР —
эпизоддук каармандардан,Үч-Турпан ш аарынан: 13596.
КААР —
Алданын сыпаттама аттарынын бири: 301.
КААР —
аяр, көптүн бири катары аты эскерилген адам, Култаң аярдын атасы: 1330.
КАБАЙБАЙ —
көптүн бири катары эскерилген адам, к азак , А ш анбай баатырдын атасы делет: 5467.
КАБЫКЕ —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири, каратүлөө уруус у н а н :10745.
КАБЫЛ —
адам баласынын түпкү аталарынын бири, Адамдын уулу, өз
бир тууганы Абылды өлтүргөн, кы тайлар ошол Кабылдын тукумунан тараган делет: 6567, 6570, 6597, 6607, 6610, 6617,
13678, 13714, 13779, 13790, 13796, 13817, 13830, 13831, 13897,
17475, 18196, 18211, 18278, 21357, 21391.
КАДЫР —
Алданын сыпаттама аттарынын бири, адатта көбүнчө «Кадыр
Алда» түрүндө айтылат: 7879, 8116, 8119, 8120, 9656.
КАЙГЫЛ —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири катары туруктуу саналат: 10741, 13461.
КАЙЫНСУУ —
эпизоддук каарман, Панус кандын аялы: 2081, 2342, 2347,
2349, 2351, 2361, 2383, 8897, 9121, 9179, 9217, 9269, 9295,
9305, 9326, 9335, 9347, 9466, 9533, 9549, 9686.
КАЙЫП —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, кубандар уруусунан,
кан, Манастын кайнатасы, жери Ы малай: 4199, 9437, 9439,
10559,10658,10665,10840, 10892, 10904, 11017, 11020,11834,
11857, 11916, 11937, 12017, 12042, 12088, 12221, 12446, 12459,
12471, 12499, 12503, 12507, 12514, 12523, 12540, 12640,12671,
12715, 12725, 12729, 13621, 14597, 14975, 15433, 15461, 15519.
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КАЛДАР —
калм ак, амбалдык мансабы бар адам, Кулайымдын атасы —
Көкөтөйдүн кайнатасы: 7559, 7572.
КАЛДАР —
эпизоддук каармандардан, уруу башчысы, набат уруусунан:
13480.
КАЛКАМАН —
эпизоддук каармандардан, к ал к баш каруучусу («Калк башкаручуу Калкаман») катары кы рк чоронун арасында саналат:
10719, 13436, 19861.
КАМАЙ —
Татар кандын тукумдарынан, мырза Камай атанып кандык
кы лган адам: 18250, 18261.
КАМБАР —
эпизоддук каармандардан, мерген, катардагы жоокер: 20046,
2 0 0 6 0 ,2 0 0 6 2 .
КАМ БАР —
аты гана эскерилген адамдардын бири, кы рк чоронун ичиндеги Ч аликтин атасы: 10697, 13413, 16599.
КАМ БАР —
аты гана эскерилген адамдардын бири, казактарды н каны
А йдаркандын атасы, Көкчөнүн чоң атасы: 3400.
КАРА КАН —
кыргыздардын түпкү аталарынын бири, Угуз кандын атасы
(кыргыздар эл катары Угуздан тартып аталган), Маңгул кандын уулу: 66, 6423, 6632, 12390, 12552, 18267, 18273.
КАРАКОЖО —
эпизоддук каармандардын бири, уруу башчыларынан, көбүнчө
ата уулулар катарында саналып айтылат, аргын уруусунан,
кы рк чоронун арасында да саналат: 4961, 10705, 13418.
КА РЫ Н БА Й —
легендарлуу бай, сараң: 18234.
КАТКАЛ —
эпизоддук каарман, калмактардан, калдайлык наамы бар, Чүй
өрөөнүндөгү кы тай баш каруучуларынын бири: 10784.
КА ЧА ЛЫ К —
эпизоддук каармандардын бири, калдай наамы бар, Кеселиктин кызматындагы адамдардан: 4644, 5026, 5450, 5461, 5462,
5465, 5480, 5495, 5501, 5546, 5566, 5571, 5603, 5641.
КАШ КЕЛ —
эпизоддук каармандардын бири, калмак-кытайлардын белгилүү
адамдарынан, баатыр, кан: 4192, 13108, 14138, 17435, 21415.
КЕЙКӨӨС —
аты гана эскерилген адамдардын бири, кы тай төбөлдөрүнөн,
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Ташкен ш аарын биринчи болуп Апары Сыяпты кубалап, басып алганы эскертилет: 13162.
КЕЙКӨС —
эпизоддук каарм ан, аяр, Панустун кы зм аты ндагы адам: 862.
КЕЙМЕН —
эпизоддук каарм андардан, Ш оорук канды н кы зм аты ндагы
а д а м ,а я р :18843, 19930, 19969, 19973, 19980, 19983, 20275.
КЕЛДЕРБЕК —
эпизоддук каармандардын бири, Панустун качы р болгон аялы
Кайынсууну багып жүргөн адам: 2368, 2376, 2467, 2481, 2488,
2490, 2503, 2513, 2515, 2544, 2647, 2689, 2696, 2703, 2786,
2795, 3010, 8829, 8830, 8835, 8846, 8866, 8867, 8869, 8883,
8889, 9139, 9160, 9170, 9173, 9200, 9212, 9244, 9259, 9262,
9266, 9271, 9300, 9307, 9310, 9325, 9327, 9329, 9334, 9339,
9348, 9351, 9463, 9467, 9505, 9537, 9613, 9616.
КЕМИН — (кээде Кеймен катары да атала берет) —
эпизоддук каармандардын бири, калм актарды н белгилүү адамы, ш аалы к мансап-амалы бар: 973, 4205, 13119, 14074.
КЕМЕЛЕК —
эпизоддук каарм ан, аяр, Ашарсуунун кы зм аты ндагы адам,
көптүн катарында саналат: 4665.
КЕРБЕН —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири катары туруктуу эскерилүүчү адам, Ш ыңгынын уулу: 10742, 13462.
КЕРИМ —
Алданын сьгааттама аттарынын бири: 563, 19525.
КЕСЕК —
аты гана эскерилген адам, Ш оорук канды н атасы: 18703.
КЕСЕЛИК —
эпизоддук каармандардын бири, баатыр, балбан, Ашарсуунун кол алдындагы адам: 4546, 4562, 4565, 4618, 4623, 4689,
5011, 5034, 5896, 5933, 5982, 5991, 5993, 6027, 6029, 6033,
6034, 6108, 6113, 6114, 6152, 6157, 6161, 6168, 6175, 6179,
6182, 6198, 6258, 6259, 6266, 6273, 6390, 6391, 6433, 6449.
КЕТЕЛИК —
эпизоддук каармандардын бири, баатыр, кы тай-калм актардан, А ш арсуунун карам агы ндагы адам: 5315, 5321, 5327,
5338.
КЕТЕНИК —
эпизоддук каармандардын бири, Кеселик баатырдын кызматындагы адам, дап кытайлардан: 4633, 5015.
КЕТЕЧИ —
эпизоддук каармандардан, айыл башчысы, дугул калм актардан: 10779.
-2225
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КИ ЙИ К КАН —
кыргыздардын түпкү аталарынын бири, Аланча кандын атасы: 7015, 18201, 18204, 18205, 18206, 18209, 18230.
КОҢ —
эпостогу терс каармандардын ичиндеги өзгөчө белгилүүсү, «Коңурбай» — деген ат менен белгилүү адам, кытайлардын негизги баатыры ж ана билерманы: 10349, 21037, 21078, 21082,
21084, 21091, 21094, 21096, 2 1 1 0 1,21118,21211,21218,21234,
21248, 21581.
КОҢГОР —
эпизоддук каарман, калм ак-кы тайлардан, дөө-баатыр, көптүн
катары нда гана аты эскертилет: 971, 14141.
КОҢГУР —
эпизоддук каарман, кыргыздар жеңген калм ак баатырларынын бири катары гана аты эскертилет: 971.
КОҢГУРООЛУ —
бай адам, Алоокенин агасы, кы рк чоронун бири Абыштын
атасы, аты гана эскертилет: 17896, 21611, 21619.
КОҢУРБАЙ —
эп и кал ы к душ мандардын эң негизги баатыры, Алоокенин
уулу, Коң — деген ат менен аталат (к. Коң).

кошой —

эпостогу негизги каармандардын бири, акы лм ан, баатыр, балбан: 959, 1819, 1854, 1878, 5701, 6254, 8981, 10313, 14588,
14589, 14743, 14744, 14748, 15362,20548,21468,21472, 21652.
КӨГӨЙ —
эпизоддук каарм андарды н бири, уста, Көкөтөйдүн элинен,
ж ай м а көңүл ж аш Айдардын атасы: 3022, 3025.
КӨЗКАМАН —
эпизоддук каармандардан, өз аты Үсөн, Ногой кандын үчүнчү
уулу (к.Үсөн).
КӨЙҮШ —
эпизоддук каармандардын бири, белгилүү аяр, кыргыздардын
кы зм аты ндагы адам, Кара-Кур ш аары ны н каны-башкаруучусу: 1500, 5750, 5753, 6202, 8251, 8484, 8490, 8491, 8539,
8683, 9 4 4 8 ,9 8 2 2 ,1 3 6 3 2 .
КӨКБӨРҮ —
эпизоддук каармандардан, белгилүү баатыр катары аты көп
эскертилет: 13017.
КӨККОЁН —
эпизоддук каармандардан, адатта белгилүү баатыр, уруу башчы лары ны н арасында саналат, Көкбөрүнүн уулу: 13025.
КӨКӨТӨЙ —
эпостогу негизги каармандардын бири, акылмандыгы жана
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эсепсиз байлыгы менен кады р-баркка ээ болгон адам, Ташкендин каны: 56, 172, 207, 264, 405, 437, 450, 809, 2004,
2979, 3021, 3104, 3105, 3285, 3384, 3395, 3415, 3430, 3443,
3536, 4081, 4159, 4306, 4354, 4972, 7549, 7552, 7565, 10020,
10023,1 0 0 2 5 ,1 0 1 1 1 ,1 0 4 5 8 , 10497, 10522, 10528, 10537, 13178,
15828.
КӨКҮЛҮК —
аты гана эскерилген адамдардын бири, калм ак-кы тай баш каруучуларынын арасында саналат: 21444.
КӨКЧӨ —
эпостогу эң негизги каармандардын бири, белгилүү баатыр,
казак элинин каны : 7, 1419, 2884, 2982, 3053, 4736, 4959,
5496, 5500, 5501, 5506, 5510, 5511, 5517, 5520, 5549, 5569,
5589, 5597, 5600, 5644, 5651, 5656, 5658, 5667, 5673, 10577,
13399,14103,14174, 14178, 14182, 14196, 14441, 14471, 14540,
16327, 21718.
КӨҢГӨШ —
кайдыгер көптүн бири катары гана саналып эскерилген адам
аты, Самаркандын дуу-дусу делет, маңгулдардан: 1261.
КӨЧӨК —
эпизоддук каармандардын бири, баатыр, кы пчактардан: 5128,
5137, 5139.
КУБАН —
эпизоддук каармандардын бири, калм ак-кы тай баш каруучуларынан, Манас тарапка өткөн адам: 990, 4200, 10917, 10921,
10930, 10952, 10967, 10976, 10977, 10989, 10991, 10993, 11009,
11013,11101, 11105, 11858, 11879, 11908, 11909, 11919, 11925,
11937,11949, 12035, 12086, 12425, 12464, 12490, 12523, 12539,
12725, 12726, 21422.
КУБАТ —
Алданын сыпаттама аттарынын бири: 379, 394.
КУДУРЕТ —
Алданын сыпаттама аттарынын бири: 356, 373, 374, 390, 454,
596.
КУЛАМБАЙ —
эпизоддук каармандардан, Кызыл-Ойлук делет, Көкөтөйдүн
айылынан: 3940.
КУЛТАҢ —
эпизоддук каармандардын бири, белгилүү аяр, Каар аярдын
уулу, калм ак-кы тай өкүлү: 1330, 1380, 1382, 1430, 1435, 1437.
КУЛТКА —
эпизоддук каармандардын бири, калм ак баш каруучуларынан, Суңшоо (Нарын) аймагынын башкаруучусу: 988, 12785,
21418.
43 *
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КУЛУС —
эпизоддук каармандардын бири, калм ак, жаң-жундук мансап-амалы бар: 980, 13106.
КУЛУСУН —
эпизоддук каармандардан, кы тай-калм ак башкаруучуларынын — баатырларынын бири: 21428.
КУЛУТКА —
эпизоддук каармандардан, кы тай-калм ак башкаруучуларынын
бири, Суңшоонун улугу: 10815.
КУР —
Коңдун (Коңурбайдын) курдаш ы, кызматындагы адам: 10355,
21081, 21086, 21091, 21112, 21219, 21234, 21246.
КУРУШ —
эпизоддук каарман, кайдыгер катарда саналат: 934.
КУТПУДИН —
К аш карды караты п алып, ислам динине салган адам катары
эскертилет: 15350.
КУТУ —
эпизоддук каарм андардан, к ы р к чоронун белгилүүлөрүнүн
бири, Куту, Кутубий деген аттар менен белгилүү, өз ысымы
Чеге: 15199, 15200, 15321.
КУТУНАЙ —
эп изоддук каар м ан д ар д ан , к ы р гы з, к ы р к чоронун бири:
10695, 1 1 665,13411.
КУЯС —
эпизоддук каармандардын бири, эпикалы к душмандар өкүлүнөн, баатыр, аяр: 965, 4193, 4518, 14122, 21407.
КҮЙӨНҮШ —
эпизоддук каарм андардан, Ш оорук канды н кызматындагы
адам, аяр: 18843, 19722, 19771, 19775, 19779, 19782, 19833,
19858, 19877, 19878, 19897, 19905, 19946, 19952,19956,19967,
20022, 20031, 20034, 20042, 20053, 20080.
КҮЛАЙЫМ —
Ашарсуу багынганда тартууга келген кы з, Көкөтөй кандын
аялы : 7545, 7554, 7581.
КҮЛДҮР —
аты гана эскерилген адам, Чалыбайдын атасы: 10693, 13409,
16594.
КҮЛТҮКАН —
эпизоддук каарм андардан, Ш оорук канды н кызматындагы
адам, балбан: 18841, 19613, 19630.
КҮНӨМ —
эпизоддук каармандардан, аяр, Алооке кандын жигити
ж ан багар сакчысы: 4660.
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КҮҢКӨШ —
эпизоддук каарм ан, кы тай баатыры, Самаркандын баш каруучусу, Кошой жеңген: 8994, 21471.
КҮРӨҢДҮ —
эпизоддук каармандардын бири, баатыр, Кеселиктин кызматындагы адам: 4642, 5015, 5390, 5775, 6007, 6016, 6023, 6026.
КҮЧӨҢ —
көптүн катарында аты аталган кейипкерлердин бири, мурда
эпикалы к душ мандар тараптын өкүлү, кийин М анастын жардамчыларынан, Сермус ш аарынын башкаруучусу: 937, 15466.
КЫ ЗЫ Р —
пайгамбар, адамдарды колдоочу оң күчтүн ээси: 7615, 7933,
7934, 7942, 7944, 8156, 9624, 10154, 16972, 17086, 17535,
17594, 18121, 18122, 18123, 19004, 19563.
КЫЙТУУЧА —
эпизоддук каармандардан, кы тай-калм ак баатыр, баш каруучуларынын бири, А раник ш аарынын улугу, ш аа: 3385, 3391,
3425, 3479, 3483, 3593, 3614, 3620, 3625, 3632, 3635, 3720,
4435, 4437, 4478, 4495, 4497, 4818.
КЫ РГЫ ЗБАЙ —
көптүн бири катары эскерилген адам, А лапайдын атасы: 3942.
КЫ РГЫ Л —
эпостогу негизги каармандардын бири, кы рк чоронун башчысы, белгилүү баатырлардан, өз аты А йнакул: 4971, 6094,
10723, 10727, 11286, 13475, 14735, 14792, 14797, 14798, 14801,
15184, 15185, 15186, 15190, 15347, 16455, 16457, 16592, 19208,
19648, 19684.
КЫРМУС —
эпизоддук каармандардан, кы тай-калм актарды н белгилүү адамы, Даңгу ш аарынын чоңу, ш аалык мансабы бар: 4276, 17665.
МААНИ —
молдо, Тыргооттун балдарын калм ак кы лган адам деп эсептелет: 14026.
МАГУС —
кайдыгер аты эскерилип аталган адам, А ты ла аярды н эри:
1298, 1307.
МАЖИК —
эпизоддук каармандардан, м анж улук, калм актарды н баяндар
уруусунан, кы рк чоронун белгилүүлөрүнүн бири: 10696, 10737,
1 3 4 1 2 ,1 3 4 4 9 ,1 6 2 1 9 ,1 6 5 9 8 .
М А Н А С—
эпостогу баш кы оң каарман: 7, 32, 884, 976, 1026, 1033, 1040,
1110, 1127, 1234, 1253, 1273, 1405, 1446, 1491, 1678, 1690,
1725, 1734, 2681, 2814, 2821, 2875, 2884, 2982, 3050, 3123,
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3131, 3161, 3166, 3190, 3259, 3287, 3307, 3314, 3323, 3336,
3347, 3349, 3371, 3381, 3382, 3399, 3403, 3405, 3413, 3458,
3469, 3471, 3476, 3530, 3608, 3612, 3618, 3619, 3627, 3636,
3648, 3675, 3686, 3714, 3771, 3776, 3784, 3976, 3784, 3976,
3998, 4000, 4048, 4051, 4052, 4055, 4057, 4065, 4070, 4101,
4107, 4135, 4149, 4146, 4157, 4173, 4275, 4280, 4296, 4353,
4422, 4502, 4728, 4732, 4738, 4798, 4839, 4878, 4882, 4892,
4895, 4937, 4941, 4989, 5780, 5895, 5993, 5999, 5915, 5938,
5942, 5956, 5960, 5971, 5980, 5988, 6009, 6013, 6020, 6030,
6036, 6038, 6042, 6045, 6052, 6070, 6086, 6109, 6116, 6118,
6132, 6149, 6488, 6493, 6640, 6644, 6663, 6666, 6676, 6708,
6714, 6720, 6734, 6913, 6916, 6960, 6968, 7038, 7064, 7101,
7106, 7530, 7544, 7622, 7887, 8241, 8633, 8899, 9405, 9408,
9411, 9438, 9442, 9470, 9993, 10050, 10090, 10091, 10201,
10106, 10121, 10136, 10140, 1 0 1 4 9,10156,10195,10199, 10209,
10232, 10240, 10244, 10272, 10287, 10289,10338,10358,10392,
104 1 6 ,1 0 4 1 8 ,1 0 4 5 2 ,1 0 4 6 4 ,1 0 5 1 2 ,1 0 5 3 0 ,1 0 5 4 3 ,1 0 5 9 1 , 10597,
10623, 10625, 10630,10674, 10686,10774,10793,10796, 10802,
10806, 10831, 11109, 11150, 11172,11177,11179,11191, 11194,
11198, 11229,11231, 11232, 11277,11281,11306,11313, 11325,
11340, 11378, 11381, 11400, 11408, 11434, 11439,11466, 11672,
11687, 11700,11710, 11722, 1 1 7 2 5,11758,11779,11795, 11832,
11894, 11903, 11911, 11929, 11951, 12035,12054,12086, 12138,
12163, 12236, 12319, 12323, 12346, 12444,12490,12498, 12508,
12585, 12601, 12747, 12762, 12779, 12787,12934,12962-12963саптар арасындагы кара сөздө, 12964, 12977, 12998, 13018,
13037, 13065, 13067, 13078, 13090,13091, 13125,13177, 13184,
13187,13194, 13203, 13219,13222,13224, 13228,13235,13240,
13243,13250, 13293, 13300, 13319, 13331, 13434,13438,13441,
13473,13485, 13624, 13708, 13743, 13851, 13866,13933, 14060,
14176,14200, 14264, 14268, 14323, 14354, 14359,14366,14380,
14436,14547, 14553, 14562, 14566, 14575, 14621,14633,14643,
14648, 14654, 14682, 14730, 14732, 14756, 14803,14809,14815,
14821,14851, 14855, 14857, 14861, 14909, 14940,14962,14967,
14998,15000, 15019, 15022, 15054, 15076, 15085,15114,15125,
15137, 15144, 15151, 15157, 15174, 15179, 15189,15270,15279,
15286,15299,15305, 15313, 15319, 15329, 15333,15378,15507,
15540, 15553,15574, 15697, 15701, 15707, 15714,15728,15748,
15784,15804,15836, 15857,15864, 15888, 15893,15895,15909,
15929,15984,15997, 16003, 16011, 16025, 16031,16038, 16040,
16047,16052,16102, 16112, 16115, 16158, 16196,16197, 16201,
16227,16261,16283, 16287, 16357, 16361, 16368,16410, 16420,
16454,16458,16515, 16545, 16547, 16577, 16608,16628,16655,
16659,16834,16838, 16839, 16983, 16999, 17009,17039,17098,
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17137,17144, 17170, 17192, 17197, 17212, 17231, 17249, 17259,
17262, 17277, 17299, 17303, 17316, 17341, 17351, 17389,17392,
17397,17432,17457, 17543, 17549, 17567, 17591, 17603, 17618,
17623,17653,17682,17712, 17718, 17724, 17793, 17800,17822,
17846, 17856, 17860, 17884, 17912, 17919, 17920, 17931, 17982,
17993,18001, 18014, 18025, 18051, 18103, 18126, 18129, 18132,
18 1 3 6,18139,18162,18220, 18224, 18364, 18394, 18398,18401,
18420, 18423, 18428, 18446, 18454, 18457, 18483, 18496, 18499,
18549, 18571-18572-саптар арасындагы кар а сөздө — темада,
18973, 19011, 19183, 19195, 19205, 19218, 19247, 19249, 19251,
19 3 3 3 ,1 9 3 3 9 ,1 9 3 4 4 ,1 9 3 7 1 ,1 9 3 9 0 , 19548, 19566, 19601, 19612,
19624, 19660, 19678, 19698, 19701, 19750, 19774, 19778, 19781,
19785,19788, 19815, 19824, 19847, 19870, 19949, 20166, 20185,
2 0 2 8 6 ,2 0 2 9 8 ,2 0 3 2 1 ,2 0 3 5 1 ,2 0 3 6 7 , 20440, 20448, 20507, 20536,
20576, 20687, 20704,20715, 20750, 20847, 20908, 20914,20935,
20937,20947,20988, 21016, 21020, 21045, 21259, 21271, 21279,
21308,21 3 3 4 ,2 1 3 4 1 ,2 1 3 4 5 , 21351, 21359, 21395, 21404,21416,
21508, 21517, 21524, 21532, 21533, 21573, 21586, 21605, 21618,
2 1 6 2 4 ,2 1 6 6 3 ,2 1 6 8 8 ,2 1 7 0 5 , 21718, 21738.
МАНЖУБЕК —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири, адатта Маж ик деп аталат, кээде ушул түрдө да айты ла берет: 16219.
МАҢГУЛ —
эл, урууга түпкү ата эсептелген адам, К ара канды н атасы:
66 3 1 ,6 7 3 2 , 18267.
МАТУШТУК —
эпизоддук каармандардын бири, аярлы к өнөргө ээ бала: 1161,
1183, 1216, 1230, 1289, 1292, 1306, 8471, 8479, 8482, 8519,
9003, 9842, 9844, 9845, 9859, 9878, 9881, 9894, 9915, 9935.
МЕРКИ —
эпизоддук каармандардын бири, кы тай-калм ак башкаруучуларынан, ш аа наамы бар адам: 4244, 13133, 14169, 21446.
МИКЕЙИЛ —
ж ан салуучу периште: 543, 551.
МУКАМБЕТ —
пайгамбар, Мукамбет мустапа, кээде жөн гана мустапа түрүндө
да жолуга берет: 3047, 3069, 8067, 8087, 8108, 8124, 8167,
9622, 12047, 15063, 18225, 18307, 19549.
МУНАР —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, баатыр, ш аары Даңгуш, кан, Кошой баатырдын кайнатасы: 4199, 5706, 5714,
5716, 5719, 5741, 5751, 5756, 5757, 5760, 5777, 6255, 6264,
9443, 9941, 9956, 9958, 10559, 10665, 10840, 10892, 11020,
11834, 11857, 11916, 11938, 12017, 12042, 12088, 12221, 12446,
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12459, 12499, 12507, 12523, 12540, 12542,12640,12671, 12715,
12729, 13621, 14597, 14975, 15434, 15464, 15519.
МУНАР —
эпизоддук каармандардын бири, уруусу кы пчак, Көкөтөйдүн
айылдаш ы: 3941.
МУСА—
пайгамбар: 13505, 18222.
МУСЛУМ —
К аш карды каратып, мусулман кы лган адам катары эскертилет: 15358.
МУСТАПА —
Мукамбет пайгамбардын сыпаттама эпитет аттарынын бири,
Кудай тандаган, кудай сүйгөн маанилерин туюнтат (к. Мукамбет).
МҮДҮНААЛЫ —
аты гана эскерилген адам, ж аңж ун: 13131.
МҮДҮҢ —
аты гана эскерилген адамдардын бири, калм ак-кы тай мыктыларынын катарында саналат: 21440.
НАЙЗА КАН —
эпизоддук каармандардын бири, К аш карды н каны, эпикалы к душмандар тараптагы адам: 958, 14587, 15363.
НАМУРУД —
легендарлуу падыша: 9807, 13858, 16823, 16947.
НОГОЙ —
М анастын чоң атасы, аты гана эскерилген адамдардын бири:
1698, 3 9 7 5 ,1 4 9 0 0 , 16505, 18370, 18379.
НОМ —
адамдардын түпкү аталарынын бири, Н ук пайгамбар (кара
Н ук).
НУК —
пайгамбар, адамдардын түпкү аталарынын бири, эпосто «Ном»,
«Нук» делип атала берет, кыргыздар арасында көбүнчө «Нук»
катары белгилүү: 6590, 6594, 6624, 6651, 13787, 13823.
ОЙСАЛКЫН —
эпизоддук каармандардан, Кемин ш аанын кы зы , Үрбү баатырдын аялы : 14076.
ОМОР —
Мукамбет мустапа пайгамбардын эң ж акы н жардамчыларынын бири: 19551.
ОРГО —
эпизоддук каарман, калм ак-кы тайларды н белгилүү кандарынын бири, Ысык-Көлдү (Кер-Көлдү) бийлеп турган: 978, 1333,
13 9 2 ,4 1 9 7 , 13103,13105, 14168 ,1 6 1 4 4 , 17438,21410, 21414.
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ОРОЗДУ —
Ногой кандын ордуна ал өлгөндө кан болгон улуу уулу, Ж акыптын агасы: 18382, 18383.
ОРОҢГУ —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, калм ак-кы тай баатырларынын белгилүүлөрүнөн, Күчөң ш аары ны н каны , аял
балбан: 13073, 13628, 17657.
ОСМОН —
Мукамбет мустапа пайгамбардын эң ж акы н ж ардамчыларынын бири: 19551.
ОШПУР —
эпизоддук каармандардын бири, кары , кадырлуу адам: 2885,
10526, 10647, 12867, 13394,19059.
ПАНУС —
белгилүү каармандардын бири, Таш кендин каны : 845, 847,
857, 868, 882, 890, 893, 1011, 1181, 1304, 1321, 1396, 1403,
1415, 1416, 1 5 0 8 ,1 5 1 0 ,1 5 2 3 , 1 5 5 8 ,1 5 6 1 , 1562, 1568, 1584,
1597, 1606, 1616, 1640, 1730, 1882, 1902, 1915, 1967, 2018,
2042, 2067, 2083, 2099, 2146, 2149, 2309, 2332, 2358, 2383,
2473, 2548, 2567, 2600, 2656, 2797, 2809, 2840, 2847, 2857,
2867, 3099, 3396, 3421, 3452, 3489, 3988, 4126, 4615, 4850,
6987, 7479, 7656, 7683, 7883, 7908, 7910, 7924, 7931, 7938,
7977, 7978, 7999, 8002, 8012, 8017, 8135, 8144, 8147, 8197,
8577, 8641, 8819, 8896, 8915, 8948, 8969, 9263, 9276, 9278,
9282, 9289, 9516, 9552, 9562, 9607, 9632, 9641, 9681, 9684,
9687, 9694, 9724, 9806, 10007, 10034, 10798, 12462, 13176,
15437, 15797, 15798, 15808, 15812, 17452, 17454, 21450.
РАХМАН —
Алданын сыпаттама аттарынын бири: 307.
САЛАМ АТ—
эпизоддук каарм андардан, Ж акы пты н айы лдаш ы , ж ы лкы чысы: 14424.
САМ —
ж алпы адам баласынын түпкү аталарынын бири: 215.
С А М А Р—
кыргыздардын түпкү аталарынын бири эсептелген адам, кан:
10158, 14292, 18410.
САМНААРМАН —
«Шахнаме» дастанынын каармандарынын бири: 4465.
С А Н А М А Р—
мыкты, улук, баатыр делет, Ашарсуу согуш ка жөнөткөн баатырлардын катары нда саналат: 4649, 5035, 5699, 5707, 5708,
5712, 5722, 5729, 5735, 5740, 5757, 5758, 5761, 5763, 5768
5769.
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САРСАҢБАЙ —
эпизоддук каармандардын бири: 12940.
САПАР —
ш аа, түрк элдеринин аталары ны н биринен, касиеттүү адам
эсептелет: 10699, 18310, 18316, 18429.
САРЫ —
эш ен, А кеш енин иниси, кы ргы зды н түпкү аталарынын бири,
А налы к деп да аталат: 18331, 18335.
САТАЙ —
эпизоддук кармандардан, кы рк чоронун арасында аты саналат, сары үйшүн уруусунан: 10698, 13414.
САТЫНБАЙ —
катарда гана эскерилген бай адам: 2454, 2460.
СЕБЕН —
эпизоддук каармандардан, кы тай баатырларынан, Алоокенин
кызматындагы адам: 10934, 10949, 10981, 11015, 11851, 11860,
12132, 12137.
СЕКИЛЕК —
эпизоддук каармандардан, калм ак, калдайлы к наам-мансабы
бар, Ашарсуунун кызматындагы адам: 6747, 6918.
СЕРЕК —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, Манастын аталаш туугандарынан, кы рк чоронун арасындагы активдүүлөрүнөн, курч
акы лы , сөз тапкычтыгы менен белгилүү болгон адам, өз аты
Байсабай, 10730, 13440, 15227, 15231, 15233, 15261, 15267,
15289, 15290, 15294, 15303, 15326, 15330,15331,17352,17354.
СЕРМУШ —
эпизоддук каарман, душман тараптын өкүлү, шаа наамы бар
адам: 934.
СОКСОК —
эпизоддук каармандардын бири, м анж улук, Кеселик баатырдын жолдошу — кызматындагы адам: 4331.
СОКУ —
эпизоддук каарман, кы тай-калм ак баш каруучуларынын бири,
чийтайлы к наамы бар адам: 1006, 21444.
СОКУЛУК —
эпизоддук каармандардын бири, кы тай-калм ак башкаруучулары нан, амбалдык мансабы бар: 4220.
СООРУН —
эпизоддук каармандардын бири, чоң бай, калмактардан, калдайлы к мансап-амалы бар: 982, 14153, 21428.
СООРУН —
эпизоддук каармандардын бири, к азак баатырларынан: 5185,
5 1 9 0 ,5 1 9 3 .
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СУКСАК —
эпизоддук каармандардан, кы тай баатыры, А шарсуунун кызматындагы адам, 5258, 5270, 5289, 5312.
СУЛАЙМАН —
легендарлык пайгамбар, акылман, ж ан-ж аны барларды н бардыгынын тилин билген, баарын баш карган пады ш а: 9802,
16814.
СҮЛӨТҮ —
эпизоддук каармандардын бири, аяр, балбан, Панустун кызматындагы адам: 1467, 1486, 1511, 1642, 1643, 1802, 8958,
8960, 8965, 8968, 8993.
СЫДЫК —
Мукамбет мустапа пайгамбардын эң ж акш ы ж ардамчыларынын бири: 19551.
СЫРГАК —
эпостогу негизги каармандардын бири, кеңири белгилүү баатыр, М анастын аталаш тууганы , ж акы н ж ан а ишенимдүү
жардамчысы: 6083, 6156, 6159, 6162, 10730, 12237, 12279,
12283,12286, 12290,13440, 19209, 20098, 20102, 20104, 20106,
20121 .
ТАЗ —
эпизоддук каармандардан, кыпчактардын каны , чечен, Үрбү
баатырдын атасы: 14068, 14069, 14089, 14507.
ТАЗБАЙМАТ —
эпизоддук каарм андардан, кы р к чоронун белгилүүлөрүнүн
бири: 13466.
ТАЛАП —
эпизоддук каармандардын бири, маңгулдардан, К еселик баатырдын кызматындагы адам: 4626, 5076, 5121, 5134, 5144,
5149, 5188 5189, 5215, 5217, 5221, 5232, 5272.
ТАЛЫППАЙ —
эпизоддук каармандардан, баатыр, кыргыздардан: 5150, 5156,
5161, 5166, 5173.
ТАНАБУЛ —
эпизоддук каармандардын бири, аярлы к өнөрү бар, кыргыздардын кы зматындагы адам: 1502, 13642, 19911.
ТАСКЫЛ —
эпизоддук каармандардын бири, белгилүү аяр, кыргыздардын
кызматындагы адам: 1500, 6202, 8244, 8249, 8257, 8271, 8275,
8300, 8314, 8318, 8330, 8334, 8337, 8341, 8349, 8377, 8382,
8384, 8386, 8437, 8442, 8506, 8511, 8538, 13637.
ТАСЫЛА —
эпизоддук каармандардын бири, аскер башы, Алоокенин кызматындагы адам, жаң-жуң: 10823, 10889, 10938, 11851, 12132,
12141.
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ТА ТА Р—
А ланча кандан кийинки кан болгон адам, анын учурунда эл
татар, маңгул болуп экиге бөлүнгөн: 18241, 18243.
ТАТТЫ БАЙ —
катарда саналып, аты гана эскерилген адамдардын бири, Баймырзанын атасы: 4973.
ТЕЙИШ —
эпизоддук каармандардан, Текестин иниси, ал өлгөндө ордуна кан болгон адам: 4194, 4195, 12899, 13909.
ТЕКЕС—
эпизоддук каармандардын бири, эпикалы к душмандар өкүлүнөн «кандык» даражасы бар адам: 965, 4193, 4519, 13097,
1 4 1 2 2 ,1 4 4 6 4 ,1 4 4 7 7 , 16148, 21408.
ТИ ЗЕЛИК —
эпизоддук каармандардан, баатыр, Алоокенин кызматындагы адам: 15729, 15863, 15873, 15891, 16046, 16118, 16121,
161 2 6 ,1 6 1 6 8 , 16503, 17984.
ТОБУКБАЯР —
эпизоддук каарм андардан, Алооке канды н ж игити — жан
багар сакчысы, аяр: 4660.
ТОГУЗАК —
эпизоддук каармандардан, Көкөтөйдүн айылдаш ы, бай адам:
3545.
ТОКОТОЙ —
эпизоддук каармандардан, топ (бөлүк) башчысы катары кырк
чоронун арасында аты саналат: 10718, 13432.
ТООРУЛЧУ —
эпизоддук каарм андарды н бири, к ы р к чоронун катарында
туруктуу саналуучу адам: 10741, 13461.
ТОРУМ —
эпизоддук каармандардан, баатырлыгы, иштүүлүгү менен атагы
чы ккан кы з, Көкөтөйдүн элинен: 58, 2006, 10024.
ТОТУБЕК —
эпизоддук каармандардан, Панус кандын уулу: 9314, 9546,
9614.
ТӨЛӨК —
эпизоддук каармандардан, Күчөң ш аарынын башкаруучусу,
төлгөчү, кырк чоронунбири: 9451, 10560, 10713, 13427, 13634.
ТӨРТАЙ —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири катары саналат, дөрбөн уруусунан: 13425.
ТУБАЛЫ К —
эпизоддук каармандардан, аяр, Панус кандын кызматындагы адам: 1323.
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ТУЛУС —
эпизоддук каарман, кы тай-калм ак баш каруучуларынын бири,
ж аң-ж уң мансабы бар адам: 1009, 3152, 3231, 4244, 10628,
10633, 10639, 11257, 11344, 13135, 21446.
ТУРАН —
кыргыздардын түпкү аталарынын бири, ж еке эле кы ргы з эмес
казак, өзбектерге да түп ата эсептелет, Ж апасты н уулу, 66,
7 7 ,6 6 2 6 ,6 6 2 7 ,6 9 7 1 , 10059, 11376, 12392, 13656, 13657, 13816,
15127, 15373, 18163.
ТУТАЛЫК —
эпизоддук каармандардан, аскер башчы, баатыр. Панустун
кызматындагы адам: 1038, 2817.
ТУТКАЙ —
эпизоддук каармандардан, кы тай-калм ак баш чыларынан, калдайлык наамы бар адам: 21418.
ТҮКҮРҮК —
эпизоддук каармандардан, Алоокенин ордосундагы аскерлеринин башчысы, баатыр, балбан: 17394, 17525, 17566, 17626,
17642, 17705, 17710, 17725, 17733.
ТҮРК —
кыргыз, казак, калм ак ж . б. элдердин түпкү аталары нан, түрк
тукум ундагы лар анын наамын алган: 7017, 10292, 18166,
1 8 1 6 9 ,1 8 1 7 8 ,1 8 1 9 2 , 18205.
ТҮТҮК —
Манастын түпкү аталарынын бири, кан болгон адам: 6664,
10059, 18169, 18171, 18173, 18185, 18199.
ТЫРГООТ —
бай, өзүнчө бир элге түпкү ата болгон адам: 10176, 12553,
13502, 13524, 1 3 7 9 6 ,1 3 8 3 9 ,1 4 0 3 0 , 18296.
УГУЗ —
кыргыздардын түпкү аталарынын бири, К ара канды н уулу,
канды к кы лган адам: 69, 4311, 4315, 4516, 4336, 6632, 13483,
17530, 17531, 18273.
УЙГУР —
уйгур элине түп ата болгон адам, Байгур экөө бир тууган:
14977, 15371.
УРУК —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири катары аты
саналат, Сапар ш аанын уулу: 10699.
ҮКҮРИЯ —
көптүн катарында аты саналган адамдардын бири, Ашарсуунун кызматындагы улук делет: 4646, 5026, 5661, 5675, 6392,
21457.
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ҮМӨТ —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун арасында аты саналат, үйшүн уруусунан: 10701, 13416.
ҮМӨТ —
эпизоддук каармандардын бири, уруу башчысы, казактардан,
көбүнчө белгилүү баатырлардын катары нда саналып айтылат:
4 9 5 9 ,1 0 5 7 7 ,1 3 3 9 8 .
ҮМӨТ —
аты гана эскерилген адам, к ы р к чоронун биринен болгон
Ж айсаңды н атасы: 10702, 13401, 13417.
ҮРБҮ —
эпостогу негизги каармандардын бири, белгилүү баатыр, чечен, кы п чак уруусунун баш чы сы -каны : 4968, 5374, 5377,
5380, 5396, 5398, 10597, 10623, 10648, 12845, 12981, 14070,
14090, 14092, 14099, 14196, 14491, 14527, 14536, 14540.
ҮРҮСТӨМ —
легендарлуу баатыр, Үрүстөм дастандын баш кы каарманы:
4461, 9 7 9 5 ,1 1 9 6 4 , 14708, 17574, 19368.
ҮСӨН —
эпизоддук каармандардан, Ногой кандын үчүнчү уулу, Көзкаман деп да аталат: 18388.
ЧАГОО —
эпизоддук каармандардан, кадырлуу кары адамдардын бири:
12867.
ЧА Й Ы Ш —
аты гана эскерилген адам — Саңсарбайдын атасы: 12940.
ЧА ЛИК —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири: 10697, 13413,
16599.
ЧАЛЫ БАЙ—
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири: 10693, 12296,
1 2 3 0 5 ,1 2 3 0 9 ,1 2 3 1 6 , 12424, 13409, 16594, 19206.
ЧАТАЛАК КААР —
эпизоддук каармандардан, Ш оорук кандын баатырларынын
бири: 20090, 20107, 20109, 20117, 20119.
ЧЕГЕ —
эпизоддук каарм андардан, к ы р к чоронун атактууларыны н
бири, көбүнчө Куту (Кутман болгон Кутусу) же Кутубий —
деген ысымдар менен аталат. (к.Кутубий).
ЧЕЧЕНДЕР—
эпизоддук каармандардан, Ш оорук канды н аскер башы баатыры: 18839, 19610, 19632, 19638.
ЧУБАК —
эпостогу негизги каармандардын бири, белгилүү баатыр, Манастын ж акы н ж ардамчыларынан, нойгут уруусунун башчы686
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сы: 4965, 6078, 10738, 11665, 12142, 12146, 12237, 12297,
13115, 13471,19205.
ЧУЛУ —
эпизоддук каармандардын бири, кы тай-калм ак өкүлү, калдайлык мансап-амалы бар адам: 1003, 13106, 14169, 21415.
ЧҮКҮРҮК —
эпизоддук каармандардын бири, белгилүү аяр, кыргыздардын
кы зм аты ндагы адам: 1501, 6208, 8244, 8457, 8460, 8538,
13637, 19958, 19959, 19961, 20311.
ЧЫ ЙЫ РДЫ —
Манастын чоң аталарынан, Ногойдун иниси, Ш аканды н биринчи күйөөсү: 18376.
ЧЫНШЫКҮНӨМ —
эпизоддук каармандардын бири, баатыр аяр, кы тай-калм актардан: 6112, 6122.
ЧЫ НЫ Ш —
эпизоддук каармандардын бири, Алооке кандын ж игити —
ж ан багар сакчысы (телохранитель), аяр 4660.
ШААБЕК —
эпизоддук каармандардын бири, уруу өкүлү-айкым уруусунан,
көбүнчө ата уулу-уруу мыктылары айтылганда саналат, кээде
кы рк чоронун катарында да айтылат: 4962, 10707, 13420.
Ш АЙЫ Р—
аты гана эскерилет, Кошой баатырдын атасы, мерген: 1818.
ШАКАН —
эпостогу белгилүү каарм андарды н бири, М анасты н энеси,
Чыйырды делип да атала берет: 3981.
ШАКУРШАА —
эпизоддук каарм андарды н бири, баатыр, К еселик канды н
кызматындагы адам: 4637, 5019, 5355.
ШАМЫҢ ШАА —
эпизоддук каармандардан, калм ак-кы тай баатыр, башкаруучуларынын бири, ш аалы к мансабы бар адам: 21440.
ШАҢКӨӨДӨ —
эпизоддук каарм ан, Самаркандын баш каруучусу —дуу-ду:
1464, 1465, 1646, 1656, 1727, 1799, 1860, 1880.
ШООРУК —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, Оогандын каны , Манастын аялы А кы лайды н атасы: 18528, 18532, 18549, 1857118572-саптардын арасындагы карасөздө, 18703, 18730, 18748,
18844, 18852, 18864, 18877, 18887, 18908, 18963, 18967, 19020,
19054, 19164, 19359, 19455, 19609, 19654, 19692, 19970, 19979,
20088,20161, 20173,20236, 20262, 20269, 20271, 20282, 20319,
20324, 20337, 20352, 20363, 20406, 20430, 20444, 20447, 20460,
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20559, 20562, 20573, 20583, 20608, 20646,20674,20697, 20749,
20791,20793,20901, 2 0 9 4 3 ,2 0 9 6 1 ,2 0 9 6 5 ,2 0 9 9 2 ,2 1 0 1 0 , 21023.
ШУУТУ —
эпизоддук каармандардан, кы рк чоронун бири, кадыр жайнак уруусунан: 13453, 13458.
ШҮКҮР —
эпизоддук каармандардын бири, окчулардын уруу башчысы,
көбүнчө ата уулулардын катарында саналат, кээде кырк чоронун арасында да айтылат: 4964, 10707, 13420.
ШҮМШӨК —
эпизоддук каармандардын бири, белгилүү аяр, баатыр, мурда
эпикалы к душмандар тобунан, кийин кыргыздардын кызматындагы адам: 1502, 9792.
Ш Ы ГАЙ —
М анастын чоң аталарынан, Ногойдун иниси: 18373.
Ш Ы РАТКАН —
легендарлуу падыш а баш каруучулардын бири: 9807, 16814.

шыңгы —

аты гана эскерилүүчү адамдардан, кы рк чоронун бири болгон
Кербендин атасы: 10742, 13462.
Ы БЫ Ш —
(Абыш катары да айтыла берет) — эпизоддук каармандардан,
кы рк чоронун бири, Алоокенин агасы Конгуроолу байдын уулу,
эсепчи, кош баш карат, ошон үчүн көбүнчө кош Ыбыш, же
кош А бы ш катары аталат: 13443, 17900, 17901, 17971, 18029,
18033, 18038, 18053, 18498, 21614, 21619.
ЫЙМ АН —
эпизоддук каарм андардан, Ж ак ы п ты н ж ы лкы чы лары ны н
башчысы: 14426.
ЫЙСА —
пайгамбар: 13513, 18222, 18291.
ЫЛАҢГҮҮ —
эпизоддук каармандардан, Алоокенин балбаны: 17927, 17937,
17941, 17949, 17968.
Ы РАМ АН —
эпизоддук каармандардын бири, Орго кандын кызматындагы адам, Ы рчы уулдун атасы: 10545, 13465.
Ы РД Ы К —
эпизоддук каармандардын бири, белгилүү аярлардан, кыргыздарга көп кызматы өткөн адам: 1502, 6243, 8247, 8484, 8491,
8539,8683,9822,19862,19879,19882,19883,19888,19927, 20311.
Ы Р Ч Ы УУЛ —
эпостогу белгилүү каармандардын бири, ырчы, кы рк чоронун
атактууларынан: 10545, 13465.
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ЫСЫРАЙЫ Л —
А лдага ж акы н төрт периштенин бири: 553.
ЭГЕ —
Алданын сыпаттама аттарынын бири: 295.
ЭЛЕМАН —
эпизоддук каарм андардан, эл баш каруучу («Эл баш карчуу
Элеман») катары к ы р к чоронун арасы нда саналат: 10720,
13433.
ЭСЕНКАН —
эпизоддук каармандардын бири, кы тайларды н баш кы каны:
1697, 1709, 6550, 6551, 6606, 10211, 13086, 13210, 15735,
15813, 16293, 17609.
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КИТЕПТЕГИ ОКУЯЛАРДА ЭСКЕРИЛГЕН ЭЛ У
УРУУ АТАЛЫШ ТАРЫ.
АЙКЫ М —
УРУУ — эл аталыш ы, кы ргы з урууларынын бири: 4962.
АЛАТКАК —
эл аталы ш ы , ж апайы адамдар уруусу: 951, 9576.
АЛАШ —
эл, уруу аталы ш ы , казак-кы ргы здарды н ж алпы наамы —
казак тар менен кы ргы здар А лаш кандан тараган делет: 9,
15, 38, 42, 52, 74, 139, 162, 167, 188, 258, 262, 449, 579, 600,
703, 777, 780, 807, 1023, 1089, 1105, 1196, 1232, 1251, 1266,
1272, 1282, 1318, 1320, 1412, 1417, 1485, 1511, 1560, 1652,
1673, 1753, 1762, 1783, 1917, 2017, 2028, 2066, 2074, 2236,
2256, 2680, 2815, 2819, 2839, 2842, 2849, 2861, 2886, 2900,
2904, 2984, 3044, 3048, 3061, 3095, 3302, 3342, 3398, 3402,
3404, 3574, 3585, 3959, 3978, 4186, 4234, 4273, 4278, 4287,
4351, 4427, 4698, 4701, 4763, 4787, 4846, 4869, 4881, 4895,
4934, 4936, 4955, 4988, 5784, 6438, 6483, 6498, 6501, 6533,
6645, 6667, 6670, 6695, 6816, 6887, 6898, 7043, 7093, 7519,
7541, 8456, 8632, 8792, 8798, 8799, 8806, 8826, 8898, 9835,
9012, 9054, 9404, 9412, 9441, 9495, 9 4 9 6 ,1 0 0 2 9 ,1 0 0 4 3 , 10121,
10162,10172,10192, 10196, 10231, 10285,10288,10293, 10328,
10344, 10370, 10408, 10455, 10463,10506,10510,10527, 10549,
10624, 10634, 10832, 11173, 11376, 11380,11385,13173, 13182,
13229, 13257, 13317, 13330, 13391,13456,13532,13604, 13723,
13738, 13869, 13931, 13944, 14007,14062,14065,14111, 14347,
14368, 14372, 14466, 14476, 14908, 15142,15770,15786, 15801,
15805, 15843, 1604 2 ,1 6 1 3 8 ,1 6 2 6 9 ,1 6 3 0 4 ,1 6 3 2 9 ,1 6 3 6 4 , 16526,
17080, 17100, 17130, 17389, 17768,18070,18317,18464, 18473,
18475, 18480, 18486, 18491, 18982,18995,19039,19045, 19568,
19645, 19649, 19677, 19703, 20281,20301,20318,20439, 20446,
20510, 20515, 20941, 20951, 20980, 21024,21142,21172, 21175,
21256, 21269, 21660, 21668, 21738.
А ЛБА Н —
уруу-эл аталыш ы: 10711.
АЛЧЫН —
уруу-эл аталы ш ы , кы ргы здарды н составына кирген элдерден: 4963, 10706, 13415.
АНЖ У У —
эл аталыш ы, көбүнчө «Анжуу кытай» түрүндө айтылат, буга
караганда кы тай урууларынын бири: 10231.
А РА Б —
эл аталыш ы: 799, 1956, 3039, 4462.
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АРБАН —
уруу-эл аталыш ы (кы рк чоронун бири, А лтайдын уруусу):
13422.
АРГЫН —
уруу аталыш ы: 4961, 10705, 13418.
АРДАЙ —
уруу-эл аталыш ы: 10734.
АРТЫШ —
эл-уруу аталы ш ы , К аш кардагы кы ргы здарды н уруусунан:
19814.
АСАЙ —
уруу-эл аталыш ы: 18450.
АЧАЛА —
уруу аталыш ы — кытайлардын уруусунун бири: 3450.
БАЙГУР —
уруу аталыш ы, кы ргы з, казактарды н ж алпы наам аталыш тары ны н бири — Б айгурдун тукум дары м аанисинде: 1698,
14916, 14983, 18434, 18437.
БАЯНДАР —
уруу-эл аталыш ы, калм ак урууларынын бири, М аж ик уш ул
уруудан делет: 10736.
БОСЕК —
уруу-эл аталыш ы: 20476.
БУРУТ —
эл аталыш ы, кы тай-калм актар кыргыздарды кемсинтип, мазактоо менен «чыккынчы», «динсиз» маанисиндеги уш ул ат
менен аташ кан: 1164, 1370, 1730, 1959, 2151, 3491, 6913,
7710, 7732, 10777, 1112 4 ,1 4 2 2 8 , 14241, 16534, 21260.
ДАҢГУ —
УРУУ-эл аталы ш ы , кы тай урууларынын бири, адатта «даңгу
кытай» түрүндө айтылат: 9428, 12270.
ДАҢГЫТ —
уруу-эл аталыш ы, 945, 1276, 9426, 9427, 9433, 13040, 13630,
15648, 15670, 19377.
ДАП уруу-эл аталыш ы, кы тай урууларынын бири: 4636.
ДӨӨЛӨС —
уруу-эл аталыш ы: 13967, 15682, 18456.
ДӨРБӨН —
уруу-эл аталыш ы, кы рк чоронун бири Төртай уш ул уруудан:
13425.
ДУГУЛ —
уруу, эл аталыш ы, эпос боюнча калм актарды н бир уруусу:
4848, 10768, 11116, 11159, 17824.
44 *
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ДУМАРА —
уруу-эл аталыш ы: 942, 10307, 13969, 15680, 18447, 19133.
ДҮК уруу-эл аталыш ы, көбүнчө татарлардын бир тармагы делет:
13517.
Ж АКУТ —
уруу-эл аталыш ы: 14315.
Ж А ҢГЕР —
уруу-эл аталыш ы, кы рк чоронун бири Ж абыке ушул уруудан: 10746.
ЖАПАС УУЛУ —
эл аталыш ы: 13864.
Ж ЕД И ГЕР —
уруу-эл аталыш ы: 18711, 18860, 18862, 20473.
Ж ЕТИГЕН —
уруу-эл аталыш ы: 19791.

жинди —

уруу-эл аталыш ы (хинди эли деш ке болот): 18711.
ЖӨӨТ —
эл аталыш ы, кээде жүүт түрүндө да айты ла берет: 14, 1161,
1472, 1986, 8807, 12521, 14982, 18865 ,2 1 6 4 5 .
Ж ҮЗ —
уруу аталыш ы: 1836, 18513.
ЖҮҮТ —
эл аталы ш ы , «жөөт» катары да айты ла берет (к.жөөт).
ЗУҢ —
УРУУ-эл аталышы — кытай урууларынын бири: 11374.
ИТАЛИЯ —
эпос боюнча эл аталыш ы: 97, 13907.
КА ДЫ Р Ж АЙНАК
уруу-эл аталы ш ы , к ы р к чоронун бири Ш уутунун уруусу:
13453.
КАЗАК —
эл аталы ш ы , кыргыздар менен канатташ ж аш ап, ж акы н мамиледе болгон, бир атадан тараган эл: 13, 825, 826, 878, 1072,
1082, 1087, 1152, 1156, 1168, 1404, 1419, 1424, 1429, 1470,
1477, 1511, 1681,
1720, 1722, 1743, 1781, 1792, 1798, 1911,
1985, 2008, 2140, 2167, 2225, 2438, 2489, 2541, 2590, 3044,
3079, 3095, 3305, 3397, 3409, 3536, 3660, 3728, 3740, 3777,
3802, 4808, 4833,
5087, 5101, 5274, 5468, 5574, 6373, 6400,
6428, 6488, 6541, 6658, 6730, 6943, 6957, 7008, 7520, 7541,
7573, 7614, 7751, 7765, 8232, 8632, 8791, 8801, 8808, 9022,
9734, 9982, 9992, 10172, 10218, 10284, 10401, 10488, 10592,
10740, 10792, 13317, 13387, 13460, 13493, 13734, 13843, 13845,
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13855,13872, 13987, 14237, 14239, 14372, 14475, 14487, 14540,
14616,15810, 16087, 16306, 17447, 17449, 18143, 18153, 18228,
18472, 20801, 21137, 21171.
КАЛМАК —
эл аталыш ы, эпос боюнча кыргыздардын эп икалы к негизги
душ мандарынын бири: 699, 906, 943, 1456, 1474, 1538, 1564,
1586, 1868, 1870, 1979, 2155, 2165, 2233, 2263, 2855, 3028,
3199, 3303, 3418, 3473, 3505, 3509, 3512, 3514, 3516, 3519,
3521, 3524, 3599, 3610, 3612, 3670, 3696, 3704, 3744, 3767,
3772, 3819, 3835, 3836, 3853, 3876, 3877, 3898, 3901, 3902,
3930, 3958, 3990, 4040, 4044, 4563, 4836, 4848, 5284, 6338,
6504, 6729, 6739, 6879, 6910, 6915, 6983, 7517, 7675, 7838,
7927, 8816, 8912, 9361, 9431, 10022, 10176, 10187, 10403,
10595,10603, 10608, 10632, 10635, 10736, 10768, 10775, 10947,
111 5 1,11168,11284,11293, 11296, 11316, 11323, 11341, 11374,
11401,11425, 11433,11586, 11742, 11747, 11749, 11756, 11780,
11788,12079, 12205,12241, 12270, 12428, 12501, 12504, 12549,
12554,12617,12637, 12670, 12700, 12705, 12761, 12776,12781,
12828, 13045, 13064, 13102, 13146, 13311, 13446, 13525, 13672,
13794,13801,13802, 13842, 13873, 13902, 13906, 13988, 14016,
14032,14044,14058,14140, 14142, 14249, 14250, 14283, 14321,
14475, 14480, 14502, 14535, 14552, 15651, 15662, 15669, 15687,
15718, 15970, 16089, 16495, 16631, 16647, 17372, 17464, 17823,
17824, 17863, 17980, 18065, 18078, 18109, 18114, 18127, 18299,
18422, 18444, 18470, 18864, 19023, 19032, 19269, 20472, 21049,
210 5 4 ,2 1 1 3 0 , 21399, 21556.
КАЛЧА —
эл-уруу аталыш ы: 12520, 14311, 18450, 18534, 18535, 18866,
19151, 19680, 19713, 20176, 20249, 20338, 20423, 20465, 21000,
21007, 21325.
КАНАБИЛ —
эл аталыш ы, өтө сейрек учураган түшүнүк: 905.
КАҢГАЙ —
эл аталыш ы — кы тай маанисинде (Каңгай өлкө, мамлекет
маанисинде да айтылат, алар башка: 1746, 4834, 4835, 12520,
14046, 16495, 17540.
КАҢДЫ —
уруу-эл аталыш ы: 18447.
КАРАТЕЙИТ —
эл-уруу аталыш ы: 21653.
КАРАТОКО —
уруу, эл аталыш ы, М ажиктин уруусу: 10696, 13412, 16598.
КАРАТҮЛӨӨ —
УРУУ> эл аталыш ы, кырк чоронун ичиндеги Кабыке уш ул уруудан: 10745.
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КАТАГАН —
УРУУ аталыш ы — кыргыздардын белгилүү урууларынын бири:
1817, 1836, 1848, 8980, 10309, 10312, 13967, 15686, 18460,
18505, 18510, 18866, 20542, 21466, 21467.
КУБАНДАР —
УРУ У -эл аталы ш ы , калм ак урууларыны н бири, Кайып кандын уруусу: 9436.
КУ РАЙ Ы Ш —
эл, уруу аталыш ы, араптардын бир уруусу, Мукамбет мустапа пайгамбардын уругу: 3038, 19539.
КУШ ЧУ —
уруу, эл аталыш ы: 18447.
КЫ ДЫ РШ А А —
уруу-эл аталыш ы: 18451.
К Ы ЗА Й —
уруу-эл аталыш ы: 16318.
К Ы ЗЫ Л А Я К —
уруу-эл аталыш ы: 18451.
К Ы ЗЫ Л БА Ш —
эл аталыш ы, эпосто иран эли деген мааниде колдонулат: 12,
3059, 8806, 13556, 14312, 21333, 21649.
КЫ П ЧА К —
эл, уруу аталыш ы: 1810, 1813, 1838, 1877, 3941, 4968, 5128,
10304,10597,14068,14080, 14491, 14500,14508,14514, 14521,
14532, 15677, 18461, 18510, 18849, 20471, 20492, 21655.
К Ы РГЫ З —
эл аталы ш , эпостогу чыгарманы ж араткан негизги эл: 13,
825, 826, 878, 885, 1065, 1073, 1075, 1080, 1084, 1087, 1098,
1127, 1152, 1156, 1168, 1184, 1270, 1342, 1387, 1389, 1400,
1408, 1410, 1418, 1421, 1423, 1429, 1470, 1477, 1511, 1681,
1706, 1718, 1734, 1741, 1781, 1792, 1798, 1810, 1811, 1816,
1835, 1854, 1885, 1911, 1933, 1985, 2008, 2140, 2167, 2438,
2489, 2541, 2590, 2833, 3044, 3079, 3095, 3284, 3305, 3397,
3409, 3417, 3429, 3437, 3439, 3467, 3485, 3493, 3536, 3613,
3661, 3728, 3740, 3777, 3802, 3961, 3968, 3969, 3972, 3983,
4237, 4763, 4768, 4784, 4803, 4828, 4855, 4864, 4877, 4892,
4938, 4969, 5087, 5101, 5274, 6101, 6373, 6400, 6428, 6488,
6544, 6658, 6636, 6640, 6641, 6642, 6663, 6725, 6943, 6957,
7007, 7070, 7520, 7541, 7573, 7614, 7751, 7765, 7851, 8215,
8216, 8231, 8632, 8791, 8801, 8808, 8831, 8899, 8903, 8972,
8 9 7 9 ,9 0 1 4 ,9 0 2 2 ,9 4 8 8 ,9 4 9 3 , 9734, 9982, 9992, 10151, 10153,
10169, 10175,10180, 10204, 10218,10236,10283,10296,10303,
103 0 4 ,10308,10363,10401, 10488,10592,10601,10608, 10635,
10695, 10723, 10792, 10797, 10805, 11171,11381,11388, 11593,
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11596,11819,12099, 12102, 12174, 12189, 12197, 12244,12272,
12300, 12419, 12723, 12870, 12923, 12939, 12962—12963-саптар арасындагы карасөздө, 12969, 12971, 12986, 12992, 12995,
13004, 13022, 13027, 13042, 13045, 13060, 13089, 13120, 13211,
13243,13301,13310, 13317, 13327, 13386, 13411, 13482, 13493,
135 5 8 ,1 3 5 83,13733,13734, 13855, 13919, 13968, 13976, 13980,
13994, 14062,14066,14080, 14083, 14085, 14204, 14257, 14372,
14414, 14433,14460,14500, 14514, 14554, 14612, 14704, 14897,
149 4 3 ,1 4 9 48,14967,15017, 15052, 15134, 15239, 15447, 15667,
156 7 6 ,1 5 6 7 8 ,1 5 6 8 8 ,1 5 7 1 5 ,1 5 7 7 3 , 15805, 15810, 15846, 15996,
16030, 16134,16141,16265, 16306, 16507, 16524, 16539, 17450,
17536,18079,18082, 18119, 18143, 18153, 18228, 18264, 18269,
182 8 0 ,1 8 2 8 4 ,1 8 2 8 9 ,1 8 3 0 0 ,1 8 3 3 2 ,1 8 3 3 9 , 18357, 18368, 18372,
18377, 18380, 18386, 18410, 18417, 18427, 18433, 18436, 18458,
18462,18472,18477, 18505, 18509, 18526, 18536, 18537, 18541,
185 4 3 ,1 8 5 45,18552,18559, 18569, 18575, 18577, 18585, 18594,
18598,18600, 18611,18624, 18636, 18642, 18650, 18662, 18666,
1 8 6 6 9 ,1 8 6 9 5 ,1 8 7 0 8 ,1 8 7 1 2 ,1 8 8 4 9 , 18863, 18944, 18955, 18958,
190 4 2 ,1 9 0 56,10961,19076, 19082, 19155, 19161, 19228, 19241,
19259, 19263, 19339, 19357, 19553, 19667, 19689, 19813, 20167,
20265,20300, 20327,20340, 20342, 20371, 20383, 20404, 20413,
20424, 20426, 20469, 20473, 20474, 20490, 20507, 20510, 20524,
20541, 20546, 20620, 20653, 20800, 20813, 20817, 20846,20879,
20890, 20934, 20939, 21012, 21015, 21055, 21059, 21065,21102,
21134,21168, 21177, 21252, 21275, 21355, 21466, 21476, 21478,
21624, 21627, 21632, 21639, 21651.
КЫРУГУЗ —
эл аталыш ы — эпостогу берилген түшүндүрмө боюнча «кыргыз» деген терминдин этимологиясы ушул сөздөн баш талат:
1720, 4317, 6424, 7087, 12164, 13491, 18275, 1 8 3 1 4 ,2 1 4 6 3 .
КЫТАЙ —
эпостогу негизги эпикалы к душман аталган эл: 1, 6, 10, 81,
140, 154, 859, 993, 1070, 1076, 1095, 1121, 1126, 1150, 1403,
1422, 1456, 1475, 1479, 1527, 1542, 1564, 1586, 1733, 1826,
1861, 1871, 1879, 1976, 1979, 1994, 1995, 1998, 2047, 2049,
2117, 2844, 3199, 3303, 3418, 3450, 3473, 3772, 3868, 3882,
3960, 3984, 3985, 4238, 4281, 4301, 4305, 4563, 4622, 4636,
5555, 5898, 6075, 6092, 6106, 6522, 6546, 6586, 6609, 6610,
6648, 6651, 6657, 6660, 6674, 6685, 6686, 6688, 6736, 6738,
6876, 6880, 6882, 6886, 6897, 6974, 7020, 7028, 7066, 7623,
7953, 8820, 8886, 8912, 9014, 9517, 10022, 10160, 10165, 10168,
10173,10177, 10179, 10185, 10200, 10205, 10214, 10236, 10241,
10255, 10310, 10331, 10380, 10383, 10385, 10388, 10405, 10413,
10595, 10789, 11374, 12075, 12077, 12093, 12115, 12136, 12162,
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12246, 12378, 12519, 12980, 12989, 13005,13036,13080, 13084,
13 1 4 6 ,1 3 1 7 0 ,1 3 1 7 4 ,1 3 2 3 0 ,1 3 2 5 9 ,1 3 5 3 4 ,1 3 5 4 0 ,1 3 6 0 6 ,1 3 6 4 0 ,
13649,13651,13663, 13678, 13688, 13705, 13713, 13714, 13750,
13755,1 3 7 7 4 ,1 3 7 7 9 ,1 3 8 1 4 , 13820,13831,13836,13838,13859,
13917, 13972, 14014,14016, 14034,14229,14232,14243, 14245,
14287, 14317,14565, 14609, 14980,15126,15237,15283, 15640,
15661, 15674, 15691, 15696, 15719, 16010,16028,16034, 16135,
16284,16320,16359, 16630, 16652,16883,17092,17375, 17538,
17722, 17765, 17831, 17875, 17883, 17884,17886, 17979, 18081,
18083, 18141, 18184, 18191, 18193, 18195,18198,18277, 18281,
18283, 18384,18389, 1842 2 ,1 8 4 2 6 ,1 8 4 4 4 ,1 8 4 5 2 ,1 8 4 5 3 , 18473,
18493, 18601, 19023, 19261, 20492, 21038,21042,21058, 21099,
2 1 1 0 9 ,2 1 1 2 4 ,2 1 1 2 6 ,2 1 1 2 7 ,2 1 1 3 5 ,2 1 1 4 6 ,2 1 1 5 8 , 21177, 21213,
21285, 21315, 21368, 21391, 21645.
МАЙМУН —
эл, уруу аталыш ы (Ш оорук кандын эли): 1841, 18500, 18582,
18649; 19692, 20468.
М АН Ж У РИЯ —
эл аталы ш ы (М анж урия көбүнчө ж ер-айм ак, өлкө катары
түшүнүлөт, бирок кээде уш ул түрдө эл-уруу катары да айтылат, балким манж урияда ж аш аган эл маанисинде болушу да
мүмкүн): 16881.
М АНЖ УУ —
эл аталыш ы: 10391, 13447.
МАҢГУЛ —
эл аталы ш ы , эпосто эпикалы к душ мандардын катарына кирет: 82, 159, 1095, 1261, 1456, 1474, 1564, 1586, 1979, 2001,
2169, 3418, 3473, 3772, 3962, 3979, 4563, 4626, 6422, 6733,
6739, 6879, 6885, 6910, 6979, 7517, 7838, 7927, 8816, 8912,
10166, 10179, 10255, 10323, 10595, 12205, 12390,12552, 13064,
13146, 13174, 13230,13314, 13516, 13526,13647,13837, 13902,
13991, 14016, 14221,14227,14235, 14285,14321,14552, 15648,
15669, 16137, 16631, 16650,16881, 17464,17829,17863, 17980,
18080,18243,18444, 18471,18484, 18864,19032, 19269, 20493,
21 1 0 9 ,2 1 4 0 3 , 21464, 21556.
МАҢГЫТ —
уруу- эл аталыш ы: 9222, 13039, 19378, 20338, 20414, 20423,
20 4 6 5 ,2 1 2 3 1 .
МЕҢГҮҮ —
эл-уруу аталыш ы — кы тай урууларынын бири, Алооке ушул
уруудан: 16883.
МОҢОЛ —
уруу-эл аталыш ы: 18450 .
НАБАТ —
эл-уруу аталыш ы: 13480, 13967.
НАЙМАН —
УРУУ аталыш ы: 1877, 13970, 18512, 21653.
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Н ЕМ И С —
эл аталыш ы: 13909.
НОГОЙ —
эл аталыш ы (Манастын уругунан ногой-уулудан башка): 18264.
НОГОЙ —
урук, уруу аталы ш ы , Манастын уругу — ногой уулулар: 2681,
12209, 16132.
НОЙГУТ —
эл-уруу аталыш ы: 4965, 10738, 13114, 15682, 18456, 19058,
19133.
ОЖОДУ —
УРУУ. ЭЛ аталыш ы: 13597.
ОЙРОТ —
эл-уруу аталы ш ы , кээде эпосто «Кызыл чок ойрот кытайды»
— делип кы тай урууларынын бири катары да атала берет:
1070, 1150, 1994, 1995, 1998, 2071, 1669, 6975, 14980, 16163.
ОКЧУ —
УРУУ аталы ш ы — кыргыздардын ичине кирген уруу: 1068,
1 8 3 6 ,4 9 6 4 ,1 0 3 0 7 ,1 3 9 6 9 , 15680, 18447, 19060, 19061, 19133.
ООГАН —
эл аталыш ы: 10302.
ОРУС —
эл аталыш ы: 157, 2928, 7610, 13297, 13909, 14315, 18262,
21330.
ӨЗҮБЕК —
эл аталыш ы: 1689, 4412, 8811, 15672, 18301, 18310.
ПААҢ —
эл-уруу аталыш ы — кы тай урууларынын бири: 21280.
СА КА Л А Т—
эл аталыш ы, эпос боюнча славян элдеринин ж алпы аталыш
наамы: 14, 13564, 14309,18858, 20174, 21323, 21645.
САЛУН —
уруу аталыш ы, калм ак урууларынын бири делет: 2271.
САҢЫРОО —
эл аталыш ы: 948.
САРТ —
эл аталыш ы: 1400, 1471, 1875, 2438, 8796, 8799, 8802, 8803,
8808, 8813, 8824, 9982, 13047, 15692, 15715, 15818, 18428,
18431, 18436, 18475.
САРЫ ҮЙШҮН —
УРУУ-ЭЛ аталыш ы, кы рк чоронун бири Сатайдын уруусу: 13414.
СЕРБИЯ —
эл аталыш ы: 95, 13907.
СЕРИП —
уруу-эл аталыш ы: 18460.
СОЛООН —
уруу-эл аталышы, кытайлардын урууларынын бири: 3639.
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СУҢ —
уруу атал ы ш ы , эпос бою нча к ы т а й у р уулары н ы н бири,
көпчүлүк учурда «суң кытай» түрүндө айтылат: 856, 1403, 5898,
7953, 21127.
СЫЯП —
уруу-эл аталышы (оогандыктардын урууларынын бири): 18857.
ТА Ж И К —
эл аталыш ы: 19159, 20450, 20971.
ТАЛУУ —
уруу-эл аталыш ы — калм ак урууларынын бири: 11374.
ТАҢШУУ —
уруу-эл аталыш ы, кы тай урууларынын бири, Алооке ушул
уруудан: 6648, 6674.
ТАРСА —
эл аталыш ы, эпос боюнча христиан дининдеги элдердин жалпы
наам аталыш ы: 12, 1472, 1986, 8806, 12519, 13556, 13564,
14309, 14982, 18709, 18865, 19667, 19685,19763,16769, 19984,
20087, 20174, 20249, 20338, 20414, 20467,20961,20971, 21322,
21325.
ТАТАЛА —
уруу-эл аталыш ы (Оогандыктарда): 18716.
ТАТАР —
эл-уруу аталы ш ы , эпос боюнча м аңгул менен бир катары
түшүнүлөт, же маңгул урууларынын биринен: 82, 6732, 13516,
13517, 13647, 1463, 14568, 14572, 182 4 3 ,1 8 2 5 2 ,1 8 2 5 6 , 18265.
ТЕЙИТ—
УРУУ аталыш ы: 1877, 8980, 10309, 10312, 15677, 18449, 18512,
18866.
ТУРАН —
эл, уруу аталы ш ы , к азак , кы ргы з, калм ак ж . б. элдердин
ж алпы аталыш ы: 6545, 6722, 6723, 6727, 7059, 11390, 12545,
1367 0 ,1 7 5 2 0 .
ТҮМӨН Ж А ЙН А К —
уруу-эл аталыш ы, кадыр ж айнак уруусу да бар, балким экөө
бир түшүнүк болуусу да ы кты м ал: 13458.
ТҮРК —
эл аталыш ы: 95, 97, 800, 850, 880, 1034, 1251, 1266, 1659,
1720, 1772, 1828, 1850, 2038, 2040, 3306, 4272, 4273, 4338,
4339, 4413, 4702, 6656, 6658, 6665, 6682, 6755, 6881, 7018,
7021, 7026, 7043, 7076, 7519, 10042, 10166, 10292, 11377,
11431,1 2 6 9 9 ,1 2 7 0 2 ,1 2 7 5 9 , 1 3 0 0 3,13083,13541,13600, 13643,
13647, 13672, 13674, 13675, 13775, 13776,13777,13786, 13804,
13810, 13813, 13833, 13900, 13905, 13984,14896,15076, 15126,
15369 ,1 6 0 1 3 ,1 6 0 1 4 ,1 7 2 4 5 , 1 7 6 0 4 ,1 7 7 63,18218,18414, 18415,
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18478, 20340, 20490, 21462, 21556, 21675.
ТЫРГООТ —
эл аталыш ы: 8817, 11436, 14221, 15670, 16445, 16882, 17824,
21128.
УГУЗ —
эл, уруу аталыш ы: 1694, 1695, 1696, 1723, 1724, 6727, 14310,
14895, 1754 1 ,1 8 2 8 5 .
УЙГУР —
эл аталыш ы: 1248, 9419, 9421, 10558, 13234, 13237, 13618,
14223,14916, 15128,15369, 15692, 16107, 18434, 18438, 18474.
УШАГАР —
эл аталыш ы: 920.
ҮЙШҮН —
УРУУ аталыш ы, к азак урууларынын бири делет: 10701, 13416.
ЧАНТУУ —
эпос боюнча кы тай-калм актар тарабынан берилген мусулмандар дегенди тую нткан ж алпы аталыш . Көбүнчө кы ргы здарга
карата, ж е кы ргы з деген мааниде айтылат: 897, 900, 904,
918, 968, 976, 983, 997, 1005, 1007, 1014, 1017, 1050, 1059,
1093, 1103, 1110, 1117, 1123, 1148, 1152, 1179, 1245, 1361,
1599, 1686, 1842, 1981, 2015, 2026, 2064, 2073, 2134, 4608,
5176, 5452, 5486, 7694, 7719, 7723, 7726, 7739, 7762, 10356,
10816, 10822, 14243, 14246, 15776, 16079, 17418, 17420, 17432,
211 9 6 ,2 1 2 02,21206,21226, 21228, 21232, 21235, 21237, 21265,
2 1 2 7 8 ,2 1 3 1 1 ,2 1 4 0 0 ,2 1 5 7 1 .
ЧЫ ЛАБА —
эл-уруу аталыш ы — кы тай урууларынын бири: 13765.
ШАҢКАЙ —
уруу-эл аталыш ы (кыргыз урууларынын бири): 13970, 18712,
18713, 1 8 860,20476.
ШООКУН —
уруу-эл аталыш ы — кыпчактардын урууларынын бири: 20471.
ШӨКҮН —
уруу аталыш ы, калм ак урууларынын бири делет: 1294.
Ш ЫБА —
уруу аталыш ы, кы пчак урууларынын бири: 1838, 1848, 10304,
14311.
ЫНДЫ —
эл аталыш ы, эпос боюнча Индия элдеринин ж алпы наам аталышы: 17, 870, 1472, 1986, 4621, 8807, 12521, 14312, 14982,
18709, 18867, 20176, 20468, 21323.
ЭРЕН —
эл-уруу аталыш ы: 864, 18176, 21333.
ЭСЕТ —
уруу, эл аталыш ы: 13050, 14563.
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САГЫМБАЙ МАНАСЧЫ ЭПОСТУН ТЕКСТТЕРИНИН АРАСЫНДА
ЭСКЕРГЕН БИЗДИН УЧУРДАГЫ АДАМ АТТАРЫ , ЭЛ-УРУУ,
ЖЕР-СУУ АТАЛЫШ ТАРЫ
А БДЫ ЛДА —
манасчы Сагынбай менен катчы Ы бырайды эпостун тексттерин ж азуу учурунда үйүндө багып ж аткан адам: 21687.
АРАБАЕВ —
советтик кы зм аткер (Сагымбайдын арыздарында эскерилген
адамдардын бири): 21698.
БАЙТУРСУНОВ —
советтик кы зм аткер (Сагымбайдын ж ардам сураган арыздарында эскерилген адамдардын бири): 21711.
Ж А А Н БА Й —
манасчыны багып ж аткан адам Абдылданын атасы: 21736.
ЖАНДОСОВ —
советтик кы зм аткер (Сагымбайдын ж ардам сураган арыздарында эскерилген адамдардын бири): 21717.
Ж А Н ЕК —
советтик кы зм аткер (Сагымбайдын жардам сураган арыздарында эскерилген адамдардын бири): 21700.
ЖУСУП АБДЫРАХМАНОВ —
советтик кы зм аткер (Сагымбайдын ж ардам сураган арыздарында эскерилген адамдардын бири): 21709.
КОЖОНОВ —
советтик кы зм аткер (Сагымбайдын ж ардам сураган арыздарында эскерилген адамдардын бири): 21711.
КУДАЙКУЛ —
советтик кы зм аткер (Сагымбайдын ж ардам сураган арыздарында эскерилген адамдардын бири): 21700.
ОРОЗБАК —
Сагымбай манасчынын атасы: 21679.
САГЫМБАЙ —
м а н а с ч ы :2812, 13167, 21678, 21708, 21763.
СЕЙИТКЕРИМ —
советтик кы зм аткер (Сагымбайдын ж ардам сураган арыздарында эскерилген адамдардын бири): 21761.
СЫДЫКОВ —
советтик кы зматкер (Сагымбайдын арыздарында эскерилген
адамдардын бири): 21698.
ТОЙЧУНОВ —
советтик кы зм аткер (эпостун тексттерин кагаз бетине жаздыруу ишинде манасчыга көп жардамы тийген адам): 21751.
Ы БЫ РА Й —
Сагымбай манасчыдан эпостун тексттерин жазган катчы: 21684.
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ЫРЫСКУЛОВ —
советтик кызматкер (Сагымбайдын жардам сураган арыздарында эскерилген адамдардын бири): 21717.
ЭШЕНААЛЫ —
Арабаевдин ысмы (Эшенаалы Арабаев) — советтик кызматкер: 21748.
ЧЕРИК —
уруу-эл аталыш ы (манасчы эпосту ж азды рганда ж аш аган эл
арасы): 21692.
АТБАШ Ы —
аймак-ж ер аталы ш ы ( эпос кагазга ж азы лганда манасчы иштеген аймак): 21691.
КАРА-КОЛ —
ш аар аталыш ы: 21753.
НАРЫН —
калаа, ж ер-айм ак аталыш ы (манасчы эпостун тексттерин кагазга ж аздырган учурдагы ж аш аган жери): 21691, 21722.
ОРТО-ТОКОЙ —
айм ак-ж ер аталы ш ы (эпостун тексттери ж азы л ы п ж атк ан
учурда Сагымбай манасчынын үйү ж айгаш кан жер): 21731.
ЧЕЧ-ДӨБӨ —
жер-аймак аталыш ы (Атбашы өрөөнүндө): 21692.
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КИТЕПТЕГИ ОКУЯЛАРДА ЭСКЕРИЛГЕН
ЖЕР-СУУ АТАЛЫШ ТАРЫ
А БА ТКҮ Ү —
кы ш так-айм ак аталыш ы (Ооганстанда): 18861.
А БЫ ЛАТУН —
тоо аталыш ы: 3263, 3766.
АЖ Ы БАЙ —
ш аар аталыш ы: 12985.
А Ж Ы РА Т —
талаа, ж ер-аймак аталыш ы (Ооганстанда): 18933.
АЗАТ —
ж ер-айм ак аталыш ы (Алтай чөлкөмүндө — Үрбүчү шаары турган жер): 14497.
АЗАТ-БЕЛ —
ж ер, жайлоо аталыш ы, Көкөтөйдүн ж ы лкы лары ж аткан жайлоо-аймак: 4114.
А ЗИ РЕТ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 13948, 18406.
АЗИ РЕТТИ Н КАРА-ТОО —
ж ер-айм ак, тоо аталыш ы: 13948, 18406, 19022, 19048, 19238,
21634.
А ЗИ Я —
жер-чөлкөм аймак аталыш ы: 13871, 18215, 18259.
АЙСА-ТАЛАА —
ж ер-айм ак аталыш ы: 17403.
АЙЫ РМ А —
ж ер-айм ак, талаа аталыш ы, Бар-Көл менен чектеш: 9407.
АК-САЙ —
ж ер, жайлоо аталыш ы, Көкөтөйдүн ж ы лкы лары ж аткан жайлоо: 4114, 4735.
АК-СУУ —
жердин аталыш ы: 1194, 1409.
АК-СУУ —
суу аталыш ы, Көкөтөйдүн айылы ж айлаган жердеги суу: 3847.
АК-СУУ —
тоо аталы ш ы , Ч ы йы рчы к тарапта: 3130.
АКСЫ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 4541, 13031, 13221, 14578.
АК-ТАШ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 14144.
АК-ТЕРЕК —
ж ер-айм ак, саз аталы нты (Ы сык-Көл өрөөнүндө): 12834.
АКЫ Р-ТА Ш —
ж ер-айм ак аталыш ы (Отуз-Адырдын баш жагында): 16572.
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АКЫЯС —
тоо, аймак аталыш ы: 14516.
АЛА-БЕЛ —
жер-аймак, бел аталыш ы (Ы сык-Көл аймагында): 12855.
АЛА-БЕЛ —
жер-аймак аталыш ы (Алайдын баш ж агы делет): 20188.
АЛА-БЕЛ —
жер-аш уу аталыш ы (Суусамыр чөлкөмүндө): 11345.
АЛАЙ —
ж ер-аймак, өрөөн аталыш ы: 1708, 4140, 10203, 10378, 13585,
139 2 3 ,1 3 9 74,14307,15338, 17419, 17431, 18404, 18530, 18547,
18703,19016,19056, 19123, 19139, 19257, 19275, 19277, 19346,
9354, 19664, 1 9 7 1 4 ,2 0 0 8 1 , 20188, 20244, 20276, 20732.
АЛАЙСАК —
ш аар капкасы ны н — дарбазанын аталыш ы: 1079.
АЛА-КАНЧЫК —
тоо, аймак аталы ш ы , А рпа өрөөнүндөгү тоо: 15987.
АЛА-КӨЛ —
көлдүн, аймакты н аталыш ы: 929, 16303, 16447.
АЛА-ТАШ —
жер-аймак аталы ш ы (Алайдын башы делет): 20276.
АЛА-ТОО —
бийик тоо: 14660, 15897, 15899, 15952, 16247, 20744, 21051.
АЛМА-КОЮР —
жер аталыш ы: 969, 14133, 14151.
АЛМАЛУУ —
жер-аймак аталы ш ы (Алайда): 19157.
АЛМАЛУУ —
Булак, аймак аталыш ы: 1667, 12947.
АЛТАЙ —
жер, аймак аталыш ы: 94, 152, 162, 167, 825, 885, 899, 1007,
1084, 1088, 1093, 1123, 1164, 1238, 1272, 1686, 1700, 1710,
1712, 1755, 1782, 1950, 2267, 2842, 2977, 3054, 3316, 3324,
3331, 3342, 3399, 3404, 3437, 3493, 3840, 4282, 4767, 4866,
4907, 4910, 4911, 4932, 5176, 6440, 6501, 6862, 9356, 9405,
10195,10357, 10464, 10508, 10549, 10600, 12626, 12923, 13016,
13069,13203,13865, 13869, 13962, 13971, 13999, 14013, 14044,
14115, 14148, 14173, 14213, 14214, 14219, 14225, 14279, 14398,
14415, 14460, 15049, 15056, 15067, 15684, 15707, 15770, 16085,
16164,16270,16308, 16389, 16438, 16486, 16491, 16494, 16528,
16543,17203, 17413, 17813, 17979, 18021, 18492, 18537, 18563,
18585, 18650, 18657, 18944, 19030, 19040, 19242, 19253, 19265,
19270, 1 9 2 7 6 ,2 0 2 2 3 ,2 1 0 6 3 , 21161, 21162, 21222, 21264.
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АЛТАЙ —
тоо аталышы (жер, чөлкөм атынан башка): 12922, 12962-12963саптар арасындагы кара сөздөрдө, 13736.
АЛТЫ ГАНА —
тоо аталыш ы: 3142, 3265.
АЛТЫГАНА —
аймак, өрөөндүн аталыш ы: 1200.
АЛТЫ -Ш ААР —
ш аар, аймак-чөлкөм аталыш ы, уйгур жерлери аталат: 9417,
9962, 10558, 12962-12963-саптар арасындагы кара сөздө, 13030,
1 3 0 8 4 ,1 3 0 9 3 ,1 3 6 1 8 , 14557, 17655, 18474, 18605.
АМАНАТ-КӨЛ —
ж ер-айм ак, көл аталыш ы: 21057.
АМУР —
ж ер-айм ак дария-суу, аталыш ы: 14006, 16270, 16290, 17425,
18567, 19029, 21073, 21223, 21229.
АНДАГЕН —
айм ак, калаа аталыш ы: 15665, 16013, 16019, 17833.
АНЖ ИЯН —
ш аар, аймак аталыш ы, Алооке кандын турган жайы: 956,
1886, 3497, 4167, 4183, 4774, 4853, 6365, 6484, 6647, 6692,
6996, 7019, 7029, 7068, 7069, 7071, 7080, 7685, 7088, 9459,
10150, 10152, 10163, 10201, 10246, 10335,10375,10422,10994,
11854, 12426, 12438, 12590, 12618, 12962-12963-саптар арасындагы кара сөздө, 12965, 13200, 13253, 13569, 13645, 13914,
13963, 13975, 15533, 15552, 15555, 15703,15720,15796, 15951,
15969, 15977, 16232, 16254, 16334, 16443,16489,16531, 16533,
17383, 17761, 17770, 17879, 18059, 18069,18072,18127, 18131,
18351, 18356, 18463, 18687, 18988, 18991,19012, 19017, 19144,
19222,1 9 2 3 1 ,1 9 2 4 8 ,1 9 2 7 7 , 19358,20243,21017,21027, 21035,
21064, 21087, 21097, 21143, 21174, 21239,21320,21527, 21626.
АНЖИЯН-ТООСУ —
тоо аталыш ы: 16041.
А Н Ж Ы -М А Н Ж Ы —
аймак, өлкө, мамлекет аталыш ы (кытай өлкөсү маанисинде):
17756.
А ҢГИРЕ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 21073.
А Ң Ы РТЫ —
ж ер-айм ак аталыш ы (Алтайда): 14405.
А РА БА Н ТЫ —
ж ер-айм ак, ш аар аталыш ы: 15635, 19031.
А РА БА Н ТЫ —
тоо аталы ш ы (Арабанты чөлкөмүндөгү тоо аты): 16669.
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АРАГЕНТ —
ш аар-калаа аталышы: 4414, 6668, 7536.
АРА —
жайлоо, жер-аймак, өрөөн аталыш ы (Арпа жайлоосунун мурдагы аталышы): 12742.
АРА-КӨЛ —
көлдүн аталышы: 930.
АРАЛ —
жер-аймак, көл-деңиз аталыш ы: 2824, 13940, 14571, 17423,
20516, 20627.
АРАНИК —
ш аар аталыш ы: 3592, 3597, 3614, 3759, 3844, 3958, 4099,
4122, 4123, 4145, 4374, 4425, 4431, 4620, 4687, 4723, 4726,
4822, 4844, 4977, 4993, 5009, 5771, 6199, 6368, 6371, 6383,
6495, 6825, 6834, 6970, 6994, 7491, 7533, 7885, 7923, 7926,
8203, 9514, 9539, 10801, 12403, 13188, 13192, 13193, 15822,
15829, 21456, 21477, 21589, 21590.
АРА-ТОО —
ж ер-аймак, тоо аталыш ы: 13952.
АРА-ТҮЗ —
жер-аймак, өрөөн аталыш ы (Арпа жайлоосунун мурдагы аты):
15953.
АРА-ШААР —
калаа ж ана анын айланасындагы аймакты н аталы ш ы : 1198,
3158, 3228, 3388, 3451, 3482, 3533.
АРЗЫ —
жер-аймак, ш аар аталыш ы: 21427.
АРКА —
аймак, чөлкөм аталыш ы: 10812, 14648.
АРПА —
ж ер-аймак, өрөөн, жайлоо аталыш ы, мурдагы аты — АраТүз: 15956.
АРСЫ —
жер аймак аталыш ы: 21029.
АРТЫШ —
ашуу, бел аталыш ы: 15549.
АРЧЫ Н —
ш аар-калаа аталыш ы: 13551.
АСАЙ —
аймак, булак аталыш ы: 1663, 18544.
АСАЙ —
белдин аталыш ы: 1195.
АСАНА
калаа-кы ш так аталыш ы: 3025.
45

-
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АСАҢГИ —
ж ер -ай м ак аталы ш ы (кы тайдагы алты нды н кени чы ккан
ж ай): 13665.
АСАР —
тоо аталы ш ы (Ооганстанда): 18548.
АСКАЛУУ —
тоо аталы ш ы (Тогуз-Торо тарапта): 12317.
АСЫ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 19046.
АЯГҮЗ —
ж ер-айм ак, суу аталыш ы: 13938, 21601.
АЯН —
ш аар, калаа аталыш ы, Бабырдын ш аары: 18348.
АЯС —
айм ак, булак аталыш ы: 1663.
БА БА К А РЫ —
ш аар аталыш ы: 13002.
БА БА К А РЫ —
базар аталыш ы: 13006.
БА Б Ы Л —
ж ер-айм ак, ш аар аталыш ы: 13577, 18487, 20688.
БАДАКШ АН —
ж ер-ай м ак аталы ш ы : 10291, 13562, 15746, 18502, 18581,
18647, 2 0 3 2 5 ,2 0 3 3 4 , 21662.
БАДАЛДЫ —
ж ер-айм ак аталыш ы (Тогуз-Торо өрөөнүндө): 11927.
БА КБУ РЧУ Н —
ш аар аталыш ы, кээде мамлекет, өлкө катары түшүнүү учурлары да кездешет: 1108, 6653, 13764, 13766, 13819, 13903.
БАКДАТ —
ш аар, аймак аталыш ы: 13489, 13544, 13732, 17533, 18288.
БАКТУБА —
чоң суу-дайра аталыш ы: 914.
БАЛЫ К—
жер-аймак, ш аараталы ш ы : 10291, 15746, 18581, 18647, 18654,
20329, 20334, 21662.
БАҢЖ Ы —
жер-чөлкөм, ш аар аталыш ы, Кабылыстанда делет: 8973.
БАҢДУЛУҢ —
өлкө, ж е ш аар аталыш ы: 946.
Б А РГА Н А —
жер-аймак, өрөөн аталышы: 4508, 13251, 15690, 15833, 15845,
1 6 0 1 0 ,1 6 1 6 5 ,1 6 1 8 9 , 17801, 18355, 21123, 21132.
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БАРГАНА —
ш аар аталыш ы: 18403, 18445.
БАР-КӨЛ—
чөлкөм- айм ак, көлдүн аталыш ы: 929, 1716, 1952, 4867, 9406,
10600, 12936, 12963, 14511, 16303, 16440, 19270.
БАРСКАН—
ж ер-айм ак, кээде калаа-ш аар аталыш ы: 13579, 18485.
БАСАҢ —
жер-чөлкөм аталыш ы: 930.
БАТКАЛ —
аймак, тоо аталыш ы: 3143.
БАТПАК —
ж ер-аймак аталыш ы: 13549.
БАЯНДЫ —
аймак-ж ер аталы ш ы : 3283, 4987.
БЕЛЕҢГИ —
калаа, сарай аталыш ы: 1478.
БЕРГА НА —
аймак, өрөөн аталыш ы: 1257.
БЕТПАК—
жер аталыш ы. Адатта чөл делип, түшүнүлөт да сөз «Бетпактын чөлү» түрүндө көбүрөөк колдонулат: 10253, 13551.
БЕШ -БУГУ—
жер-аймак, тоо аталыш ы: 16383.
БЕШ-ТӨБӨ —
шаар капкасы ны н — дарбазанын аталыш ы — жол: 1066.
БИЙШ АБУР —
жер-аймак, ш аар аталыш ы: 20428.
БИЯБАН —
жер-аймак, чөлдүн аталыш ы: 2828.
БОЙГУТ —
жер, чөлкөм аталыш ы: 990, 10917, 11879, 13112, 21422.
БОЙГУТ —
суунун аталы ш ы , Бойгут өрөөнүнөн баш ка, ошол өрөөндө аккан чоң суу: 1202, 4200.
БӨКСӨ-ЖОЛ —
жол аталыш ы (Отуз-Адыр этегиндеги жол): 15561.
БӨРҮЛҮҮ—
жер-аймак аталыш ы: 2262.
БӨСӨК
чөл аталыш ы: 13296.
БУКАН
жер-аймак аталыш ы: 21417.
БУКАР
шаар, жер-аймак аталышы: 10247, 10249, 13572, 14217, 14672,
15700, 16549, 19035.
45 *
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БУ ЛАГАСЫН —
ш аар-калаа аталыш ы: 994, 4207, 4522, 13122, 14164.
Б улалы к —
ж ер-айм ак аталыш ы: 17409.
БУРА -КОЖ УР —
ж ер-айм ак аталыш ы: 14144.
БУРА-ТАЛАА —
ж ер-айм ак аталыш ы, к азак жергеси: 13930.
БУУРУЛ-ТҮН —
ж ер-айм ак, жайлоо аталыш ы: 13936.
БЫ ЧАК-САЛДЫ —
ж ер-айм ак, тоо аталыш ы: 18540.
БЭЭЖ ИН —
ш аар аталы ш ы , кытайлардын борбор ш аары, кээде Түп-Бээж ин, Чет-Бээжин болуп бөлүнүп да айтылат: 895, 1376, 2057,
3432, 3435, 6650, 10063, 10374, 10390, 12999, 13290, 13899,
15842, 16209, 20625,21040, 2 1 0 7 9 ,2 1 1 11,21146,21159, 21200,
21224,21280,21288, 21295, 21310, 21342,21346,21349, 21353,
21388, 21548, 21572, 21648.
ГҮБҮ-ШАМУ —
чөлдүн аталыш ы: 13711.
ДАГАЛАК —
ж ер, аймак аталыш ы (кээде ш аар катары да жолугат), Мунар
канды н мекени: 9443.
ДАГЫСТАН —
өлкө, аймак аталыш ы: 4651, 13547.
ДАЛА —
Ооганыстандагы ш аар аталыш ы: 4524, 10300.
ДАЛИГИ —
ш аар аталыш ы (орустардын ш аары делинет): 13298.
ДА ЛЫ —
аймак, ш аар аталыш ы: 14161.
ДАНАҢГИРИ —
калаа-ш аар аталыш ы, Мунар кандын шаары: 5703.
ДАҢГУ —
ш аар аталыш ы, Кырмус ш аанын ш аары: 17663.
ДАҢГУШ —
ж ер, аймак, ш аар аталыш ы, Мунар кан баш карган аймак:
15434, 15464.
ДАҢГҮ —
ж ер, аймак аталыш ы, Кемин ш аа ж аш аган жай: 4205, 4522,
13119.
ДАҢГҮЛҮ —
ш аар аталыш ы (Кеминдеги Кашар-Сууда делет): 995, 4516,
14072, 14074, 14163.
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ДАҢГЫТ —
жер-аймак, шаар аталышы (даңгыт уруусуна байланышы жок):
17654.
ДАҢДУҢ-ТОО —
ж ер-аймак, тоо аталыш ы: 17409, 18531, 20435.
ДАРКАН —
ж ер-аймак, кээде ш аар аталыш ы: 13577, 18487.
ДОЛОН —
жер аталыш ы: 961, 14577.
ДӨБӨТ —
жол аталыш ы: 18503, 20432.
ДӨБӨТ-БЕЛИ —
бел-ашуу, тоо аталыш ы: 17406.
ДӨБӨТ —
чөл аталыш ы: 18521, 20336.
ДӨДӨМӨЛ —
ж ер-аймак аталыш ы: 12767.
ДУҢША-БЕЛ —
ж ер-аймак аталыш ы (Арпа өрөөнүндө): 16027.
Ж А ЗИ ЙРА —
чөл аталыш ы: 12962—12963-саптар арасындагы к ар а сөздө,
18734, 18777.
Ж А ЗЫ К —
ж ер-аймак аталыш ы: 17796.
ЖАЙ-ДӨБӨ —
жайлоо, ж айы т аталыш ы: 14583, 14651, 14652, 14762, 15105,
15133.
ЖАЙ-КӨЛ —
көл, жайлоо, тоо аталыш ы: 14582.
Ж АЙЫ К —
суу, аймак аталыш ы: 13942, 18482, 20514.
Ж А Л ГЫ З-К Ы Р—
жер-аш уу, бел аталыш ы: 12778.
ЖАНГЕЛИ —
аймак-ж ер аталыш ы: 19095.
ЖАНСАК —
жер, аймак аталыш ы: 1719.
Ж АРКЕНТ —
(кээде Ж еркент, Ж аркен) — ш аар, кы ш так аталыш ы: 940,
9445, 9455.
ЖАРУПА —
жер-аймак, чөлкөм аталыш ы: 18252, 18259.
ЖЕЛДИ-СУУ —
суу, дария аталыш ы: 14513.
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Ж ЕМ И Н —
чөл-айм ак аталыш ы: 18734.
Ж ЕРГ Е З —
ж ер-айм ак аталыш ы: 2323.
Ж ЕРК ЕН —
ж ер, аймак аталыш ы: 3148.
Ж ЕРК ЕН Т —
ш аар аталыш ы: 13063, 15436.
ЖЕТИ-СУУ —
ж ер, аймак аталыш ы: 14119.
Ж И Й Д ЕЛИ —
ж ер, жайлоо аталыш ы, Көкөтөйдүн мал жайыттарынын бири:
4116.
Ж И Й Д ЕҢ —
ж ер, аймак аталыш ы: 1668.
ЖОКОТ —
ж ер, аймак аталыш ы: 13550.
ЖООН-ТЕРЕК —
жер-өзөн аталыш ы (Тогуз-Торо чөлкөмүндө): 10883.
Ж ӨЛӨК —
ж ер, аймак аталыш ы, 17796, 19046, 19048, 21029.
ЖУМ ГАЛ —
ж ер, аймак, өрөөн аталыш ы: 12425.
Ж УМ ГАЛ —
суу аталыш ы: 11066.
Ж УҢГА Р —
ж ер, чөлкөм: 943, 2350, 2368, 8830.
ЖҮЗҮР —
ж ер, аймак аталыш ы: 1831.
Ж Ы БА СТЫ —
ж ер, аймак аталыш ы: 1759, 1764, 1771, 1786.
Ж Ы ЗА К —
ж ер, аймак аталыш ы: 1255, 1804, 15654, 19235.
Ж ЫЛАҢАЧ —
тоо аталыш ы: (Тогуз-Торо чөлкөмүндө): 11023, 11081.
Ж Ы ЛАҢ А Ч-БУГУ —
тоо аймак аталыш ы (Тогуз-Торо өрөөнүндө): 12219, 12226.
Ж Ы ЛДЫ З —
жер, чөлкөм аталышы: 1080, 1716, 3974, 4769, 4863, 10600,
1 1 1 7 0 ,1 2 9 2 1 ,1 3 7 3 5 ,1 3 9 2 4 ,1 4 4 1 5 ,1 4 4 5 9 ,1 4 5 1 6 ,1 9 0 4 0 , 21057.
Ж Ы ЛДЫ З —
аш уу, бел аталыш ы, «Ж ы лды з»— делген аймактан башка —
1390, 9403, 14416, 14555, 15816.
Ж Ы ЛДЫ З —
жол аталыш ы: 12920, 14416.
710

www.bizdin.kg

Ж Ы РАНТЫ —
жер-аймак аталыш ы (Алай жергесинде): 14405.
ЗАРАПШ АН —
жер аймак, ш аар аталыш ы: 933, 1840.
ЗАРАПШ АН —
дайра аталыш ы: 13053.
ЗЫМ —
ж ер-аймак, калаа аталыш ы: 19234.
ИЛЕ —
жер-аймак аталыш ы: 4905, 10582, 16327.
ИЛЕ —
суу аталыш ы: 21596.
ИЛЕ —
көл аталыш ы: 14469.
ИЛЕБИ —
ж ер-аймак аталы ш ы , Илебин баатырдын туруктаган жери:
12405.
ИРКЫСТАН —
мамлекет, аймак-чөлкөм аталыш ы (Орто-Азиянын оң жагында жатат делет, бирок кайсы жерди айтканы белгисиз): 16096.
КААРБУЛТА —
ш аар-калаа аталыш ы, Карабалта ш аарынын мурдагы аты катары айтылат: 4532, 10780, 13128.
КАБАК —
жер-аймак аталыш ы (Тогуз-Торо): 10944, 11012, 11347, 11922,
12517, 12525.
КАБАК —
жер-аймак аталыш ы (Ооганстан чөлкөмүндө): 18542.
КАБАК-АРТ —
жер-аймак аталы ш ы (Алайда): 20306.
КАБАНДАР —
жол аталыш ы (Алай өрөөнүндө): 20273.
КАБЫЛ —
ш аар аталыш ы: 1830, 10297, 18653, 18890.
КАБЫЛЫСТАН —
өлкө, мамлекет аталыш ы: 8973, 13562, 20629.
КАЖ Ы РТЫ —
жер-аймак, жайлоо аталыш ы: 12942.
КАЗЫ-КУРТ —
жер, аймак, талаа аталыш ы: 1296, 1411, 9057.
КАЗЫ-КУРТ —
тоо, кээде бел-ашуу аталыш ы: 13144.
КАЗЫ -КЫ Р —
тоо кыркасы
аймак-жер аталыш ы (Тогуз-Торо өрөөнүндө):
12193.
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КА ЙКЫ -БЕЛ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 15639.
КАЙМАС —
кап ка, ш аар, чеп: 1100.
КАЙРАК —
ж ер-айм ак аталыш ы: 1668.
КА КАН ЧЫ Н (же КАКАН) —
эпостогу эпикалы к душман аталган кытайлардын чоң шаары, кээде өлкө, мамлекет, кы тайлар өлкөсү, кытай мамлекети маанисинде да айты ла берет: 1114, 1371, 1844, 3434, 6660,
6698, 6880, 13287, 13659, 13763, 1 5 7 3 8 ,1 6 0 9 0 ,1 6 0 9 3 , 16105,
16205, 16207, 17310, 17613, 18022, 18212,18659,21290, 21299,
21551.
КАКШ ААЛ —
тоо аталыш ы: 14586.
КАЛКАМ АН —
ш аар аталыш ы: 12994.
КАМ БЫ Л —
айм ак, ш аар аталыш ы: 4514, 14233, 14493.
КАНАР —
ж ер-айм ак, кээде ш аар аталыш ы: 4236.
КАНТУН —
ш аар аталыш ы, кы тай ш аары ж ана анын айланасындагы кеңири аймак бүт түшүнүлөт: 1115, 13767.
КАҢГАЙ —
өлкө, кээде мамлекет — 166, 1236, 1869, 6441, 18945, 19375,
20472, 21138.
КАҢДАК —
аймак-ж ер аталыш ы: 3428.
КАРА-АЛМА —
ж ер-айм ак аталыш ы, Тогуз-Торо чөлкөмүндө: 10902, 10907,
15639.
КАРА-АЛМ А —
бел, аш уу аталыш ы: 19227.
КАРА-БАЛТА —
ж ер-айм ак, ш аар аталыш ы, мурдагы аты Каар-Булта: 13129.
КАРА-БУУРА —
ж ер-айм ак аталыш ы: 4534.
КАРА-БУУРА —
суу аталыш ы: 4714.
КАРА-ДЕҢИЗ —
көл, чөлкөм аталыш ы: 3992.
КАРА-ДЕҢИЗ ОЮ —
жер-аймак аталышы: 13951. Көкөтөйдүн мал жайыттарынан: 4116.
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КАРА-КОО —
жер-аймак аталы ш ы (Алайдын баш ж агы нда делет): 20277.
КАРА-КӨЛ —
көл ж ан а анын тегерегиндеги айм ак, ж е өрөөн аталы ш ы ,
Шибер тараптагы чөлкөм эсептелет: 1249.
КАРА-КӨЛ —
ж ер-аймак, көл аталыш ы, эпос боюнча Кара Деңиз: 2824.
КАРА-КУЛЖА —
суу, сай аталыш ы Арпа аймагында): 15564.
КАРА-КУЛЖА —
тоо аталыш ы (Арпа өрөөнүндөгү аймак): 15994, 19225.
КАРА-КУМ —
ж ер-аймак, чөл аталыш ы: 13154, 17421.
КАРА-КУР —
шаар аталыш ы, Көйүш аяр, баатыр башкарган шаар: 939, 9448,
13041,15469,
КАРА-КУРУМ —
ж ер-аймак аталыш ы: 13008, 14573.
КАРА-КЫР —
ж ер-аймак аталыш ы: 10880, 12178.
КАРА-КЫР —
бел-ашуу аталы ш ы , Кара-Кыр аймагына — жайлоого байланыш кан жер: 10910.
КАРА-МООР —
ж ер-аймак, көл аталыш ы: 13150, 13295, 14570, 20509, 21328.
КАРА-ӨТКӨЛ —
көл, аймак аталыш ы: 14132.
КАРА-ӨТӨК —
кы ш так-кы ш тоо аталыш ы: 21657.
КАРА-САРАЙ —
ш аар капкасы ны н, дарбаза жолдун аталыш ы: 1097.
КАРА-СУУ —
Кетмен-Төбө аймагындагы суунун аталыш ы: 1206.
КАРА-СУУ —
суу аталыш ы, Таралы к тоосундагы суу: 4696.
КАРА-СУУ —
жер-аймак, Таш кенге ж акы н чөлкөмдөгү жер — 1668, 16667.
КАРА-СУУ —
жер-аймак аталыш ы (Алай өрөөнүндө): 19229.
КАРА-ТЕГИН —
жер-аймак, тоо аталыш ы: 19055, 20081, 20293, 20314.
КАРА-ТОО —
жер-тоо аталыш ы (Кабак аймагындагы ж ай): 11347.
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КАРА-Ш ААР —
ш аар, аймак аталыш ы: 414, 13023, 14097, 14233.
КАРГАЛЫ К —
ж ер-аш уу, бел аталыш ы (Тогуз-Торо чөлкөмүндө): 12732.
КАРЖ ААБАС —
тоо аталыш ы: 13057, 13929.
К А РК Ы РА —
жер-аймак, өрөөн аталышы: 12895, 13101, 13924, 14124, 14154,
1 4 4 6 3 ,1 4 4 7 0 , 14474.
КА РК Ы РА —
тоо аталыш ы: 14542.
К А РЛ Ы —
жайлоо, төр аталыш ы, Чы чканды н баш ж агы делет: 3150.
КАРООЛДУ —
ж ер-айм ак, тоо аталыш ы: 15989.
КАСПАҢ —
ш аар аталыш ы, Каспаңдын кара тоосу — деген жер аталышы
да бар, бул жерде калаа: 1119, 13764, 17335, 18023.
КАШАР-СУУ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 14072, 14091.
КАШ КАР —
ш аар, чөлкөм, канды ктын аталыш ы: 958, 1212, 9454, 10573,
10659, 10853, 10905, 12735, 13587, 13592, 14584,14587, 14591,
14717, 14740, 14745, 14750, 14776, 14782,14912,14925, 14938,
14964, 14971, 15011, 15083, 15153, 15164,15241,15247, 15249,
15255, 15260, 15273, 15283, 15324, 15349,15360,15382,15399,
15405, 15462, 15479, 15495, 15502, 15524,15533,15565, 15720,
15777, 15778, 15790, 15817, 15849, 15951,16111,16198, 17412,
18687, 19017,19749, 19776, 1 9 7 7 9 ,19803.19812,19822, 19859,
19880, 20243.
КАШ КЕЛ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 12405.
КЕБЕЗ-ТОО —
тоо, аймак аталыш ы: 17415, 18634, 18635.
КЕБЕЗ —
суу аталыш ы: 18539.
К ЕБИ Л —
ш аар аталыш ы: 13537, 15679, 15750.
КЕЙИНКЕШ —
чөлкөм, же шаар аталышы: 909.
КЕЙИП —
шаар, чөлкөм аталышы: 10250.
КЕЙКӨЗ —
айм ак, ж ер аталыш ы: 2554.
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КЕЛДЕЛИК —
аймак, тоо аталыш ы: 3265.
КЕЛЕР —
тоо, аймак аталыш ы: 13549.
КЕНДИ-БАДАМ —
тоо аталыш ы: 4640, 4641, 7913.
КЕНДИ-КЕНЕР —
ж ер-аймак аталы ш ы , Алтай тарапта: 16323.
КЕНДИР —
жер-аш уу, тоо аталыш ы: 1832, 4946.
КЕНЕР —
ж ер-айм ак, тоо, бөксө аталыш ы: 1806, 18622,
КЕНЖУТ —
ж ер-аймак аталыш ы: 18546, 18830, 20435.
КЕРЕМДИ —
жер-аймак-коо аталыш ы: 19161.
КЕРИМ —
ж ер-аймак аталы ш ы (Тур-Көл менен чектеш ): 14496.
КЕР-КӨЛ —
жер, чөлкөм, көл аталыш ы, Ы сык-Көл катары да атала берет:
979, 4197, 10826, 12793, 12835, 12848, 12861, 12868, 12886,
13103, 13928, 14418, 14523.
КЕРСТЕН —
ж ер-аймак аталы ш ы , Кенди-Бадам тоосуна ж ак ы н ж ай : 7911.
КЕСАЛБА —
жер-аймак, чөлкөм, ш аар аталыш ы: 10252.
КЕТЕЛИК—
ш аар аталыш ы, Олуя-Атанын мурдагы аты: 4235, 4242, 4245,
4 5 3 2 ,1 0 7 8 7 , 13138, 21447.
КЕТМЕН-ТӨБӨ —
ж ер-аймак аталыш ы: 441, 11854, 16036.
КЕТМЕН-ТӨБӨ —
аймактагы ашуунун аталыш ы: 1205.
КЕШМИР —
шаар, аймак атылыш ы: 2452, 8534.
КИЙИП —
шаар, аймак аталыш ы: 13554.
КИНДИК —
жер, аймак аталыш ы: 3159, 11946.
КИРИШ ТИ —
шаар аталыш ы, кытайлардын ш аарларынын, же эл ж аш аган
чөлкөмүнүн бири делет: 1115.
КИРЧЕ —
шаар аталыш ы (кытай жергесинде): 13764.
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КИЧИНЕ-КИШ ИМ —
ш аар аталыш ы: 1301.
КОЖ ЕНТ —
ш аар, аймак аталыш ы: 1808, 1874, 15658, 19235.
КОЙНОТ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 15469.
КОКОН —
ш аар аталыш ы, адатта көбүнчө Орчун Кокон түрүндө айтылат: 4139, 6365, 8483, 9923, 10375, 13914,15624,18407, 19244.
КОЛ-БООР —
ж ер-айм ак аталыш ы: 12443.
КОРДОЙ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 16317.
КОРОГОТУ —
ж ер-айм ак, бел-ашуу, тоо аталыш ы: 21594.
КОРОСОН —
ж ер-айм ак аталыш ы, кээде шаар: 18776, 20429.

котон —

ш аар, аймак аталыш ы: 9454, 13044, 13051.
КОЧКОР —
ж ер, өрөөн аталыш ы: 992, 4202, 10958, 12814, 21426.
КОШ-АРТУУ —
аймак-ж ер аталыш ы: 3780.
КӨБҮЛ —
ш аар аталы ш ы (Кабул эмес, кы тай чөлкөмүндөгү шаар): 3432,
13958.
КӨБҮ-ШАМУ —
чөлдүн аталыш ы, көбүнчө «Көбү-Шаму чөлүнөн» түрүндө жолугат: 926.
КӨЙКАП —
ж ер-айм ак аталыш ы: 2598.
КӨЙКАП —
ш аар аталыш ы: 4408.
КӨЙКӨС-АРЫК —
ж ер-айм ак аталыш ы (Таш кенттин ж анында): 13169.
КӨК-АРТ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 19226.
КӨК-АРТ —
суу аталыш ы: 15643, 16588.
КӨК-Ж ОН —
ж ер-айм ак аталыш ы, А нж иян менен Таш кендин арасындагы
ч ө л к ө м :3428.
КӨКӨМЕРЕН —
жер, суу аталыш ы: 11901, 12493.
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КӨКӨ-НООР —
көлдүн аталышы, адатта «Көкө-Ноор көлүнөн» түрүндө көбүрөөк
жолугат: 924, 13710.
КӨК-САЙ —
ж ер-аймак аталыш ы, Көкөтөйдүн айылы ж айлап турган жай:
3833.
КӨКҮЛСҮН —
жер-чөлкөм аталыш ы: 1407.
КӨКҮРӨК —
ж ер-аймак аталыш ы: 19226.
КӨКЧӨ —
ш аар капкасы ны н аталыш ы, кээде өзүнчө ш аар, к ал аа каталы да түшүнүлөт: 1072.

көлдөлөң —

тоо, ж ер-аймак аталыш ы: 19153.
КӨЛМӨ —
жер-аймак аталыш ы (Тогуз-Торо чөлкөмүндө): 10955.
КӨЛӨП —
жер-аймак, ш аар аталышы: 13981, 15743, 17798, 19036, 19044,
19 104,21028, 21637.
КӨҢДҮК —
жер-аймак аталыш ы: 12774.
КӨҢКӨШ —
ш аар аталы ш ы (кы тай жергесиндеги ш аар): 13770.
КӨӨНӨ-ТУРПАН —
ш аар аталыш ы: 931, 13066.
КӨӨРҮК —
жер-аймак, ж айы т аталыш ы: 14427, 21070.
КӨТМАЛДЫ —
ж ер-айм ак, суунун кечүүсүнүн аталыш ы: 12838, 14524.
КӨШЕ-КАМШЫ —
ш аар аталыш ы: 4236.
КУБАЙЫС —
ш аар-калаа аталыш ы: 18516.
КУЙДУМ-САЛАА —
жер, жайлоо аталы ш ы , Көкөтөйдүн мал ж айы ттары нан: 4118.
КУМАЙЛУУ —
ж ер-аймак аталыш ы: 2323.
КУМАРА —
ш аар аталыш ы: 936.
КУМУЛ —
жер-чөлкөм, ш аар аталыш ы: 930, 1384, 12962—12963-саптар
арасындагы кара сөздө, 13023, 14493, 20501, 20502, 20503,
20625, 21229.
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КУНДУЗ —
жер-аймак аталышы: 8976, 13577, 18506, 19041, 20544, 21638.
КУНДУЗ —
тоонун аталыш ы: 1833, 1834.
КУТУБИЙ —
ш аар аталыш ы: 12988.
КУУ-ТЕЗ —
аш уу, аймак аталыш ы: 14556.
КУШ ТАЙ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 16317.
КУЮНДУ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 21426.
КҮЙӨНҮШ —
ж ер-аймак аталыш ы (күйөнүш аяр өлгөн ж ер, Алайда): 20083.
КҮЛТИКЕ—
ж ер-айм ак аталыш ы: 13551.
КҮЛҮК —
ай м ак, өзөн, коо аталы ш ы (М ургаптын күн чыгыш ында):
20743.
КҮЛҮШАА —
аймак-ш аар аталыш ы: 15635, 18412.
КҮЛҮШАА —
тоо аталыш ы: 19181.
КҮМӨТӨЙ —
ш аар аталыш ы: 12997.
КҮНӨЗ —
ж ер-айм ак аталыш ы, Алтай тарапта: 2270.
КҮҢКӨШ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 10196.
КҮРМӨЛ —
талаа, аймак аталыш ы (Алтай чөлкөмүндө): 14457.
КҮРМӨНТҮ —
ж ер-айм ак аталыш ы (Ы сык-Көл аймагында): 12882.
КҮСАРЫШ —
ш аар аталыш ы: 13958.
КҮҮШ —
шаар-калаа аталыш ы (кытай ш аарларынын бири): 13767.
КҮЧӨҢ —
ш аар-айм ак аталыш ы, Төлөк баатыр (төлгөчү, кы рк чоронун
бири) баш карган ш аар: 9451, 13050, 13073.
КҮШӨҢ —
ш аар аталыш ы: 4210, 14163.
КЫ ЗЫ Л Д Ы Н -БЕЛ И —
айм ак-ж ер аталыш ы — А лайда, Манас менен Шоорук кан
беттешкен жер): 19671.
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1СЫЗЫЛ —
суу аталыш ы (Алтай тарапта): 16311, 17417.
КЫ ЗЫ Л —
жер-аймак аталыш ы: (Арпа өрөөнүндө): 16026, 18697.
КЫЗЫЛ-КУМ —
ж ер-аймак, чөл аталыш ы: 13157.
КЫ ЗЫ Л-КЫ Я —
жер, бел-ашуу аталыш ы, Ысык-Көл менен чектеш жай: 12888.
КЫЗЫЛ-ОЙ —
ж ер-аймак аталыш ы: 3940.
КЫ ЙБА —
ш аар, аймак аталыш ы: 10295.
КЫҢГЫР —
жол аталыш ы: 14512.
КЫРМУЗ —
ш аар, аймак аталыш ы: 4516.
КЫРЫМ —
■
ш аар, өлкө, мамлекет маанилерин тую нткан аталыш : 3059,
1 0 2 5 7 ,1 3 5 5 4 ,1 4 5 7 4 .
ЛАҢГҮ-ТАБА —
жер, чөлкөм аталыш ы: 984, 4198, 4536, 10829, 11005, 13111,
14420, 21417.
ЛЕПСИ —
жер-аймак аталыш ы: 17421.
ЛОП —
дайра аталыш ы: 911, 13031.
МАЗАН-ДАРАН —
жер-аймак аталыш ы: 19095.
МАЙМУН —
жер-аймак аталыш ы: 18528, 18532, 20329, 20334.
МАЙМУН —
калаа-ш аар аталыш ы: 18888.
М АМ Ы Р—
жер аталыш ы: 915, 1840, 19270.
М А Н А С—
ш аар аталыш ы: 12978.
МАНЖУРИЯ —
жер-өлкө аталыш ы: 4631, 8817, 11436, 13446, 14047, 16218,
1641,21128.
МАҢГЕНТ —
жер-аймак аталыш ы: 10795.
МАҢГҮБӨ —
жер-аймак аталыш ы (кытайда): 13773.
МАҢКАН —
жер-аймак аталыш ы: 16317.
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М АРАЛ-БАШ Ы —
жер аталыш ы: 961, 14577.
МАРГАЛАҢ —
ш аар аталыш ы: 3197, 4139, 10936, 14325, 15626, 166222,
16665, 16777, 16866,19233.
М АШ Ы РЫ К —
ж ер-айм ак аталыш ы: 18197.
МЕРИЙГАП —
ш аар, аймак аталыш ы: 20957.
МИҢ-БУГУ —
ж ер-айм ак, тоо аталыш ы: 15949.
МИСИР —
өлкө, аймак, кээде шаар: 18214.
М УЗ-БЕЛ —
аш уу, бел аталыш ы: 14560.
МУРГАП —
ж ер-айм ак аталыш ы: 20268, 20741, 20742.
МҮДҮН-АЛА —
ж ер-айм ак, калаа аталыш ы: 14166.
НААМАН —
жер, аймак аталышы, Түркстан чөлкөмүнүн мурдагы аты: 1783,
3202, 3222, 3235, 3407, 4284, 4337, 4338, 4415, 4512, 4772,
4864, 4932, 6650, 6654, 6828, 6837, 6980, 7019, 7030, 10411,
13186, 13190, 13195, 13540, 13652, 13653,13862,16300, 17094,
17331, 17429, 19015, 21064, 21125, 21174,21182,21193, 21260,
21265, 21278, 21349, 21364, 21365, 21381, 21392.
НААМУТ —
дария аталыш ы (Ооганстандагы аймак): 18726.
НАЙСАП —
ж ер, чөлкөм аталыш ы: 1407.
НАМАНГЕН —
ш аар аталы ш ы , мурдагы кы тайлар койгон аты Араник: 6836,
7535, 7538, 7627, 10536, 12962—12963-саптар арасындагы кара
сөздө, 13196, 21589.
НАМУТ-АЙЫК —
ж ер-айм ак аталыш ы: 19096.
Н А РЫ Н —
ж ер-айм ак, өрөөн аталыш ы, калм актар Сушпоо дешет: 13110.
Н А РЫ Н —
суу-дария аталыш ы: 12493.
НООР-КӨЛ —
ж ер-айм ак, көл аталыш ы: 2823.
ОГАН-ДАБАН —
аш уу, тоо аталыш ы: 19230, 19240.
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ОЛУЯ-АТА —
ж ер-айм ак аталы ш ы , мурдагы аты К етелик: 4250, 13139,
18003.
ООГАН —
ж ер-аймак аталыш ы: 18508.
ОПОЛ —
ж ер-аймак аталыш ы: 10378, 13153, 18635.
ОПОЛ-ТОО —
тоо аталыш ы: 17415, 18548.
ОРОЛ —
тоонун аталыш ы: 2829.
ОРО-ТӨБӨ —
жер-аймак аталыш ы: 1808, 1866, 15654.
ОРТО АЗИЯ —
чөлкөм, жер аталыш ы: 7698, 10369, 10396, 13726, 13740,
13982, 16095, 17 4 6 0 ,1 7 7 6 1 , 18181, 18353.
ОРТО-БЭЭЖИН —
кытайдын чон ш аарынын бири: 13781.
ОРТОЛУК —
жер, аймак аталыш ы: 3846.
ОРТО-ТОО —
аймак, же суунун аталыш ы, Орол тоосунун чөлкөмүндөгү жай:
2831, 2834.
ОТУЗ-АДЫР —
жер-аймак аталыш ы: 15560, 16570, 16587.
ОТУРУК —
ш аар аталыш ы: 20437.
ӨГҮЗ-АШУУ —
ашуу-бел аталыш ы (Алтай тоосунда): 12929.
ӨЗӨЛҮК —
өзөн, суу аталыш ы: 12737.
ПАЖИК —
жер, өлкө, ш аар аталыш ы, «Бээжин» — деген сөздүн түпкү
теги ушундан чы кты делет («Паад — ж акш ы ж ер, ж акш ы
жай): 6584.
ТУРАМ-ЖАР —
жер, өзөн аталыш ы (Тогуз-Торо өрөөнүндө): 11928.
САГЫР —
жер, сай аталыш ы: 5623.
САЙРАМ —
жер-аймак, ш аар аталыш ы: 13141.
САКЫРА —
чөл-аймак (Ооганстандагы Ж азийра, Ж емин чөлдөрүнүн жалпы аталышы): 18740.
-2 2 2 5
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САЛАНУУ —
ж ер-айм ак аталыш ы, кы тай жери: 13695.
САЛ-АРЫ К —
ж ер-айм ак аталыш ы (Ташкен аймагында): 13163.
САЛМАН-СУУ —
суу аталыш ы: 2012, 21449.
САМАРКАН —
ш аар жана анын айланасындагы кеңири аймак аталышы: 1255,
1259, 1 2 6 4 ,1 8 0 4 ,1 8 6 3 , 7081, 8 9 5 4 ,8 9 7 1 ,9 9 2 3 ,1 0 0 3 1 , 10161,
15652, 19049, 19239, 21471.
САМАРКАН —
тоо аталыш ы: 21640.
САМАРКАН —
Таш кен ш аарынын капкасы ны н — дарбазасынын аталышы:
1064.
САМАРЫК —
ж ер-айм ак аталы ш ы (Таш кен аймагында): 13166.
САМБЫЛА —
калаа-ш аар, аймак аталыш ы: 18623, 18749, 18867, 18935,
1 9 1 0 6 ,2 0 2 9 1 ,2 0 3 3 0 , 20441, 20726, 20953.
САМБЫЛА —
чөл аталыш ы: 18646.
САНАМАР —
өлкө, жер аталыш ы: 947.
САНЖ Ы —
ш аар аталыш ы: 12991.
САҢЫРОО-САЗ —
ж ер-айм ак, саз аталыш ы: 13035.
САРКАН —
ж ер-аймак аталыш ы: 13579, 18485.
САРЫ -АРКА —
ж ер-айм ак аталыш ы (казак жергеси): 13930, 13940.
СА РЫ -Ж Ы ГА Ч —
ж ер-айм ак аталыш ы, Суусамыр чөлкөмүндө: 10766.
САРЫ-КОЛ же САР-КОЛ —
жер-аймак аталышы: 1247, 10379, 15443, 16314, 17405, 18545.
САРЫ-КОЛ —
ж ер-айм ак аталыш ы: (Алай өрөөнүндө): 20306.
САРЫ-САЙ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 17405.
САХЫ РА —
жер-талаа, чөл аталышы (Сахара маанисинде болушу да мүмкүн.
Бирок Таш кендин айланасындагы аймак катары айтылат):
9570.
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САЯҢ —
жер, жайлоо аталыш ы, кээде С аяң-Ж айлак делип да айтылат: 986, 12398, 14420.
СЕБЕН —
суу-дайра аталыш ы (Түп-Бээжин чөлкөмүндө): 13692.
СЕМИЗ-БЕЛ —
аймак, бел аталыш ы: 12815.
СОК —
тоо аталыш ы: 17288, 17291, 19031.
СОКАЛА —
кы ш так аталыш ы: 2348.
СОКУЛУК —
ж ер-аймак, калаа аталыш ы: 14166.
СОНУН-КӨЛ —
көл, ж ер-айм ак аталыш ы (Сөң-Көлдүн мурдагы аты): 10963.
СООСА —
көл аталыш ы: 13070.
СУЗАК —
ж ер-аймак аталыш ы: 15631.
СУҢШОО —
суунун аталы ш ы — Нарын суусунун мурдагы аты делет. Суңшоонун тоосу, Суңшоо өрөөнү да бар: 1193, 1202, 4193, 10571,
10841, 10884, 11016.
СУҢШОО —
жер, өрөөн аталыш ы, Нарындын мурдагы калм актар койгон
атыделет: 988, 4536, 10661, 10815, 10829, 10963, 11004, 11005,
11839, 12396, 12465, 12749, 12764, 12776, 13110, 14422.
СУРА —
тоонун аталы ш ы , адатта көбүнчө Сура тоо түрүндө жолугат:
9 06,1 3 0 3 5 .
СУУСАМЫР —
ж ер-аймак, өрөөн аталыш ы: 10762, 10960, 12467.
СЫР —
дарияны н аталы ш ы , көбүнчө Сыр-Дарыя түрүндө ж олугат:
1858, 3014, 3990, 13157, 20516.
СЫРА —
шаар, аймак аталыш ы: 3432.
СЫРТ —
жер-аймак аталыш ы, Талас өрөөнүнүн мурдагы аты: 13135.
ТАБЫЛГЫТЫ —
тоо, жер-аймак аталыш ы (Тогуз-Торо өрөөнүндө): 11978, 12000,
12214,12726.
ТАГЫРМА —
жер-аймак аталыш ы: 18529, 18667, 20246, 20467.
46 *
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ТАГЫРМА —
суу, кечүү аталыш ы: 20333.
ТА З-КА ЙЫ Р —
ж ер-айм ак аталыш ы, (Алай менен Ооган арасында): 20310.
ТАЙ-АШУУ —
аш уу, бел аталы ш ы (А лтай чегиндеги ж айларда): 12924,
12927.
ТАКТА —
ж ер, чөлкөм аталыш ы: 1077.
ТАЛАА-ТЕКТИР —
ж ер-айм ак, булак аталыш ы (Тогуз-Торо өрөөнүндө): 11958.
ТАЛАС—
ж ер-айм ак, өрөөн аталыш ы, мурдагы калм акча аты — Тулус
(к. Тулус): 10639, 10641, 10651, 10833, 10968, 12467, 13136.
ТАЛКАН —
ж ер-талаа, аймак аталыш ы: 1831, 1834, 8976, 13576, 18506,
19041, 20544, 21638.
ТАЛМ АШ Ы РЫ К —
ж ер-айм ак аталыш ы: 18325.
ТАҢШ АҢ —
ж ер-айм ак, өлкө аталыш ы: 13684, 17756.
ТАРАГАЙ —
ж ер-айм ак аталыш ы (Суншоонун баш ж агы делет): 12396.
ТА РАЛЫ К —
тоо аталы ш ы , аймак: 4690.
ТАРБАГАТАЙ —
ж ер-айм ак, тоо аталыш ы: 12913, 13952, 14456, 21599.
ТАШ КЕН —
ш аар аталыш ы: 61, 209, 813, 842, 844, 883, 1011, 1032, 1058,
1130, 1415, 1476, 1529, 1660, 1750, 1791, 1888, 2059, 2352,
2354, 2356, 2401, 2435, 2603, 2605, 2606, 2617, 2667, 2814,
2842, 2853, 2922, 3077, 3242, 3244, 3332, 3386, 3398, 3408,
3409, 3416, 3422, 3535. 4169, 4189, 4253, 4259, 4313, 4396,
4608, 4614, 4699, 4749, 4773, 4846, 4855, 4899, 4900, 4972
6986, 6987, 7606, 7612, 7627, 7752, 7855, 8470, 8790, 8805,
8963, 9 0 1 3 ,9 0 4 6 ,9 0 8 4 ,9 4 1 4 ,9 4 6 0 ,1 0 0 1 9 ,1 0 0 3 1 ,1 0 5 3 6 , 10791,
10792, 10798, 10967, 11373, 12404, 12962—12963-саптар арасындагы кара сөздө, 13163, 13180, 15797, 15810, 15828, 16108,
17437, 17452, 18003, 18445, 21450.
ТАШ-КОРГОН —
ж ер-айм ак аталыш ы (Алайда): 20245.
ТАШ-КОТОН —
жер-аймак, талаа, ш аараталы ш ы : 17406, 18518, 18638, 18663,
18890, 18935 ,1 9 0 2 0 .
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ТАШ-КОТОН —
ж ер-айм ак, ш аар аталыш ы (Ооганстан чөлкөмүндө): 20330,
20433.
ТАЯК —
ж ер-аймак аталыш ы: 1806.
ТЕГИН —
ж ер-аймак аталы ш ы (Алайдын баш ж агы нда делет): 20277.
ТЕЗ-АШУУ —
бел аталыш ы (Аксы аймагында): 13223.
ТЕ К ЕС —
жер, аймак аталыш ы: 1391.
ТЕКШ И-АРЫШ —
кытай жергесиндеги чөлдүн аталыш ы: 13706.
ТЕКШИГЕР —
чөлдүн аталыш ы: 928.
ТЕМИРДИК —
ж ер-айм ак аталыш ы: 14121.
ТЕҢИР-НООР —
көлдүн аталыш ы: 927, 13669, 13707.
ТЕРЕК-БЕЛ —
жер-аймак аталы ш ы (Алай чөлкөмүндө): 16032.
ТЕРС-МАЁО —
жер-аймак, суу аталыш ы: 12733, 12920, 13096, 14121, 14463.
ТЕРС-СУУ —
жер-капчы гай аталыш ы: 10899, 21409.
ТЕШИК —
ш аар капкасы ны н, дарбаза жолдун атылыш ы: 1086.
ТИЗЕЛИК —
шаар, аймак аталыш ы, кы тай жергеси делет: 1119.
ТОГУЗ-ТОРО —
жер, аймак аталыш ы, эпос боюнча мурдагы аты — ЧуңкурСуу: 10858, 12563, 12677.

токол —

шаар аталыш ы: 12991.
ТООРУК —
жер-аймак аталыш ы: 2226.
ТОПУРАК-БЕЛ —
жер-аймак аталыш ы: 19229.
ТӨР-ЖАЙЛАК —
жер-аймак аталыш ы, Суусамыр чөлкөмүндө: 10766, 11274.
ТӨР-КӨЛ —
аймак-жер, көл аталыш ы (Алтайда): 19271.
ТӨТӨ —
аймак, бел аталыш ы: 12897.
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ТУЗ —
ж ер -аймак аталыш ы: 15658.
ТУЛУС
жер, аймак аталыш ы, Таластын мурдагы калмакча аты: 10633,
1 0 6 3 9 ,1 0 6 4 0 ,1 0 7 8 0 .
ТУМ АНЫЧ —
тоо аталыш ы (Урум чөлкөмүндө ж айгаш кан): 18303, 18304.
ТУНАРЫ К —
ш аар аталыш ы: 3178.
ТУҢШ А —
ш аар аталыш ы, кытай ш аарларынын белгилүүлөрүнүн бири,
кээде кеңири аймак катары да түшүнүлө берет: 1115, 13770,
17335, 21128.
ТУРАЛГА —
чөлкөм, жер аталыш ы: 1409.
ТУР-КӨЛ —
көлдүн аталыш ы, аймак-чөлмөк катары да айтыла берет: 929,
12963, 1 4 4 9 6 ,1 4 5 0 9 ,1 6 3 0 3 .
ТУРПАН —
ш аар аталыш ы, ж алпы эле кеңири аимакты н аталыш ы катары да кезигет: 1385, 13013, 13928, 14418.
ТУРУК —
ж ер-айм ак аталыш ы (Ооганстанда): 18542.
ТУЗ-ТОО —
ж ер-айм ак, тоо аталыш ы: 12739.
ТҮЛКҮ-БАШЫ —
ж ер-айм ак, ш аар аталыш ы: 13141.
ТҮМӨН —
суу аталы ш ы (К аш кар чөлкөмүндө): 13594.
ТҮҢГҮШ —
көл аталыш ы, (Түп-Бээжин чөлкөмүндө): 13691.
ТҮП-БЭЭЖИН —
эпостогу эп и к ал ы к душ ман атал ган кы тайларды н баш кы
ш аары — борбору, Чоң-Бээжин түрүндө да айты ла берет: 1112,
6661, 6683, 1386, 13074, 13085, 13281, 13650, 13690. 17882,
18221, 21287, 21314.
ТҮРКСТАН —
ж ер аталыш ы: 776, 964, 996, 1113, 1125, 1755, 2827, 3008,
3402, 3915, 4340, 4840, 4869, 4903, 6443, 6659, 6981, 7093,
8095, 9413, 9 4 5 7 ,1 0 0 3 0 ,1 0 3 3 0 ,1 0 3 8 7 ,1 0 4 1 0 ,1 3 0 9 5 ,1 3 1 8 5 ,
13542, 13653, 13726, 13740, 14116, 15075,16095,16496, 17331,
17460, 17885, 18181,18188, 18197, 19038,21267,21277, 21283,
21367.
ТЯНШ АН —
аймак, тооаталы ш ы : 3127, 14417, 14545, 16007, 16008, 18441,
18970 ,2 1 0 5 1 .
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УЛАР-ТОО —
тоо аталыш ы: 3264.
УЛУУ-АНЖИЯН —
ж ер-аймак (А нжиян ш аары ж айгаш кан чөлкөмү) 16668.
УЛУУ-ТОО —
тоо, аймак аталыш ы: 14443.
УПА —
жер-аймак, же ш аар аталыш ы, мурдагы аты Орто-Тоо: 2837.
УРКУН —
дариянын аты, аймак, чөлкөм катары да айты ла берет. 916,
2 2 6 8 ,1 0 6 0 2 ,1 2 9 7 5 , 14444, 16290, 18018, 18468, 21607.
УРУМ —
мамлекет, өлкө, ш аар маанилерин тую нткан аталы ш : 3059,
10260, 14574, 18304, 18478.
ҮКШЕҢ —
ш аар, калаа аталыш ы: 4524.
ҮРБҮЧҮ—
ш аар аталыш ы: 12983, 14097, 14498.
ҮРГӨНЧ —
ж ер-аймак, кээде суу аталыш ы: 10295.
ҮРҮМЧҮ —
ш аар аталыш ы: 12982.
ҮЧ-АРАЛ —
ж ер-аймак аталыш ы (Алтай чөлкөмүндөгү жай): 12970.
ҮЧ-ЖЫГАЧ —
жер, жайлоо аталыш ы, Көкөтөйдүн мал ж айы ттары ны н бири:
4118.
ҮЧ- СУУ —
жер-аймак аталыш ы (Саяң-Жайлоо менен чектеш жер): 12398,
14420.
ҮЧ-ТУРПАН —
ш аар, аймак аталыш ы: 1325, 4231, 13596.
ЧАГААНЫ —
бел, аймак аталы ш ы (Алай чөлкөмүндө): 20309.
ЧАГАТАЙ —
шаар капкасы ны н — дарбаза жолдун аталыш ы: 1092.
ЧАКМАК —
жер, аймак аталыш ы: 1670.
ЧАЛЫБАЙ —
ш аар аталыш ы: 13010.
ЧАМЫНДЫ —
жер-аймак, тоо арасынын аталыш ы (Тогуз-Торо өрөөнүндө):
1275, 12176, 12239.
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ЧАМ Ы НДЫ —
бел аталыш ы: 12239.
ЧА НАЧ —
ж ер, аймак аталыш ы: 1413, 1670, 3159.
ЧАН АЧ —
аш уу, бел аталыш ы: 3143, 4119, 8208, 8210, 10627, 21592.
ЧА РА БА Й —
ж ер-айм ак аталыш ы (Тогуз-Торо чөлкөмүндө): 12423.
Ч А РЖ У Й —
ж ер-айм ак аталыш ы: 13572.
ЧА РКУРУШ —
ш аар аталыш ы: 3162.
Ч А РЫ Н —
ж ер-айм ак аталыш ы: 14126, 14159.
ЧАТАЛА —
ш аар аталыш ы: 912.
ЧАТАЛАК-АШ УУ —
бел аталы ш ы (Алай менен Ооганстандын чегинде): 18846.
ЧАТКАЛ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 1413, 1670, 3487, 4534, 10833.
ЧАТКАЛ —
тоо, аш уу аталыш ы: 3142, 4534, 4713, 10627.
ЧА ЧАН А —
ш аар, эл ж аш аган аймак: 931.
ЧЕЛЕК —
ж ер-айм ак аталыш ы: 14126, 14159.
ЧЕТ-БЭЭЖ ИН —
кы тайларды н белгилүү чоң ш аарларынын — борборунун бири:
13781.
ЧИЕ —
ж ер-айм ак аталыш ы: (Ооганстан чөлкөмүндө): 20436.
ЧУДУҢ —
калаа-ш аар аталыш ы: 4214.
ЧО Ң -А Н Ж И ЯН —
аймак аталыш ы: 15631.
ЧУЛУН —
кап ка, ш аарча-калаа: 1102.
ЧУҢКУР-СУУ —
ж ер -ай м ак аталы ш ы , Тогуз-Торо өрөонүнүн мурдагы аты:
108 5 6 ,1 0 8 5 9 , 1 0 8 7 3 ,1 2 1 6 6 , 1 2 4 3 4 ,1 2 4 5 5 ,1 2 5 6 3 .
ЧУУ —
ж ер-айм ак, өрөөн, Чүй өрөөнүнүн аталы ш ы , кээде Сары-Өзөн
катары да айты ла берет, Чуу суусу да бар: 4211, 14142.
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ЧҮИ —
ЧҮЙ
ж ер-айм ак, өрөөн аталыш ы. Кээде Чуу, же Сары-Өзөн катары да атала берет (Чүй суусу өзүнчө): 4905, 10749, 10827,
12 4 0 2 ,1 2 4 6 5 , 1 4 5 2 0 ,1 4 5 2 6 ,1 4 5 3 4 , 21593.
ЧҮЙ —
суу аталыш ы: 10624, 10782.
Ч Ы Й Ы РЧ Ы К —
жер аталыш ы: 208, 1411, 1664, 1785, 3023, 3132, 3269, 3487,
3495, 3757, 10795 ,1 2 4 0 3 .
ЧЫ Й Ы РЧ Ы К —
тоо аталыш ы: 4711, 7566.
ЧЫ КЫ РЫ Ш Ы П —
жер, аймак аталыш ы: 1664.
ЧЫМКЕНТ —
калаа аталыш ы: 4240, 10788.
ЧЫН —
өлкө, мамлекет, аймак аталыш ы, кээде Чы нм ачы н маанисин
да туюнтат: 18214.
ЧЫ НЧАМ ЫН —
өлкө, мамлекет: 3985, 6657, 13765, 17616.
ЧЫ ҢЧА —
ж ер-аймак аталы ш ы (Кайкы-Белдин кы тайча аты): 15640.
ЧЫ РАШ А —
жер-аймак аталыш ы: 17403, 18523.
ЧЫ РАШ ТЫ —
жер-аймак аталыш ы, Ооганстандагы чөлкөм: 10300.
ЧЫ РАШ ТЫ —
калаа, аймак аталыш ы: 18934.
ЧЫ ЧКАН —
жер, аймак, өрөөн аталыш ы: 3150.
ШАМЫҢШАА —
калаа, кент аталыш ы: 4213.
Ш АРПЫЛДАК —
жер-аймак, суу аталыш ы: 21600.
ШАЯ —
жер-аймак, суу аталыш ы: 14578.
Ш ЕЙИТТИН-БЕЛИ —
жер-аймак аталыш ы (Алайда): 19715.
ШИБЕҢГҮҮ —
жер-аймак, чөлдүн аталыш ы (кытай жеринде): 13667, 13668.
Ш ИБЕР —
жер-аймак аталыш ы: 13959, 16297, 16323, 17428, 18467.
Ш ИРИНЕ —
чөл, аймак аталыш ы: 13547.
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ШОР —
көл аталы ш ы , (эпосто дария делет, бирок бул сөз кээде адаттагы чоң суу маанисинде эмес, чоң көл катары да колдонула
берет): 9773.
ШОРОЛУУ —
ж ер-айм ак аталыш ы: 18667.
Ш ЫЙКУУ —
ж ер-айм ак аталыш ы, Алтай тарапта: 2270.
Ы ДЫ РА Ң —
ж ер-айм ак аталыш ы: 18540, 20306.
Ы Ж Ы РА —
ж ер-айм ак аталыш ы, Ооганстандагы чөлкөм: 2231, 10300.
ЫМАЛАЙ —
ж ер-айм ак аталыш ы (Ы малай тоосу да бар, ал өзүнчө аталат):
9430, 9433, 13622, 15433, 15461.
ЫМ АЛАЙ —
тоо аталышы: 949, 9434, 12962—12963-саптар арасындагы кара
сөздө, 18831.
ЫНДЫСТАН —
өлкө, мамлекет, чөлкөм аталышы: 953, 1277, 8728, 8977, 9432,
1 8 5 2 4 ,1 8 7 0 6 ,1 8 7 7 4 ,1 8 8 2 3 .
ЫСАР —
ж ер-аймак, кээде шаар аталыш ы: 13981, 15743, 17798, 18413,
19043, 19104, 21028, 21636.
Ы СПАНА —
ж ер-айм ак аталыш ы (Ооганстан менен Ы ндыстандын чеги):
18773, 18774, 18824.
ЫСПАНА —
ш аар аталыш ы, Ы спана ш аары эмес, А ккелте мылтыгы жасалган ш аар («Түтүнү туман, түбү Ы спан»): 19407.
ЫСПАНА —
ш аар аталыш ы: 14451.
Ы СПАРА —
жер-аймак аталыш ы: 4 1 40,10203, 1 3 5 8 5 ,1 5 6 75,18404,19244.
Ы СЫ К-КӨЛ —
аймак-ж ер, көл аталыш ы, мурдагы аты Кер-Көл (к. Кер-Көл):
12869, 12871, 12887, 14534, 18185.
Ы Ч К Ы РД Ы К —
өзөн, суу аталыш ы: 4722.
Ы Ч К Ы РД Ы К —
бел-ашуу аталыш ы: 19156.
ЭГИЗ-КАРА —
ж ер-айм ак, суу аталыш ы: 21602.
ЭДИЛ суу, аймак аталыш ы: 13942, 18482, 20514.
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ЭКИ-БАШ —
жер, өрөөн аталыш ы: 984.
ЭНЕСЕЙ —
тоо аталыш ы: 12972.
ЭНЕСЕЙ —
дарияны н аталыш ы: 916, 13009, 18567.
ЭНЕСЕЙ —
жер, аймак аталыш ы: 1719, 10602, 13863, 17425, 18468.
ЭРКЕЧ-ТАМ —
жер-аймак аталыш ы (мурдагы кы тайлар койгон аты ДуңшаБел): 16029, 20436.
ЭРТИШ —
жер-чөлкөм аталыш ы: 922, 1246, 13935, 16297.
ЭРТИШ —
суу аталыш ы: 21603.
ЭСЕЛИ —
тоо аталыш ы: 21610.
ЭСИЛ —
жер-аймак аталыш ы: 18655.
ЭСИЛ —
суу аталыш ы (Эдилден башка): 13953.
ЭЧКИ-ӨЛБӨС —
жер-аймак, тоо аталыш ы: 12912, 12915.
ЭЧКИ-ТАКАЛАГАН —
ж ер-аймак аталыш ы: 13934.
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КИТЕПКЕ КИРГЕН ОКУЯЛАРДЫ Н
МУРДА Ж А РЫ К КӨРГӨН ТЕКСТТЕРИ
1. «АЛООКЕ КАН». Орозбаков Сагымбайдын айтуусу боюнча. Басмага даярдаган Абдрахманов Ы. Ж ооптуу редактору Таласбаев. Кыргызстан
мамлекеттик басмасы, Фрунзе ш аары, 1941.
«Манас» сериялары — деген ж алпы наам менен ж ары яланган бул
китепче 40-ж ылдар ичинде эпостун айрым эпизоддорун массалык тираж
менен кеңири окурмандар үчүн бастырылып чыгарылган тексттердин экинчиси. Б иринчи китепче «Манастын балалы к чагы» — деген ат менен
1940-ж ылы басмадан чы ккан болчу.
«Манас» эпосунун миң ж ы лды к юбилейин өткөрүүгө карата көрүлгөн
камы лгаларды н алгачкыларынан болгон бул китепчелер Кыргыз ССРинин эл комиссарлар Советинин 1940-ж. 23-мартында кабыл алынган токтомундагы 1940-ж. баштап массалык тираж менен айрым элге кеңири
белгилүү, көркөмдүгү жогору, окуялары кы зы ктуу эпизоддорду 1—3 басма табак көлөмүндө китепчелер түрүндө бастыруу жөнүндөгү көрсөтмөгө
ы лайы к К ыргыз тилинин ж ана адабиятынын илим изилдөө институту
тарабынан даярдалы п, басмадан чыгарылган. Эпизод Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча алынган. Басмага даярдаган Ы. Абдыракманов.
Китепченин көлөмү 56 бет, 1475 сап ыр текст киргизилген. Китепте тексттерден мурун биринчи бетте эки сүйлөмдөн турган кы скача баяндама
берилип, анда Алоокенин кимдиги, Манас баатыр Алтайдан көчө келип,
аны багынтканы эскертилет. Ы р тексттерине «Манас А нжияндагы Алооке канды багынтканы» — делген тема коюлган. Китепченин аягында 59
эски сөздөргө түшүндүрмө сөздүк берилген.
Китепчеге киргизилген тексттер чынында Сагымбай манасчынын вариантындагы Алооке канды Манастын багынтканына түздөн түз тиешелүү
окуяларды толук камтыбайт: Манастын өз айылы А нж иян бетиндеги ОтузАдырга келип, айы лы конгон жерден тартып, Манас кы рк чоросу менен
Алоокенин сарайына барган жерине чейин гана берилген, демек, тексттерге кою лган «Манас А нжияндагы Алооке канды багынтканы» — делген тема ачылбайт, Алоокенин багынганы жөнүндө сөз да ж ок. Эмне максат, ж е себеп менен эпостогу белгилүү эпизоддордун биринин окуялары
китептин, тексттерге коюлган теманын талабына карабастан мындай түрдө
түзүлгөнү белгисиз. Окуянын баш талыш көрүнүштөрү гана берилип, башкасы үзүлүп калганды ктан Алооке М анаска кандай, ж е кантип багынганы белгисиз бойдон калат. Кыясы китепти басмага даярдаган түзүүчү эпизоддогу кы зы к жери Алоокенин айбанатканасынын сүрөттөлүшү деп эсептеп, ж ариялоонун негизги максаты катары ошол көрүнүштөрдү — айбанаткананы н байлыгын — кандай айбандар багыларын баяндаган жерди
алган өңдөнөт.
Китепчедеги тексттер: «Отуз эки ж аш ы нда,
Оёндору каш ында,
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Себилдүүсү сексен төрт,
Серп салган ж агы кы зы л өрт,
Капчыгайдын жол менен,
Сексен миңче кол менен,
Бабасы Ж акы п зор менен.
А ртыш тан артып бел менен...» —
деп башталат.
Бул тексттер азыр ж ары к көрүп ж аткан толук тексттердин 15542сабынан тарта туура келет.
Ал эми китепчедеги тексттер:
Арстан Манас барыптыр,
Айбатынан чыдабай,
Алооке сындуу зор бааша
Тагынан түшүп алыптыр» —
делип аяктайт. Бул саптар 5-томдогу 17042-сап менен бүтөт.
Китепчеге көлөмдүн чаканды гы на карабастан түп нускада сакталган
материалдар айрым кы скартуулары менен берилген. М ындай басылмаларда бул адаттагы, боло бере турган иш. Ошондой эле кы скарты лган ыр
саптары эң алды менен исламга байланыш туу, диндик түшүнүк делип
эсептелген саптар болушу да китеп ж ары к көргөн тары хы й ш артты н таламдарын эске алганда табигий нерсе экенинде күмөн ж ок. Мисалы:
«Сүйлөгөнү сүкүт тил
Алдасына жалбарып» —
деген сыяктуу ыр саптарын китепченин түзүүчүсү тексттерге кетире албайт эле, кетирген күндө да андай саптарды редактор, ж е цензура коё
бербейт болчу.
Айрым ыр саптарын кы скартуудан баш ка да тексттерге түздөн-түз
кийлигишүүлөр арбын. Алардын түрлөрү көп, мүнөздүү учурларынан экөөнө
көңүл бурууга болот: идеологиялык мүнөздөгү кийлигиш үүлөр, стилдик
мүнөздөгү редакторлук оңдоолор.
Мисалы: Кол жазмадагы:
«Турам десе ж ай алып,
Алоокеге таянып,
Баш болуп келсин Манасы,
К аралаш кан канча экен
Каш ында жүргөн алашы» —
делген ыр саптарындагы «алашы» — деген сөздүн ордуна «калктары» —
деп оңдолуп берилген (китепченин 11-бети). Мындай «оңдоо» ыр сабынын мазмунуна да, ал турмак көркөмдүк деңгээлине да зы яны н тийгизген — ыр сабынын «Кашында жүргөн калктары» — делиш и баш ка саптар менен болгон уйкаш ты кты да, ыр сабынын ыргагын да бузган.
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Ж ари ялан ган тексттерге мындай кийлигиш ип: «оңдоолор» киргизүүнү
ошол кездеги ш арттын талабынан чы ккан зарылчылык деп кароодон башка
да китепти басмага даярдаган түзүүчүнүн атайын адис катары деңгээлинин төмөндүгүнө байланыш тырууга болот. Түзүүчүнүн адистик деңгээлинин чектелүүсүн, өз иш ине адис катары мамиле кылбагандыгын китепчеде ж ары к көргөн тексттерге редакторлук өтө көп «түзөтүүлөр» киргизгендигинен да даана байкоого болот. Мисалы: түп нускадагы:
«Азыр берсин жообуну,
А лайын арбын сообуну,
Качканын айтсын жаш ырбай
Ачып берип ж олуну...» —
делген ыр саптары китепченин 10-бетинде:
«Азыр берсин жообуна,
Алайын арбын сообунда,
К ачканын айтсын ж аш ырбай,
Ачып берип жолунда» —
түрүндө көркөмдүгү бузулуп, мааниге зы ян келтирилген түрдө берилиши.
Келтирилген 4 сап ырда эч кандай саясий маани ж ок, аны оңдоймун деп
бузуп, көркөмдүгүнө, маанисинин так ачы лы ш ы на зы ян келтирүүнүн каж ети, зарылдыгы ж ок болчу.
Бул түрдөгү мүчүлүштүктөрдөн баш ка да китепчедеги ж арыяланган
тексттер түп нуска менен салыш тырылып такталбаганды ктан бурмаланып калган ыр саптары да бир кы йла. Мисалы: Китепченин 45-бетинде:
«Көзү көрсө оп тартып
Ж еп бүтүрөт иш ин бу.
А ж айыпты көп баккан
Алоокенин чатагы,
Алдырып коюп ж ы ланга
Марга балаа болду — деп
М аргалаң болгон атагы ...» —
делген ыр саптары бар. Ал саптар түп нускада бул түрдө:
«Көзү көрсө оң тартып
Ж еп бүтүрөт ишини,
А ж айыпты көп баккан
Алоокенин чатагы,
Алдырып коюп ж ы ланга
Марга калаа болду — деп
М аргалаң болгон атагы ... (16771—16777-саптар).
Бул ыр саптарындагы «ишини» дегенди «ишин бу», «калаа» дегенди
«балаа» — деп оңдоого эң негиз, себеп ж ок эле. К ыясы ж арыяланып
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ж аткан текст түп нуска менен салы ш ты ры лбаганды ктан гана мындай
калпыстыктардын кетиш ине жол берилген.
Ушул сыяктуу ошол өз учурундагы тарыхый ш арттын талам ы на ж ана
илимдин бул багытындагы атайын адистердин ж октугуна байланы ш кан
мүчүлүштүктөрү болгондугуна карабастан «Манас» сериялары ны н 2-китеби болгон бул ж ары яланы ш эпостун тексттери менен кеңири массаны
тааныштыруу ишинде орчундуу роль ойногондугу күмөнсүз.
2. «МАНАС». Биринчи бөлүк. 1-китеп. Кыргызмамбас, Ф рунзе, 1958.
Кыскартылып, бириктирилген вариант. Ж алпы редакциялаган проф.
Б. М. Юнусалиев. Тексттерди басмага даярдаган түзүүчү К. М аликов. Редакциялык коллегия: Айтиев К ., Асаналиев К ., Ауэзов М., Ж акиш ев Ө.
(башкы редактордун орун басары), Ж антөш ев К ., И лиясов С., Керимжанова Б ., Салиев А. (баш кы редактордун орун басары), Токомбаев А .,
Шүкүров Ж ., ЮДахин К. К ., Ю нусалиев Б. М. (баш кы редактор), Сопиев
А. (редколлегиянын секретары). Китептин көлөмү 43 (35, 26) басма табак. Китеп «Кириш сөз деген темадагы көлөмдүү илимий м акала менен
башталган. Б. Юнусалиев ж азган бул баш сөздө кы ргы з фольклору, «Манас» эпосу, анын мааниси, чыгыш доору, эл тарыхы менен байланыш ы,
эпостун изилдениш и, бастырылыш тарыхы ж . б. орчундуу маселелер боюнча кеңири сөз болот. Тексттердин аягында алфавит тартибинде түзүлгөн
айрым сөздөрдүн түшүндүрмө сөздүгү берилген.
Китепте Сагымбай манасчы айткан варианттын уш ул 5-китепке кирген жана баш ка окуяларынан алынган эпизоддор, үзүндүлөр, айрым ыр
саптары кенен пайдаланылган. Бирок, тексттер ирээти менен толук берилбей, үзүп-үзүп салынган түрдө ар кайсы жерде ар түрдүү санда, баш ка
варианттардан алынган ж ан а түзүүчү өзү кош кон ыр саптары менен аралаш берилгендиктен, анын үстүнө ошол материалдар да түп нускадагы
үлгүсүндө так сакталбай өзгөртүүлөргө учурап, манасчынын тексттерине
кийлигишүүгө — аларды өзгөртүп, оңдоп, сөз алып салып, сөз кош уп ж . б.
редакциялы к оңдоолорго ж ол берилген түрдө пайдаланы лганды ктан Сагымбайдын вариантынан алынган тексттердин так санын айтууга мүмкүн
эмес.
Бешинчи томдогу тексттерге тиешеси бар ыр саптары китептеги «Манастын колунун Ала-Тоого келиш и», «Алтайдагы кы ргы здарды н АлаТоого көчүп келиши», «Араниктеги согуш», «Алооке кандын баатыр Манастан коркуп качыш ы», «Өзү келип каты лган Ш оорук канды н кыргыздардан жеңилиш и» — делген тем аларда берилген тексттерде орун алган.
Бирок, темалар негизинен Сагымбай айткан варианттын негизги сюжеттик нугуна туура келгендигине карабастан тексттер аралаш , мурда келүүчү
окуя кийин, кийинкиси мурда берилүүлөр, баш ка варианттардагы, көбүнчө
Саякбай Каралдаевдеги окуялар менен аралаш тыруу, көп жерлерде өзү
кошуп коюу учурлары кеңири мүнөзгө ээ. Мисалы: аталган темалардын
биринчиси болгон «Манастын колунун Ала-Тоого келиш и» негизинен Сагымбайдын вариантындагы 2-казатты , б. а. ш арттуу кы тай, калм ак бас735
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кы нчы лары нан ата-бабадан калган ж ерлерди бошотуу окуясына туура келет. Сагымбайдагы өтө чоң эпизоддордун биринен болгон бул бөлүмдүн
көптөгөн окуялары кы скарты лы п, айрым окуялар манасчы айткан ирээттеги орду өзгөртүлүп, арасына баш ка варианттардан тексттер киргизилип, көп жерлерде өзү ыр түрмөктөрун, кээде окуялар кошуп берилген:
«Алтайга Манас жеткенде,
Айдыңы көпкө кеткенде,
Кыйры менен чыңданып,
Кыргыз бүткөн ж ы йналы п
Улук ж ы йы н топ болду,
Укса камбас кеп болду,
Кеп М анаска токтолду» — (87-бет).
«Манастын колунун Ала-Тоого келиши» — делген тема башталган бул
ыр саптарындагы маалыматтар — Манастын кы ргы з жергесинен Алтайга
кайта барганы, анан элди чогултуп жыйын өткөрүү — Сагымбайда да,
Саякбайда да ж ок. Сагымбай боюнча Манас Карабөрктү алгандан кийин
Ж акы п өз демилгеси менен эл чогултуп кытайлар менен жоо болуп калдык, Ала-Тоого көчүп кетели — деген сунушун айтат, Саякбайда Ала-Тоого
аттануу, көчөлү деп кенешүү окуялары такыр эле ж ок, ал вариантта сюжет
баш кача нукта өнүгөт, демек баяндаган — берген маалыматы да, ыр саптары да манасчыларга эмес, түзүүчү өзү эпоско кош кон материалдар.
Эпостун ок у ялар ы н ы н өнүгүш нугуна түзүүчүнүн мындай кийлигишүүсүнүн өзүнчө себептери бар. Ал себептердин эң башкысы идеологиялы к талап ошол ш артта Советтер Союзу менең,_Кытай эл республикасынын ортосундагы өзгөчө таттуу мамилеге көлөкө түшүрүп, зыян келтирбес
үчүн эпостогу кыргыздардын эпикалы к душ маны кы тайлар деген салтты к түшүнүктү жымсалдап, же такы р эле алып салып, өзгөртүп, эч болбогондо ж умш артып берүү зарылчылыгы турган. Ушуга ылайы к түзүүчү жеке
эле тексттерде учураган «кытай» — делген эл аталыш ын «калмак» кылып алмаш ты ры п оңдоо менен гана чектелбестен, окуянын өнүгүш жолуна да өзгөртүүлөр киргизүүгө мажбур болгон. Бул үчүн ушул темага чейинки окуяны С. Каралаевдин вариантынан алып, Манасты Ала-Тоого барып
Кошой менен жолугуш туруп, андан кайра келгенден кийин кайра АлаТоого аны калм актардан бошотуу үчүн аттандырган. С. Каралаевде Манас
менен Кошой кезигиш кенден кийин Манастын көп кол менен Ала-Тоону
душ мандардан тазалоого аттанган окуя ж ок болгондуктан түзүүчү бул эпизодду Сагымбайдан алат да эки окуяны бириктирүү, бири-бирине байланыш тыруу үчүн өзүнчө манасчыларда ж ок маалыматтарды камтыган тексттер кош ууга мажбур болот.
Ушул түрдөгү тарыхый ш арттын таламы на ы лайы к иштелген, негизги себеби түзүүчүнүн эркине баш ийбей турган кийлигишүүлөрдөн башка
да китепке тексттерди басмага даярдаган адамдын фольклорчу адис эместигинен кетирилген мүчүлүштүктөр арбын. Алардын катары на тексттерге
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түздөн түз кийлигиш ип ыр саптарындагы сөздөрдү баш ка сөз менен алмаштыруулар, стилдик ж . б. «түзөтүүлөр» киргизүүлөр, бир же бир нече
ыр саптарын алып салып, анын ордуна башка саптар киргизүүлөр ж . б.
мүнөздөгү калпы сты ктарды киргизүүгө болот. Алар өтө арбын ж ана китептеги тексттердин ар бир бетинен кенен жолуктурууга болот. Мисалы:
ушул темада берилген жогоруда келтирилген ыр саптарына улай китептин 87-бетиндеги ыр тексттери бул түрдө:
«ЯСайлоо эмес, ж аз эмес,

Ачыган кымыз аз экен,
Ж ер очокту каздырып,
Ж ез капкактуу казандан
Ж етимиш ин астырып,
Күчтүү болсун арак — деп,
Кучаладан салдырып,
Үч элиге келгенде
Үзүп-үзүп алдырып,
К аалагандар жутушуп,
Кайраттуулар курчушуп,
Алып келген кымызды
А ксакал бою балкыш ып,
Аны ичкен соң карпаңдап
Аңгемени кылыш ып,
Көгала майдан шиберди
Көңкү каптай олтур — деп
К<ж ж алы ң айтып жиберди...»
Сагымбай манасчынын варианты боюнча бул келтирилген ыр саптары
түп нускада бул түрдө:
«Ж айлоо эмес, ж аз экен,
Ачыган кы м ы з аз экен.
А лты азамат чаптырды,
А лты жүз меште кымызды
А ял кылбай таптырды,
А йылда киш и калба — деп,
Адамдын баарын чакырды.
Ж ер очокту каздырып,
Ж ез капкактуу казандан
Ж етимиш ин астырып,
Күчтүү болсун арак — деп
Кучаладан салдырып,
Үч элиге келгенде
Үзүп-үзүп алдырып,
Каалагандар жутуш уп,
47
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Кайраттуулар курш угуп,
Кара бою тутушуп,
А лты жүз меш ке куйдурган
А лып келген кымызды,
А ксакал бою балкыш ып,
Аны ичкен соң карпаңдап
Аңгемени кылыш ты :
Алда таала берген — деп
Б ала да болсо баш кача
Манас аттуу ырысты.
К ары ялар муну айтып,
Канжардай болгон ж игитти
М айыш тырып мас кы лы п,
Бастырып койду буралтып,
Көгала майдан шиберди
Көңкүң мындай олтур — деп
Көк ж алы ң айтып жиберди...»
Синтаксисттик курулуш у боюнча бир гана сүйлөмдөн турган ушул ыр
саптарынан ж алпы эле китептин басмага кандай даярдалганынан кеңири
маалымат алууга болот.
Түп нускадагы «Жайлоо эмес, ж аз э к е н » — делген биринчи эле ыр
сабы «Ж айлоо эмес, ж аз эмес» түрүндө өзгөртүлүп берилген. Мындай
өзгөртүү биринчиден ыр сабында берилген мазмундук маңызды бурмалап,
ж ай толо элек, ж аз мезгили экен, ошон үчүн кы м ы з аз болгондуктан арак
даярдатканды к жөнүндөгү даана, так айтылган ой ж аз да эмес, жай да
эмес, экөөнүн арасындагы мезгил менен алмаш тырылат. Н атижада түп
нускадагы ой биринчиден бурмаланып, экинчиден мааниси ачылбай калат. Түп нускадагы андан кийинки:
«Алты азамат чаптырды,
Алты жүз меште кымызды
А ял кылбай таптырды,
Айылда киш и калба — деп
Адамдын баарын чакы рды —
деген ыр саптарынын кы скарты лы п калы ш ы алгачкы эки сап ыр эмне
үчүн айты лганы н, маани-маңызын такы р белгисиз кы лы п салат.
Китептеги андан кийинки келген
«Жер очокту каздырып,
Ж ез капкактуу казандан
Ж етимиш ин астырып,
Күчтүү болсун арак — деп
Кучаладан салдырып,
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Үч элиге келгенде
Үзүп-үзүп алдырып...»
делген ыр саптарынын мааниси ортодогу ыр саптары үзүлүп калганды ктан анча даасын ачылбай, көп ж актан түшүнүксүз ж ана бүдөмүк болуп
калган. Окуянын баш ж агы бүт кы скарты лганды ктан бул иш -аракеттердин башында ким турганы, кимдин буйругу ж е каалоосу менен иш телип
жатканы да белгисиз.
К аалагандар жутуш уп,
Кайраттуулар курш угуп —
делген андан кийинки эки саптын аяк к ы сөзү «курчушуп» делип оңдолуп берилген. «Курчушуп» менен «куршугуп» симоним сөздөр эмес, эки
башка мааниге ээ.
Ыр саптары китепте:
«Алып келген кымызды
А ксакал бою балкыш ып,
Аны ичкен соң карпаңдап
Аңгемени кылыш ып» —
делип ул ан ты л ат. Б ул сап тард агы м аан и да бу зу л ган , көп ж а к т а н
түшүнүксүз — жогоруда ал маалыматтар кы скарты лы п салы нганды ктан
«Алып келген кымызды» делген саптын мааниси такы р эле белгисиз. Ал
эми түп нускадагы «Аңгемени кылыш ты» — делген ыр сабы «Аңгемени
кылышып» — делип, «оңдолуп», ага уйкаш кан кийинки ыр саптары кыскартылгандыктан уйкаш ты кка кирбей элким калты ры лган.
Түп нускадагы ал саптарга улай келген жети сап кы скарты лы п, улай
келген
«Көгала майдан шиберди
Көңкүң мындай олтур — деп
Көк ж алы ң айтып жиберди» —
делген үч сап ыр
«Көгала майдан шиберди,
Көңкүң каптай олтур — деп
Көк ж алы ң айтып жиберди» —
түрүндө редакцияланып берилген. «Көңкүн мындай олтур — деп деген ыр
сабын «Көңкүң каптай олтур — деп» — түрүндө «ондоого» эмне зары лды к,
же максат болсун?
Китепке киргизилген баш ка тексттер да ушул түрдөгү баш аламан,
жоопкерсиздик менен мамиле кылган одоно кийлигишүүлөргө дууш арланып берилген.
Китептеги окуяларды н ичинен сюжеттик нук анча бузулбай, окуя47*
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нын өнүгүшү негизинен варианттагы үлгүсү боюнча сакталып, тексттери
толугураак берилгени «Шоорук кандын окуясы». Эпизод китепте «Өзү
келип каты лган Ш оорук кандын кыргыздардан жеңилиш и» — деп аталат. Тексттер китептин 148—170-беттеринде ж айгаш кан, көлөмү 1826 сап
ыр. Түп нуска боюнча бул бөлүм 2880 сап ыр. Китепке теңине жакыны
кы скарты лы п алы нган, бирок кеп көлөмдүн кыскартылгандыгында эмес,
материалдардын басмага даярдалуу принцибинде ж ана ыктарында. Түп
нускадагы тексттерди берүү жолу негизинен жогоруда белгиленгенден эч
айырмасы ж ок. Демек ошол кыскаргандан калган ыр саптары да көптөгөн
өзгөртүүлөргө учурап, кош умчаланып, тексттерде ж ок ыр саптар киргизилип, сөздөр алмаш тырылып, манасчынын тексттине кеңири түрдө кийлигишүү менен даярдалганды ктан Сагымбайдан алынган делген 1826 саптын да канчасы так манасчыга таанды к экендигин кесе айтуу кыйын.
Эпостун тексттеринин бул түрдө ж ары к көрүшүн түзүүчүнүн адис эместиги менен гана түшүндүрүү жетиш сиз болор эле. Ы рас жеткиликтүү билимге, таж рийбага ээ адис адам тексттерди басмага баш ка ы к менен даярдаш ы мүмкүн экендикти, айры кча түп нускадагы ж азы лгандарга көптөгөн
өзгөртүүлөр киргизип, өз каалаганындай кийлигиш е берүүгө жол бербеш ин унутууга болбойт, бирок мындан баш ка экинчи бир чоң себеп, чынында баш кы себеп ошол кездеги кырдаал — «Манас» эпосуна элдик чыгарма эмес деген ж алаа ж абылып, аны пайдалануудан алып салуу коркунучу туулган ш артта ар бир кы ргы зды н баш кы тилеги ж ана максаты
иш и кы лы п эле улуу мурасты сактап калуу болчу. Ошон үчүн башка
келген балаага кулак-мурун садага принциби менен бул же тигил варианттын тексттери өз-өзүнчө, так сакталуу турмак, деги эле эптеп эпосту бүт
арачалап калуу далалаты биринчи планга коюлуп, ушул багыт негизги,
чечүүчү экенин ким -ким даасын түшүнүп турган. Анын үстүнө ошол тарыхый ш арттагы коомдун өнүгүш деңгээлине ы лайы к али илимдин бул
багытында аракеттенген, илим принциптерин бузбай, ошону менен бирге
эле үстөмдүк жүргүзүп турган мамлекеттин идеологиялык талаптарына
туура келгендей үлгүгө ылайы ктап тексттерди басмага даярдап бере ала
турган атайын адистер да ж ок болчу. Ушул жагдайларды эске алганда
китепке кирген тексттерди түзүп, басмага даярдагандарга да, редколлегия мүчөлөрүнө да кине коюп, каталы к кетирген деш ке чынында негиз
ж ок. Китеп мүчүлүштүктөрүнө карабай өз учурунда белгилүү жүк көтөрүп,
милдет аткарган. Ал китептин ж ары к көрүшүнө салымын кошуп, күчаракетин ж умш агандар алкы ш ка гана татыктуу.
3.
«МАНАС». Сагымбай Орозбак уулунун варианты боюнча II китеп.I.
Басмага даярдап, сөздүгүн түзгөндөр: Кырбашсв К., Мусаева Ж ., Сарыпбеков Р ., Сооронов 0 . Китепти көркөмдөгөн сүрөтчү Т. Т. Герцен. Фрунзе,
«Кыргызстан», 1980. Кыргыз тилинде, көлөмү 453 бет, 39,55 басма табак.
Р едакци ялы к коллегия: Айтматов Ч. Т. (баш кы редактор), Абакиров А.,
А лтымыш баев А. А ., Абдылдаев Э., Байходжоев С., Ж амгырчинов Б. Ж .,
Каракеев К. К ., М аликов К ., Молдобаев К ., Мусаев С., Орозалиев К. К.,
Табышалиев С., Турсунов А.
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Китеп «Кириш сөз ордуна» делген С. Мусаевдин китепке кирген тексттерди басмага даярдоонун принциптери жөнүндө берилген түшүндүрмөлөрү
менен башталат. К ириш сөздүн кадырын жогорулатуу, андагы айты лган
ойлорго редколлегия мүчөлөрү бүт кош уларын көрсөтүү м аксаты нда «редколлегия» — делип кол коюлган.
Ушул китептин 145—146-беттериндеги кара сөз менен берилген кыскача баяндамада V томго кирген тексттердин баш ж агы ш арттуу түрдө
Манас баш болгон кыргыздардын Ала-Тоону душ мандардан бошоткону
деп аталган чоң эпизоддун аяк жагы нын сюжети баяндалган. Андан кийинки эпизод «Манас» баш таган кы ргы здарды н А лтайдан А ла-Тоого
көчкөнү — делген (тема ш арттуу, андай тема түп нускада ж ок, теманын
шарттуу экендиги китепте эскертилген) тема менен берилген (китептин
147—161-беттери). Окуя айрым кы скартуулар менен, бирок тексттерге
кийлигишүүгө жол берилбей, өзгөртүүсүз, кош умчасыз ж ары яланган. Басылыш кеңири окурмандар чөйрөсүнө багыш талгандыктан окууну, материалдарды туура кабыл алууну жеңилдетүү м аксаты нда ар бир өзүнчө
бөлүнүп турган эпизоддорго өзүнө ылайы ктуу шарттуу тема берилип бастырылган, бирок андай түп нускадан айы рм аланган ар бир учур өз-өз
ордунда комментарияланып эскертилген. Ошондой эле китептин кириш
сөзүндө мындай мамилеге атайы көңүл бурулуп, чечмеленип түшүндүрүлгөн.
Китепке кирген тексттер илимдеги мындай басылыш тарга кою луучу
талаптарга ы лайы к даярдалганы менен айрым көрүнүштөрдү, терминсөздөрдү түшүндүрүүдө ошол тарыхый ш арттын талам ы на ы лайы кташ уу
учурлары болбой койгон эмес. М исалы: тексттердеги ж олуккан «кытай»
делген эл аталыш ына китептин кириш сөзүндө мындай түпгүндүрмө берилген: «Эпосто кыргыздардын эпикалы к душ маны катары калм актар —
кытайлар аталат. Булар бир туюнтмадагы синоним түшүнүктөр. Мунун
өзүнчө мааниси бар. А нткени, эпостогу эскертилген кы тайлар монголкалмак урууларынан турган кара кы тайлар — кидандар» — (7 бет). Мындай түшүндүрмө комментариясыз тексттердеги ж олуккан «кытай» деген
аталыштарды ал кезде цензура коё бербейт болуучу.
Азыр толук түрдө ж ары к көрүп ж аткан Сагымбайдын варианты ны н V
томуна кирген материалдардан бул китепте ирээти менен бири-бирине
улай «Алооке кандын М анаска багынганы» (162—198-беттер), «Манас баагыр өзү катылган Ш оорук канды жеңип, А кы лай деген кы зы н тартууга
алганы» (199—222-беттер), «Алооке кандын А нж ияндан качыш ы» (223—
230-беттер) — деген ш арттуу аталы ш тагы окуяларга тиешелүү тексттер
«арыяланган.
Китепке бөлүнгөн көлөмдүн чектелүү экендигине байланы ш туу (ал
гарыхый шартта ар бир китеп кандай көлөмдө болуу керектиги алдын ала
гландаштырылып, аны бузууга тексттерди басмага даярдагандардын укугу
юлгон эмес) шарттуу аталган эпизоддор түп нускадагы үлгүсүнөн ар бир
шда канча кы скарты лы п берилген. Бирок принцип китептеги бардык
^атериалдарга бирдей сакталып, ар бир эпизод — бөлүмгө тиешелүү текст8

-
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тер окуяны н өнүгүшүнө, негизги н укка — м азм унга зы ян тийбегендей
кы лы ны п кы скартуулар киргизилгени менен өзгөртүүлөр, кийлигишүүлөр
болбой, ж ары к көргөн ар бир ыр сабы түп нускада кандай болсо ошол
үлгүсүндө ж ары яланган.
4. «МАНАС». Кыргыз элинин баатырдык эпосу. 2-китеп. Чыгыш адабиятынын баш кы редакциясы, Москва, 1988. «СССР элдеринин эпосу»
сериясы, баш кы редактору А. А. Петросян. Тексттерди басмага даярдагандар Б. М. Ю нусалиев, С. Мусаев, К. Кырбаш ев, Ж . Мусаева, Р. Сарыпбеков, О. Сооронов, Редколлегия: А. Садыков, С. Мусаев, А. С. Мирбадалева (жооптуу редактор).
Сагымбайдын вариантынын 5-китебине кирген тексттерден Москвада
ж ары к көргөн кы ргы з ж ана орус тилдериндеги бул басылышта 5208-саптан тартып 8442-сапка чейин орун алган. Ал материалдар ирээти менен
келген үч окуяны — кыргыздардын Алтайдан Ала-Тоого көчүп келишин,
Алоокенин М анаска багынганын ж ан а Ш оорук кан окуясын камтыйт.
Тексттер кы скарты лы п берилген, бирок түзүүчүлөрдүн текстке кийлигишүүсүнө — өзгөртүүлөргө, кошумчалоого жол берилбей, китепке кирген
ар бир ыр сабы түп нускадагы үлгүсүндө сакталы п, илимий негиз бузулбай иш телген. Кыскартууларга кирген ыр саптары ж ана окуялар арасындагы калы п калган сю жеттик нук атайын берилген илимий комментарияларда кеңири чечмеленип, түшүндүрүлгөн.
Бул китепте ж ары к көргөн тексттер Сагымбайдын вариантынын 1980ж ы лы Фрунзе ш аарында кы ргы з тилинде ж ары яланган 2-китебиндеги
тексттер менен негизинен окш ош , материалдардын басмага даярдалуу
ык-принциптеринде айырма жок.
Ушул тексттердин А. С. М ирбадалаева менен Н. В. Кидайш-Покровская жүзөгө аш ырган орус тилиндеги котормосу аталган китепте («Манас». К иргизский героический эпос. Книга — 2. Главная редакция восточной литературы, Москва, 1988) ж ары к көргөн — орусча тексттердин
5208—8442-саптары (китептин 441—511-беттери).
Орус тилиндеги котормодон алы ны п, айрым кыскартуулары менен
1995-ж ылы Москвада англис тилинде ж ары к көргөн эпостун эки томдук
көркөм котормосунда да берилген.
5. «Манас», Кара сөз түрүндөгү баяндама. Түзгөн С. Мусаев «Илим»,
Фрунзе, 1986. «Манас» эпосунун окуялары н ирээти менен баштан аяк
кара сөз түрүндө берген бул китепте Сагымбайдын вариантынын 5-томуна
кирген окуяларды н мазмуну сыпатталган.
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КИТЕПКЕ КИРГЕН ОКУЯЛАРДЫН АЙРЫМ БЕЛГИЛҮҮ
М АНАСЧЫ ЛАРДЫ Н ВАРИАНТТАРЫНДА КАНДАЙ ТҮРДӨ
БЕРИЛГЕНИ
Сагымбай манасчынын вариантында кеңири баяндалган ата-бабанын
туруктаган мекени Ала-Тоону ээлеп алган баскынчылардан бошотуу ж ан а
ал окуяга улай келген А лтайдан кыргыз жергесине көчүп келүү, Алооке,
Шоорук окуялары эпостогу анын сюжеттик канвасына кош улуучу туруктуу өзөк окуяларга кирип, чыгарманын мазмунун түзүүчү эпизоддорду
ирээти менен баштан ая к бүт айткан ар бир манасчынын варианты нан
негизинен орун алган. Бирок кээде элге кеңири болгон айрым чоң-чоң
эпизоддорду гана айткан чала манасчылар турм ак атактуу, д азы ккан ,
чыныгы манасчы деңгээлиндеги, өз вариантын түзгөн, чыгарманын бардык окуяларын баштан ая к аткарган айтуучулардын варианттары нда да
туруктуу өзөк о ку яга кирген эпизоддордун айры м дары орун албаш ы
мүмкүн. Мунун илимге эки себеби белгилүү: 1) ошол вариантка таанды к
өзгөчөлүк манасчынын чыгарм ачы лы к жөндөмүндөгү атайы н ы к к а байланышкан белги. 2) Ошону менен бирге эле манасчы өз вариантында аткарып эле жүргөн окуя-эпизод ж азуу процессинде кагаз бетине түшүрүлбөй
калуусу мүмкүн.
Ушундай учурга манасчы Тоголок Молдого таанды к материал даана
мисал боло алат: Тоголок Молдонун варианты менен Сагымбайдын варианты көп ж актан окуялардын өнүгүш нугунан тартып майда деталдык
көрүнүштөргө чейин бири бирине ж акы н турган варианттардан (бул абал
ал эки манасчы Тыныбек жомокчудан таалим алганды к менен ш артташ кан). Буга эки манасчынын кагаз бетине түшүрүлгөн тексттери айкы н
күбө болуп турушат. Бирок Сагымбайдын вариантында орун алган чоңчоң эпизоддордун айрымдары Тоголок Молдодо ж ок. Мунун негизги себеби биздин оюбузча ал эпизоддорду Байымбет А бдыракманов айтпагандыктан эмес, анын варианты толук түрдө, окуялары ирээти менен ж азы лбай калгандыктын натиж асы. Тоголок Молдо өз вариантын өзү кагаз бетине ж азып фондуга өткөргөн. Бул ишти ал адамга тапш ы рган кызматкерлер эпостун тексттерин баш тан ая к бүт ирээти менен толук ж азуу
зарыл экенин эскертишпесе керек. Н атижада манасчы айрым окуяларды
кара сөз менен (жорго сөз менен), айрымдарын ыр түрүндө, кээсин бир
жолу, кээсин эки жолу ж азган. Мисалы: чыгармадагы биринчи окуя —
Манастын туулушу ж ана балалык чагы кара сөз — жорго сөз менен жазылган. Окуя ж аш баатырдын кан ш айланы ш ы менен бүтөт. М ындан
кийин дароо эле «Чоң казат» окуялары ж азылган. Эпизод эки ж олу кагаз
бетине түшүрүлгөн. Биринчисинде Каныкейдин «Чоң казатка» аттанган
баатырларды келе кетер деп күтүп ж атканы нан баш талып, М анастын кытайларды жеңип, элине кайтканы на чейин. Тексттер жорго сөз менен
аткарылган. Экинчи жолу ошол эле «Чоң казат» окуясы алты кандын
чатагынан башталып, Манас кы тайларды жеңип, колу менен элге кайта
48 *
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кел ген и н е ч ей и н . М атериал м урдагы ж азы л ган д ар д ы н кай талан ган
көчүрмөсү эмес, анын ыр түрүндөгү, алда канча толугураак кайталанышы.
Ушундай эле «Кичи казат» аттуу бөлүм да эки жолу, экөөндө тең ыр
түрүндө ж азы лган. Биринчиси «Манастын кичи казаты» — деп аталып,
окуя Коңурбайдын касты к ой менен Манасты алдап конокко чакырганынан баш талып, Манас өлүп, ага аш берүү, Каныкейдин атасына качуусу
менен бүтөт. Экинчи үлгүсү «Манас» өлгөндөн кийин аш бергени» — деп
аталып, окуя М анастын өлгөнүнөн баш талып, ага аш берүү, Каныкейдин
төркүнүнө качуусу менен бүтөт. Эки текст бири-биринин көчүрмөсү эмес,
экинчи текст биринчи текстке кирген окуяларды н өзүнчө кайталанышы.
Болгондо да бир эле окуянын эки бөлөк түрдө айтылыш ы — айрым ыр.
саптары кайталанат, бирок көпчүлүк тексттер бири-бирине туура келбейт,
эки баш ка окуяны н ыр саптары катарындагы таасирди калтырат.
Келтирилген фактылардан чы гары ла турган корутунду: бир эле эпизоддун бир айтуучудан кайталаны п ж азы лы п алыны ш ында да эч күнөө
ж ок, кеп баш када — эгер бир эле учурда ж азы лган тексттерди кайта
кагазга түшүрүүнүн ордуна эпостун окуялары манасчы тарабынан аткарылы ш ирээти боюнча толук ф икзацияланса илим үчүн боло турган пайда
алда канча көбүрөөк экендигинде күмөн ж ок эле. Бул иште күнөө манасчыда эмес, ж азуу иш ин уюштурган илимий мекемеде, анын кызматкерлеринин кесиптик деңгээлинин төмөндүгүнөн М анастаануу илимине орду
толгус орчундуу зы ян келтирйлген. Ж еке эле Тоголок Молдонун вариантынын тексттерин кагазга түшүрүүдө гана эмес, бүгүн аты белгилүү манасчылардын басымдуу көпчүлүгүнөн ж азы лы п алынган материалдардын деңгээли уш ул мүнөздө.
Сагымбайдын вариантынын V китебинде ж ары к көргөн окуялар элге
кеңири белгилүү манасчылардын арасынан төмөнкүлөрдүн варианттарында орун алган:
Ш АПАК ЫРЫСМЕНДЕЕВ
К ы ргы з элине кеңири белгилүү болгон манасчылардын бири Ш апак
Ы рысменде уулу айткан варианттан биринчи болуп «Көкөтөйдүн ашы»,
анан «Чоң казат»: «Семетей», «Сейтек» бүт ж азы лы п, эпостун алгачкы
окуялары «Манастын бала чагынан» тартып кийин ж азылган.
Бул манасчыда Сагымбайдын V китебине кирген окуялардан «Кыргыздардын А лтайдан Ала-Тоого көчүп келгени, Алооке кандын Манаска
багынганы ж ан а Ш оорук окуясы бар. О куялардын ирээти менен келген
кы скача сю ж еттик нугу төмөнкүчө:
Дайым ж ер кы ды ры п жүргөн касиеттүү кары адам Ж аангердин уулу
Б илерикти Н ескаранын туткунунан куткаргандан кийин Кошой баатыр
Манас менен учураш уу үчүн А лтайга барат. Кошойдун кеңеши боюнча
ата-бабасынын жердеген мекенине бармак болуп көчүп чыгып, эки ай
ж ол жүрүп, А лайга ж етип ж айгаш ат.
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М аргалаңда турган өзгөчө каардуу кан Алоокенин 60 уулу бар экен,
эң кенжеси — Коңурбай, Бээжинде окууда болот.
Алтайдан көчүп келген кыргыздардын кабарын у к к ан А лооке кан
каарданып, ж е жеримди булгабай кетсин, ж е мага карап, алы м берип
турсун — деп Тизелик деген адамын ж аны на жолдош кош уп элчиликке
жиберет. Элчинин опуза сөзүн уккан Манас эртең барам — деп узатып
жиберип, бир сан кол менен аттанып, айткан убагында А лооке кандын
ордосуна келип түшөт. Манастын сүрүнөн корккон Алооке баатырдын алдына барып, сага баш ийдим — деп кечирим сурайт, өзүнүн эң улуу уулу
Бооке менен агасы Коңгуроолунун уулу Кошабышты М анаска тартуу тартып жараш ат.
Кара-Тегин ж еринин каны Манас баштаган кыргыздардын келгенин
угуп жеримди тарытып жиберди, кубалап жиберейин деген ой менен төө
минген өтө көп кош унун баштап каптап келип, А лайдын батыш ж агы ндагы кыргыздарды чабат. Кабар уккан Манас колу менен аттаны п, согушта жеңилген Ш ооруктун колун кубалай барып, калчаларды н элин басып кирет. Корккон Ш ооруктун айласы кетип, өз кы зы А кы лайы баш
кылып 500 кы з, көп дүнүйө — мүлк тартуу тартат. Эки эл ж араш ат,
Манас А кылайга үйлөнөт. Кыргыздын колу элге кайтат.
Кайта келсе Манас Ш оорук менен уруш ка кеткенинен пайдаланы п
Алооке Бээжинге качып кетиптир. Манас Алайдан көчүп, Самаркандагы
Азиреттин Кара-Тоосуна келип, өз айылы менен ж айланы п калат.
МОЛДОБАСАН МУСУЛМАНКУЛОВ
Манас Каңгай тоосундагы Кайып канды жеңип, анын баатыр кы зы
Карабөрктү аялды кка алып, А лтайга кайткандан кийин анда ж аш аган эл
ата-бабанын жерине көчүп кетели деп кеңеш куруш ат. Элди токтотуп
коюп, жер чалып келүү үчүн 40 миң колу менен аттанган Манас Иле
боюндагы калм ак каны Илебиндин элине келип, аны согуш та ж еңип,
кызы Буудайбекти Көкчөгө алып берип, элине Көкчөнү кан көтөрөт. Андан Ысык-Көлгө түшүп, ал чөлкөмдү бийлеп турган Орго канды жеңет.
Чүйгө карата аттанып, Эки-Кеминдеги Кемин калм акты өлтүрүп, кы зы
Ойсалкынды Үрбү алып, элин бийлеп калат. Алдынан тосо чы ккан Таластын каны Тулусту жеңип, Бакайды н кеңеш и боюнча уш ул ж ерди жердемек болот. Колу менен Илени бойлой жүргөн Манас Терс-Суудагы Текести жекеде өлтүрөт, аламан уруш болордо Текестин иниси Тейиш М анаска
келип, элим менен баш ийдим, кыргынды токтот — деп өтүнөт. Тейиштин акылынын тунуктугун баалап, Б акай ыраазы болот. Уруш токтоп,
эки эл жараш ып, чоң той берип, Тейиш кан көтөрүлөт. Манас колу менен
Алтайга кайтат. Манас Таш кенди бийлеп турган Панус канга карш ы аттанып, ал коркконунан урушсуз эле баш ийип, тартуу тартат. Панустун
ордуна Көкөтөй кан көтөрүлөт.
Манас эл чогултуп, ата-бабанын туулуп-өскөн жерине көчөлү — деп
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кеңеш курат. Байж игит А лтай ж акш ы ж ер, бул жерге келгенден бери
ж аманды к көргөн жокпус, эл байыды, Ж акы п балалуу болду :— деп көчүүгө
карш ы чы гат. А лтайга өзүбүз каалап келбей, айдалып келгенбиз, атабабабыздын жерин тапканыбыз туура эле болот — деген Үрбү Манасты
колдойт. Үрбүнүн сөзүн Көкчө да кубаттайт. Көпчүлүк көчүүгө макул болуп, бүтүмгө келиш ет. Эл көчөт.
М анастын көчү К аш карга ж акындаганда мурда Кошой келип кан шайлап кеткен Канкожону түшүрүп, ордуна кан болгон А лакун деген күүлөнүн
Манас менен беттешип, аны ж айлап, көч болуп жүргөн элин талкалап
чаап алам — деп он эки миң кол алып, М анастарды утурлап жолун тозуп
чыгат. Уруш болуп, ж екеге чы ккан А лакунду Ы рчы уул өлтүрөт, Алакундун колу ж еңилип, качы п тарайт. К аш карда сегиз ай туруп, Манас
эли менен Самарканды көздөй көчүп жөнөш өт. Ж олдо олуямын деген
алдамчы чалды Жайлап, Манастын айлы А лайга ж етип жайланыш ат.
Манас Төлөктү баш кылып 4 киш ини Оогандын каны А кунга элчил и к к е жөнөтүп, баш ийүүсүн талап кы лат. А кун эли менен кеңешет.
Көпчүлүк Манас баш ында турган кы ргы здарга жоолаш уунун зарылдыгы
ж ок деген бүтүмгө келиш ет. Манас менен эл болууну чечкен Акун кан
көп дүнүйө-мал менен келип баатырдын алдына түшөт. Манас менен Акун
экөө достошуп, бел куда болушат.
Каардуу кан Алооке Манастын кабарын угуп ачууланып, жеримди
тепсебей көчүп кетсин, же алдыма келип баш ийип, багынганын билдирсин! — деп опуза айтып, Тизелик деген чеченин ж аны на тогуз жолдош
кош уп, элчи кы лы п М анаска жиберет. Манас эки жүз жолдошу менен
ууда жүргөн экен, үйдө жок болуп чыгат. Элчилер Ж акы п ка келип Алооке канды н талабын айтып, тез жооп берүүсүн талап кылыш ат. Кандын
каардуу сөзүнөн, элчилердин түрүнөн чочулаган Ж акы п ж айын айтып,
тез келсин — деп ууда жүргөн М анаска киш и чаптырат. Барган кабарчынын айткандары н этибарга албай Манас келбей коёт. Элчилерге эмне деген жооп айтарын билбей айласы кеткен Ж акы п өзү аттанып чыгып издеп барып ууда жүргөндөрдү тоо башынан таап, уулуна элчилердин жөнүн,
Алооке канды н талабын айтат. Уулу айткандары на кебелип койбой, Алоокенин опузасын тоготпой, атасына кандын элчилерин кубалап жибер —
деп коюп, кий ик кубалап кетип калат. А йласы куруган Ж акы п үйүнө
кайты п, уулунун айтканы н аткара албай тайсалдап, Тизелик менен жолдошторун ж акш ы лап күтүп, алдыларына ат мингизип, 5—6 күндө канга
барам — деп элчилерди узатат. Тизелик жолдоштору менен кайра кандын алдына барып: Манас сиздин сөзүңүздү да, барган бизди да тоотпой
койду деп кабарлайт. Бирок, элчилер алып барган тартууга берилген аттарды көргөн Алооке менден корккон турбайбы, барып чаап алайын —
деп туш -туш уна ш аш ылыш кабар айттырып, кол ж ы йнай баштайт.
А лайдан М аргалаңдын базарына сатуу үчүн мал айдап барган Балкыбек деген кы ргы з Алоокенин кыргыздарды чаап алмак болуп даярданып
ж атканы н угуп, ш аш ып жетип М анаска кабардайт. Балкыбектин айтка746
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нын уккан Манас баатыр кой, мен андан озунайын, кытайдын каны Алоокенин эмне өнөрү бар экенин көрөйүн! — деп колу менен аттанып жөнөйт.
Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн түрдүү айбандар багылган аж айыпканасында увазирлерин каш ы на алып сейил куруп олтурган кан Алоокенин үстүнө
Манас барат. М анастын айбат-сүрүн, баатырдык сапат-келбетин көргөн
Алооке уруш кан менен алы жетпесин түшүнүп, Манастан кечирим сурап,
багындым деп тагын берет. Иниси Кошабышты, улуу уулу Боокени тартуу тартат. Алар М анаска ж игит болушат. Манас А лоокенин күнөөсүн
кечип, ж айы на коюп, колу менен А лайга кайтат.
Кара-Тегинди жердеген калчалардын каны Ш оорук Алтайдан көчүп
келген кыргыздардын кабарын угуп, эли менен каптап А лайга конгон
Манаска ачууланып, жерди тарытып жиберди, тундура чаап алы п, чегимен алыс кубалап жиберейин — деп оолугуп, элинен аскер куруп камданып, төө минген көп колу менен келип Алайдын батыш ж агы ндагы кыргыздарды чаап, көп ж ы лкы сы н тийип кетет. М анаска кол салган душмандардын кабары ж етип, ал каары на келип, колу менен аттанат. Ошол
кезде Шооруктун А кы лай аттуу сулуу кызы жаман түш көрүп, чочулап
түлөө өткөрөт. Элин чаап кеткен душмандардын артынан кубалап келе
ж аткан Манасты утурлап Ш оорук согуш ка кам данат. У руш кан менен
алың келбейт, бөөдө чыгым болуп, элдин убалына каласы ң, андан көрө
тартуу тартып, Манас менен ж араш — деп А кылай атасына кеңеш берет.
Бирок анын акылын этибарга алган адам болбойт, кеңеш ин эч ким укпайт. Эки кол беттешип, чоң кыргындуу согуш болуп, калчалар көп зыян
тартып кырылат, Ш оорук ж анын калкалап тоого чы га качат. Ш оорук кан
эмне кылуу керек — деп билермандары менен кеңеш ип, М анаска тартуу
тартып, кечирим сурап, кабыл алса ж араш алы деген бүтүмгө келиш ет.
Акылайды баш кы лы п кы рк кы з, көп дүнүйө тартуу тарты п, Ш оорук
Манастан кечирим сурайт. Эки эл ж араш ы п, уруш -калба токтоп, Акылайды Манас, кы рк кы зды кы рк ж игит аялды кка алат. Ш оорук чоң той
берип, кызын көп сеп, салтанат менен узатат.
Манастын Ш оорукка карш ы согушка кеткенинен пайдаланы п Алооке өз ж акындары менен кы тайга карап качы п жөнөйт. Анын он сегиз
жаш тагы кенж е уулу Коңурбай Бээжинде окууда экен. Коңурбай бир топ
жолдоштору менен эс алгалы атасы ны кы на келе ж аты п качы п бара жаткандарга жолдон жолугат. Ал намыстанып уруш ам деп оолугат. Атасы
акыл айтып, азыр мыктысынба, андай эле кыйын болсоң кийин Манас
Бээжинге барат, ошондо көрөрсүң — деп уулун кай ра ээрчитип кетет.
Кытайга барган Алоокени Эсенкан тосуп чыгып, урмат көрсөтүп учурашат. Экөө ага-ининин балдары.
Манас согуштан кайра келсе Алооке качып кетиптир. Кетсе барсын
деп артынан куубайт.
Манас Алайдан көчүп Самаркандагы Азиреттин Кара-Тоосуна конуп
жайланыш ып, тегерегиндеги өзү бийликке койгон кандарды чакы рты п,
алардын ордун, жер чектерин тактап, ким кайсыл ж ерди баш карары н
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бөлүштүрүп кайрадан ш айлайт: А нж иянга Сынчыбекти, калчаларга Шоорукту, Кырымга Темирди, түркмөндөргө Буудайыктын Музбурчакты, катаган менен мундузга Кошойду, жедигерлерге Багышты, казактарга Көкчөнү,
Чүйгө Үрбүнү, Агача-Кол, Жер-Арт жерлерине Агыш, Кожош, Акылай, Мамбетти, эштектерге Ж амгырчыны, Котонго Төштүктү кан кылат.
БАГЫШ САЗАНОВ
Манас атасы Ж акы пты сан кара малы менен көчүрүп (көчүп келүү
А лтайдан Ала-Тоого көчүү эмес, Таластан көчөт. Бул манасчынын вариантындагы негизги өзгөчөлүктүн бири анын сюжетинде кытайлардын кыргыздарды басып алуусу, ошонун натийж асында элдин чабылып-чачылыш ы, А лтайга айдалуу окуялары ж ок. Ушуга байланыш туу Ала-Тоону бошотуу, ага көчүп келүү жөнүндө да сөз болбойт. Агасы Б айга малай жүрүп,
21 ж аш ы нда кы зы л өгүздү ж айдак минген, селдечен, ак сакалдуу кары
адамга (ал адам К ызыр экен) жолугуп, анын кеңеш и боюнча буудай айдап, түшүмүн сатып чексиз байыйт, дүнүйөнүн аркасы менен кандык дараж ага ж етиш ет, 15 ж аш ар кара кы зы н ээрчитип өзү келген аксак кемпирдин кы зы на үйлөнүп, кийин андан (ал Чыйырды) эркек бала төрөлөт,
балага чоң той берилип, атын Кызыр Манас коёт. Ошол Манас жети жашка толгондо анын дайнын өз аярлары нан уккан Эсенкан байлап келгиле
деп жиберген эки миң адамын өзүнүн жолдош балдары менен талкалап
жеңип, артып жүргөн көп дүнүйө мүлкүн тартып алып олжо кылат. Манас
жерге сыйбай көбөйүп кеткен атасынын малынын ж айы ты на карап, атасын Таластан Аскар-Тоого көчүрөт) Аскар-Тоонун этегине кондуруп, өзү
чоролору менен таң-тамаш а кылып ж атат. Муну уккан Алооке чөбүмдү
оттобосун, жеримди боктобосун, эгер менин жеримде тургусу келсе 90
ш умкар жагоолоп, 90 тулпар жабуулап алдыма тартуу келсин, урушкан
менен мага алы жетпейт, муну түшүнсүн — деп элчилер жиберет. Элчилер Ж акы п ты кы на келип, ага кандын талабын айтыш ат. Алоокенин опузасын уккан Ж акы п элчиге эки сарпай тон кийгизип, эртең тартуу менен канды н алдына барам — деп убада берип жөнөтөт. Элчи кеткенден
кийин Ж акы п камданып, тартуу алып Алоокенин алдына баш уруп барууга
аттанат.
М анастын атагы күн санап артып, кабары алы ска угулуп, жигит болууга ар жерден баатырлар келе берип, чоролорунун саны сексенге жеткен экен.
Ж акы п ты н тартуу алып Алоокеге бара ж атканы н Ажыбайдан уккан
Манас ачууланып, артынан ж етип атасын токтотуп, Алоокеге өзү баса
бармакчы болуп камданат. Бирок 80 чоросунун кийин кошулган кыркы
Алоокеге алыбыз жетпейт — деп ага карш ы чыгуудан баш тартышат да
качы п жөнөш өт. Манас мурдакы сырдана кы рк чоросу менен качкындардын артынан түшүп, баарын кырып салыш ат.
М анас кы рк чоросун ээрчитип Алоокенин ордосуна баса барышат.
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Күзөттө турган кароолчуларынан Манастын өз адамдары менен келе жатканын уккан Алооке камандарды агы ткы ла чалып салсын — деп буйрук
берет. Атайын багууда турган кы л кы йма камандарды агы ты ш ат. Бирок
Манас шер экен, анын чыныгы сапатын туйган камандар, качы рсы н үчүн
коё берилген жолборс, ажыдаар да баатырга кол сала албайт.
Манас кандын ордосуна келип түшүп, Алооке менен кол алы ш ы п
көрүшөт. Манастын кол алы ш канда кармаган күчүнөн Алоокенин тырмактарынын учунан кан шорголоп агып куюлуп кетет.
Алооке М анаска кайры лы п: элди бекер бүлүндүртбөйлү, сени менен
менин иним Ж езбилек ж екеге чыгып сайыш сын, сен жеңсең мен багынайын, жеңилсең сен багын — дейт. Манас анын сунушуна м акул болот.
Кытайлардан ж алгы з көздүү дөө Ж езбилек ж екеге чыгат. Манас барууга
камданганда Сыргак ж екеге мен барайын, иниси турса агасы мурда барчу беле — деп өтүнөт. Манас ж екеге барууга ага уруксат берет. Ж екеге
чыккан экөө көпкө кармаш ы п, бирин-бири ала албай аж ы раш ы п кетишет. Элге барган Сыргакты кой десе болбой жоого карш ы ж екеге чыгасың, ж алгы з көзгө сайып ж ы кканды билбейсиң! — деп Манас жемелейт.
Сыргак камданып ж екеге кай ра чыгып, Ж езбилекти ж алгы з көзгө сайып, карайлатып аттан түшүрөт. Сыргак Ж езбилектин башын кесүүгө камданганда Алооке көп колу менен каптап келип аж ы раты п калат.
Алооке Манастан кечирим сурап, сага багындым деп катуу убада кылат. Эки ж ак ж араш ат, Алооке М анаска алым берип турм ак болот.
САЯКБАЙ КАРАЛАЕВ
Саякбай манасчынын вариантында кы ргы з жергесин кы тай-калм ак
баскынчыларынан бошотууга арналган атайын окуя ж ок, анткени кыргыздарды Молто, Алооке баш болгон кы тайлар чаап алганда А лтайга Акбалта менен Ж акы п гана 40 үйлүү туугандары менен кошо айдалат, калган кыргыздар өз-өз жерлеринде эле калат. Мисалы: Кошой Атбаш ыда,
Үрбү Кеминде ж. б. Ушуга байланыштуу Манастын Ала-Тоого көчүп келүүсү
бул вариантта өзүнчө чечмеленет:
Манас кы рк жолдошу менен кары ш кы р болуп кубулган кы рк чилтенге, жигиттердин пири Ш айга жолугуп, мусулман динине кирип, чилтендер менен Ш айдын сени колдойбуз деген убадасын алгандан кийин
жаш баатырга Акбалта кыргыздардын ж айын айтып, элдин чабылганын,
туш-тушка чачылып кеткенин кабардап, ошол чачылгандардан кабар ж ок,
алар менен байланыш сак болот эле, кытайларга каты лы п жоо болуп калдык, ордолуу журт бир күнү көптүк кылып каптап келсе айлабыз кетер.
Бул жерден качып көчүп кетип, мусулмандын четине жетели, чачылгандарды чогулталы, элди баш кош туралы. Катагандын Кошою баатыр чыгып, кытайларга баш бербей жүрөт деп угам, Эки-Кеминди жердеген Таздын уулу Үрбү да тың чыкты деп уктум, сага уш улар ж ардамчы болот —
деген кеңешин айтат.
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Манас Кошойго барып учураш ып, акы л-кеңеш ин угуп келмек болуп
40 бала жолдошторун ээрчитип аттанат. К ыргыз жергесине жетип, Текес, К аркы ра, Ы сык-Көлдү көрүп, жер-суунун аж айы п көркүнө суктанып, А тбаш ынын Чеч-Дөбөсүндөгү Кошойду издеп жөнөйт.
Кошой ж акш ы түш көрүп, ж акы ндары н чогултуп, түшүмдү жоругула,
өткүр кы лы ч колума алып, алгыр бүркүт кармапты рмы н, бул эмне болуш у мүмкүн — дейт. Анын түшүн Кудайназар куу кочкор баатыр бала
Манас келет экен деп жоруйт. Аңгыча чогулуп олтургандарга куу байтал
минген Кутунай ш аш ып келип, түрү укмуш тай, коркунучтуу адам көрүп,
качы п келдим деп кабарлайт. Кошой ал коркунучтуу адам Манас экенин
билип кубаны п, утурлап алдын тосо чыгат. Кошой өзүн издеп келе жаткан М анаска ж олугуп, сүйүнүп көрүшүп:
К алы ң журтуң издебей
К алм акка жүрөр жөн барбы,
Эми карангүн көк ж ал эл кайда? —
деп, элдин чачы лганы на арман кы ла учураш ат. Манас төрөлө электе эле
анын чы гары н билгенин, өзүнүн калы ң жоо-душмандардын арасында жалгыз болгондугун, көптөгөн душ мандар менен ж еке күрөшкөнүн, Манас
качан келер экен деп күтүп жүргөнүн айтат. Кыргыздардан кол курап
барып, айдалы п кеткен 40 үйлүү туугандарды бошотуп келсемби деген
ойдо жүрдүм эле, өзүң келип калганы ң ырас болбодубу, ата-бабаңдын жерине келген кадам ы ң кут болсун! — деп ж аш баатырды куттуктап, Акбалта, Ж акы птарды н, кы рк үйлүү туугандардын абалын сурайт. Манас
Кошой баатыр менен кубанып учураш ып, өз ж айы н, кытайлардын кастыгын, алар менен качантадан бери кандай карм аш ы п келе жатканын
баяндап, Эсенкан жиберген көп жоого кы ргы н салдым — дейт. Анын
айткандары н уккан Кошой ордолуу ж уртка бекер катылыпсың — деп
кейийт. К ы тайлар көп эл, каптап келип, айлыңды басып калбасын, тез
кайра барып, 40 үйлүү кы ргы з туугандарыңды көчүрүп кел, алтайдан кийин алдыңды тосуп утурлап өзүм да барам — деп кеңеш ин айтат.
Манас Кошойдон элчиге бара ж атканда жолдо уруш болуп Билерик
колго түшкөнүн, азыр ал Эсенкандын орунда ж атканы н угат. Кошой келип бошотуп алар деген үмүтү бар Билерикти туткундан куткарсам болот
эле — деген К ош ой М анаска А лоокенин зал и м д и ги н , кы ргы здарга
көрсөтүп ж аткан кордук-зордуктарын айтат, мени чыр-чатаксыз келип
багынып алы к-салы к берип турсун — деп элчи жиберген экен, аларды
кубалап жибердим, чогулбасак болбойт, келип элге кош ул, кыргыздарга
«Улук болуп, бел болгун,
Уялуу коргон шер болгун,
Эки тизгин, бир чылбыр
Эптеп колго сен алгын»,
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кыргыздарга жер ортосу Таласты мекенде, мен сен келгенче барып туткунда ж аткан Ж арманас менен Билерикти ордон бошотом, Ж арманас аман
бошонсо карындаш ыңды алып бер, кы ям атта доосу болбосун, анткени сен
деп кармалып, сенин ордуңда азап жеп туткунда ж атат — дейт.
Кошойдун кеп-кеңеш ин угуп, алты айда ж олукм ак болуп убадалашып Манас А лтайга кайтат.
Ушул учурда Дөөдүр Эсенканга барып Манастан жеңилгенин айтат.
Эсенкан мыктыларын чогултуп, көп кол камдап, Ж олойду тилдеп, же
өлүп кел, же Манасты байлап кел — деп күүлөнөт. Чоң мерген Каражойду
да кошуп, жерине көчүп кете элегинде жетип Манасты куткарбай байлап
келгиле, кыздарга айгыр салып, тукум алам — деп ачууланып, баатырбалбандарын эсепсиз көп колу менен М анаска карш ы аттантат. Эсенкандын баатырлары Жолойдун сунушу боюнча эми Манастан качпайлы , жапырт качырып кармап алалы — дешип өзүлөрүнчө шерттешип убада бекитишип, көп колду сен баш кар, айтканың менен бололу — деш ип Жолойго бийлик беришип, А лтайга келиш ет. Жолдо көчтүн изин жолуктурушуп Манас айылы менен качып кеткен турбайбы, аны куткары п жиберсек Эсенкан бизди соо койбойт, тез артынан жетели — дешип из кууп
көчтүн артынан түшүшөт.
Манас учураш ып, акы л сурап кеңешем деп Кошойго 40 бала жолдошу менен аттанып кеткенден кийин кы тайлар капы стан келип басып
калса кантебиз деп чочулаш кан 40 үйлүү кыргыздар А кбалтанын акы лы
боюнча эл четине жетмек болуп көчүп чыгып, Ала-Тоого бет алы ш кан
экен. Кытайларлдын көп колу А лтайга келе ж аты п учураткан көчтүн изи
ошолордуку болчу. Манас Кошойго кетеринде бул жерде калгандарга бел
бол — деп таштап кеткен Кутубий көчтүн жолун чалып, туш -туш ту байкап кайгуулдап, кароол карап, көчкөндөрдү сыртынан багып кайтары п
жүргөн болот. Ал күндөрдүн биринде кароол карап, туш тарапты көзөмөлдөп
жүрүп эсепсиз көп кол көчтүн изи менен каптап келе ж аткан ы н көрүп,
көчтөгүлөргө кабар берет. Куугун келе ж атканы н уккан Ж акы п көчпөй
эле койбой, Манасты күүлөп көкүтүп жатып ушунун баарын сен кы лды ң —
деп Акбалтага доомат коюп наалыйт. А кбалта каптап келген жоо менен
кармашып, өлбөгөн жерде калам! — деп кайрат кы лат.
Ошпурдун уулу Кутубий көчкөн элди силер жолдон калбай илгерилеп жүрө бергиле — деп жөнөтүп коюп, каптап келе ж аткан көп жоону
көчкө жеткирбей токтотуу үчүн алардын жолун тосуп утурлай барып жалгыз уруш ка кирет. Көчтү жөнөтүп коюп А кбалта Кутубийге ж ардам га
келет. Экөө калы ң жоо менен көпкө урушуп, көп жеринен ж арадар болуп
шайы кетип, колго түшө турган болушат. Өлөт деген уш ул экен го — деп
кейиген Акбалтаны Кутубий кайрат айтып жемелеп, анын атын коштоп
алып, жоону аралай качып, кутулуп чыгыш ат. К алм ак-кы тайлардан көп
узап кеткен экөө Ат-М азар деген жерге ж етип түнөп калы ш ат. Эртең
менен турушса калы ң жоо түн ката артынан жете келиптир. Эми аж алыбыз чын жеткен экен деп экөө тең чочулаш ат. Ошол кезде алдыдагы
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качы п бара ж аткан көчкө кы рк жолдошу менен Манас келип жолугат.
Кутубий менен А кбалтанын эл арасында жогун көргөн Манас алардын
ж айы н сураса Ж акы п тим жүргөн жерге тим койбой, ордолуу журтка
каты ласы ң, Эсенкан баарын кырып, ж е байлап кел деп сансыз кол аттанткан экен, Б алта менен Кутубий алар бизди кууп жетерде жоонун жолун
тосуп калы ш кан, биз качы п жүрө бергенбиз, ал экөө жоо колдуу болуп,
ж е колго түшкөн го — деп наалыйт. Ал экөө тирүү болсо куткарып алам,
өлгөн болсо кунун кууймун — деп Манас 40 жолдош у менен аттанат.
Ж олдон М анастар качы п келе ж аты ш кан А кбалта менен Кутубийге жолугуш ат. А кбалта жоонун көптүгүн айтып, уруш уп алыбыз келбейт, качып эле кете берели деген кеңеш ин айтса, мынча келген жоо менен кармаш пай да болчу беле — деп Манас болбой коёт.
Душ мандардын колу ж акы ндайт. Н ескара сынчы экен, Манасты сынап көрүп буга азыр алыбыз жетпейт, кармаш пай эле кайра тартып, катуу камданы п, эсеп ж еткиз эл ж ы йы п, балбан-баатырды аябай мол алып,
анан келип карм аш алы — дейт. Анын айтканы н уккан Ж олой бизди
бери узаты п ж аткан да Эсенкандын тапш ырганын уккан ж ок белең, кандын каары катуу, кармаш пай кайра барсак Эсенкан бизди соо койбойт,
андан көрө карм аш алы — деп Нескаранын акы лы на көнбөй коёт. Кытайкалм ак баатырлары кеңеш ип, жекеден барсак М анаска алыбыз жетпейт,
ал бирден-бирден карм ап баарыбызды мерт таптырат, андан көрө жапырт
качы ры п кирип, ортого алып, көптөп карм айлы деген бүтүмгө келишет
да көп колун ж апы рт каптатыш ат. Катуу уруш болуп, кыргындуу карм аш та М анасты ээрчиген 40 жолдош у Ж олой менен Н ескарадан мерт
болушат. 40 баланын бүт кыргын болгонун көргөн Кутубийдин жаны ачып,
катуулап уруш уп, кы тай баатыры Бороончуну сайып өлтүрөт. Бороончу
өлгөнүн көргөн Н ескара ачууланып балбандарын каптаты п, Кутубийди
курчап алы п, колго түшүрмөк болушат. Урушта жүргөн Манас 40 жолдош унун кы ры лганы н билип, каарланы п кайраты на келип, көп жоонун
калы ң жерине бой уруп катуулап кирип уруш уп, курчоодо калган Кутубийди аж ы раты п алат. Эки баатыр кы тайларга кы ргы н салышат. Кытайлардын колу чыдап туруштук бере албай качууга бет алыш ат. Манаска
Н ескара келип манж уу-кытай кандыгын сага берели, кеңешүү үчүн урушту үч күнгө токтотолу — деп алдап тыным сурайт. Манас макул болот.
Уруш токтоп, Ж олой менен Нескара качкан колун токтотуп, өз ара кеңеш ип, Манас менен качпай карм аш алы — деп убаданы бек кылыш ып,
качар ж олуна таш тан чеп тосуп бекитип, катуу камданыш ат.
Б илерик менен Ж арманасты бошотууга аттанм ак болгон Кошой 12
миң кол чогултуп камданат. А нж иянды к А йкожо колго ыйман болом деп
өзү келет. Кошойдун колу аттанып Бээжинге барат. Ж оокерлери Манас
менен уруш ууга кеткендиктен кайтарган эч ким ж ок экен, туткундагыларды оңой эле бошотуп алып, көп олжо менен кайра жөнөшөт. Бээжиндин четине чы ккан д а Кошой колдогу эл билер мы кты ларды чогултуп
ал ы п , М анасты издеп баралы , убада к ы л д ы м эле деп кеңеш курат.
Көпчүлүк кубаттагандыктан Кошойдун колу А лтайды бет алып жөнөйт.
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Үч күн тыным бүтүп кытайлар менен Манастын урушу кайра башталат. Кытайлардын кошуну кыргын таап, алды дагы качууга бет алат. Бир
адамга алыбыз жетпей кыргын таап качабызбы?! — деп намыс кылып
ачууланып, Ж олой өз чачын өзү жулуп долуланат. Кытай улуктары качкандарды кайра токтотушуп, кайра каптап урушмак болуп ж атканда аларга
жардам бергели түпкү кандын казы налы к чоң балбаны Орго өз колу менен келип калат. Согуш кайра баш талып, аламан уруш та Орго балбанды
Манас жайлайт. Муну көргөн кы тайлар катуу кайгы ры ш ы п, каптап урушка киришет. Кыядан жол тоскои Караж ой чоң мергенге Ж олой М анастын
өзүнө ок өтпөйт, атын ат — деп тапш ырат. Кытай колу кай р а каптап
келгенде Ж олойду көрүп качы рган Манастын атып кы ядан ж ол тоскон
Каражой атып өлтүрөт. Минген аты өзү менен бир убакта туулган Тору
чаардан айрылып жөө калган М анасты кы тайлар туш -туш тан чыгып тегеректеп курчап алып согушат. Ж өө Манастын ш айы кетип, кы тайлар
аны эми колго түшүрүп кармап алабыз, ж е тындым кы лабы з — деп турганда Кошой баштаган мусулмандын көп колу келип калы п согуш ка аралашат. Кошой баш таган ал колдо Айкожодон баш ка да А йдаркан, Музбурчак, Буудайык ж . б. болушат. Ж өө калган М анаска А йкож о жетелеп
келген Айбанбозду мингизет. Чоң согуш болуп, кы ргы нга учураган кытай колу качат. Манас, Кошой баш болгон мусулмандар к ач кан жоону
кубалап сайып, ошончо көп колдон Ж олой, Н ескара, К араж ой үчөө гана
кутулуп кетиш ет. К ачкан үчөө Эсенканга барып жеңилгендерин кабарлашат. Капа болгон Эсенкан Манастан чочулап Кары кан га кабар берип,
сынчыларга сынатып, М анаска кайрат көрсөтө турган баатыр катары Коңурбайды ж акты ры п, ага жол тостурат, сыйкырдуу к у л ж а, түлкү, өрдөктү
кароолго коюшат. Кошойдун кеңеш и боюнча Манас өз айы лы менен Таласка жетип, ж ай алыш ат.
Тегерегиңде ээрчиткендериң, келген-кеткениң көп, ысырап кы лы п
малымды түгөтмөк болдуң — деп наалып ачууланган атасы Ж ак ы п к а таарынган Манас жер кыдырып өзүмө теңдеш жолдош, кады ры м а ж ете турган тууган издеймин деген ой менен түн каты п аттанып кетет. Манас
Анжияндын боз талаасы на барганда алдынан ак сакалчан думана чыгып:
сени качан келер экен деп күтүп жүрдүм эле, алдыңдагы мингениң өзүңө
ылайык эмес, начар ж ы лкы экен, макул болсоң уш ул жерге токто, орток
болуп эгин айдайлы, эгин алты айда бышат, алты ай күтсөң каалаганы ң
болуп, сага ылайы к эрендин баары чогулат — дейт. Манас анын айтканына макул болуп, экөө эгин айдашат. Уктап калган Манас ойгонсо эгин
бышып, оруп-жыйылып, бастырылган кы зы лы даяр болуп үйүлүп калыптыр. Көрсө ага ж олуккан думана чал Бабадыйкандын өзү экен. Ошол
жылы жайында кургакчы лы к болуп, эккен эгиндери күйүп кетип эли
ачарчы лы кка учураган нойгуттардын каны К арача эгин издеп жүрүп,
Манаска жолугуп жетелеп жүргөн А ккула бууданды эгинге алмаш ат.
А ккуланы минип аттанып чы ккан Манастын алдынан ак сакалчан
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адам ж олугуп сага асмандан алты курч түштү, ошол аманатыңды ал —
деп өзгөчө курч алты кы лы ч берет. Ал адам Кайып чал — Кызыр экен.
Өзүнө ы лайы ктуу, ж анга өлчөлүү тулпар атка, мыкты куралдарга ээ
болгон М анастын көңүлү ж айланы п, атасына болгон таарынычын унутуп,
айы лы на кубанып кайра барат да ж акы ндары менен коштошуп, туугандарымды издеп таап чогултам деп кайра аттанып кетет.
Манас Олуя-Атага келгенде алдынан бир адам жолугат. Минген атына, кийген кийим , алган курал-ж арагы на караганда өзүнчө баатыр —
жоокер өңдөнөт. Анын келиш кен келбет, баатырдык сын-сыпатын көрүп
көңүлүнө толтуруп, атаа уш ул адамзат жолдош ум болсочу! — деп суктанат
Манас. Алдынан ж олуккан адамга ж акы ндап, ж өн сураш ат. Ал адам Байдын уулу Б акай экен — М анаска ж акы н тууган чыгат. Б акай өзүн тааныш тырып, тууганбыз, сени издеп келе ж атты м эле — дейт. Эне-атасы
ж аш ы нда эле өлүп калган Бакайды Олуя чал алы п кетип Ж елпиниште
багып өстүрөт. Б ала он ж етиге чы кканда думана чал жолугуп Манастын
ж айы н айтып, аны таап алы п, кы зм аты н кы лы п жардамыңды бер — деп
тапш ырат. Анын сөзү менен Б акай Манасты Ж елпиниш тин элинен жети
ж ы л, М единадан алты ж ы л издейт. Бээж инге үч ж олу барат. Эч жерден
таппай, дүйнө жүзүн кыдырып келе ж аткан болот. Манас менен Бакай
кубанып көрүшүп, ак боз бээ союп, ат баш ындай ак куран кармап достош уп-ш ерттеш ип бирге болууга убада кы лы ш ат.
М анаска берейин деп каты п жүргөн жандуу м ы лты к Аккелтем бар
эле, ошону каты лган жерден алтымыш орус ж ер ченчи таап алып, Керке
деген каны на тартуу кы лы ш ы пты р, Керкеге барып ошол касиеттүү куралды бер дейли, бербесе күч колдонуп тарты п алалы — дейт Бакай.
Манас макул болот. Ал күнү кеч киргендиктен ошол жерге түнөп калышат. Эртең менен Б акай Манасты ойготуп, аян берген түш көргөнүн, Аргын кан уулу А жыбай атасы менен касташ ы п, жолдош издеп качып чыгыптыр, ошол сага ы лайы к жолдош, Ажыбайды издеп табалы — дейт.
Экөө аттанып чы гы ш ы п, талаага түнөп уктап ж аткан жеринен Ажыбайды таап, достошушат.
Б акай А жыбайды орустун каны Керкеге элчи кы лы п жиберип, жер
ченчи орустар алы п кеткен А ккелтени берсин — деп талап кылат. Керке
алдам ак болуп алты ай мөөнөт сурайт, алты айдан кийин келип Аккелтени алып кеткиле — дейт. А жыбай кайра келип Керкенин жообун айтат.
Алдап атканы н түшүнүп уруш мак болуп Керкеге карш ы аттаныш ат. Ошол
учурда Манас менен Б акайдан чочулап кооптонгон Керке А ккелтени бекитип каты п келгиле — деп м ы лты кты берип, 60 төрөсүн жөнөтөт. Аларга жолдон Керкеге келе ж аткан М анастар ж олугуп калы ш ы п, төрөлөрдү
ж ай кы лы п, Келтени алып кетиш ет. Ажыбай үзүктөй калпак эр Шууту
менен Ы рамандын Ы рчы уулун ээрчитип келип, М анаска тааныштырып,
аларды чоро кы лы п ал деп өтүнөт. Ж алгы з кеткен Манас төрт жолдош
таап, беш адам болуп элине кайтат. М анастын арбагы артып, атагы алыс754

www.bizdin.kg

ка угулуп, ар кайсы ж актан м ы кты баатырлар келип ага кош улуп, чоролорунун саны кы ркка жетет.
А нжияндык Айкожо М анаска келип Алооке элди азапка салып, кордук көргөзүп ж атат, куткары п ал — деп арызданат.
Манас кы рк ж игити менен Алоокеге к а р ш ы аттанат. М анастын келе
жатканын аярларынан уккан Алооке акылчылары менен эмне кылабыз? —
деп кенешсе алар азыр М анаска алыш кан менен ал жетпейт — дешет.
Алооке башын калкалап аман калуу үчүн кы тайга карап качы п жөнөйт.
Аксакал байдын уулу Аралбайдан Алоокенин качканы н угуп, Бакайды н
кеңеши боюнча артынан кууп жөнөшөт. Аксынын ж аны ндагы Кум-Арык
дариянын боюнан Алоокени кууп ж етип, анын аскери менен уруш ка
киришет. Ж ан далбастап ж акы н адамдары менен аскерлерин таш тай качкан Алоокенин артынан сая түшүп, жолдошторун бүт кы ры п, канды н
өзүн колго түшүрөт. Мени өлтүрбө, пайдам тиет, Коңурбайды жолдош кылып берейин, өзүм мусулман болоюн, Чет-Бээж индин канды гы н алып
берейин — деген Алоокенин сөзүнө ишенбей, кыргыздарга көргөзгөн кордугу, элдин чачы лы ш ы на себепкер болгону үчүн аны өлтүрүп салат.
Манас А нж иянды н Сынчыбегине, Каш кардын Алабегине, М аргалаңдын Малабегине, Кошойго, Б уудайы кка ж. б. кыргыздын көптөгөн билермандарына эли менен келип, Алоокенин дүнүйөлөрүн бөлүп алсын —
деп кабар айттырат. Көп эл келип, Алоокенин эсепсиз көп дүнүйөлөрүн
бөлүп алы ш ат. Кош ойдун сунуш у боюнча чогулган эл М анасты кан
көтөрүшөт.
Бакайдын кеңеш и боюнча жети талаа Ж еркенди жердеген Ш оорук
канга карш ы аттаныш ат. Ш оорук мурда нойгуттарды көп ж олу чаап алып,
кордук көргөзгөн экен. Элине ж етип, Ш ооруктун төө минген аскерлерин
талкалап, мага багынсын, мусулман динине кирсин — деп А жыбайды
Шоорукка элчиликке жиберет. Манастын кабарын мурдатан уккан, азыркы
күчүн өзү көргөн Ш оорук коркуп, алыш кан менен алы жетпесин түшүнүп,
Манастын талабын орундатууну туура табат — динге кири п, өз кы зы
Акылайды баш кы лы п 80 кы з тартуу тартыш ат. М анастар көп олжо менен кайра элине кайты ш ат. Ж олдо келе ж аты п Ж анаалы , К арач деген
түркмөндөрдүн кандарына кез келип, Бакайды н суроосу боюнча Карачтын кызы Көрпаянды ага алып беришет. Манас, Б акай Таласка келип,
жаиланыш ыш ат.
Атасы Алооке кандын Манас колдуу болуп өлгөнүн у ккан Коңурбай
кытайлардын түпкү каны Кары канга барып, атамдын өчүн алууга уруксат бер, Манас менен карм аш ам — деп уруксат сурайт. Кары кан Манаска азыр кармаш кан менен алың жетпейт, алты ж ы лдан кийин Манас өзү
ушул жерге келет, мыктылыгыңды ошондо көрөбүз — деп Коңурбайды
тыйып коёт.
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