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КИРИШҮҮ ОРДУНА 

Бул китепке жайгаштырылган материалдар Сагымбайдын вариантынын академия-
лык бастырылышынын 1-китебинде берилген тексттердин түздөн-түз уландысы — Ма-
нас баатырдын кан шайлангандан кийинки иштеген иштерине байланышкан окуялар. 
Алардын мазмуну Сагымбай манасчы тыкыз байланышта айткан, бирок чынында 
шарттуу түрдө эки темага бөлүп айтууга боло турган эпизоддордо баяндалат. Бирин-
чиси Манас баатырдын он бир дуу-дуга каршы күрөшү, экинчиси Кошой баатырдын 
Жаангер кожонун уулу Билерикти туткундан бошотушу. Тексттерде эпизоддордун ар 
бирин өз өзүнчө атоо жок, манасчы өзү бардык окуяларды жалпы жонунан «Манас-
тын биринчи казаты» (казат эпосто кенири жолуккан терминдердин биринен. Манас-
чынын бул эки эпизодго карата пайдаланышын Манастын эпикалык душман — каа-
пырларга каршы, аларды мусулман динине киргизүү максатындагы согуштары—деген 
маңызда түшүнүүгө мүмкүн. Ошентсе да «казат» басымдуу көпчүлүк учурларда 
негизинен жалпы эле согуш, эпикалык душманга каршы күрөш маанисинде колдо-
нулат) —деп атайт. Бирок ал да жалпы кабыл алынган, же тексттерге тема ката-
рында берилген аталыш эмес, жөн гана кеп арасында эскерилген, шарттуу мүнөз-
дөгү сөз. 

Китепке кирген окуяларды манасчы өзү бир темага кошуп бир ат менен атаса 
да (жалпы эле «Манас» эпосунда чыгарманын мазмунун түзгөн окуя-эпизоддордун 
ар бирине айтылган тема берүү салты жок. Эгер манасчы эпостун өз вариантына 
кирген окуяларын баштан аяк ирээти менен толук айтса чакан окуялар турмак өзгө-
чө мааниге ээ, көлөмдүү чоң бөлүмдөрдү да темасыз эле айта берет. Бирок эгер 
манасчыга угуучулар алдында алардын өтүнүчү боюнча, же өз каалоосу менен кан-
дайдыр бир чакан үзүндүнү, окуяны аткаруу зарылчылыгы туулган учурларда чон-
чоң бөлүмдөр гана турмак майда эпизоддор да мазмунуна ылайык келүүчү шарттуу 
тема — ат менен аталышы мүмкүн. Бирок ал аталыштарды сөздүн жазма адабияттагы 
колдонулган маанисиндеги тема дешке болбойт. Анткени ал аталыштар жеке эле 
шарттуу мүнөздө гана болбостон убактылуу да, манасчы тарабынан өзү аткарып 
жаткан үзүндү эпостогу окуялардын кайсыл жеринен экендигин түшүндүрүү макса-
тында гана пайдаланылат. Мисалы: «Чоң казат» учурундагы баатырлардын жылкы 
тийген жери, же Алмамбет менен Чубактын жол талашканы ж. б.) чынында темасы, 
сюжеттик курулушу жактан айырмачылыктарга ээ болгон эки окуядан турат. Алар-
дын ар бири эпостун мазмундук езөгүнөн нлгертен бери орун алып, чыгарманын 
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идеялык манызынын ачылышында маанилүү роль обңогөн, башка манасчылардын 
варианттарында да кен,ири планда, же кыскартылган үлгүдӨ айтылган, же эч болбосо 
эскерилген «Манастын» туруктуу салттык окуяларынан. 

Жаш Манасты баралына келтирбей кармап, көзүн таэалоб үчүн аттанткан он бир 
дуу-дунун эсепсиз көп колу менен кармашуудан башталып, эпикалык душмандарды 
жецүү, Кайып кандын кызы Карабөрккө Манастын үйлӨнүшү менен аяктаган бнрин-
чи сюжет кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолунун урунттуу учурларынын би-
рине байланышкан окуяларга арналып, мазмунунда кыргыз-уйгур мамилелеринин, 
уйгур баскынчылыгынын издернн сактагандыгы күмөнсүз. Эпизод чыгарманын маз-
мунунан өтө узак убактардан бери орун алып келе жаткандыгына ушул окуянын 
сюжети кыска түрдө мындан 150 жыл чамалуу мурда жазылып, В. В. Радлов 1985-
жылы бастырып чыгарган тексттерде орун алганынан, айрыкча <Кайыптын кызы Ка-
рабөрк кармап алдым талаадан» — деген сыяктуу В. В. Радловдо берилген ыр сап-
тарынын Сагымбай манасчынын вариантында сөзмө сөз кайталанып айтылышы сыяк-
туу фактылардан да даана көрүнөт. 

Кошой баатырдын Бнлерикти ордон кантип бошотуусун баяндоого арналган экин-
чи сюжет да белгилүү манасчылардын көпчүлүгүнүн варианттарында орун алган. 
Эпизоддун кыскача мазмуну В. В. Радлов жазган тексттерде да эскерилет. 

Сагымбай манасчы эки эпизодду, айрыкча анын корутунду бөлүктөрүн тыкыз бай-
ланышта сүрөттөп, эки башка темадагы, өзүлөрүнчө, бири-бирине тиешеси жок баш-
талган жана сюжеттеринин ички курулушу боюнча айырмаланып турган эпизоддорду 
бир максатка —он бир дуу-дуну жеңүүгө ылайыктап айтат. 

Манасчынын бул эки эпизодду тыкыз байланышта айтышы алардын эпостогу 
көөнө катмарлардан экендиги менен түшүндүрүлүшү да мүмкүн. Балким айтуучу чы-
гарманын байыркы катмарына жата турган адамдын эти менен тамактануучу жалгыз 
көздүү дөө, эркеги ит, ургаачысы адам сүрөтүндөгү итаалылар жөнүндөгү сюжеттер-
дин так ушул бөлүмдөрдө кошо айтылышы да кокустук эмес, эпизоддордун теги, ма-
ңызы менен байланышкан көрүнүштөр болушу ыктымал. ' 

Илимий жана башка максаттарда жондотуп айтылган кара сөз түрүндөгү кыска-
ча баяндамаларды эсепке албаганда бул китепке кирген тексттер азыркыдай толук 
түрдө турмак, кыскарган үлгүдө да мурда жарык көргөн эмес. Мындай болуунун се-
бептери эпостун сюжеттик нугунда ал эпизоддордун мааниге эместигинен, же көр-
көмдүк деңгээлинин төмөндүгүнөн эмес, Сагымбайдын вариантынын кыргызча-орусча 
жана төрт томдук кыргызча басылыштарына бөлүнүп берилген көлөмдүн чектелүү 
болгондугуна байланышкан. 

Экинчи китепте жайгашкан тексттерди басмага даярдаганда түп нускалык мил-
детти Сапарбай Сооронбаевдин жазган кол жазмасы аткарды. 

Сагымбай манасчынын вариантын кагаз бетине түшүрүү — жазып алуу учурунда 
чыгарманын башкы окуяларын бир эле убакта эки катчы жазышкан. Иштин уюшту-
руучусу жана жетекчиси эсептелген К. Мифтаков өз эскерүүлөрүндө Ы. Абдыракма-
новдун жазган тексттерин түп нуска (оригинал) —деп, ал эми С. Сооронбаев жаз-
гандарды көчүрмө (копия)—деп атайт. Бирок чынында колдонулган терминдер анча 
так эмес. Анткени манасчыдан Ы. Абдыракманов гана жазып, ал жазылгандарды 
С. Сооронбаев көчүрүп, башка нускасын даярдаса Мифтаковдун айтканы туура бол-
мок. Бирок ал адам өзү күбө өткөн эскерүүлөрүнө жана эки кол жазманы бири би-
рине салыштырганда сөздөрдүн жазылышында эн эле көп айырмачылыктардын бар 
экендигине караганда эки катчы манасчынын айткан ыр саптарын «бир эле убакта 
• 
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жарышып жазышкан» (сөз К. Мифтаковго таандык), б. а. экөө тең бирдей укуктагы 
катчылар, К. Сооронбаевдин кол жазмалары көчурмө (копия) эмес, сөздун так маа-
нисиндеги туп нусканын бири. Анын жазгандарын К. Мифтаковдун көчүрмө деп ата-
шы иштелген иштин маңызына карата эмес, жөн гана биринчи, же негизги катчы деп 
мектептерде бала окутуп, мугалимдик кылып жүргөн, өз учурунун тын делген сабат-
туу адамы болгон Ы. Абдыракмановду атап, ал эми өз окуучусу, али мектепте окуп 
жүргөн С. Сооронбаевди экинчи катчы катары баалагандыктан деш жөндүү. 

Ушул фактылардын негизине таянып Сагымбай манасчынын вариантынын ака-
демиялык бастырылышынын экинчи китеби үчүн түп нускалык милдетти С. Соорон-
баев жазган кол жазмалар аткарышы зарыл деп эсептедик. Мындай бүтүмгө келүү-
нүн бир нече себептери бар. Алардын ичиндеги эн негизгиси — варианттын негизги 
катчысы Ыбырай Абдыракмановдун кол жазмаларында ушул экинчи китепке кирген 
эпизоддордун тексттерн толук эмес экендик — ал адам жазган тексттер 2468-сап менен 
бүтөт да калган окуялардын кол жазмасы жок. Китепке жайгаштырылган материал-
дардын жалпы көлөмү 17037 сап ыр. Демек Ы. Абдыракманов өз колу менен манас-
чыдан жазган тексттер жалпы көлөмдүн өтө эле аз бөлүгүн гана түзөт. Катчынын 
кол жазмасынын калган бөлүгү качан, кандай себептер менен жоголгону, же бүгүнгө 
чейин кайдадыр бар экени бизге белгисиз. Кол жазманын ээси болгон Ы. Абдырак-
манов ал жоголгон материалдар жөнүндө эч жерде эскербейт. Жоголду делген кол 
жазма жоголбой эле катчы Ы. Абдыракманов аларды жазбаган болушу мүмкүн деш-
ке негиз жок. Анткени түп нуска жок болгону менен анын машинкага латын тамгасы 
менен басылган көчүрмөсү бар. Ал көчүрмө отузунчу жылдардын орто чендерине 
таандык деп божомолдоого болот. Бирок болжолду күмөн туудурбай турган факты-
лар менен далилдөөчү документ жок, ошентсе да Ы. Абдыракманов тексттерди өз 
учурунда Сагымбай манасчынын өз айтуусунда жазганы, ал тексттер отузунчу жыл-
дардын орто чендерине — арап тамгалары менен жазылган материалдарды ошол 
кездеги колдонулуп жүргөн латын тамгасына көчүрүү иштери башталганда бар экен-
диги, анын көчүрүмөсү алынганы чындык. 

Экинчи китептеги тексттерди ошол Ы. Абдыракманов жазган кол жазманын, ал 
токтогон жерден тартып анын көчүрмөсүнүн негизинде даярдоого да болот эле. Бирок 
көчүрмөнүн иши көчүрмө. Ошон үчүн андай ишке башка арга болбогондо гана баруу-
га болмок. 

Укугу, денгээли жактан жоголгон кол жазмадан кем турбаган ошондой эле кол 
жазма тургандан кийин басмага даярдалуучу тексттерге ошол түп нуска таяныч не-
гиз болуу туура деп эсептедик. Ошону менен бирге эле жаш катчы С. Сооронбаевдин 
тажрыйбасынын аздыгын эске ала тексттерди басмага даярдоодо сөздөрдүн манасчы 
айткан үлгүгө дал келүүсүн мүмкүн болушунча тагыраак камсыз кылууга жетишүү 
максатынДа Ы. Абдыракмановдун сакталып калган кол жазмасын, андан кийин жогол-
гон тексттердин көчүрмөсүн кеңири пайдаланып, зарыл учурларда эки документти 
бири бирине салыштыруу аркылуу күдүк туудурган сөз — терминдерди тактап, жа-
зылбай калган ыр саптары ордуна кеЛтирилди. 

Китептеги тексттерди басмага даярдоодо эки кол жазманы бирин-бирине улап, 
адегенде Ы. Абдыракмановдун жазгандарын, ал токтогондо ага улай С. Сооронбаев-
дикин пайдаланса да болмок. Бирок бир китепте жайгашкан материалдар үчүн бир 
түп нуска негиз болуу жөндүү деп эсептедик. Анын үстүнө көптөгөн сөздөрдүн чийи-
лиш ыгы-формасында эки катчынын бири биринен айырмалары көп. Эгер эки түп 
нуска болгондо Ы. Абдыракмановдо өзүнчө өзгөчөлүктөр менен жазылган сөздөрдүн 
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С. Сооронбаевге өткөндө башкача формада берилген үлгүлөрү кайра кайталанып, ички 
комментария берилүүчү терминдердин тизмеси бир кыйла көбөбүп кетмек. 

Бул китептеги тексттерди басмага даярдоодо түп нуска деп С. Сооронбаевге 
таандык кол жазмага токтолуу чечиминин дагы бир орчундуу себеби бул болду. 
Сагымбай манасчыдан анын вариантын кагаз бетине түшүрүп жазып алууда демил-
гечи болгон К. Мифтаков, анын ишин улантып, жазууну аягына чейин жеткирген 
катчы Ы. Абдыракманов экендиги илимде кеңири айтылып келе жаткан жана атайын 
адистер турмак жалпы эле илим коомчулугунан тартып, мектеп окуучуларына чейин 
жакшы билген маалыматтардан. Катчылар Мифтаков менен Абдыракманов гана эмес, 
үчүнчү адам да бар экендигин «Манас» изилдөөчү адистерден башкалар анча биле 
беришпейт (чынында Сагымбай манасчынын айткан тексттерин кагаз бетнне түшү-
рүүдө катышкандардын саны үч эле эмес, алда канча көп. Кол жазмалардагы жазуу-
сызууларга — кол тамгаларга караганда биринчи катчы Ы. Абдыракмановго, ошондой 
эле экинчи катчы С. Сооронбаевге да көмөктөшкөн адамдар аз болбоптур. Башка 
кол тамгалар С. Сооронбаевдин жазгандарына караганда Ы. Абдыракмановдун жаз-
гандарында көбүрөөк учурайт. Бирок кээде-кээде гана болбосо ал адамдардын аты-
жөнү, кимдиги жөнүндө маалымат сакталган эмес. Алар такталып, ким экендиги 
илимге белгилүү болсо жеке эле калыстык гана эмес, изилдөө иштеринде да пайда 
келтирилер эле. Бирок андай иш колго алына элек. Бул багыттагы тексттерди басмага 

даярдап жатып көргөн биздин аракетибизден анча майнап чыкпады. Анткени эпосту 
ошол жолку жазуу иштерине тиешеси болгон, же билген адамдардын баары дээрлик 
көзү өтүп кетиптнр, анын үстүнө убакыттын тарлыгы кеңири экспедиция уюштуруп, 
жазуулар жүргүзүлгөн жерлерди бүт кыдырып, эл арасынан билгендерди, ошол иш-
терге тиешеси бар адамдардын укум-тукумдарына суроо салып, териштирүүгө мүм-
күнчүлүк бербеди. Ошентсе да бул эпосту изилдөөдөгү мындан нары көңүл бурулуп, 
колго алынуучу маселелердин катарына жатат). Чынында С. Сооронбаев өзүнүн ошол 
кездеги жаштыгына (мектеп окуучусу экен) карабай кыргыз маданиятына чоң салым 
кошуп, орчундуу милдет өтөгөн адамдардын бири. «Манас» эпосу боюнча анын жаз-
ган тексттери буга күбө. Ошон үчүн С. Сооронбаевдин кол жазмасы атайын изилдөө-
лөрдүн объектиси болууга татыктуу. Анткени андагы ийгиликтер эле эмес, айрым мү-
чүлүштүктөр да бул өзгөчө зор мааниге ээ иштеги өйдө-ылдыйлыктарды, учурдун 
мүнөздүү белгилерин ж. б. айкындоодо ишенимдүү фактыларды берет. Ушуларды эске 
алганда катчы катары С. Сооронбаевди эстен чыгарып коюу калыстык болмок эмес. 
Сагымбайдын вариантынын биринчи китебине негиз болгон түп нуска катары Ы. Аб-
дыракмановдун кол жазмасын пайдалануу ал адамдын зор эмгеги, кадыр-баркын эске 
алганда күмөн туудурбай турган иш эле. Ал эми 2-китепти да жалгыз ошол эле 
катчыга таянып даярдоо калыстыктан таюуга жатмак. Анткени С. Сооронбаев жазган 
тексттер ушул китептеги эпизоддор менеи бүтөт. Кийинки окуяларды жазууга Соо-
ронбаев катышкан эмес. Демек эгер ушул жолу катчынын кол жазмасы пайдаланыл-
баса ал такыр эле катардан чыгып калмак. 

Сапарбай Сооронбаев жөнүндөгү билгендерибиз ал «Манастын» тексттерин жазуу 
ишине катышкан мезгнлдин алкагы менен гана чектелип, өтө эле жупуну. 

К. Мифтаковдун эскерүүсүнө караганда ал Тоңдогу ошол Мифтаков директор 
болуп иштеген мектептин окуучусу, мектеп окуучуларынын арасында элдик оозеки 
чыгармаларды жыйноо кружогунун жетекчиси (мугалимдер арасындагы ошондой эле 
максатты көздөгөн кружоктун жетекчисн К. Мифтаковдун өзү), Сагымбай манасчы-
дан мгостуи тексттернн жазуу чечими кабыл алынып, окуучулар менен мугалимдер өз 

8 

www.bizdin.kg



ыктыяры менен каражат чогултуп, экспедицияга жөнөтүлгөн эки адамдын бири, 
1922-жылдын ноябрь айынын баш чендерине чейин Ы. Абдыракманов экөө Сагымбаб 
менен эл аралап бирге жүрүп, ал айткан вариантты кагаз бетине түшүрүүгө катыш-
кан. Ошол эле жылы ноябрдын баш чендеринде окуусун улантуу үчүн Тонго кайра 
кеткен. Бул катчы жөнүндөгү илимге белгилүү так маалыматтар ушулар менен гана 
чектелет. Катчынын толук өмүр жолу белгисиз, ал турмак анын качан, кайсыл жерде 
туулганы, жакын тууган-туушкандары барбы, болсо кимдер?—деген сыяктуу элемен-
тардык жөнөкөй суроолорго (катчы жөнүндө маалыматтар чогултуу аракетине тос-
коолдук кылган бөгөттүн орчундуусунун бири — анын кайсыл жерлик экенин, ал жө-
нүндөгү маалыматтарды кайдан издөө керектигин билбегенибиз) да жооп жок. Кат-
чыны Тоңдун сыртынан болуш керек эле дегендер да, кээсн Нарын тараптагы Кара-
Үңкүрдөн дегендер да бар. Өзү жөнүндө болсо согушка кетип, кайра келбей калган 
болсо керек деген имиш укканбыз. Бирок алардын баары так маалымат эмес, имиш-
тер гана (ушул китеп жарык көрүп, эл арасына тараса Сагымбайдан текст жазууга 
катышкан аты-жөнү белгисиз башка катчылар сыяктуу эле негизги эки катчынын 
бири болгон Сапарбай Сооронбаевдин кимдиги, өмүрү ж. б. жөнүндө билгендер бизге 
кабар берип, илимдеги бул багыттын кемчилдигин толуктоого көмөктөшөр деген үмү-
түбүз чоң). 

Сапарбай Сооронбаевдин кол жазмасы 22 с м . х ^ б см. форматындагы сызыксыз 
ак кагаздан кол менен тигилип атайын даярдалган, сырты калың картон менен тыш-
талган өзүнчө том түрүндөгү бир дептер. Барактарда жазылып, акыркы бетинде көр-
сөтүлгөн көлөмү 682 бет. Бирок бул такталган сан эмес (барактардын ичинде жаңы-

лыш коюлган, таштап кеткен жерлер бар, алар ар бири өз-өз учурунда белгиленди). 
Кол жазманын барактарына катчы өзү катар номер койгон эмес, тексттер ошол кез-
дердеги мурдатадан кабыл алынып колдонулуп жүргөн ык менен бир барактын эки 
бетине ирээти менен жөн эле жазып, жаңы баракка өтүүдө мурунку барактын аягына 
жааы баракка жазылуучу биринчи сөздү жазып коюу аркылуу жүзөгө ашырылган. 
Бирок бул ык дайым эле так аткарылган эмес — кол жазманын алгачкы барактарын-
да жок. Кыясы катчы алгач барактарга бет коюп эле жазып, анан Ы. Абдыракманов-
дун, же жетекчиси К. Мифтаковдун кеңеши менен жалпы кабыл алынган ыкка өтсө 
керек. Тексттер негизинен кара сыя менен жазылган, бирок кол жазманын аяк жа-
гында көк сыя пайдаланылган беттер да бар. Ар бир ыр сабы өзүнчө жазылып, ки-
бннки сап ага улай, бирок ортосунда ачык калтырылып жайгаштырылып, бир барак-
ка эки колонка берилген. Ошондой ыр саптарынын орун алышы бул түрдө: биринчи, 
экинчи саптар бир катарда, үчүнчү сап ыр биринчи саптын төмөн жагына келсе, экин-
чи саптын алды жагында төртүнчү сап ыр турат ж. б. Ар бир беттеги бир колонкада 
21, эки колонкада 42 сап ыр бар. Бул ченем кээде гана бузулбаса, негизинен басым-
дуу көпчүлүк учурларда сакталат. 

Кол жазмага тышталган калың картонго төрт чарчы болуп кесилген ак кагаз жа-
быштырылып, ага сөздөр жазылган, бирок өчүп калгандыктан аларды окуу мүмкүн 
эмес. «Инв. 3» делип азыркы тамгалар менен жазылган жана аяк жагындагы күрөң 
түстүү карандаш менен «т. 1—2» деген жазуу гана даана окулат. Кыясы бул картон-
го жабыштырнлган ак кагаз, анын бетиндеги жазуулар кибин, материалдарды ирээт-
ке келтирүүчүлөр тарабынан иштелген иштер. Кол жазманын 1-бети катарындагы 

милдетти чатыраш сызыктуу жалпы дептердин бир барагы ойнойт. Ал тексттер жа-
зылган барактарга желим менен жабыштырылып коюлган. Ал баракта бүгүнкү там-
галар менен жазылган Сагымбай. «Манастын балалык жана жигитчилик чагы 1922-ж. 

9 

www.bizdin.kg



жазылган» — делген сөэдөр, кол жазмалар фондусунун штамптарынын тактары, ага 
түрдүү жылдарда жазылган инв. номерлер, даталар бар. Бул барак кол жазмага 
кийин эсептеө белгилерин жазуу үчүн киргизилгени күмөнсүз. Буга карап катчы өзү 
даярдаганда кол жазма ашыкча актай барак калтырылбай эле түздөн-түз тексттерди 
жазуудан башталса керек деп болжолдоого болот. 

Тексттерди жазууда катчы араб алфавитин пайдаланып, ар бир сөздү өзүнчв 
транскрипциялап жазган. Транскрнпциялоо сөздөрдү жазууда зарыл керек тамгалар 
жетишпеген учурда шарттуу белгилер коюп, керектүү тамга жасоо жолу менен эмес, 
сөздөрдүн формалык белгилерин өзгөртүү, өзүнө тааныш болгон үлгүдө жазууга 
аракеттенүү аркылуу жүзөгө ашырылган. Бул аракеттерде алдын ала атайын ойлонул-
ган система, ыкма байкалбайт, буга катчы өзү бнр эле сөздү бир нече түрдө жаза 
бериши да күбө өтүп турат. 

Казак, татар, өзбек сөздөрүнө жакындатуу, чагатай тили деген үлгүнүн элемент-
терин пайдалануу ж. б. көптөгөн ык белгилери жактан С. Сооронбаев жазган текст-
тер Ы. Абдыракманов, К. Мифтаков жазган материалдарга жакын, окшош. Ошон 
үчүн аларга бул жерде кенири токтолуп, мисал, фактылар келтирип талдап олтуруу-
нун зарылдыгы жок деп эсептедик. Анын үстүнө ар бир кызыккан иликтөөчү бул ба-
гыттагы маалыматтарды тексттердин өзүнөн жана аларга берилген ички комментария-
лардан кеңири таба алат. 

С. Сооронбаевдин кол жазмасындагы материалдардан экинчи китепке түп нуска-
лык милдетти 263-беттен баштап 686-беттин аягына чейинки жазылган тексттер ат-
карышты. 

Айрым сөздөрдүн жазылышын, туура манызда берилүүсүн камсыз кылуу, калып 
кеткен ыр саптарын толуктоо, күдүк туудургаи жерлерди тактоо ж. б. учурларда са-
лыштырылып пайдаланылган Ы. Абдыракмановдун кол жазмасы жөнүндөгү кыскача 
мүнөздөмө 1-китепте берилген эле. Ал маалыматтарды кайра кайталоонун зарылдыгы 
жок. Бирок, ошондой эле салыштырылуучу материалдын милдетин Ы. Абдыракманов-
дун кол жазмасынын жоголуп кеткен бөлүгүнүн көчүрмөсү да ойноду. Ошол документ-
тин айрым мүнөздүү белгилерин эскерте кетүү артык баштык болбос деп эсептейбиз. 

Ы. Абдыракманов жазган тексттердин көчүрмөлөрү бир топ эле арбын. Алар 
түрдүү максаттар үчүн түрлүү учурларда машинкага басылган түрдө жүзөгө ашырыл-
ган. Бирок алардын ар бирин даярдоодо түп нуска пайдаланылган дешке болбойт. 
Араб тамгалары менен жазылГан түп нускадан латын тамгасына которуп көчүрүү бир 
жолу иштелип, калган көчүрмөлөр ошол көчүрмөнүн негизиндеги көчүрмөлөр. 

Кайсыл түп нуска качан, ким тарабынан көчүрүлгөнүн так айтуу кыйын, түп 
нускалардын ар кайсы беттериндеги (алардын ар бири өз өзүнчө орун алган жер-
леринде эскерилди) айрым жазууларды зсепке албаганда атайын сакталып калган 
документ, маалымат жок катары. Ошол алгачкы көчүрмөлөрдүн кол жазмалары да 
сакталып калбаган. Кыясы тексттер машинкага басылган соң көчүрмө — кол жаэма-
ларды сактоо зарыл эмес деп эсептелген өндөнөт. Мындай мамилени өз учурундагы 
кетирилген жанылыштык деп эсептөө жөн. Анткени түп нускалардын арап тамгасынан 
латын тамгасына өткөрүлүп көчүрүлүшү жөнөкөй эле бир текстти башка тамга менен 
көчүрүп койгондук эмес, чыгармачылык иштнн көптөгөн элементтери бар, текстоло-
гиялык изилдөөнүн айрым белгилерин ичине камтыган бир топ татаал иш болгон. 
Себеби көчүрмөчүлөр түп нускада кабсыл сөз кандай жазылса ошону так өзүндөй 
кылып гана которуп көчүрүп койбостон, өз вариантын беришкен, б. а. бурмаланып 
жазылган сөздөр азыркы кыргыздардын суйлөө тилине ылайыкталып өз алдынча ко-
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торулуп берилген. Мындай аракеттин өзүнчө жакшы жактары жана ошондой эле 
кемчиликтери да бир топ арбын. Ийгилигин Сагымбайдын вариантынын тексттерине 
алгачкы нштёлген текстологиялык кадамдардан деп эсептөө жөндүү. Анткени туура 
болсо да, болбосо да биринчи көчүрмөчү текст боюнча өз сунушун берген, бурмала-
нып жазылган сөздөрдүн туура окулушу ушундай болуу керек деген үлгү сунуш кы-
лынган. Албетте бул аракеттер максаттуу, илимий принциптерге ылайык, атайын 
ойлонулган ыктар боюнча, тыкаттык менен иштелген жумуш болбогондуктан даана 
көрүнүп турган, ар бир окуган адам маанисин туура чечмелөөгө кудурети жетүүчү 
өтө көптөгөн- сөздөр өз маңызында берилгени менен ошондой эле болжолдуу иштел-
ген, ал турмак түп нускадагы маңыз такыр эле өзгөрүп калган жерлер да аз эмес. 
Кыясы алгач иштелген көчүрмөнү түп нуска менен тыкат салыштыруу, так экенди-
гин териштирүү иштери да болбосо керек, эгер андай аракет жүзөгө ашырылса кө-
чүрмө менен түп нусканын арасындагы айырма азыркыга караганда алда канча азы-
раак болрт эле го дешке негиз бар. Бирок не болгон күндө да алгачкы көчүрмөнүн 
сапат деңгээли ж.өнүндө кесе баа берүү, ал турмак ишенимдүү түрдө ой айтуу да 
кыйын. Себеби алгачкы көчүрмөнүн кол жазмасы сакталып калбаган соң андагы кан-
дай сөз мурда кандай жазылып, кийин кантип өзгөрүп калганын, же баштан аяк ушул 
үлгүдө болгонун айтуу мүмкүн эмес. Ал эми биздин колубуздагы көчүрмөлөр — кө-
чүрмөлөрдүн көчүрмөлөрү. Өз алдынча экинчи, ал турмак үчүнчү, же төртүнчү көчүр-
мөчүнун ролун аткарган ар бир машинистканын да өз алдынча оң же терс мүнөздөгү 
«салымы» болушу мүмкүн экендик өзүнөн өзү түшүнүктүү эмеспи. 

Не болгон күндө да басымдуу көпчүлүгүнүн аты сакталып калбагандыктан илим-
ге белгисиз болгон алгачкы көчүрмөчүлөрдүн «Манас» эпосу боюнча жүргүзүлгөн 
текстологиялык иштердин пионерлери катарындагы маанисин эстен чыгарууга болбойт. 

Жогоруда айтылгандарды эске ала жардамчы таяныч катарында пайдалануу үчүн 
көчүрмөлөрдүн ичинен эң алгачкы үлгүлөрүнөн пайдалануу аракети көрүлдү. Ошол 
алгачкылардын арасынан да өзгөчө толугу жана түп нускага башкаларга салыштыр-
малуу алганда бир кыйла жакын делгени тандалып алынды. Анын жөнү мындай: 
көчүрмөлөрдүн арасындагы толугу жана тагыраак деп эсептелгени тексттерди басты-
рып чыгаруу максатында даярдалган көчүрмөлөр. Биз ошондойлордун ичинен бир 
нече редактор окуган нускасы тандап алдык. 

Нусканын качан даярдалганын так айтуу кыйын. Ошондо да айрым белгилерине 
таянып отузунчу жылдардын экинчи жарымынын ичинде алгачкы көчүрмөдөн көчүрү-
лүп жүзөгө ашырылган дешке негиз бар. Анткени нуска машинкага латын алфавитин-
де басылган, демек бул анын даярдалган учуру болжол менен отузунчу жылдардын 
ичи дешке негиз берет. Сагымбай айткан варианттын араб тамгасындагы кол жаз-
маларын жаны тамгага латын алфавитиие которуу иши билген адамдардын күбө өт-
көндөрүнө жана айрым документтерге (инвентардык китеп ж. б. сыяктуу) караганда 
отузунчу жылдардын орто чендеринен тартып башталган (1935-жылы «Манаска» 
арналган конференция өтүп, ошондон кийин колго алынган деген айрым адамдардын 
эскерүүлөрү белгилүү. Бул маалыматтын негизи бар дешке болот). Машинкага бас-
тырылып даярдалган үч нусканын биринчиси иш экземпляры катары эсеПке алынып, 
бүгүнкү күнгө чейин тексттерди окуу, изилдөө иштеринде пайдаланылып жүрөт. Ки-
йинки көчүрмөлөр негизинен ошол нускадан алынат. Биз пайдаланган нуска ошол ма-
шинкага алгач бастырылгандын 3-үлгүсү. 

Көчүрмөнү бастырууга даярдоо максатында үч редактор: Ө. Жакишев, К. Мали-
ков, К. Сооронбаев окуп чыгышкан жана ар бир бетине кол коюшкан. Тексттерде 
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алар иштеген кыскартуулар, айрым сөздөрдү чийип салып, ордуна башка сөз жазуу-
лар ж. б. редакторлук аракеттер бар. Алардан башка айрым барактардагы ачык жер-
лерге жазылган ошол адамдардын пнкирлери, бири бирине кайрылган ойлору ж. б. да 
кезигет. Редакторлор тексттерде кезиккен түрк, түрк эли, түрк уулулар ж. б. сыяктуу 
сөздөрдү бүт чийип салып, ордуна башка сөздөр жазып чыкканы көзгө урунат. Көчүр-

мөнү пайдаланууда редакторлор чийген жерлер да, өзгөрткөн сөздөр да эске алынган 
жок, алгачкы басылган үлгү гана эсепке кирди. Нусканы редакторлоо окуу аягындагы 
жазылган белгилерге караганда согуштан кийин болгон. Ө. Жакишев тексттерди 
1946-ж. 17-ноябрда окуп бүткөн, ал эми К. Сооронбаев 47-жылы 22-мартта окуп бүт-
түм деп кол койгон. 

Ушул көчүрмөнү башка көчүрмөлөрдөн айырмалап, баасын арттырып турган дагы 
бир белги бар. Ал нусканы Ы. Абдыракмановдун дыкаттык менен окуп чыкканы. Кыя-
сы көчүрмө нуска редакциялык максат менея окулуунун алды жагыида түп нуска 
менен салыштырылып, такталып окулуп чыгуу үчүн түп нусканын катчысыңын өзүнө 
берилген өңдөнөт. Бирок катчы Ы. Абдыракманов көчүрмөнү түп нускага салыштыр-
бай эле жөн гана окуп чыккан (балким буга өзү жазган түп нусканын жоголгондугу 
себеп болгондур. Ошондой эле түп нуска жок экендикти билген редакторлор тексттер-
ди Ы. Абдыракмановго түп нускага салыштыр деп эмес, жөн гана билген адам ка-
тары окуп чыгып, өзү байкаган мүчүлүштүктөрдү оңдоо, тактоолор киргизүү өтүнүчүн 
коюшкандыр). Көчүрмө түп нускага салыштырылбагандык С. Сооронбаев жазган жер-
лер гана эмес, Ы. Абдыракмановдун өзү жазган туп нускадагы тексттер менен са-
лыштырганда да даана көрүнүп турат. Бирок көчүрмөнү тексттерди мыкты билген, 
эсте тутуу жөндөмү адам таң каларлык деңгээлде болгон молдокенин (Ыбрай 
Абдыракмановду өзгөчө сыйлоонун бир көрүнүшү катары улуу, кичүү бүт ызаат кы-
лып ушул сөз — наам менен кайрылуучу эле) окуп чыгышы чоң пайдалуу иш болгон. 
Ал тексттерге киргизген айрым тактоолор (андай көрүнүштөрдүн ар бири өз-өз учу-
рунда белгиленди) ушул китепти басмага даярдоодо керекке жарап, пайда келтирди. 
Ошону менен бирге эле Ы. Абдыракмановдун тексттерге өз колу менен жазып кир-
гизген тактоолору аныкталган чындык катары кабылданган жок. Анткени ал тактоо-
лор түп нускадан алынган, же ошого так таянуу менен иштелген аракеттер эмес, ал 
адамдын жеке пикир-сунуштары гана. Андай сунуштардын чанда-чандасы гана бул 
же тигил ойду айтууда жардамчы таяныч катарындагы ролду ойноду. Анын үстүнө 
ошол молдокенин сунуш-ойлорунун арасында оң баага ээ болмок түгүл манасчынын 
тексттерине орой кийлигишүү катары эсептелүүчүлөрү да аз эмес. Мисалы, ал адам 
тексттердеги жолуккан «аскер» деген сөздөрдү бүт сызып, ар бирин башка сөздөр 
(кол, кошуун, черүү ж. б.) менен алмаштырып чыккан. Ушул түрдөгү «тактоолор» 
гаиа эмес, молдокенин башка жазгандарынын да басымдуу көпчүлүгүнө көңүл бурул-
ган жок. Бирок адам, эл, уруу, жер-суу аттарынын аталыштары, айрым диндик түшү-
нүктөргө байланышкан сөздөрдүн жазылыштары сыяктуу маселелердеги күдүк туу-
дурган жерлерде сөз—терминдердин кайсынысын алууну чечүү зарылчылыгы туулуп 
калган учурларда молдокенин сунуш-ойлору да эске алынды жана пайдасы тийген 
жерлер аз болгон жок. 

? Көчүрмө өзүнчө том катары түптөлүп, картон менен тышталган. Тексттер Ажы-
байдын Айкожону алып келүүгө жөнөгөнүнөн башталып, Манас Карабөрккө үйлөнүгт, 
злине кайткан жерине чейинки окуяларды камтыйт. Көлөмү 573 бет. 

, Тышталган картон теңинен сынып түшүп калгандыктан ага жабыштырылган терт 
чарчы ак кагазга жазылган сөздөрдүн көбү окулбайт, сакталып калган айрым сөздөр-
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дүн үзүндүлөрүнө карап ошол жерде алгач «Сагымбай. Манас 2-том» деген жазуулар 
бар экендигин болжолдоого болот. Томдун сыртына да, ички беттерине да кол жазма 
фондусуна таандык экендикти бнлдирүүчү белги, номер ж. б. коюлган, жазылган эмес. 
Көчүрмөнүн эпосту изилдөө маселелеринде документтик мааниси бар. 

Сагымбай манасчынын вариантынын экинчи китебине кирген текстттерди басмага 
даярдоонун илимий принциптеринде биринчи китептегиден айырмаланган орчундуу, 
атайын кепке алынууга татыктуу болгон өзгөрүү болгон жок. Иштөө процессиндеги 
топтолгон тажрыйбаларды эске алуу менен ишти жөнөкөйлөштүрүү, айрым анча чоң 
мааниге ээ болбогон нерселерге үстүртөн гана кыска токтолуу, же такыр эле сөз 
кылбай коюу ж. б. мүнөздөгү аракеттер гана көрүлдү. Ошондой болсо да мазмун, 
маңызга тиешелүү маселелер ошол түрдө калганы менен китептин формасына, мате-
риалдарды берүү, жайгаштыруу ыгына жата турган айрым учурларды эскерте кетүү 
жөндүү деп эсептейбиз. 

Басмага даярдалган биринчи китепти талкуулоого катышкан окумуштуулардын 
айрымдары биз тексттердин ички комментариялары деген термин менен атап ар бир 
беттин өзүндө тексттердин аяк жагына жайгаштырган текстологиялык талаптарга 
тиешелүү болгон чечмелөөлөр, түшүндүрмөлөр ж. б. материалдар максаты туура бол-
гону менен көлөмү өтө эле арбын экендигинен тексттерди басып кетип, аларды шы-
дыр окууга, жөнөкөй эле кабыл алууга терс таасир тийгизип жатканын айтышып, 
мындан кийинки китептерди даярдоодо ушуларды жайгаштыруунун башка жолун 
ойлонуштуруп көрүү кеңешин беришкен эле. Ошол биринчи китеп басмаканага барып 
түшкөндө да анын кызматкерлеринен мындай китепти терүүдө техникалык жактан 
кыйынчылыктар көп болуп, иш кечээндээри, китептин жарык көрүү мөөнөтү бир топ 
узарып кетери айтылып, башкача ыкта берсе болор бекен? — деген өтүнүчтөрүн уктук. 
Ушуларды эске ала бул китептеги тексттердин ички комментариялары (албетте тер-
мин шарттуу, биз аны тексттерге берилүүчү теорнялык маселелерди да кошо камтыган 
илимий комментариялар деген тема менен берилүүчү материалдардан айырмалоо үчүн 
гана ушул түрдө атадык. Чынында тексттерге берилүүчү комментариялардын баары 
тең принциби жактан илимий негизге ээ жана мүнөзү боюнча илимий комментария-
ларга жатат) ошол тексттер жарыяланган беттердин өзүндө эмес, өзүнчө тема коюлуп, 
жалпы тексттердин аягында, дароо ага улай жайгаштырылды. Мурдагыдай эле бир 
беттеги комментарияны талап кылган сөздөр-терминдер катар номер менен белгиле-
нип, алардын чечмелөө — түшүндүрмөлөрү ошол эле катарда, ар бири өз номери 
боюнча, ар бир бет өз өзүнчө берилгендиктен принциби жактан эч айырма жок, тур-
ган-жайгашкан орду гана өзгөрдү. Мындай ыкма эпостун изилдөөчүлөрү үчүн ың-
гайсыздыктар туудурарын билебиз, бирок азырынча мындан башка ылайыктуу жолду 
таппадык. 

Китептин тиркемесиндеги «Илимий комментариялар» деген бөлүмдөгү материал-
дардын жайгаштырылышы, берилүү ыгы жактарында да айрым өзгөчөлүктөр болду. 

Жалпы эле ушул бөлүмдө орун алган комментариялар мүнөзү жана чечмеленүү 
ыгы боюнча эки топко бөлүнүшөт: 1) сөздүктөр принцибине ылайык түшүндүрмөлөр 
берилүүчү бүгүн пайдалануудан чыгып калган эски сөздөр, башка элдердин тилинен 
кирген сөздөр, же терминдер ж. б.; 2) энциклопедиялык баяндоо ыгы менен кыскача 
жазылган макалалар түрүндөгү баяндоо-чечмелөөлөр берилген терминдер — түшүнүк-
төр. Биринчн китептеги орун алган ушул эки топтогу комментариялардын айрымдары 
экинчи китепте да жолугат. Андай терминдерди мурдагы китепте түшүндүрмөсү 
берилгеи деп эсептеп, азыр комментариялануучу терминдерге кошпой койсо да болор 
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эле. Бирок, ар бир окурмандын колунда китептин экөө теа дароо болобу, болбойбу, 
ошон үчүн ыигайлуулук жагын көздөп китепке кирген тексттердеги комментарияла-
нуу талап кылынат деген терминдерди бүт берүү он, деп эсептедик. Жогоруда эске-
рилген эки топтогу комментариялануучу сөздөрдүн биринчи бөлүгүндөгүлөрү жалпы 
саны жагынан бир топ арбын болсо да алардын чечмеленүүсү бир-эки сөздөн тартып, 
бир-эки сүйлөм менен гана чектелерин эске ала алар мурдагы китепте кандай берилсе 
ошол көлөм — чекте эле берилсе болот деп эсептедик (тактоону, ондоону талап кы-
лынган комментариялар, албетте, жаңыча, өзгөрүлүп берилери өзүнөн өзү түшүнүктүү). 
Ал эми макалалар түрүндө берилген комментариялар бүт кайталанбай, аныктамалык 
мүнөздөгү бөлүкчөсү гана берилип, кененирээк маалымат алууну каалагандар үчүн 
кайрадан кароого шилтеме көрсөтүлдү. Айрым толукталган, кайра жацыдан жазылган 
макала-статьялар ошол жаны үлгүсүндө берилди. 

Китептеги тиркемелердин эн акыркы бөлүмү башка манасчылардын вариантта-
рындагы ушул китепке кирген эпизоддордун кыскача баяндамалары болмок. Ал бө-
лүмдө да биринчи китепте көрсөтүлгөн манасчылар бүт орун албайт, алардын ичинен 
вариантында ушул экинчи китептеги окуялар орун алгандары гана эскерилет да, бул 
эпизоддорду айтпаган манасчылар эскерилбейт. Кийинки китептерде да ушул түрдө 
эле окуя орун алган вариант эскерилип, андагы айтылган окуянын кыскача сюжети 
берилет да, манасчы окуяны айтпаган болсо ал жөнүндө сөз болбой кала берет. 

Сагымбайдын вариантынын ар бир китебин басмага даярдоо — мүнөзү жактан 
коллективдүү иш. 

Жалпы эле басмадан китеп чыгарууда, айрыкча академиялык бастыруу сыяктуу 
өзгөчө дыкаттыкты, тактыкты талап кылуучу, жоопкерчилиги өзгөчө күчтүү иштерде 
чоң-кичине, маанилүү, маанисиз деген иш-аракеттер болбойт. Ошону эске ала бас-
тыруунун принциптери талкууланып жатканда эле менин сунушум боюнча ким эм-
нени иштеди деп бөлбөй, катышкандардын жалпы тизмеси гана берилсин деп макул-
даштык эле (биринчи китеп ошол түрдө кеткен), Бирок ынтымак менен, меники — 
сеники жок, кимдин алы эмнеге жетсе, кимге эмне жүктөлсө, ар ким өз милдетин 
так аткарууга чын дитин коюп аракеттенип, ишти колдон келишинче сапаттуу тез 
бүткөрүү максатын көздөгөн бул аракет-ык өзүн актабады. Нукура кыргыздык психо-
логияга негизделип, кыргыздардын салтына таянган мындай ыктын убакыт-мезгили 
өтүп кеткен экен. 

Буга чейинки «Манас» эпосунун жарык көргөн тексттеринин биз катышкан ки-
тептеринин баары негизинен ушул түрдө иштелсе да бир катар объективдүү жана 
субъективдүү себептердин натыйжасында бул жолу ишти ошол түрдө жүргүзүү мүм-
күн болбоду. Ошону эске ала жана коллективдин айрым мүчөлөрү ким кайсыл багыт-
та, канчалык денгээлде иш алып баргандыгын ачык белгилөө акыйкаттык болор эле 
деген ой айтышкандыктан Институттун дирекциясы да катышып өткөрүлгөн бөлүмдүн 
жыйыны кайсыл теманы негизинен кимдер аткарганын көрсөтүү керек деген бүтүмгө 
келди. Ушуга ылайык бөлүштүргөндө 2-китептин даярдалышына бөлүмдүн кызмат-
керлеринин катышы бул түрдө: тексттерди окуу, басмага даярдоо, ички комментария-
ларды түзүү — С. Мусаев, илимий комментарийлерди жазуу — Р. Сарыпбеков, 9. Аб-
дылдаев, тексттердеги катчылар өзгөртүп жазган сөздөрдүн, эл, уруу, жер-суу аттары-
нын тизмесин илимий-аппаратка даярдоо Б. Садыков тарабынан жүзөгө ашырылды. 
Булардан башка да китеп басмага даярдоодогу түрдүү иштерге М. Мукасов катышты. 
Ар бир бөлүмдүн аткаруучуларынын ишине «негизинен» деген сөз мүнөздүү. Анткени, 
бөлүмдөрдүн аткаруучулары, ишке катышы бар башка бардык адамдар тыкыз байла-
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нышта эле эмес, бирн бирине жардам берүү, көмөктөшүү менен иштештн. Ошон үчүн 
ар бир бөлүмдүн ишинде көрсөтүлгөн аткаруучунун эле эмес, башкалардын да үлүшү, 
эмгеги, салымы бар. Бөлүмдүн аткаруучуларын атап көрсөтүү иштин коллективдүүлүк 
мүнөзүн, коллективдүү жоопкерчиликти жокко чыгарбайт. Иштин жалпы сапатына бүт 
коллектив жооптуу. 

Ошону менен бирге эле даярдалган китептерде кетирилген кемчиликтер болсо, 
алар эн алды менен ушул бастырылуунун принциптерин иштеп чыккан жана жалпы 
редакторлоочунун милдетин аткарып жаткан адам катары бизге тиешелүү экенин, 
китептердеги ар бир бөлүмдүн, ал эле эмес жазылган ар бир статьянын мазмуну, 
мүнөзү, деңгээли биз койгон талаптарга шартташканын моюнга алабыз жана алар-
дын натыйжасы үчүн жооп берүүгө даяр экенибизди алдын ала эскерте кетүүнү да 
зарыл деп эсептейбиз. 

С. МУСАЕВ 
31. 10. 94-ж. 
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МАНАС 

1 Таажы* кийди, кан* болуп1, 
Кызматына турганы 
Кырк төрт жигит жан болуп, 
Аскери токсон2 миң болуп, 
Айтканы журтка дүң болуп, 
Айкожо3 келип бир*4 болуп, 
Көргөн5 душман көңүлү6 

Көөдөн7 кара кир болуп8, 
«Ыслам* динге* салам — деп, 

10 Кебилге кеткен Айкожо 
Келтирип мында алам — деп, 
Үзүлгөнүн9 улаган, 
Жыгылганын жөлөгөн10, 
Айрылганын септеген11, 
Ажыраганын эптеген, 
Алтайлыктын12 элинде 
Акылман, чечен жетпеген, 
Айтканымды бил —деди, 
Түмөнбайдын13 баласы 

20 Абдылда14 атка мин — деди. 
Кызыл алтын дилдеден* 
Жанчыгыңа* сал — деди, 
Кырк миң алтын* ал — деди, 
Ак*15 байгамбар*1® буюрган,17 

Алтын сакал Айкожо 
Анын18 кызматына бар —деди. 
Мусулман*1 болгон элибиз, 
Бузук2 жатыр бейлибиз, 
Азирет* кожом*3 тил алса, 

1 Текстке тиешелүу болгон ички комментарийлер катар номер коюлуп, ушул китеп-
тин «Сап боюнча берилүүчү ички комментарийлер> деген бөлүмүндө ыр саптарынын 
номерлери менен берилди. 
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30 Ак динине* салууга 
Аны баштап келиңиз. 
Кудай* жалгыз, куран*4 чын* — 
Шариятты*5 курасын, 
Шалдайыңкы көп түрк 
Ак бирлигин сурасын!» 
Бармак Кебил жерине, 
Маңгыт, кыргыз элине, 
Айткан менен тил албайт 
Бекер сөздун желине6. 

40 «Бергендин7 колун8 алсын — деп, 
Бендени* жолго9 салсын — деп, 
Ызатын кь&ып туруңуз10, 
Жатык кебиң уруңуз»,11 

Жараган болсо12 мунубуз13, 
Жандырып жолго салыңыз, 
Тебиттен чыккан жол менен 
Жеркенге14 келип калыңыз. 
Турсун15 сүйгөн16 жерине, 
Тутунсун17 түрктүн18 элине. 

50 Бу жердеги элдей бийлебе, 
Бей адеп19 кепти сүйлөбө20. 
Баштап келгин барып — деп, 
Манас айтып шончо1 кеп. 
Жолдош2 алды бир бала, 
Жолго салды Абдылда. 
Абдылда3 минтип аттанат, 
Акыр түбү4 көрөрсүз5 

Ажы бий6 болуп аталат. 
Бара турсун сапарга, 

60 Манасыңда тынчтык жок 
Балкып7 бекер жатарга. 
Аны таштап салыңыз, 
Баштагы он бир кишинин 
Кабарын угуп8 алыңыз. 
Бири Кумул9 канынан, 
Кумулда10 Култаң 11 каны бар, 
Култаң канга караган 
Айланасы эл байы, 
Анжуу12 калмак далайы, 

70 Алты жүз миң жаны бар, 
Ар өнөрдүн13 баары бар, 
Аралары бөлүнгөн14 

Жети бөлмө15 шаары бар, 
Тегеректен16 кабардар 
Төрт17 аяры дагы бар. 
Биринин шаарын Даңгуу — дейт, 
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Жазийра деген жери бар, 
Жети уруу байман эли бар. 
Элинин түбүн1 сурасаң 

80 Суң2 кытай деген кеби бар, 
Саңыроо3 деген шаары бар„ 
Ары жагында жердеген 
Алаткак* журту4 дагы бар. 
Ажыдаар, жыланы, 
Анысын баян кылалы5, 
Адамды көрсө6 өлтүрөт7 

Сан жетпеген куланы, 
Адамдан болгон8 жапайы, 
Ашка-тоАт>9 жыйылган, 

90 Отуз-кырктан10 топтогон11 

Адамдай болгон уланы. 
Аңдап көрсөң12 буларды13 

Күлкү14 билип күлө албайт, 
Эс-акылды ойлонуп, 
Эл ичине жүрө16 албайт, 
Баары бирдей жылаң баш, 
Басып жүрөт17 жылаңач. 
Андан түштүк18 жагында 
Эргежели эли бар, 

100 Эгем* таала* жасаган 
Нечен түрлүү15 жери бар. 
Аяк жакта алардын 
Катыны адам, эркеги ит, 
Кандай сонун кеби бар, 
Жазийрага1 караган 
Сексен миң үйлүү2 эли бар, 
Он бирдин бирин жиберген 
Байкүш деген беги бар, 
Шашкелигин караса 

110 Лоптун3 кара көлү4 бар, 
Бир айчылык барганда 
Ындыстандын5 чөлү6 бар, 
Бери жагына караса 
Муйна тоонун7 бели бар, 
Жети күнү8 жол жүрсө9 

Көйүн10 деген жери бар, 
Көйүн боюн11 жердеген, 
Көптүгүн12 адам жеңбеген 
Илбирс, жолборс13, кабылан 

120 Издегениң табылган, 
Жырткыч айбан14 баары бар. 
Баштагы аты Көкөнө,15 

Койнотто16 Котон17 шаары бар. 
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Адам уулу'8 анда экен, 
Кара-Кыш аттуу19 калаасы, 
А да кытай баласы, 
Арсалаң деген каны бар, 
Жеке өзүнө20 караган 
Жетимнш эки21 шаары бар. 
Арткы четки адамы 
Белин байлап буубаган, 
Өмүрүнүн1 ичинде 
Бир күнү2 колун3 жуубаган, 
Тырмагын типти4 албаган, 
Ж ү з жыл өмүр5 көрсө да 
Боюн сууга салбаган, 
Чокунууга буту*6 бар, 
Чоюндан7 куйган8 куту*9 бар, 
Чуушаңчы деген журту10 бар, 
Ургалы деген тоосу11 бар, 
Бил12, кериктен*13 жоосу14 бар, 
Ашкычы15 деген бели бар, 
Бери жагына келгенде 
Күсараш16 деген көлү17 бар, 
Токонарат шаары бар, 
Будаңчаң18 деген каны бар. 
Алты күндүк19 бери жакта 
Дарыянын жээги20 бар, 
Жээкте21 болгон шаар үчүн22 

Жеркент23 деген кеби бар. 
Ал24 Жеркенди жердеген 
Жер жайнаган эл деген, 
Буршак аттуу25 эри бар, 
Он бирдин бирин жиберген, 
Ойрон26 кылып Манасты 
Өлтүрөм1 деп деми бар. 
Аягы Соосо2 көл болгон, 
Арасы Конко3 бел болгок, 
Анын баарын жердеген 
Анжы кытай эл болгон, 
Бери жагы Намут чөл4 болгон, 
Тоосу толгон5 бел6 болгон, 
Түмөн7, Кашкар, Кызылдын 
Кошулуп8 суусу9 зел болгон, 
Ар тараптан кошулган10 

Саныроо11 деген эл болгон. 
Аягы Күчөң шаары бар, 
Ороңгу12 деген каны бар, 
Ал жиберген бир киши. 
Кашкарда болгон Найзакан, 
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А караган13 канча'жан, 
Отуз14 эки Кашкарды 
Ордосунан башкарды, 
Он бирдин бири ошондо. 
Орток15 тоонун16 оюнда17, 
Улуу18 өзөндүн19 боюнда20, 
Марал-Башы, Долонду21 

Маңгут22 деген олорду23, 
Бозкертик деген каны бар, 

180 Болжолсуз24 кыйла жаны бар, 
Маңгунт аттуу шаары бар, 
Ар тараптан тил алган 
Алты аяры* 'дагы бар. 
Алтай тоонун тарабы 
Он беш күндүк барганы. 

~ Чаркуруш25 деген шаары бар, 
Кырмуз деген каны бар, 
Так өзүнө караган 
Кырк бөлүнгөн шаары бар, 

190 Мурунку26 аты Тазкара, 
Көөнө-Турпан27 атанган, 
Көп жерлерге чаң салган 
Сермуз28 деген каны бар, 
Беш аяры дагы бар, 
Баары бирдей Манастан 
Кабар алган чагы бар. 
Күн чыгышы жагында 
Дагалак деген жери бар, 
Даңгуу кытай эли бар, 

200 Муруну өткөн30 заманда 
Дакы Жунус кан болуп, 
Сурады деген кеби бар. 
Айта бербей арбытып 
Манасыңа эми бар. 
Аярлар кабар алыптыр, 
Ар шаардын баарына 
Айтып дүрбөн1 салыптыр: 
«Ар жагы Алаш2, Каракан3, 
Түрк уулунан4 тараган, 

2Ю Бабасы Ногой5 уругу6, 
Бадышанын7 тунугу8, 
Алтай тоодо9 туругу10, 
Аты Манас бир бала, 
Ага жардам бир Алда*11, 
Жакыптан ошо12 чыгат — деп, 
Жалпайтып тууну13 жыгат — деп, 
Өкүмүң14 алат колуңдан15, 
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: Өзүңөрдү16 аздырат 
Лта-бабаң жолунаң17, 

220 Токсон миң толук18 аскери 
Ар качаң19 ээрчийт соңунан20, 
Желдети болот21 сексен төрт, 
Бет алган жагы кызыл өрт. . 
Кырк акылдаш жолдошу22, 
Кыраан Манас атанат 
Кылымды баскан жолборсу23». 
Уюган24 чаңга киргизбей, 
Урущтун25 жөнүн26 билгизбей, 
Балтыр этин толтурбай27, 

230 Балбан чагын болтурбай28, 
Аңдайлык — деп, алашты29, 
Кармайлык — деп, Манасты, 
Каапырлар муну30 санашты. , 
Аярлардын баарысы 
Кура* көрүп, бал* ачты, 
Жашатпаска Маңасты 
Акылдашып жыйылып, 
Лаанатка* сыйынып, 
Он бир балбан жиберсек, 

240 Ногой уулун1 имерсек, 
Карайлатып алашты; 
Кармасак — деп, Манасты. 
Ушу2 баштан тутпасак3, 
Узартпай башын жутпасак4. 
Он бир балбан жиберсек 
Алып келсе аны — деп, 
Аман калбас жаны — деп, 
Жашатпайлы, соёлук5, 
Жакыптын көзүн6 оёлук7 

250 Он бир дуу-ду* жыйылып, 
Азыр муну тутпасак • 
Ойрон болдук8 кырылып, 
Кармамбайбыз9 журттан —деп, 
Кагылабыз баарыбыз 
Карк алтын куйган буттан — деп, 
Балбанын10 жолго салыптыр. 
Келет деп көбүн11 байлашып, 
Жата турсун каапырлар12 

Көңүлдөрүн13 жайлащып. 
250 Асты барды эки айда, 

Арты барды алты айда, 
. Аягы кетер далайга. 

; , . Кайта барды шаарына, 
Куп келтирип коюптур1 
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Кудайдын калган каарына. 
Бир-бир көзү2 олоюп3, 
Оң кулагы дагы жок 
Кесип салган молоюп4, 
Баарысынын оң колун5 

270 Манжадан кескен чолоюп6, 
Муруну7 жок молтоюп8, 
Баары жарты баш болуп, 
Жаны барды томтоюп9. 
Муну көрдү10 кандары, 
Култаң, Байкүш заңгары11, 
Арсалаң менен Будаңчаң12 

Аларды көрүп болду13 таң, 
Ороңгу14 менен Бозкертик 
Көрдү булар эс кетип. 

280 Кырмуз15 менен Сермуз шаа16, 
Куп17 чочуду18 булар19 да. 
Жоңгар аттуу дуу-дусу20 

Жуда көрдү баары бу21. 
«Бу кордукту22 көргөнчө23, 
Мындай ишке көнгөнчө24, 
Суналык моюн25 өлгөнгө26, 
Аскерди арбын жыялык, 
Азыр Манас чырпык го, 
Чынар кылбай кыялык. 

290 Канга кабар салалык, 
Кап-кайдагы өнөрпоз1 

Аярды2 жыйып алалык. 
Түрк уулуну3 түгөтүп4, 
Түркстанды жүдөтүп5, 
Анан кийин келелик. 
Турандын канын төгөлүк6, 
Арбын черүү*7 алпарып8 

Төгөрөктү9 көрөлүк10!» 
Ошону11 айтып улуктар12, 

300 Урду13 урушка14 барабан. 
Он бир шаар бар экен 
Ооматына15 караган, 
Бир16 жарым жылы кол жыйды, 
Ж ү з он бир миң кол алды, 
Аттанып алып баарысы 
Алтайды көздөй17 жол алды. 
Тууну*18 тууга урдуруп19, 
Айгайы кулак тундуруп20, 
Жүрө турсун жол менен, 

310 Жүз он бир миң кол менен. 
Аны таштап салыңыз, 
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Арстан Манас баланын 
Алда эмне сөзү21 бар 
Кабарын угуп алыңыз. 
Үч-Аралдын башынан 
Каңгар тоого1 таянып, 
Кан көтөрүп2 жүз3 миң үй, 
Жатпады беле жай алып. 
Манжурия журтунан4 

320 Жолой5 аттуу балбаны6 

Тогуз7 жүз төөгө8 чай жүктөп, 
Жолго кирип калганы. 
Төрт айдан бери жол жүрүп9, 
Ангир жолго салганы, 
Булардын душман экенин 
Укпай-билбей калганы. 
Кароолчуга10 капталып, 
Кара-Шаарды бет алып, 
Булар жолго салганы. 

330 Кароолчунун11 бирөөсү12 

Как ушундай13 экен —деп, 
Кабылан Манас балага 
Кабарын айтып барганы. 
Угуп алып эр Манас 
Калкына кабар салганы. 
«Кудайымдын бергени, 
Куюн14 айдап келгени! 
Алданын анык бергени, 
Ажал айдап келгени!» 

340 Аны айтып эр Манас 
Добул15 согуп16 күңгүрөп17, 
Тоо18 көчкөндөй19 дүңгүрөп20, 
Керней-сурнай21 тарттырып, 
Керикке*1 кошун2 арттырып, 
Кырк эки3 миң кол менен, 
Чыбанга барчу4 жол менен 
Азыр жөн0п5 калганы, 
Астын тосо6 барганы. 
Аламанды коюшту7, 

350 Калмак менен кытайды 
Алты — бештен союшту8. 
Жүз токсон төрт9 кишини 
Баарын кырып өлтүрүп10, 
Бүтүрдү11 тамам ишини. 
Жолой балбан калыптыр, 
Жаңгыз уруш12 салыптыр. ' 
Ачбуудан деген аты бар, 
Ал атына караса 
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Айбандан13 башка заты14 бар, 
«Лаат-манат* колдо!»—деп, 
Ыйлап айткан даты бар. 
Он эки карыш казандай* 
Оң колунда15 күрсүсү*16, 
Жылас болгон Жолойдун17 

Буларга айткан бир сөзү: 
«Жашым жаңы жыйырма бир, 
Бурут*18 болбой жерге кир19, 
Эсенкан эсен турганда, 
Эсиңди кудай20 урганда, 
Жалгыз мени көптөдүң21, 
Жолдошумду22 өлтүрүп, 
Канын суудай төккөнүң23. 
Куп силерден өлөрмүн1, 
Эгер өлбөй2 тирүү3 бар болсом4 

Кутулганың5 көрөрмүн6, 
Кумга башың көмөрмүн7, 
Курумдай*8 каның төгөрмүн9, 
Кончтой10 колуң11 сөгөрмүн12. 
Эске албадың жанды — деп, 
Эсенкан сындуу канды — деп, 
Эркексиген буруттар13 

Качан башың ачылып, 
Кандык тийип калды? деп. 
Каным жаткан Каканчын, 
Бадышам14 жаткан Бакбурчун15, 
Байкатайын саа журтум16. 
Жыбырап жаткан Чынмачын17, 
Кеңири шаар Кантонду18, 
Тагалар19 калаа20 , Таңшаң, 
Кара-Куяң, Каспаңды, 
Укпайсыңбы кытайдын 
Дүнүйө21 жүзүн22 басканды. 
Күн жүрүүчү23 жагымда 
Күлдү24 журтум25 Маңгуну26, 
Байын-Коюр жерим бар, 
Бирөөнө миңиң чак келбес 
Сазаңшаң деген элим бар, . 
Уга-көрө олтуруп27, 
Не катылар демиң бар?! 
Куяс дөөдөн1 тараган, 
•Буту2, марал кармаган 
Муртат жапан элим бар, 
Мынча мени таладың 
Неден алган демиң бар? 
Эски Бээжин шаар болсо, 
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Эсенкан эсен бар болсо, 
Керөрмүн3 таңда көхүңдү4, 
Бооруңдан5 алып өтүңдү6, 
Жоготормун7 баарыңды, 

410 Жоботормун8 карыңды, 
Жол кылармын шаарыңды, 
Жоктугуңду9 билбейсиң 
Түрк уулулар10 арыңды. 
Неме койбой11 эркегиң 
Бордоку*12 койдой12 сойбосом14, 
Катын менен кызыңды 
Кан ыйлатып койбосом15. 
Калкыңды койбой кырбасам, 
Катыныңды отун16 кылбасам, 

420' Катын кылып кызыңды, 
Кагармын сенин тишиңди, 
Бүтүрөрмүн17 ишиңди, 
Жолукпай18 жүргөн экенсиң 
Жоготуучу19 кишиңди, 
Бата1 турган жай барбы? 
Башка жактан кол келип, 
Айрып калар бай барбы? 
Какандын калкы каптаса, 
Бурут сенин өзүңдө2 

430 Кутулуучу3 шай барбы? 
Жануп*4 жакта журтум бар, 
Жанупта5-бар канча шаар, 
Култаң, Байкүш дуу-дулар6, 
Арсалаң менен Будаңчаң7, 
Бурчак аттуу дөө бар, 
Көкө теңир*8 ага жар. 
Бозкертик кан, Кырмуз9 бар, 
Сармача балбан эрим бар, 
Санат жеткис элим бар!». 

440 Муну айтып чоң Жолой 
Күрсүсүн10 колго11 күүлөдү12. 
«Атаңдын көрү13 каапыр!»14 — деп, 
Айтты Манас буга кеп: 
«Атың күлүк15 көрүнүп16, 
Аскерден качтың бөлүнүп17, 
Кайратың бар эр болсоң18 

Кайтып келип мага уруш, 
Каның калсын төгүлүп19, 
Кабыргаң калсын сөгүлүп20. 

450 Көптүгүңдү21 айтасың, 
Көпкөрүнө1 шайтаның. 
Элимдин камын жейсиңби, 
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Элсиз киши дейсиңби? 
Жеримдин камын жейсиңби, 
Жерсиз киши дейсиңби? 
Түрк уулу түмөн элим бар, 
Түркстан сындуу жерим бар, 
Азыркы жерим Алтайда2, 
Каиталым жатыр Каңгайда, 

460 Сен, калкыңды айттың мындайда3. 
Уркун4 дайра улук5 суу 
Аягымды уксаң бу, 
Оң тарабым Орол6 тоо7, 
Ошо күндө8 Манаска 
Ойногон9 киши калбас10 соо11. 
Ортосу12 Талас, башы Чүй, 
Олуя-Ата13, чоң Ташкент14, 
Орчун Кокон15, Маргалаң, 
Оро-Төбө16, Самаркан 

470 Бу да менин тууганым. 
Букарда бар канча жан, 
Балык менен Бадакшан, 
Мамырда жаткан канча жан! 
Кайып17 менен Чамбыл бар, 
Кедейим башың чагылар. 
Кебилстан, Кундуз бар, 
Камас, Камыр канча шаар, 
Каңгыраган каапырым18 

Эркексиген' сөзүң1 бар, 
480 Не деп сүйлөөр2 кезиң бар? 

Арбагым Алда3 көтөрсө4 

Алармын алты шаарыңды, 
Айрармын5 элден каныңды. 
Калдайыңды* кагармын, 
Калааңдын баарын чабармын, 
Жаң-жуңуңдун*6 баарысын 
Жайнаган отко жагармын, 
Дуу-дуңдун7 баарын соёрмун8, 
Суң-дуңуңдун*9 көзүн оёрмун10. 

490 Доотайың*11 топко* салармын, 
Мен чыдаймын дегениң 
Чыпкап башын алармын! 
Бээжиниң берен салбасам, 
Бери болсо каапырдан12 

Беш жүз шаарын Злбасам13. 
Кумулдан14 журтуң15 куубасам, 
Типти16 тирүү17 жүрбөйүн18 

Түрк уулунан туубасам! 
Камбылга19 каран салбасам, 
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500 Менин канкор атым курусун20 

Каканчыңыңды албасам!» 
Аны айтып акырып, 
Ат койду21 Манас бакырып. 
Астындагы Ачбуудан 
Аябай камчы салыптыр, 
Айбатынан чыдабай 
Канкус тоону1 бет алып, 
Качып Жолой калыптыр. 
Астындагы2 Ачбуудан 

510 Балтыры бала белиндей, 
Учканы сырттын желиндей. 
Аккула менен закымдап, 
Арстан Манас жакындап. 
Астындагы3 Аккула 
Ж а а огундай кыркырап, 
Туягы тийген таштары 
Туш-тушуна4 быркырап. 
Арам өлгөн5 Ачбуудан 
Аягы менен тик туулган. 

520 Үстүндөгү6 Жолой дөө7 

Атка кылды өкүмдү8, 
Өлөмбү9 деп өкүндү10, 
Мөндүсүн*11 айтып өкүрдү12, 
Байнасын* айтып бакырды, 
Ач кайкаңга жеткенде 
Арстан Манас жаш бала 
Аркага найза матырды, 
Кемердин* четин жапырды, 
Кедейдин шорун13 катырды. 

530 Аркага найза мылгыды, 
Аркан бою муз дагтан*14 

Ачбуудан аты ыргыды. 
Аккула менен токтолуп'*, 
Алышар жоо жок болуп, 
«Кап, сенини!» — айтыптыр, 
Канкор Манас кайтыптыр. 
Өлтүрө2 албай калдым — деп, 
Манас кетти өкүнүп3, 
Өлө4 жазып калдым — деп, 

540 Жолой кетти өкүрүп5. 
Өкүрүп жолго салыптыр, 
Жарадар болуп калыптыр. 
Дагалактын шаарына, 
Кырмуз шаадай6 канына 
Качкан бойдон7 барыптыр. 
«Снздерге чай жеткир — деп, 
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Жарлык кылды каныбыз, 
Жапага калды жаныбыз. 
Бир жүз токсон киши элек„ 
Жалпы өлдүк8 баарыбыз. 
Күлүк экен атыбыз, 
Күлдү кытай журтуна9 

Өтөр10 бекен датыбыз!? 
Менин11 жөнүмдү12 сурасаң13 

Көкө-Ноор14 калмагы, 
Көкө теңир жар болуп, 
Жаным тирүү калганы, 
Жолдошумдун15 баарысын 
Жалгызын койбой жалмады. 
Биздин Турпан1 тоондо2 

Туулуп3 калган мал экен, 
Жаңы асый жашы бар экен, 
Ачбуудан атым болбосо4 

Ажалым анык жетти эле. 
Абийрим анык кетти эле. 
Ач кайкаңдуу5 муз дабан* 
Ашаарымда жетти эле, 
Аркаман ары бир жанчты*, 
Ачбуудан керди арышты, 
Тизгинге колум6 карышты. 
Каргып чыкты карынан7, 
Кашага* бийик жарынан, 
Куйругум8 ысый түштү эле9 

Арканын аккан канынан. 
Какандын калың журтуна 
Балбандыгым билинген, 
Басташканым10 бүлүнгөн11. 
Туулган жерим Чүй12 экен, 
Турган жерим Көкө-Ноор14, 
Бадышалык балбан —деп, 
Эки-Кемин жеримден 
Эсенкан сурап алган — деп, 
Эми1 көрдүм2 кордукту3, 
Көк теңири жар болуп, 
Өлбөй жаным калган — деп. 
Көрдүм каным өзүңдү4, 
Уккун5 арыз сөзүмдү6. 
Алтай тоосун7 жердеген, 
Аты Манас эр деген, 
«Атам Жакып бай — деди, 
Азаматым шай — деди, 
Айтканымды угуп ал — деди,. 
Алың келсе кытайлар 
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Аянбай келип кал — деди. 
Кырамын — деди — баарыңды, 
Уратам — деди — жарыңды, 
Кыламын — деди — каарды, 
Төгөмүи8 — деди — заарды,7 

Канын суудай агызам 
600 Каканчын — деген шаарды!» 

Ушул9 айткан сөзү10 —• деп, 
Ырас айтам өзүм11 — деп, 
Чагып айтты дөө Жолой. 
Кырмуз шаа угуп алганы, 
Куп бир сонун сөз12 экен, 
Айран асыр калганы. 
«Келсин мында Байман» — деп, 
Доргого*1 буйруп2 салганы. 
Топ томолок бирөөсү3 

610 Кирип келди мултуюп4, 
Кулагы жок култуюп,5 

Муруну6 жок кеңкейип, 
Эки бети деңкейип, 
Бир көзү жок олоюп, 
Бир колу7 жок чолоюп8, 
Көөдөндө9 ысык жаны бар, 
Биреө10 кирди сороюп11. 
Ордо толгон көп кытай 
Дүргүп12 тура калышты, 

620 Баарылары жүгүнүп13, 
Таазим кылып салышты. 
Кырмуз шаа кеп айтат: 
«Балам, Жолой — деп, айтат, 
Аты Байман14 балбан — дейт, 
Ачууланса адамдын 
Башын жулуп15 алган—дейт, 
Он балбанды кошчу16 алып, 
Ошол17 Манас дегенге 
Оңдурбайм18—деп, барган—дейт, 

630 Мына ушундай19 жарым жан 
Манас кылып салган — дейт. 
Алты ай болду келиши, 
Айтып кабар бериши. 
Жануп20 ж а к к ы 1 журтуна 
Жуда2 2 кабар салгамын. 
Манаска кошуун*1 барууга 
Даярланып калгамын. 
Эсиңе алып тез бол — деп, 
Аскериң жыйып, кез бол — деп, 

640 Даярдансын колуң — деп, 
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Тазалансын жолуц2 — деп, 
Баатыр, балбан алгын — деп, 
Айтор кыйын, онбойт3 — деп, 
Азыр болуп калгын! —деп, 
Билнндирдим кыйла кеп, 
Бизге да жардам бергин! — д е п 
Түпкү4 атаң Жапас төрөнү5, 
Түрк уулуна6 биз дагы 
Дүмөк7 салып көрөлү8. 

650 Түгөтпөй9 болбойт10 түрк уулун11,. 
Абыдан кууп алашын12, 
Колго тийсе койбоңор13 

Аты чыккан Манасын. 
Талкалаңар14 татарын, 
Кыргын салып кыргызын, 
Бүтүн15 койбо16 катарын, 
Эштек деген эли бар, 
Бузук салып Кашкарга, 
Булгар17 тоого таянып, 

660 Келди деген кеби бар. 
Кыпчактардан угулган18 

Төрө19 Төштүк20 беги бар, 
Түрк уругу дегенден 
Түк койбо деген кеби бар,, 
Мамбай деген шаары бар, 
Маңгыт, кыйба, катаган, 
Түрк, кыргыздын баары бар, 
Ар жагында дарыя1 

Койро2 — Намут бою бар, 
670 Багдатка3 чейин4 түрк уулун5 

Койбойм6 деген оюм7 бар. 
Кайгырба, Жолой балам —деп, 
Эсенкан эсен бар болсо 
Өчүрбөй8 өчүн9 алар —деп, 
Жолойду10 айтып сооротту11. 
Илегерди* алдырып, 
Жаратка дары салдырып, 
Жата турсун Кырмуз12 шаа13. 
Аны таштап салыңыз, 

680 Култаң, Байкүш, Арсалаң 
Булардан кабар алыңыз. 
Бадакшан, Бурчак14, Будаңчаң15, 
Ойлонуп көр аларды. 
Бозкертик16, Сермуз17, Кырмуз шаа1& 

Камданып жатыр алар да. 
Аны таштап салыңыз, 
Абалкынын сөзү19 бар, 
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Жаангер кожо1 дегендин 
Ошо2 кезде өзү3 бар. 

690 Азирети4 Ыйсага5 

Кызмат кылган кырк жылы, 
Жаанга* маалим сөзү бар, 
Байгамбардан бата алган, 
Жаанды кезип жүргөндөн6 

Жаангер болуп атанган, 
Нече жылды ашаган, 
Аз болгондо7, ой тобо ой8, 
Сегиз жүз элүү9 жашаган. 
Шам, Көпөнү10 сыдырып, 

700 Мисир менен Кудусту11 

Бирин койбой кыдырып, 
Көп насият айтыптыр, 
Ары чети Нааран шаар 
Магрубдун жанубу*, 
Мына ошо12 жерден кайтыптыр. 
Туурасына Багдатка 
Турук13 алып аз жылга, 
Коросон14 менен Ыспанды 
Кршо15 басып өтүптүр16, 

710 Үч17 ай жарым жол жүрүп, 
Маймунага жетиптир. 
Бадакшанды18, Балыкты, 
Кыдырыптыр ал жерден19 

Кыргыз, кыпчак калыкты. 
Андан1 чыгып жол2 тартып, 
Аргымакка жүк артып, 
Келди Кебилстанга3, 
Кыштап жатты алты айга, 
Кызмат этти далайга. 

720 Барамын деп Мамбайга 
Жолго кадам салыптыр, 
Жолго жети конгондо4, 
Жолдон5 чыгып Нескара6 

Кожону7 кармап алыптыр. 
Билер болсон бу8 кожо 
Мисирден зайып алыптыр. 
Алганы он беш жыл болгон, 
Бир баланы төрөгөн9, 
Баласы он бир жашында, 

730 Бала-чака, катынын 
Баарын алып жөнөгөн10. 
Жаангерди кармап алыптыр, 
Кырмуз шаа канына 
Алпарып берип салыптыр. 
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Бекер жүргөн11 бей* күнөө12 

Бенденн неге кармайм — деп, 
Коё13 берип кожону, 
Кор тутпайм — деп, ошону14, 
«Катының менен жолдошуң15 

740 Кайда барсан анда бар, 
Карк алтын бооң16 менде бар, 
Карап турсам туптуура 
Душманчылык сенде бар. 
Мындан1 жөнөп барарсың2, 
Мусулмандын3 четине 
Жетип кабар саларсың. 
Жер майышкан4 кол алып, 
Бизге келип каларсың, 

750 Бүлдүрүп5 бүлүк6 саларсың7. 
Колуңдан келсе койбостон8 

Коргондуу9 шаарым аларсың, 
Коё берсем баарыңды 
Козголоңду10 саларсың. 
Балаң мында11 калсын —деп, 
Башкаларың барсын — деп, 
Нескара айткан сөз менен, 
Нече түрлүү12 эс менен 
Кырмуз шаа баланы алганы, 
Он экиде баланы 

760 Кызматына салганы. 
Отун жагып, суу ташып, 
Ошондо13 бала калганы. 
Баласы үчүн зарланып, 
Байкуш кожо арданып, 
Көзүнөн14 жашын тыя албай15, 
Аманат жанын16 кыя албай17, 
Энеси ыйлап кайгырып, 
Эркесинен айрылып, 
Боздоп18 ыйлап кайгырып, 

770 Ботосунан19 айрылып. 
Баласын таштап кете албай, 
Башка шаарга жете албай, 
Кум-биябан1 бир челде2 

Курду дүкөн*3 бир жолго4. 
«Барып келип тургандан5 

Баламдын жайын уксам!» — деп, 
Мекен курду6, жай салып, 
Бекер жолго жайланып 
Ээн7 талаа, эрме чөл, 

780 Табылбаган жалгыз эл, 
Күн чыгыш жагы Кайып-Бел8, 
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Кудайдан тилеп зарланды, 
Кум биябан талаада 
Куруп9 дүкөн жайланды. 
Куп тилеги жеткен соң, 
Кудук10 берди кудурет11. 
Ар качандан12 бир качан 
Ага түшүп13 токтолот14, 
Ага кусур15 айткандан 

790 Адам уулу болгондор16 

Азыр1 ' да өлүп18 жок болот. 
Эригип кожо бир күнү 
Эрмекке карап олтурса19 

Эки-үч келди көгүчкөн20, 
Ошо кудук суусунан21 

Чөлдөгөн22 экен, көп ичкен. 
Көгүчкөн сууну23 көрүптүр24, 
Көп чаңкаган25 кептерге 
Баарына кабар бериптир. 

800 Сан жеткисиз көгүчкөн 
Жана келип конуптур1, 
Жалгыз жаткан Жаангерге 
Жакшы эрмек болуптур2, 
Жан жактары кептерге3 

Санат жеткис толуптур4. 
Күндө кожо жем чачып, 
Көгүчкөндү5 багыптыр, 
Ошол6 үйдү7 бакалап*, 
Уяларын салыптыр, 

810 Ошо8 жердин өзүндө9 

Жети жылы калыптыр. 
Аңдабайды нааданы, 
Акыр заман адамы, 
Насип айдап, туз буйруп 
Барып көрсөң10 сен аны 
Күндүн көзүн байлаган, 
Көптүгү11 курттай жайнаган 
Көгүчкөндү12 көрөсүң13, 
Эки булуң14 болсо да 

820 Бирөөнө15 жем алып, 
Көгүчкөнгө бересиң16. 
Эгер17 бербей өткөнүң18 

Бир балааны көрөсүң19, 
Эгер аман калганың 
Ат-тонундан20 айрылып, 
Анан элиң көрөсүң, 
Анык кусур Кылгандар 
Эч болбосо ажалдан 
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Элүү күн мурун21 өлесүң22. 
Жеркенден1 ары өткөндө2, 
Сегиз күндүк жеткенде 
Улуу өзөн3 кеткен жолу4 бар 
Кумулга5 барып урунган8, 
Жолдун7 бирөө8 жана да 
Котонду9 көздөй бурулган10. 
Кумга кылган ырабат* 
Кумарайым бадыша 
Кудаанын ысмын жат алган, 
Кыяматка жеткенче 
Кумарайым аталган. 
Өткөн11 кеп дебей көнүңүз12, 
Ынабаса көңүлүң13 

Өзүң14 барып көрүңүз15. 
Жети жыл жатып кожоңуз16 

Жер кучактап ыйлады, 
Ыйлап жашын тыйбады. 
Келди Кызыр* кашына, 
Ырайым этти башына: 
Ыйлабагын балаңа, 
Сенин зарлыгың жетти Алдаңа17, 
Ан үчүн келдим мен сага. 
Түбү түрктүн18 уругу, 
Каракан болгон улугу19 

Караканга20 караган, 
Датаган болуп тараган, 
Жыйырма жети жашында, 
Дөөлөт21 кушу22 башында, 
Атасы мурун бай болгон, 
Ар өнөрү23 шай24 болгон, 
Асылган душман жай болгон, 
Арзым* Кошой1 атанган, 
Андан эки бала бар болгон. 
Чабылып кетип2, жөөткө*8, 
Арзым Кошой башында 
Жамандык түшүп4 башына, 
Жардылыкта көп жүргөн5, 
«Жараткан берер!» — деп жүргөн, 
Дарыядан жаянды 
Сазан балык ордуна6 

Сууруп7 алып жеп жүргөн, 
Билсем кебим ушу бар, 
Бир-экинин үчү8 бар*, 
Ушу күндө9 Кошойдун10 

Бир өзүнүн башында 
Миң балбандын күчү11 бар. 

www.bizdin.kg



Бар —деди,— ошо балбанга, 
Жайлаган Кундуз, Талканга. 
Мусулмандын12 бөкөсү*13, 
Жардам кылган көп жанга. 

880 Сабыр кыл — деди — кудайың14, 
Айттым анын куп жайын. 
Кызыр жолго салганы, 
Кумарайым бадыша 
Кубанган бойдон калганы. 
Зарыгып кумда15 көп жатып, 
Сатып ичип-жеп жатып 
Азайган экен дүйнөсү16. 
Атын оңдоп17 миниптир, 
«Алда!» — деп, жолго кириптир, 

890 Кашкар кирип бакалап, 
Атын бүгүн1 такалап, 
Бычак2 салды ыдыраң*3, 
Ополдун4 оюн5 кыдырган. 
Ашып өтүп6 Кызылды, 
Сапар кылды Узунду7, 
Нургаптын жолун8 басыптыр, 
Санамар тоосун9 ашыптыр, 
Талкандын түзүн10 басыптыр, 
Кундуздагы Кошойго", 

900 Кумарың жетти ошого12. 
Канык экен атына, 
Кан кожо деген затына. 
Угуп жүргөн кулагы, 
Ушуга кызмат кылсам! —деп, 
Ынтызар экен бу дагы. 
«Кандай түрлүү келдиң?» — деп, 
Жайы-көйүн сурады. 
Азилим* Ыбырайымдан, 
Бани Ысырайыл баласы,* 

910 Башында туулган жерибиз 

Мамырлуу*13 Мисир калаасы. 
Жаангер кожо аталдым, 
Азирети Ыйсадан 
Нак өзүнөн14 бата алдым. 
«Акыр заман* байгамбар* 
Анын жүзүн15 көрсөм16 — деп, 
Ак буюрганга17 көнсөм18 — деп, 
Үмөт*19 болуп ага да 
Бери болсо беш жүз жыл жүрсөм»1—деп, 

920 Ан* азирет байгамбар 
Андан да дуба алганмын, 
Аның үчүн бу жашка 
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Карыбай келип калганым. 
Как ушул күндө, эр Кошой, 
Кара тоодон2 чоң болду 
Капалык менен арманым! 
Көросонго барсам,— деп, 
Козголбой3 жатып калсам — деп, 
Оюма алып4 ошону 

930 Жолго кадам салганым, 
Арадан алты жыл өтүп5, 
Кебил келип калганым. 
Кебилден чыгып Мамбайга 
Бара жаткан жолуМдан6, 
Байкасам арбын шорумдан7, 
Нескара8 деген эр экен9, 
Эки миң аскер кол менен 
Жер чардаган неме экен, 
Кытайдын элин аралап, 

940 Бара жатсам бааналап, 
Нескара10 кармап алганы, 
Алып жүрүп11 далайга 
Далбушуң деген шаарына, 
Кырмуз12 шаа деген канына, 
Алып барды өзүмдү'-3, 
Улугуна14 барган сон 
Узарттым мен да сөзүмдү. 
Биринчи каны Эсенкан, 
Экинчи каны бул экен, 

950 Маңгү кытай уулу экен, 
Айтсам укпай сөзүмдү, 
Өлтүрбөдү1 өзүмдү, 
«Өзүн2 тирүү коём3 — деп, 
Душмандык4 кылса баласын 
Туура ошондо5 соём — деп. 
Жанын тирүү коём — деп, 
Жамандык кылса баласын 
Так ошо күнү6 соём!» — деп, 
Баламды керүү*7 алганы, 

960 Башым катып калганы, 
Ушундай8 экен Алданын9 

Бу дүнүйө жалганьт! 
Быйыл жети жыл болду, 
Ичкерип мойнум10 кыл болду11, 
Жарык дүйнө түн болду11, 
Сени издеп чыкканым 
Таамай кырк төрт12 күн болду. 
Себеп болсо сенден—деп, 

• Жардам болор13 менден —деп, 
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970 Жэраткандын сакчысы — 
, Кызыр кабар берген — деп, 

Кыдырып издеи келдим —деп, 
Жалгыз көргөн туягым, 

. Капа болуп өлдүм!»14 — деп, 
Кан кожо кабар салганы. 
Угуп алып эр Кошой 
Айран азыр калганы. 

. «Каканчындын калкы экен, 
Качандан угам1 кабарын 

980 Кан болгон Кырмуз алп экен, 
Баргандардын баарысын 
Башын жуткан салты2 экен. 
Ңескара эри бар деген, 
Нескаранын өзүндө 
Жетимиш дөө жар деген. 
Ажына*-жини* алтымыш, 
Азезили* сегиз дейт. 
Уктум3 эле мурунтан4, 
Урушканын куруткан5 

990 Дагалыктын шаары — деп, 
Аңда арбын турат дейт, 
Аярлардын баары—-деп. 
Жолдон чыгар жоосу6 көп, 
Алдымдан чыгар аяр көп. 
Атасынын7 көрү8 каапырга9, 
Айнып коркуп10 калбайын 
Анжңлык кытай жакырга!» 
Муну айтып эр Кошой 
Кебилстан11, Сарсаңдан, 

Ю00 Шымал12 жагы Боспундан, 
Аягы Маймын, Карстандан 
К а л к к а кабар салыптыр. 
Алтымыш миң кол алып, 

. Ахтанып чыкты бер жакка 
Дагалды көздөй жол алып. 

^ Басып өтүп Нургапты13, 
Ашып өттү14 Кызылды, 
Кадамы15 жеткен жерлери 
Кара ташы бузулду1. 

1010 Камап түштү2 Кашкарды, 
Каижардагы Найзакан, 
Түндө3 келип эр Кошой 
Найзаканды кайсады. 
Кабарсыз басып калганы, 
Кырк миң аскер кол келип, 
Кыргынды кыйла салганы. 
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Түн боюнча4 барганы, 
Түккап* басып калганы. 
Калмактын баарын кармады, 
Каршы-терши байлады, 
Мен кытаймын дегендин 
Немесин койбой жайлады. 
Качырын5 сайга туйлатып, 
Катын-кызын ыйлатып, 
Чулдурлатып кытайды, 
Дунганданмын6 дегенин 
Уруп-согуп кыйратып. 
Өзүбек7, сарты бош калды, 
Өзгөчө8 кыйла олжо9 алды. 
Казак, кыпчак, кыргызды 
Кароолуна10 тургузду11. 
«Кытай келсе келсин —деп, 
Келгени менден өлсүн!»12 — деп, 
Колду13 Кошой баштаган, 
Дүйшөмбүнүн14 түнү15 экен 
Түк койбой чаап таштаган. 
Катыны көп, кызы арзан, 
Кармап алган жигиттер 
Каалаганын кылыщып, 
Көңүлдөрү1 тынышып. 
«Ой-ай аке, нетти? — деп, 
Жаным чыгып кетти!» — деп, 
Ургаачы накыш салышып, 
Угуп калган карыя2 

«Ургаачыга катылба, 
Алданын каары толот3 — деп, 
Жолуң болгур4 тийчү эмес, 
Жолго кесир болот!»—деп, 
Жаман ишти кылдырбай, 
Жанынан алыс жылдырбай, 
Бей жооп5 үйгө6 киргизбей, 
Бекер жолго жүргүзбөй7, 
Кырк миң аскер шаарда, 
Жаздын алды баарда*, 
Амал сүбүр*8 айында, 
Жыйырма миң аскери 
Намуттун9 улуу10 сайында. 
Урушуп11 еткөн мурунку эл, 
Укканыңдын12 баарысын 
Ошондой13 — деп, дайында. 
Жетип Кошой келет — деп, 
Жеркендин жолун кармады. 
Басып кытай келет — деп, 
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Мангунт жолун кармады. 
Алиги Кошой балбаны 
Кырмуз канга барууга 
Даярданып14 калганы. 
Алда* берген багы бар, 
Алиги Кошой балбандын 

1070 Аярлыгы дагы бар. 
Кылымга салмак убара, 
Кытайча болду думана. 
Барамын — деп, Даңгууга 
Даярданып калыптыр. 
Арууке деген зайыбы 
Аны билип алыптыр. 
Катыны келип кеп айтат, 
«Катыгыраак жоо1 эле, 
Кантесиң аны? — деп, айтат 

1080 Мангунттан2 өткөн жолуңда3 

Жыпжылаңач башы бар, 
Сегиз-тогуз жашы бар, 
Жылаңаяк, жылаң баш, 
Көйнөгү4 жок жылаңач 
Бала келип калар — деп, 
Жолуңдан5 чыгып алар — деп, 
«Чүкөң6 болсо бергин!» —деп, 
Жоболоңго7 салар —деп, 
Чылбырга колу жетер —деп, 

1090 Колу тийсе чылбырга 
Аты-тонуң8 баарысы 
Күйүп-жанып9 кетер — деп. 
Сака, чүкө10 салып бар, 
Аз болгондо бир чейрек* 
Арбыныраак11 алып бар. 
Андан өтүп барасың, 
Аккан дайра суу болор12, 
Ар тарабы там болор, 
Оокат1 кылып өзүнчө2 

1100 Басып жүргөн жан болор. 
Этекке салып тезегин, 
Колуна алып кумганын, 
Бир катынды көрөрсүң3 

Жол боюнда турганын. 
Тарамыш сураар өзүңдөн4, 
Кабар ал менин сөзүмдөн5, 
А да катын аяры, 
Ааламды бузган кыяры. 
Адырга чыгып кийик ат, 

1110 Алты күнү күйүп6 жат. 
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Адырлардан аркар ат, 
Тарамышын жыйып ал, 
Тарамыш сурап турганда 
Оолактан7 туруп8 берип сал9. 
Колу тийсе кокустан, 
Колундагы10 кумганы 
Жарты көлдүн11 суусу12 бар, 
Баарын куюп турганы, 
Төгүп13 ийсе кокустан 

1120 Карк болосуң14 көлүнө15. 
Кайта көрбөй16 элиңди, 
Бүктөйт17 минтип белиңди, 
Унутпагын кебймди! 
Чүкө бер деген баланын 
Жүгүрүп18 сага19 келгени 
Сени өлтүрүп20, шол жерде 
Чүкөндү21 алам дегени. 
Аркар, кулжа атыңыз, 
Алты күн токтоп1 жатыңыз. 

1130 Ар кандай иш кылсаң да 
Аларга жетпейт датыңыз. 
Мурунку2 келген балага 
Бурулуп3 жүзүн караба, 
Бир бирден чүкө атып өт, 
Чүкөнү4 арбын алуучу5, 
Саларына койну6 жок, 
Кыларына ойну7 жок, 
Батыра албай8 чүкөсүн9, 
Бала ошентип10 жүдөсүн11. 

1140 «Аке, чүкөңдү алгын — деп, 
Батыра албай калдым» — деп, 
Чүкөңү12 берсе албагын, 
Капилет болуп калбагын. 
Ал чүкөң — деп, турганда 
Оң колунан13 кармагын. 
Алың келсе аларсың, 
Ажалың болсо өлөрсүң14. 
Агер тирүү15 бар болсоң 
Сегиз жашта баланын 

1150 Ар өнөрүн16 көрөрсүң! 
Ар жагында катындын 
Тарамышын берерсиң. 
Көи алган соң тарамыш 
Тамашасын көрөсүң! 
Амандашып катыны, 
Аттанды Кошой баатыры. 
Келген жагын карасаң 
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Кел-Тайлактын адыры, 
Отуз аркар, беш кулжа1 

1160 О жерден атып алганы. 
Тарамышын тартышып, 
Сака, чүкө артышып, 
Төртүнчү2 күндө эр Кошой 
Маңгунттан3 өтүп алыптыр. 
Эки жакта талы бар, 
Эгинчинин баары бар, 
Карап турса көз жеткис 
Калдайган калың шаары бар, 
Каалагандын баары бар. 

1170 Көчөдө4 бар көп бала 
Көрдү Кошой таңданып, 
Арык суусун5 бойлошуп6, 
Ашык* атып ойношуп7, 
Алиги Кошой баатырды 
Думана деп ойлошуп8, 
Мазакташып калышты, 
Баары күлкү салышты. 
Баатыр Кошой абаңыз 
Байкап өтөт9 ар ишти. 

1180 Жолго Кошой салыптыр, 
Кере түштүк* барыптыр. 
Кез алдынан бир бала 
Жылаңач чыгып калыптыр. 
Жылаңаяк, жылаң баш, 
Көйнөгү10 жок жылаңач. 
Кошой бүгүн келет — деп, 
Жолун тосуп электеп, 
Жүргөн экен жол тосуп.11 

Кошойго калды жолгошуп,1 

1190 Эки чүкө, бир сака 
Колуна2 кармап алыптыр. 
«Ой думана, көргүн3 — деп, 
Чүкөң болсо бергин!» — деп, 
Жолдон бала чурады, 
Кошойдон чүкө сурады. 
«Аяр экен каапыр — деп, 
Аңдыган экен акыр,— деп 
Кырмуз шаанын аяры, 
Айтат экен атайын 

1200 Күңгөй4 деген баатыр — деп, 
Чантуунун* иши кыйын деп, 
Кошой келип кол менен 
Чаң салар кези бу жыл» — деп5, 
Күңгөй аяр кез болду, 
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Кеп айтышы тез болду. 
Жеткпрбеди балага, 
Желип-жортуп6 бастырып, 
Кошой өнөр7 баштады, 
Жол боюна8 чүкөнү9 

Бирден-бирден таштады, 
Бала тере баштады. 
Токтолбостон10 эр Кошой 
Ат чабым жолго барыптыр, 
Артынан бала жүгүрүп, 
Жакын жетип калыптыр, 
«Думана сага жеттим — деп, 
Батыра албай чүкөңдү 
Жүдөп11 азыр кеттим —деп, 
Алгын — деди, ашьгкты*, 
Абыдан ойлоп1 кастыкты. 
Балага Кошой келгени, 
«Кана чүкөм?»2 — дегени. 
Камындырбай баланы, 
Баатыр Кошой барды да, 
Оң билекти кармады. 
Кармабаса билегин, 
Катаган Кошой баатырдын 
Кадыр* Алда кудурет* 
Кабыл кылды тилегин, 
Колундагы оң сака 
Ошону менен атчу экен, 
Ар канча3 дөө болсо да4 

Талкаланып жатчу экен. 
Замбиректин огундай5, 
Ж е жазайыл*6 мылтык тобундай*7 

Ок болуп ойрон салчу экен. 
Ар кандай бөкө8 болсо да 
Ойрон болуп калчу экен. 
Оң колдон9 Кошой алыптыр, 
Жулуп алам колун10 — деп, 
Тополоңду11 салыптыр. 
Жолборстон12 бала күчтүүрөөк13, 
Жол боюнда алышты, 
Кошойго кылды ар ишти. 
Оң колдон Кошой алганы, 
Оруногон14 бир чынар 
Терек боло15 калганы. 
Жерди тээп эр Кошой, 
Тамыры менен суурултуп1, 
Жерден сууруп алганы. 
Каарданып бул аяр 
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Кара чаар кабылан — 
Жолборс боло калганы. 
Кармап Кошой кулактан 
Көтөрүп жерге салганы. 
«Жутмак элен Кошой» — деп, 
Көпкөк темир кийинген 
Жигит боло калганы. 
Эр Кошой каршы турушту2, 

1260 Эки күнү, бир түнү 
Кошой буга урушту3. 
Экинчи түнү4 кеч болуп, 
Күүгүм5 кирер кез болуп, 
Күн чыгыштын жагынан 
Түн карасы чыгыптыр, 
Кайраттанып эр Кошой 
Көтөрүп уруп6 жыгыптыр. 
Кара дайра каны бар, 
Калабалуу7 каапырдын 

1270 Кара суунун8 боюнда, 
Кантар тоонун9 оюнда10, 
Кара жыгач башында, 
Кара куш болгон жаны бар. 
Абакең Кошой жыкты да, 
Көөдөсүнө11 чыкты да, 
Кол-аягын байлады. 
Астындагы сары аттын 
Соорусуна12 жайлады13. 
Бөктөрүнүп1 алганы, 

1280 Бөрү2 жолдуу*3 эр Кошой 
Кара суу4 көздөй салганы. 
Күнгөй5 аяр кеп айтат: 
«Не кыласың, сен Кошой? 
Көп болгондо өлтүрүп, 
Кесерсиң менин башымды, 
Кырк жашка жашым жеткенде, 
Келтирерсиң кайтадан 
Жыйырма беш жашымды. 
Миң кишилик күчүң бар, 

1290 Билем сени мурунтан, 
Сага окшогон6 заңгардын*7 

Бир кыйласын куруткан, 
Атым Күнгөй дөө —• деди, 
Сага окшогон балбандын 
Далайын кылган жөө»8 — деди. 
Башы-көзүн тумчулап9, 
Барган экен эр Кошой 
Кара суунун боюна, 
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Каңдак тоонун10 оюна11. 
1300 Калың кара жыгачты 

Аралап Кошой барыптыр, 
Ар жыгачтын башына 
Аңгарып көзүн салыптыр. 
Карап турса бир жерде 
Экөөнүн12 бою13 теңешип, 
Олтурган14 экен кеңешип, 
«Катаган Кошой келер —деп, 
Кармап алып Күңгөйдү, 
Жазайын жыгып берер — деп, 

1310 Кол-аягын бек байлап, 
Кордук1 менен келер — деп, 
Сенин башыңды жулуп алар—деп , 
Күңгөй дөө өлүп2 калар!» — деп, 
Олтурган экен ал экөө3. 
Баатыр Кошой угуптур4, 
Байкап сөзүн5 туруптур6. 
Астындагы сары атты 
Асып Кошой байлады, 
Асынганы Чаар бараң*7 

1320 Кырып, жышып, майлады. 
Отун8 жагып белендеп, 
Күтүп9 түрдү10 эр Кошой 
Жарыктык качан келер —деп. 
Таң саргарып көрүндү11, 
Абыдан жарык болсун12 — деп, 
Күтүп туруп эринип, 
Ал аңгыча жарыкта 
Кара куш экөө көрүндү. 
Чаар бараң бетке алганы, 

1330 Эки кара кушу — деп, 
Өлүүчү13 жери ушу14 — деп. 
Канаттын жапкыч мүрүгө15 

Эр Кошой ирмеп ийгени, 
Чоргодой16 болгон кызыл чок 
Казанчыкка* киргени. 
Ооз17 оту18 жарк этип, 
Мылтык үнү19 тарс этип. 
Кой боорундай1 ажал* ок 
Кушка2 тийди шак этип, 

1340 Кара жыгач башынан 
Куш3 кулады жалп этип. 
Бир буттай ок тийип, 
Калган экен быркырап. 
«Кагылайын, кан Кошой 
Кыя көрбө жанымды!» — 
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Күнгөй балбан чыркырап, 
Артылып туруп атына 
Алда канча жалынды. 
Баатыр Кошой барганы, 

1350 Бая жарадар кара куш 
Башын үзүп4 салганы. 
Лайла малум*—деп, 
Күңгөй өлүп калганы. 
Чакыр-чукур5 чаң болду6, 
Кандай аяр өлдү7 — деп, 
Калайык билип таң болду. 
Күңгөйдү Кошой сойгону8, 
Чын шаарына бет алып, 
Атка камчы койгону9. 

1360 Кошой жолго салыптыр, 
Эки күнү, эки түн 
Арадан10 өтүп калыптыр. 
Баатыр Кошой бабаңдын 
Ар нерсе бар оюнда, 
Аккан суунун1 боюнда 
Терскен жеген төө2 жүрөт, 
Ал төөнүн3 жанында 
Бир катын басып жөө4 жүрөт. 
Бир жеңин кийип алыптыр, 

1370 Бир жеңини кийбеген. 
Баатыр Кошой байкаса 
Күлүгүрөөк5 көрүнөт6 

Аягы жерге тийбеген. 
Баатыр Кошой кеп ойлойт7, 
Анык аяр ушу экен, 
Жолугайын8 — деп, ойлойт. 
Жакындап Кошой барганы, 
Катын көзүн салганы, 
Кошойлугун9 билиптир, 

1380 «Ажал айдап келди!» — деп, 
Арсаң-арсаң күлүптүр10. 
«Сен, эл кыдырган думана11 

Эртеден кечке убара, 
Канжыгаңда тарамыш, 
Биз бир карып бечара, 
Кайыр кылып караңыз, 
Тарамыштан бер — деди, 
Жакын, бери кел!» —деди. 
«Чечип алгын катын — деп, 

1390 Үркүнчөөк12 менин атым» — деп, 
Оң жагын Кошой салганы, 
Катын колун сунарда 
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Колундагы чайдоосун* 
Колунан Кошой алганы. 
«Кой, чайдоосту1 алба!» — деп, 
Кошойдон2 келип талашты. 
Колдон Кошой бербеди, 
Мин, кишилик күчү бар 
Баатыр Кошой бабаңды 
Бир кишидей көрбөдү3. 
Кошой аттуу, катын жөө4, 
Жакадан Кошой алганы, 
Ж а а л ы келип калганы, 
Ачууланып абаңыз 
Ал катынды көтөрүп, 
Ташты көздөй салганы. 
Талкаланды түк калбай, 
Өлтүрдүм! —деп, турса да, 
Бащкача сонун иш болду, 
Он алты жашта кыз болду. 
Абакеңиз Кошойго, 
Азап салды ошого. 
Азап болбой5 не болду, 
Апсун* окуп, дем салды, 
Абакеңиз Кошойдун 
Эки көзү жоголду6. 
Кайсаңдап Кошой калганы, 
Калбаны катып салганы. 
Кошой колун сунганы, 
Колдон чыгып кумганы 
Көлкүлдөгөн7 көл болду, 
Көз жетпеген сел болду, 
Кошой абаң не болду?! 
Койгулашып туруптур, 
Кайсалактап эр Кошой 
Эки колун сунуптур1, 
Бел бөксөдөн2 суу чыгып, 
Сууда Кошой туруптур. 
Катын тийди колуна, 
Тартып Кошой алганы, 
Төбө3 чачтан кармады, 
Астындагы сары аттын 
Өмгөгүнө4 салганы. 
Кумарайым баашанын5 

Шондо6 бир тийди жардамы. 
Аллооки акбар*7 — деп, келип, 
Кошойго бир дем салганы. 
Абаңдын көзү ачылып, 
Алдыдагы сулуу8 кыз 
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1440 Жүргөн экен асылып, 
Суу жоголуп9, жер кургап, 
Кошойдун көзү ачылып, 
Алты күнү, алты түн 
Күрөш10 кылды бүпбүтүн11. 
Алиги кыз-аярдын12, 
Ороңгунун13 сиңдиси 
Кубангер14 деген кар*15 зкен. 
Бир өзүнүн16 башында 
Тогуз жүз токсон сегиз балбандын 

1450 Баарынын күчү бар экен. 
Күрөштү17 Кошой салганы, 
Дин ыслам балбаны 
Миң балбандын күчү бар, 
Абакеңиз эр Кошой 
Алы-күчү толуптур, 
Алты күн тамам болуптур, 
Кыздын чачын буруптур1, 
Чаткаяктан кол салып, 
Көтөрүп жерге уруптур2, 

1460 Көөдөнүнө3 чыгыптыр, 
Тил сүйлөөгө4 келтирбей, 
Алкымга тилин тыгыптыр, 
Астындагы сары атка 
Канжыгага бөктөрдү5, 
Кан Кошой бөктөрүнгөнүн6 

Карап бу кыз, көз көрдү. 
«Бараң мылтык түздөөр7 — деп, 
Бадалдынын четине 
Барып жанымды издээр!» — деп, 

1470 Уккан экен Кошойду8, 
Урушун9 көрдү ошонун10. 
Кылымдан ашкан кыяр —деп, 
Ааламдан ашкан аяр — деп, 
Дагалактын шаарына 
Кошой келип калар — деп, 
Келип калса шаарга 
А дедирбей алар — деп, 
Уккан экен ошо кыз. 
Эр Кошойго кеп айтат, 

1480 «Кебимди уккун — деп, айтат. 
Артынып алдың өзүмдү1, 
Айтамын сага сөзүмдү, 
Өнөрүң2 артык көрүндү, 
Көңүлүм3 сага бөлүндү4. 
Кайтарып басып жүргөнүм5 

Бир жүз сексен төө6 — деди, 
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Айбан эмес, төө7 эмес, 
Баарысы сага окшогон дөө8 — деди. 
Кылымды кезген бири бар, 
Кырымдан келген бири бар9. 
Урууну кезген бири бар10, 
Урумдан11 келген бири бар. 
Ойротту12 кезген бири бар, 
Орустан13 келген бири бар, 
Ойлодум14 муну, билип ал, 
Багдат15, Мисир, Шам Кудус16 

Баарынан да куру17 эмес. 
Алтымда апсун18 билгемин, 
Жетимде жетик болгомун19, 
Тогузумда20 толгомун21, 
Дагалактын шаарынын 
Жол милдетин алгамын, 
Менменсиген бектерди 
Жоболоңго22 салгамын. 
Кароолчумун23 — элчимин, 
Качан душман24 катылса 
Калкка кабар берчүмүн23, 
Жалгыз жарым жүргөндү26 

Айдап төө1 кылчумун2. 
Кумганыма көл куюп3, 
Арбын аскер көрүнсө4 

Аны менен кырчумун5. 
Ар кандай6 мыкты7 болсо да, 
Акыры анын башына 
Акыр заман кылчумун8. 
Кайратың бар боюңда9, : 

Канча сыйкыр оюңда10, 
Баатырлыгың билинди, 
Балбандыгың көрүндү11, 
Балтырларым эзилип, 
Барча денем бөлүндү12. 
Бадамдынын булакка 
Жатарлыгың билинди13, 
Башчы болгон кара аркар 
Аны атарлыгың билинди, 
Жаным чыгып шо жерде 
Жатарлыгым билинди. 
Басташканын оң кылбас 
Балбандыгың билинди 
Күңгөй дөөнү14 өлтүрүп, 
Алгандыгың билинди. 
Мени алып барарсың15, 
Бадамдынын булактан 
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Аркарды тосуп аларсың16 

Аркар да өлдү17, мен да өлдүм18, 
Төө болгон көп адам 
Убалына каларсың. 
Мен өлөрмүн бу жайдан, 
Кошой балбан сен болсоң 

15401 Коркпойсуңбу1 кудайдан. 
Кумганым колго бериңиз, 
Кубат-күчүм2 ошондо3!» 
Куп жалынды Кошойго: 
«Мен Дагарга4 көзүң5 сал, 
Башкага бербей өзүң6 ал!» 
Кошой макул алганы, 
Кызды атынан түшүрүп7, 
Кумганын берди колуна, 
Куп тыңда сөздүн8 соңуна9, 

1550 Абакеңиз Кошойдун 
Иши келди оңуна10. 
Жыйылган канча тарамыш, 
Кыз өнөрүн караңыз, 
Үшкүрүп11 бир дем салыптыр*, 
Аркар, кулжа, кийик, куш 
Баарысы болуп калыптыр. 
Ошо жерде ошол кыз 
Колуна кумган алыптыр, 
Кумганга бир дем салыптыр, 

1560 Кумгандан суусун чубуртуп12, 
Аяк-башы жарым таш* 
Жерге куюп өтүптүр13, 
Жер бооруна14 бак өсүп15, 
Алма, жүзүм16 алмурут17, 
Алча, анар дагы өсүп, 
Орто18 жерге кырк кадам 
Дагар кыз басып калганы, 
Алиги бактан кырк чыбык 
Кыркып келип туруптур1, 

1570 Кыдырата шиш кылып, 
Кырк кадам жерге уруптур. 
Бир үшкүрүп дем салып, 
Аяр кыз азыр туруптур. 
Өнөрүнө2 көзүң сал, 
Кудурети3 күчтүү4 кудаанын* 
Адамга берген арыбына* 
Аңдап көрүп айран кал! 
Асты таштан-лаалдан*, 
Адам көрсө таң калган, 

1580 Сынчын* көрсө баары алтын, 
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Шыбагын көрсө сары алтын, 
Көргөндүн5 көөнү6 тоюнган7, 
Көөхардан* накыш*8 коюлган9. 
Үстүн10 көрсөн, зумурат*11, 
Адамзат караса12 

Көз уялып жумулат13. 
Банжарасы* алтындан, 
Бар асеми артылган, 
Алты бөлмө14 үй болду. 

1590 Алиги жыйган тарамыш, 
Аңгемесин караңыз, 
Аркар, кулжа, кой болду, 
Ж а н жагына карк толду15. 
Алтындаган табакка 
Аз чейректей туз салды, 
Бөлөк1® эмес кыз салды. 
Табакты колуна алганы, , 
Кыз турду да, кыйкырып, 
Мае-мае1 — деп добуш2 салганы. 

1600 Айрысы бар, нары бар, 
Бир жүз сексен төө баары3 бар, 
Баары келди чуркашып. 
Бир нерсеңи көргөндөй4 

Биринең бири өтө5 коюшат. 
Биринен бири өткөнү6, 
Кызга тамам жеткени. 
Апсун окуп7, дем салып, 
Табагын тосуп турганы, 
Тузга башын сунганы, 

1610 Ирмеп тузду8 алганы, 
Ушулардын9 баарысы 
Адам болуп калганы. 
Кай бирөө10 балбан экенин, 
Кай бирөө баатыр экенин 
Баатыр Кошой абаңыз 
Байкап көзү жеткени. 
Күрсүлөрүн*11 күүлөгөн12 

Күчтүүлөрдү13 эми көр, 
Барскандарын* көтөргөн14 

1620 Балбандарды эми15 көр. 
Дагалак1 6 барар жолуна17 

Сээр* менен иш кылып, 
Жайдын күнүн кыш кылып, 
Алыстан келген элчини, 
Аңдоого18 келген ченчини 
Аңдап көрүп алчу экен, 
Катын болуп салбырап, 
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Жолун тосуп калчу экен, 
Тарамышын бергин—деп, 

1630 Тамаша кылып салчу экен, 
Жакын келип калганда 
Апсун окуп, суу чачып, 
Төө1 кылып койчу экен. 
Карк* беш жүзгө2 толгондо3 

Айдап барып Кырмуз4 шаа 
Бирин койбой сойчу экен. 
Бир жүз сексен болуптур, 
Аяр кыздын көө^унө5 

Абаң Кошой толуптур, 
1640 Тиймекчи болуп калыптыр, 

Төө кылгандын баарысын 
Тим адам кылып салыптыр. 
Адамдын баары буркурап6, 
Абаң Кошой астына 
Наалып келди чуркурап7. 
«Кайсы калктан калкыңыз? 
Канга ылайык баркыңыз, 
Отузда8 окшойт9 жашыңыз, 
Таштан болсун10 башыңыз! 

1650 Катын бизди мал кылды13, 
Кайраты жок дал кылды, 
Мал кылганда төө кылды, 
Атыбыз кайда билбейбиз, 
Баарыбызды жөө12 кылды. 
Кандай жүргөн катын? — деп, 
Кезиккен экбн а сизге 
Бу кыз кайдан келип жатыр»—деп, 
Адамзат бендеден 
Буга1 окшогон сулуу кыз 

1660 Чыгат экен акыр! — деп, 
Атыңыз ким, айткын? —деп, 
Так ушу жердин өзүнө 
Качан келип калгансыз? г 

Калааны качан салгансыз? 
Кызык экен бу жалган, 
Кызды качан алгансыз, 
Айтыңыз угалык» — дешип, 
Абаңызга кеңешип, 
Алар сурап турганы. 

1670 Баштан-аяк көргөнүн2 

Кошой кебин урганы, 
Уккандар үшү3 кетишип, 
Көргөндөр4 көзү жетишип, 
«Баракелди Кошой!—деп. 
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Беш жолдошу5 кошо — деп, 
Жабырашты баарысы, 
Жашы менен карысы. 
Кыздан Кошой кеп сурайт, 
«Бул адамдардын ат-тону»*6 

Кайда болот?» — деп, сурайт. 
«Ашыкпасын жакшылар, 
Аты-тону табылар, 
Ары чети сегиз кун, 
Он алты болор күнү-түн, 
Бери чети алты күн, 
Он эки болор күнү-түн, 
Ошого чейин даярлап, 
Ок-жарагың куп күтүн1, 
Даярданып болгондо 
Мен саламын бир түтүн2. 
Түтүндү3 көрүп төмөндөн4 

Араба салган ат келет, 
Ат келсе да бат келет. 
Ошол атты өлтүрсөң5, 
Анда кудай бергени. 
Арабалуу ат келип, 
Алдыңарга турганы, 
Токтото албай6, кармабай 
Куткарып ийсең ал атты 
Силерди кудай урганы!» 
Кыз кеңешти баштады, 
Алигинин баарына 
Алты бөлмө сарайдын 
Төртөөн7 берип таштады. 
Аркар, кулжа, кой болуп, 
Көргөнү8 кызык той болуп, 
Киргени сарай үй болуп, 
Ар жемиштен татышты, 
Алигинин баарысы 
Аңгеме сөзүн айтышты. 
Кыйбат баа оорун9 жайлады, 
Кызды келип Кошойго 
Кыркы нике байлады. 
Мамык орун салыптыр, 
Баатыр Кошой бабаңыз 
Барып жатып калыптыр. 
Бая өзүң билген жумушту1, 
Өзгөчө кылып тунушту2. 
Кыздын көөнүн3 тындырды, 
Коройгон4 шагын сындырды. 
Жаага кошуп5 ок кылып, 
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Милтесин кызыл чок кылып, 
Даярданып толуптур, 
Так сегиз күн болунтур. 
Сулуу кыз чыкты суналып, 
Суу чыбыктай буралып, 
Колуна кармап бир дүтар6, 
Кыздан кыйла иш бүтөр7, 
Дөбөгө8 чыгып барыптыр, 
Төрт жылгынды колго алып, 
Экөөн9 жерге таштады, 
Кыз өнөрдү10 баштады. 
Камчы саптай жылгынды 
Оң колунда бирөө бар, 
Сол колунда бирөө бар, 
Эки колго экөөнү 
Кармап алып турганы, 
Жерде жаткан жыгачты 
Дем салып бу кыз урганы, 
.Тегереги11 төрт кучак12 

Чынар болуп турганы. 
Кыз чынарга карады, 
Оң чачынан тэрады, 
Доолдогон13 чынардын 
Бутагына байлады. 
Байлаганда бу чынар 
Добушунан1 жан чыгар, 
Баркырады, кайнады. 
Түтүн чыкты созулган2, 
Дүйнө3 жүзү4 баарысы 
Күнгүрөдү5 ошондо6, 
Көргөндөр айран калганы. 
Көк баписке*, күймөлүү*7 

Арабаны сүйрөгөн8 

Бир чабдар ат барганы. 
Башкалары көрүнбөй9, 
Басып бу кыз барганы. 
«Кайдасыңар, карма!»—деп, 
Кыз айгайды салганы. 
Бир жүз сексен кишиси 
Жүгүрүшүп10 барышып, 
Алтоо11, жетөө12 биригип, 
Ат жылоодон13 алганы. 
Ачты14 эле оозун15, 
Дарбазадай оозу16 бар, 
Оозуна17 кирди ошолор18. 
Бир жүз сексен кишини 
Үч сугунуп19 чабдар ат, 
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Тамам кылды ишини. 
1770 Жалгыз Кошой калганы, 

Чабдар атты жылоолоп20, 
Кулагынан алганы. 
Ар бир түрлүү мөңкүдү21 

Оңдуруучу22 Кошойбу23, 
Оңой-олтон24 адам — деп, 
Ойлобогун25 ошону. 
Кулактан абаң алганы, 
Араба менен арбайтып1, 
Ат-маты менен тарбайтып, 

1780 Аңгеме көргөн алиги 
Абаң Кошой төрөдөн2, 
Араба менен, ат менен 
Айландырды төбөдөн3, 
Күндөн4 көзү көрүнбөй, 
Күчү бар абаң эринбей, 
Айлантып азыр турганы, 
Алты имерип эр Кошой5 

Көтөрүп жерге урганы. 
Кайратына Кошойдун 

1790 Кыз кубанып турганы. 
Чабдар ат жерге чабылды, 
Чаткаягы жарылды. 
Топ замбирек6 атылды, 
Кыпкызыл чок жайнаган 
Шашкелик жерге чачылды. 
Атты Кошой жыкканы, 
Алиги көргөн жүз сексен 
Каруу-жарак7 асынып, 
Алар аман чыкканы. 

1800 Элинен чыккан жарагын 
Чабдар аттын ичинен 
Эсен тапты карагын. 
Алып жүргөн жарагын 
Чабдар аттын ичинен 
Аман тапты карагын. 
Алиги көргөн жүз сёксен 
Алар чыкты чубашып, 
Алардын арка жагынан, 
Аз болгондо алты жүз 

1810 Адам чыкты чуулашып. 
Араба1 менен сарт чыкты, 
Ат-тону менен март чыкты, 
Катын чыкты, кыз чыкты, 
Канча сонун иш чыкты, 
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Жүгү2 менен төө чыкты, 
Күрсүлөрүн3 күүлөгөн 
Элүү балбан дөө чыкты, 
Кара мал канча көп чыкты, 
Күн көрбөгөн, жел тийбей, 

1820 Жыргап жаттык — деп, чыкты. 
Чабдар ат ичи жарылды, 
Жоктун баары табылды. 
Чабдардын мойну4 кыйылды, 
Күнү-түнү чубашып, 
Так маалында тыйылды. 
Аңдамакка, көрмөккө5, 
Абаң Кошой кирмекке 
Кыялына алганы. 
Элдин чыккан жеринен 

1830 Эр Кошой башын салганы. 
Аттын ичин караса 
Адыр-адыр тоосу бар, 
Аккан булак суусу бар, 
Ар дүйнөнүн6 көбү7 бар, 
Айбан оттоор8 чөбү9 бар, 
Аңгемесин көрүп ал, 
Каалагандын баары бар, 
Карарып жаткан шаары бар. 
Кыз Кошойго кеп айтат: 

1840 «Ат эмес, баары сээр1 —деди, 
Арып менен дубанын 
Күчүнөн2 турган жер — деди, 
Өлтүрдүм3 — деп, ойлобо4, 
Бул ат менен ойнобо5. 
Акыл айтам, ук — деди, 
Ылдам тышка чык!» — деди. 
Кошой кызды ээрчитип, 
Тышка булар чыкканы, 
Кыздын кебин укканы, 

1850 Кыз шо жерде кеп айтат: 
«Чабдар атка бак — деди, 
Оң колунун6 такасын — 
Балка берди,— как7 — де^и. 
Сууруп7 алсаң такасын 
Өлгөнү8 ошо ат — деди, 
Сууралбасаң такасын 
Учкаштырып мени да 
Узак жакка кач!» — деди. 
Балканы колго алганы, 

1860 Басып келип эр Кошой, 
Ыргап-ыргап таканы, 
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Копшотуп9 алып конторуп19, 
Балка менен бир салды, 
Бабан Кошой таң калды. 
Така ыргыды1 шарк этип, 
Дүйнө жүзү2 от болду, 
Жашылдайын* жарк этип. 
Араба жок, ат да жок, 
Алиги көргөн жер да жок, 

1870 Аттан чыккан эл да жок, 
Калдайган калың шаар жок, 
Көрүнгөндүн3 баары жок. 
Сээр экен жалгандан4, 
Болгон экен ушундай 
Кыз жол тосуп калгандан. 
Ээрлери5 шалдырап, 
Нечен жүргөн аттар бар, 
Эки жыл мурун Кырмузга® 
Беш жүздү берип коюптур7. 

1880 Баарын барып шаа Кырмуз 
Немесин койбой союптур8. 
Эки жылдан бер жагы 
Бир жүз сексен болуптур. 
Бир жүз сексен жолдошу, 
Баатыр Кошой жолборсу. 
Кыз Кошойго кеп айтат: 
«Беш жүз аттын ээси9 

Кырылып кеткен — деп, айтат. 
Бу да сиздин малыңыз, 

1890 Беш жүз аттын баарысын 
Олжо кылып алыңыз! 
Кудай кошту1 өзүңө2, 
Кулак салгын сөзүмө3. 
Не себептен барасыз 
Кырмуз шаанын өзүнө? 
Мурунтадан4 аралап, 
Көрдүң5 беле элини, 
Кырмуз шаа сындуу эрини? 
Кол салып барып өзүңдөн® 

1900 Чаап кеткен эл барбы, 
Талкаланган жер барбы, 
Кандайлыктан барасыз? 
Каары катуу бул бир кан, 
Бир өзүнө караган 
Эсеп жеткис канча жан. 
Катылбаса өзүңө 
Кайтсаңыз деймин шу жерден. 
Дин мусулман уулунун7 
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Сыйынганы Шаймерден8, 
Жолдошу жок жалгызсыз, 
Жолдо9 Күңгөй аярды 
Эрлик менен алыпсыз. 
Мында келип токтолуп, 
Он беш күн туруп калыпсыз, 
Кырмуз10 шааны куп издеп, 
Оюңа11 бир иш алыпсыз. 
Эрлигиңди билмекке12 

Нече күнү алыштым. 
Аярлыгың билмекке 
Алты күнү салыштым. 
Алда таала* кудурет* 
Ашык кылды өзүңө, 
Ай катарлуу1 көрүндүң2 

Акыры менин көзүмө3. 
Аманатым сактадым, 
Алты жүз сексен эр көрүп, 
Асили сендей таппадым. 
Коштум4 сизге боюмду5, 
Мусулман болбой кокустан6, 
Бузулуп7 кетет экен — деп, 
Мындайды чыгар оюңдан8. 
Календер* болуп каласыз, 
Кан Кырмузга9 барасыз. 
Каалаганың немине, 
Кандай нерсе аласыз?» 
Кыз минетип сурады. 
Абаң Кошой турады: 
«Өлүү10 эмеспиз, тнрүүбүз11, 
Кожо кылып, кол берген 
Биздин болот бирибиз, 
Бирге мүшкүл12 түшкөн13 соң 
Өлүмдөн14 качпай киребиз. 
Жаангер кожо олуя*15 

Кармап жолдон алыптыр, 
Баласын алып керүүгө16, 
Байкуш кылып салыптыр. 
Сегиз жүз элүү жашаган, 
Теги тези кайтпаган 
Каапыр1 менен мусулман 
Кай бир түрлүү2 баашадан, 
Каапыр да болсо сыйлаган, 
Кадыры жандан сынбаган, 
Мусулман болсо сыйлаган, 
Бу дүнүйөдө3 сынбаган, 
Мурунку өткөн Ыйсадан 
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Кызмат4 кылып, бата алган, 
Кыдырып ушу жаанды5 

Жаангер кожо атанган. 
Карыганча бу киши 
Катын албай жүрүптүр6, 
Аз жыл болду алганы, 
Көргөн экен карганда 
Көрктүү жакшы баланы. 
Баласын Кырмуз алыптыр, 
Душмандык кылса өлтүрөм, 
Кожого айтып салыптыр, 
Колго түшүп7 баласы 
Кырмуз шааГа калыптыр. 
Алың келсе баламды 
Аман-эсен аламбы? 
Кокустан бирөө кеп айтса 
Мусулмандан8 кол келет, 
Дагалакка деп айтса 
Өлтүрдү9 — деп, баламды, 
Айласын тапкын мунун10 — деп, 
Кожо мага барганы. 
Мусулмандан кол алдым, 
Алтымыш мин, мол алдым, 
Капылеттен басууга 
Кашкарды көздөй жол алдым. 
Кырк миң аскер кол менен, 
Кол бийлеген зор менен 
Кызыл менен жол салдым, 
Караңгы түн1 чагында 
Кашкарга келип кол салдым. 
Жаптырбадым капкасын, 
Жайладым далай даткасын*. 
Кашкардагы Найза кан 
Кошой агаң кайсаган, 
Жыйырма миң аскерди 
Чыгарып койдум2 жолуна, 
Аман калбайт жолуккан3 

Ал аскердин колуна4. 
Таштап коюп5 ал элди, 
Кырмуз шаага барууга 
Көңүлүмө6 иш келди. 
Капкадан жаңы чыгарда 
Арууке деген катыным 
Астыман чыгып кез келди. 
«Алты күнү жаткын — деп, 
Аркар, кулжа аткын — деп, 
Ашыктарын алгын — деп,— 
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Анан кийин баргын» — деп, 
Аяр эле Арууке, . 
Айтып-айтып билгизди, 
Анан жолго киргизди 
Көңүлгө1 түшкөн ала үчүн, 
Мен барамын Даңдаңга 
Кожодон2 калган бала үчүн!» 

2010 Кыздын көөнү3 сөгүлдү4, 
Бурчактап жашы төгүлдү5. 
«Кожонун6 уулу Билерик 
Биз кудайдан тилейлик! 
Канчырынан* кан тамган, 
Кара көздөн7 от жанган, 
Сурайылдай* суналган, 
Суу чыбыктай буралган, 
Көрдүм эле башында, 
Он үч жашар жашында. 

2020 Эрмек кылып эки айга, 
Алтымыш күнү аралаш 
Кылышкамын кызматты. 
Аягында ал үчүн8 — 
Андай азиз* бала үчүн9 

Сөөгүмдү10 сыздаттым. 
Сыздатканым мааниси 
Моюнга11 түштү зоолусу*12, 
Аякка түштү кишени, 
Ага кайдан ишенди?! 

2030 Будаңчаңдын13 аяры 
Бузуп14 кабар салыптыр: 
«Мусулман Кошой келет — деп1, 
Бузуп-бузуп шаарыңды, 
Жазайыңды берет — деп 
Өлтүрүп койгун2 баласын, 
Өлтүрбөсөң3 баласын 
Өкүнүчкө4 өзүң каласың, 
Сексен бөлөк шаарыңа 
Убал кылып саласың!» 

2040 Уккандан кийин ошону, 
Балага каарын салганы, 
Кол-аягын бекитип, 
Чынжырлап байлап алганы. 
Кырк кулач темир зындандын 
Чаай* түбүнө5 салганы 
Эки күндө бир нан жеп, 
Эгем* таала* колдо6 — деп, 
Бала жатып калганы. 
Угуп билдим баладан 
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2050 Бир кудаанын барлыгын, 
Шариятты*7, жана уктум 
Байгамбардын жарлыгын. 
Тилиме келме* келтирип, 
Шол напсини* өлтүрүп, 
Мусулман болдум8 мурунтан, 
Мында1 келди2 канча жан. 
Миң кишилик күчү жок 
Билимсиздер жолукту3, 
Окуп өнөр4 билбеген 

2060 Илимсиздер жолукту. 
Атам Тосоң бу да бек5, 
Ага-иниси жуда бек, 
Калдай*, доотай* баарысы, 
Жашы менен карысы, 
Дагалакта калаасы, 
Кырмуз менен менин атам 
Ага-ининин баласы. 
Атамда алтын мол болгон, 
Аскери жүз миң кол болгон, 

2070 Кара малга сан жетпейт, 
Байлыгын уксаң шол болгон, 
Ороңгу4 деген таянем5, 
Будаңчаңга зор болгон. 
Алтымда амал окудум6, 
Анда Алданы7 билбедим, 
Алтындан бутка* чокундум8, 
Кешмирден* элим келтирип, 
Тогузумда токундум9. 
Он үчкө10 чейин ойнодум11, 

2080 Билерикден кеп угуп, 
Бир кудай бар — деп, угуп, 
Ар бир акыл ойлодум1. 
Он төртүмө2 келгенде 
Калкка кабар3 салганы, 
Канча аяр бар өнөрпоз4 

Кашына жыйып алганы. 
Кырмуз шаа калкка кеп айтты, 
«Артык билген аярдан 
Кайсының мында? — деп, айтты. 

2090 Дин ыслам уулунан5 

Динге балбан кулунан6 

Түбү түрк7 кыргыздан 
Түп атасы Кара кан, 
Катаган болуп тараган, 
Кообум8 бар Кошой аярдан! 
Өнөрүнө9 салыңар. 
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Ары балбан, ары аяр 
Тандалып чыга калыңар, 
Келер Кошой жолуна 

2100 Ишенимдүүң барыңар!» 
Айтканын угуп алышты, 
Кырмуз шаанын астында 
Ар өнөрүн салышты, 
Өлчөп10 турсам өзүмө" 
Тең келишпей калышты. 
Күчүм артык көрүндү12, 
Аярлыгым, өнөрүм13 

А щаардан бөлүндү. 
Бар келет бу кыз Кошойго, 

2110 Баргын—деди — ошого. 
Кан жарлыгын уккамын, 
Эки батман* дилде алып, 
«Не да болсо көрдүм!» — деп, 
Шону менен чыккамын, 
Алты жүз сексен кишини 
Арып* менен жыккамын. 
Аягында сен келдиң, 
Алты күнү алышып, 
Алым келбей сенделдим. 

2120 Боюмду кошуп боюңа1, 
Актыгымды мен бердим. 
Барамын десең Кырмузка, 
Мындан ары карата 
Он эки күндүк жол болор, 
Он эки күндүк жолуңда 
Кезендеси* мол болор. 
Чытырман токой2 чер болор, 
Аюу, жолборс, кабьтлан 
Албан түрлүү шер болор, 

2130 Алдырсаң алым не болор?! 
Андан өтүп барганда 
Эскй коргон3 чалдыбар, 
Кент* бузулган4 там болор. 
Ошо тамга киргенде 
Кер чолок5 минген аты бар, 
Кементай кийген тону6 бар, 
Жарым7 кулач бөркү8 бар, 
Календердей көркү1 бар, 
Салам берер коома*2 — деп, 

2140 Сен сүйлөгүн3 ооба4 — деп, 
Дилгиртпей туруп тилин кес, 
Тилге албай туруп көзүн теш, 
Баа дедирбей башын кес. 
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Жанагы өлгөн чабдар ат 
Нак ошонун арыбы, 
Календердей көрүнөт 
Каапыр чалдын калыбы. 
Алтымыш аяр биригип, 
Алардын кылган өнөрү5 — 

2150 Араба менен чабдар ат. 
Алиги чал кезиксе 
Чапкын кылыч шого бат. 
Чалды өлтүрүп иерсиң, 
Аты-тонун, жарагын 
Өзүң6 баарын киерсиң. 
Ошо чалдын мойнунда 
Жетимиш баштуу буту бар, 
Мойнуңа алып илерсиң, 
Жетимиш түрлүү тил болсо, 

2160 Немесин койбой билерсиң. 
Чал болуп алып калаага 
Жыддыз чыга кирерсиң, 
Зындандагы баланын 
Кабарын шондо билерсиң. 
Кош бар7, аман болгун! — деп, 
Кыз сүйлөдү8 мынча көп. 
«Көп кечикпей келгин —деп, 
Көп кечигйп калганда 
Көңүлүм1 болбос2 менин —деп. 

2170 Барсаң мына3 жолуң — деп, 
Аман-эсен болгун!»4 — деп, 
Кыз узатты Кошойду 
Кошой ойлоп ар ойду5, 
Дагалак жакка бет койду. 
Баса турган бу жолу6 

Балчык экен, суу экен, 
Суусунун7 жээгинде 
Баркылдап учкан куу экен. 
Эки күнү жол басып, 

2180 Эр Кошой жолго кириптир. 
Чытырман токой чер экен, 
Адам жүрбөс8 жер экен. 
Жалгыз аттын жолунда9, 
Чоң күрсүсү10 колунда11, 
Бараң мылтык жонунда12, 
Ыспаны* кылыч белинде, 
Жан жүрбөстөй13 жеринде. 
Жолунан жолборс чыгыптыр, 
Катылган жолборс баарысын 

2190 Күрсү менен бир уруп, 
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Келгендин баарын жыгыптыр. 
Жети күн тамам болгондо 
Токойдон14 Кошой чыгыптыр. 
Жол боюнда катылган 
Тогуз жолборс, эки аюу 
Бир-бир уруп жыгыптыр. 
Жарым күндүк барганда 
Карарып жаткан бак көрдү, 
Калдайып жаткан там көрдү, 

2200 Арасында ал тамдын 
Ар бир сонун жан көрдү. 
Маймыл экен байкаса, 
Бастырып Кошой калганы, 
Баягы көргөн маймылдар 
Чаркырап добуш1 салганы, 
Ал добушун2 уккан соң, 
Кер чолок аты астында, 
Кементай бар үстүндө3, 
Календердей көркү бар, 

2210 Башында кийиз бөркү бар, 
Балта кыстаи4 белине, 
Бастырыи келип ошо чал 
Баатыр Кошой эриңе, 
Чал сүйлөдү «коома!» — деп, 
Кошой айтып «ооба!» — деп, 
Кылычты Кошой алганы, 
Чал бурулам дегенче 
Мойнуна5 кылыч салганы. 
Чалдын башы чалк этии, 

2220 Кошойдун колунда кылыч жарк этип. 
Кыйкырык чыкты бу чалдан, 
Кыйла жерин караса, 
Кыпкызыл болуп от жанган. 
Бабакеңиз мойнунан 
Сексен баштуу бутту6 алган7. 
Бутун8 көрсөң баары алтын, 
Чоңдугу9 бар баладай, 
Ичи көңдөй1 сары алтын, 
Киндигинде ачкыч бар, 

2230 Бурап көрсө сөз чыгар. 
Боосун2 алып эр Кошой, 
Моюнуна3 салганы. 
Баягы көргөн тамдары, 
Бакырган маймыл жандары, 
Сыйкыр экен баарысы, 
Неме калбай заңгары, 
Ээн талаа, куру чөл, 
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Эр Кошой жөнөп калганы. 
Эртеси жок кечинде, 

2240 Куптанга* жакын кезинде 
Астындагы сары аттын 
ЖүгөнүН4 алып бош койду 
«Оттоп5 суулап алар — деп, 
Окус6 өлсөм7 сөөгүмдү 
Алып кетип калар!» — деп. 
Аты-тонун таштады, 
Абан өнөр баштады. 
Кер чолок атты минди эми, 
Кементайын8 кийди энди9, 

2250 Кержеңдете бастырып, 
Капкага Кошой кирди эми. 
Оң жагына караса 
Оозун ачып күркүрөп10, 
Көргөндүн бою дүркүрөп11, 
Отуз жети шер турат. 
Сол жагына караса 
Араандай оозу ачылып, 
Заарлары чачылып, 
Күркүрөшү1 күндөй2 бар, 

2260 Жашыл-кызыл көрүнүп8, 
Ыраны жазгы гүлдөй4 бар, 
Узундугу5 жүз кулач, 
Умтулуп6 турган ажыдаар*. 
Кошой жолго салыптыр, 
Баатырлык эмей неткени, 
Коркпостон7 кирип кеткени. 
Канаттары он кулач, 
Караса көзү чөйчөктөй8, 
Тырмагы бар бир кулач, 

2270 Адамды көрсө тайманбай9, 
Ат тону менен кишини 
Бир чокуп10, жутуп11 койгондой12, 
Көрдү Кошой ушуну13. 
Көзүн кушка салыптыр, 
Көрүп айран калыптыр. 
Абаң Кошой өткөнү, 
Ары жүрүп кеткени. 
Баякылардын14 баарысы 
Сүрөт15 экен, сээр экен, 

2280 Жылдыз чыга эр Кошой 
Калаага кирип караса, 
Кайнаган калың эл экен. 
Элди көрүп аралап, 
Эр Кошой турат «АлдалапЬ1® 
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Биринин тилин билбеди, 
Моюндагы17 бутунун18 

Ачкычын бурап ийгени, 
Алардын тили Кошойдун 
Кулагына киргени. 

2290 Каапырдын калкы динге кас, 
Калк ичинде караса, 
Эрди желки, сары таз 
«Кан жарлыгын уккун — дейт, 
Ката дебей туткун1 —дейт, 
Кыргыз Кошой кыйындын 
Келер күнү бүгүн — деп, 
Келип калса ал Кошой 
Жаныңыздан түңүл2 — деп, 
Байкагыла баарың — деп, 

2300 Жашың менен карың — деп, 
Жат киши көрсөң жалма — деп, 
Капилетке калба — деп, 

_,Чоочунду3 көрсөн союңар4, 
Мындай киши сойдук5 — деп, 
Эртең менен Кырмузка 
Кабар берип коюңар6. 
Жат киши көрсөң жарыңар, 
Жалгызың жатып уктабай, 
Сак болуңар7 баарынар, 

2310 Дагалактай шаарыңар, 
Тааныган чеки иш кылса 
Зынданга камап салыңар!» 
Муну айтып сары таз, 
Мусулманга жаман кас, 
Айгайлап айтып турганы. 
Астынан өтө берерде, 
Абакең кылыч урганы. 
Кылыч тийди мойнуна1, 
Карап көргүн Кошойдун 

2320 Кылып.турган ойнуна2. 
Таздын башы кесилди, 
Абакеңиз эр Кошой 
Шаарга кирген кечинде. 
Таз өлгөнүн3 көрүштү4. 
«Кан жигити өлдү5 — деп, 
Кер чолок минген Кемек чал 
Денеден® башын бөлдү7 — деп, 
Не күнөө8 кылды билбейбиз, 
Кемек чал кылыч салды — деп, 

2330 Сары таз өлүп калды» — деп, 
Кабарсыз Кошой буларга, 
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Кайнатасы Мунарга 
Кабарды жетип салганы. 
Мунар буюрду9 доргону10 

«Кемекти кармап ал — деди, 
Кесирлүү11 кандай чал?! —деди, 
Өлүм12 зындан ичине, 
Өлтүрүүчү13 кишиге 
Кошуп барып сал!» — деди. 

2340 Жети дорго14 жабылып, 
Жетип келип калганы, 
Абаң Кошой балбанды 
Тегеректеп жетөөсү15 

Зынданга алып барганы. 
Баштап барды зынданга, 
Байкаңыз бабаң кылганга. 
Ар жерде зындан бар экен, 
Алтымыш шаты койдурган1, 
Асты бийик2 жар экен. 

2350 Баарын соккон3 темнрден, 
Туюк4 темир там экен. 
Жетелешип жетөөбү 
Алып кирди Кошойду. 
Абакеңиз эр Кошой 
Аңдап көрдү ошону5. 
Ал зындандын түбүндө® 
Он төрт киши бар экен, 
Бая өзүңүз7 уккан сөзүңүз8, 
Өлтүрүүчү жан экен. 

2360 Ошолордун9 ичинде 
Билерик бала бар экен. 
Билерик айтып кудайды10 

Билиндирген жан экен. 
Күндө келип баланы 
Кыйначу Кемек чал экен11. 
Бала көрүп бакырды 
Баягыдай кылат деп, 
Бала көрүп бакырды, 
Келди — деп, Кемек каапырды. 

2370 Аяр уста иштеген, 
Ар жеринен бир күндө 
Бир мыскал* этин тиштеген. 
Набнор*12 кычкач13 алчу экен, 
Билериктин этинен 
Бир мыскал этин кычкачтап14, 
Үзүп15 алып салчу экен. 
Кошойду көрүп Кемек — деп, 
Кыйноого1 мени келет — деп, 
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Чьщырды бала ордогу2, 
2380 Кошойдон коркуп шордоду3. 

Абан, Кошой кеп айтып, 
Ал балага бек айтып, 
Барсы тилин салганы, 
«Балам, менден коркпо4» — деп, 
Кошой сүйлеп калганы. 
А тилди билбей далайыи, 
Дорголор5 турду шалдайып. 
Кошой тозду® эшикти, 
Чыга турган тешикти. 

2390 Ал Билерик баланун 
Мойнундагы7 зоолуну8 

Быркыратып салганы, 
Бут-колдогу9 күндөнү10 

Булкуп-жулкуп11 салганы12. 
Боздогон карып баланы 
Бошотуп Кошой алганы. 
Карап13 көрсө баланы 
Киндикке чачы жетиптир, 
Киши сыны14 кетиптир. 

2400 Эки эли болуп тырмагы15 

Эпсиз кыйын өсүптүр16, 
Тырабдал* менен эр Кошой17 

Тырмактарын18 кесиптир. 
Дорголордун19 кийимин 
Тоноп1 алып кийгизди. 
Кытай сынын киргизип, 
Баланы оңдоп алганы. 
Чаай* түбүндө бабаңыз 
Баатырлыгын салганы. 

2410 Баягы турган он төртү2 

Мусулман3 болгон мурунтан, 
Эмки жети доргонун4 

Күндө* салды мойнуна, 
Карагын абаң ойнуна!5 

Ар кайсысын бир муштап, 
Өлөрчө6 кылып салганы, 
Өчүн минтип алганы, 
Он төрттүн7 баарын бошотуп8, 
Он төртүнүн9 ордуна10 

2420 Жети дорго салганы. 
Зындандын оозу сакчысын 
Желдет болуп барганы, 
Жеткилең Кошой кармады, 
Аярлык менен арбады, 
Абаң Кошой кармады. 
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Зындан11 бакчу үч сакчы 
Кошой абаң кармады. 
Ор түбүнө алып барып12 

Күндө-зоолу13 салганы. 
2430 Он киши жатыр орунда14, 

Зоолу-күндө колунда. 
Өзү15 менен он беши, 
Абаңдын бүтөр16 кеңеши. 
Зындан бакчу үчөөнүн17 

Тоноп киймин алганы. 
Он төртүнүн1 ичинде 
Бешөө2 экен балбаны, 
Сакчы кылып үчөөнү3 

Зынданга коюп салганы. 
2440 Баарысын тышка чыгарып, 

Жеке жүрүп эр Кошой 
Жетип жүрү түбүнө4. 
Дагы көргүн абаңдын 
Кандай кылар түрүнө5. 
Доргонун киймин кийинип, 
Кемектин киймин таштады, 
Абаңыз өнөр баштады, 
Желдет болуп алганы. 
Кайнатасы Мунардын 

2450 Сарайына барганы. 
Дорго болуп алыптыр, 
«Эшигиңди ачкын!» — деп, 
Капканы кагып салыптыр. 
Кагылганда капкасы 
Катыны чыга калыптыр. 
Кайненеси Кошойдун 
Караанын көрдү ошонун. 
«Караңгыда түн каттың, 
Капканы неге бек кактың?, 

2460 Кандай жансың келген?» — деп, 
Катын сурайт мындай кеп, 
Кандай жүрсүң6 түндө? — деп. 
Сексен баштуу Кемектин 
Алтын буту койнунда7, 
Абакеңиз Кошойдун 
Асылып турган мойнунда8, 
Ар нерсе бар оюнда, 
Алы-күчү боюнда1. 
Ачкычын колуна алганы, 

2470 Киндигине салганы, 
Бурап-бурап ийгени, 
Көңүлүнө2 Кошойдун 
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Кытайдын сөзү3 киргени. 
«Кырмуз шаадан келдим — деп, 
Дорго менин кебим — деп, 
Мунарга кабар бер — деди, 
Мында алып кел — деди. 
Эриң бери чыксын—деп, 
Кырмуз шаа сөзүн уксун4 — деп, 

2480 Кан жарлыгын тутсун5!» — деп, 
Кошой сүйлөп6 ийгени. 
Катын угуп бу сөзүн 
Кайра үйгө7 киргени, 
«Кырмуз шаа каныңдан 
Эшикте дорго келди — деп, 
Чыкырып жатыр сени» — деп, 
Эрине берди кабарды. 
Кайнатасы Мунарга 
Кайненеси8 Кыялды — 

2490 Катынын кылды чабарды, 
Абаң Кошой шол кезде 
Мындай эбин табарбы?! 

Чыкмак үчүн камынып, 
Самбыл тонун*9 жамынып, 
Мунар чыкты эшикке, 
«Кайнатам ушул экенЬ — деп, 
Кан Кошой көзүн салганы, 
«Коома!» — деп, айтып калганы, 
Ылайлама* дегенче, 

2500 Ыргып барып эр Кошой 
Кекиртектен1 кармады, 
Муунта кармап алганы. 
Катуу кармап койгон соң2, 
Эсй ооп3 калганы. 
Көтөрүп барып абаңыз, 
Зынданына салганы. 
Зындандын оозун бек кылып, 
Он экиге4 кеп кылып! 
«Жолдош болгон он эки 

2510 Кырмуз шаанын калаасын 
Көргөнүңөр5 барбы? — деп, 
Кузурунда6 баашанын 
Жүргөнүңөр7 барбы?» — деп, 
Кошой абаң сурады. 
Он экиси ойлонуп, 
Баары токтоп8 турады9. 
Балбан Көйүш10 кеп айтат: 
Кызыталак каапырдын11, 
Ыйманы жок жакырдын, 
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Кызматына бүгүлдүм12, 
Ойдо-тоодо13 кызматка 
Он жети жыл жүгүрдүм14. 
Акыры калдым жалаага, 
Жалаадан калдым балаага, 
Аңгарып анык сурабай, 
Өлүмгө15-буюрду өзүмдү, 
Айтайын сизге сөзүмдү, 
Карайлатып көзүмдү1, 
Зынданга салды өзүмдү. 
Мунаркандын зынданы, 
Таамай алты жыл болду 
Муну мен2 оорун кылганы. 
Билерик деген баланы 
Эки жарым жыл болду 
Бу зынданга салганы. 
Бир кудаанын бнрлигин, 
Байгамбардын барлыгын, 
Жалпы мындан биз уктук3 

ЖараткандЫн жарлыгын, 
Жана мындан биз уктук 
Шарыяттын барлыгын. 
Мурун бутка4 чокунуп5, 
Мусулман болуп бу күндө6, 
Биз да намаЗ окудук7. 
Кабарың айтчы ишиңдин, 
Карап турсам кайратың 
Кабыландын тишисиң! 
Айтыңызчы сырыныз, 
Кайдан келген кишисиң?» 
Көйүш8 кебин сурады, 
Жо®п берип абаңыз, 
Аралашып турады9, 
Бир бирине он үчү 
Каралйшып турады. 
Кошой сө^зүн1 баштады, 
Кёп айтуудан шашпады. 
«Түпкү атам Жапас, Нук — деди, 
Түбүнөн2 сөзүм3 бу — деди. 
Берки атам Туран4 эр —деди, 
Ашыкпай тындай бер — деди. 
Андан Кара кан — деди, 
Анын туткан өкүмүн5 

Азар түмөн жан — деди, 
Андан Алаш кан — деди, 
Өкүмүнө6 караган 
Жетимиш улук шаар —деди. 
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Андан болгон Байгур —деп, 
Байгурдан башы бөлүнгөн, 
Бабабыздын баарысы 
Кара калкка көрүнгөн7. 
Аржактан чыккан кыпчак бар, 
Арадан чыккан эштек бар, 
Кыргыз болуп бөлүнгөн, 
Катарын бөлүп8 байлыктан 
Калмак, казак көрүнгөн. 
Түбүбүз9 кыргыз уругу10, 
Канзааданын тунугу, 
Катаган аты бабабыз. 
Катагандан бер жакка 
Он бир ата табабыз. 
Атым Кошой, кыргыздан, 
Азып жүргөн мен бир жан, 
Кырмуз деген кандай кан? 
Сегиз жуз элүү жашаган, 
Эч жерде тези кайтпаган, 
Бу дүйнөдө баашадан, 
Азирети Ыйсанын 
Нак өзүнөн1 бата алган, 
Жаан 2 кесип жүргөндөн 
Жвангер3 кожо атанган, 
Бир көөхардын даанасы, 
Карыганда кожонун 
Көргөн жалгыз баласы, 
Мына бу бала Билерик 
Бир кудайдан тиледик, 
Берди кудай колума4, 
Кырмуз5 шаа каякта? 
Азыр мени салыңар 
Дагалактын жолуна». 
Муну айтып Кошой сурады, 
Он үч адам чогулуп6, 
Зынданынын оозунда7 

Сыр айтышып турады. 
Көйүш8 балбан кеп айтат, 
«Эй, эр Кошой — деп айтат, 
Кырмуз9 шаа калаасы 
Мындан кыям1* түштүктө10, 
Эки күндүк11 арасы. 
Чынмачында Эсенкан, 
Багуруб*12 он бир шаары бар, 
Ар шаарда бир дуу-ду, 
Таамай он бир каны бар, 
Кырмуэ шаанын капкада 
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Алты аяр чалы бар. 
Аман өтсөң1 чалынан, 
Алты бөлмө шаарынан, 
Үчөө2 бардыр оңунда3, 
Үчөө бардыр солунда4, 
Үлкөн5 калаа көрүнөт 

2620 Бара жаткан жолунда. 
Болот эшик, зор капка, 
Күн чыгышы тарабы 
Жетиген жылдыз жол6 жакка. 
Капкасынан өтөрсүң7, 
Дагалактын шаарынын 
Ичине кирип кетерсиң. 
Жүрө-жүрө8 ат менен 
Түш болгондо9 жетерсиң. 
Алтындаган10 сарай бар, 

2630 Аңгемеси далай бар. 
Арыгы темир ноо болгон, 
Коргону11 болот коо12 болгон. 
Үйлөрү13 күмүш14, алтындуу, 
Накышы*, көөхар ар түрлүү, 
Оозу15 жезден согулган16, 
Айланасы чоюндан, 
Алтымыш бакса чоң коргон17, 
Алтындуу18 капкак, кең эшик, 
Андан өтсөң барасың 

2640 Акылыңа кеңешип». 
Көйүш1 сүйлөп салганы, 
Абакеңиз Эр Кошой 
Мунар кандын үйүнө2 

Бу бойдон басып барганы. 
Кемектен алган бутуну3 

Киндигинен4 бурады. 
Мунар болуп эр Кошой 
Катындан ченин сурады. 
Бар жарагын алганы, 

2650 Кандык ченин сайынып, 
«Кадыр Алда колдо!» — деп, 
Жаратканга жалынып, 
Кошой абаң чыкты эле, 
Коркпой5 турган мыкты эле. 
«Кор башылар* кайда? —деп, 
Койбой баарын айда!» — деп, 
Мунаркан болуп акырды. 
Кор башысын койбостон 
Бирин койбой чакырды. 
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2660 Буларга Кошой кеп айтат, 
Буйрук6 кылып бек айтат: 
«Буйругум7 тутпай калбаңар, 
Зындандагы адамды 
Ачка кылып салбаңар, 
Чыкырыптыр Кырмуз шаа, 
Чыгып барам өзүм8 аа. 
Кан жарлыгы катуудур9, 
Кабар келди кат менен, 
Ашыктырып, бат — деген. 

2670 Кан жарлыгын угамын, 
Кемек чалды ээрчитип, 
Кан Кырмуз шаа баатырдын 
Кызматына чыгамын!» 
Аны айтып Кошоюң1, 
Арыбын көргүн ошонун, 
Кор башыны шаштырды, 
Карангыда2 абаңыз 
Капканын оозун ачтырды3. 
Жанагы Көйүш4 балбанды 

2680 Кемек чал кылып алганы. 
Өзү5 Мунар кан болду, 
Кожонун уулу Билерик 
Кошо жүрмөк ал болду. 
Кемектин аты кер чолок 
Көйүш балбанга мингизди, 
Кандын атын миниптир, 
Кандын тонун кийиптир, 
Кошой абаң «Алда!» — деп, 
Дагалак,жолго кириптир. 

2690 Капкадан чыгып үч киши 
Кан жолуна салганы, 
Эки күнү жол жүрүп, 
Дагалактын шаарына 
Жакын келип калганы6. 
Сейил кылып Кырмуз шаа 
Ай сайын эки келчү экен, 
Нак ошо жердин өзүндө 
Аскерге даам берчү экен. 
Эки конуп1 жатчу экен, 

2700 Үчүнчү2 күндө кайтчу экен, 
Аскер башчы эрлерге 
Үзүр-назар3 айтчу экен. 
Шымал*4 жактан куюлган5 

Тунук6 булак суусу бар, 
Тал, чынары баары жыш, 
Өрүк7, алма тептегиз, 
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Анарлары бышыптыр, 
Алмурут8, алча эзилип, 
Сабагынан9 түшүп тур10. 

2710 Үкөк*11 деген бир жемиш 
Салма кокок*12 бышып турган тептегиз. 
Төрт жакта хаус*13 көлү бар, 
Төрө Кошой абаңдын 
Ар өнөрүн көрүп ал. 
Айланасы ат чабым, 
Ырамыл* чөбүн14 айдаган, 
Көк шибери жайнаган, 
Ар чынардын башында 
Улуу15 куш* уя байлаган. 

2720 Ар жагында алардын 
Сандугач* булбул1® сайраган, 
Түрлүү гүлү17 гүлдөгөн18, 
Түрлүү булбул сүйлөгөн19, 
Көрбөгөн20 адам сүрдөгөн21, 
Бадышанын жайы —деп, 
Башкадан басып жүрбөгөн1. 
Айланасы ат чабым 
Киши бою тамы* бар, 
Эгер кирсе ичине 

2730 Каалагандын баары бар. 
Кан абаңДошой барганы, 
Капкасын ачып алганы, 
Билерик менен Көйүштү2 

Чарбакка кийрип салганы. 
Капканы көздөй бет алып 
Кабылан Кошой барганы. 
Жетип барып караса 
Чылк темирден дарбаза. 
Дарбазасы тартылган, 

2740 Алты чалы кор башы 
Аярлыгы артылган. 
Кошой Мунар кан болуп, 
Коркпос3 кыйын жан болуп, 
Дарбазанын тышында 
Кошой туруп ошондо 
Кулагын кепке салыптыр, 
Көр башынын үчөөсү4 

Үйүнө5 кетип калыптыр, 
Капкада үчөө калыптыр. 

2750 «Капырай, Кошой келет!» — деп, 
Бир бирине карата 
Минтип айтып салыптыр. 
Бири туруп кед айтат, 
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«Билинтелик баашага 
Келсе Кошой!» — деп, айтат, 
Бири туруп кеп айтат: 
«Кошойду анык көрөлүк1, 
Анан кабар берелик!» 
Кужулдап2 үчеө калганы, 

2760 Үйүнө барган үчөө3 да 
Үстүнө4 жетип барганы. 
Бу тургаидар кеп айтат, 
«Келди Кошой эшикке, 
Не кылабыз?» — деп, айтат. 
Алтоо боюн теңешти 
Акылдашып кеңешти: 
«Каары катуу Кырмуз кан 
Жанды тирүү койбос5 — деп, 
Тушка душман6 кеЛген соң 

2770 Кабар бербей болбос — деп, 
Кырмуз шаага баралык, 
Кошой келди мында — деп, 
Кыйкырып кабар салалык. 
Качып кокус7 кетпесин, 
Тышка койбой Кошойду 
Ичке кийрип алалык, 
Капкасын кайтып бек кылып, 
Канга кабар салалык!» 
Көрбөгөн жандар шашкандай, 

2780 Көнүк8 болгон балбандан 
Эбин тапса капканы 
Эки жүз киши ачкаңдай 
Эрлик эмей1 неткёни, 
Аярлардын сөзүнү2 

Угуп тур3 Кошой жазганбай. 
Акылдашып алышты, 
«Сен баргын!» — деп, Кырмузга 
Бирөөн4 буйруп салышты. 
Буюрган аяр кеткени, 

2790 Кырмуз шаага жеткени: 
«Кепти баашам тыңда—деп, 
Келди Кошой мында — деп. 
Аярлыктан аңдасак, 
Ашепке* айтый салбасак 
Үч кишидей өзү бар, 
Жо л Д° ш т о РУ н 5 аксага* 
Жол боюнда бакчага 
Таштап келген кези бар. 
Кошой келип капканын 
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2800 Аркасында турат — деп, 
Билип туруп бул ишти 
Сизге айтпасак уят!» —деп, 
Мут аяр кабар салганы, 
Муну уккан соң Кырмуз шаа 
Ордунан6 тура калганы, 
Аялык менен ал Кошой 
Азаптанып жетпейби, 
Кийирип коюп капкага 
Анан айтып келбейсиң, 

2810 Билип алып бу жерден 
Тыштан качып кетпейби, 
Эл тамагын таткан жок, 
Эч ким азыр жаткан жок. 
Кабарды тыштан табыңар, 
Капканы эрте жабыңар! 
Жүргөн алты чалыңар, 
Бир-биринде1, карасам, 
Ж ү з кишилик күчүң2 бар, 
Жүдөгөн3 кандай жансыңар!? 

2820 Кирсин бери, мьшда — деп, 
Калкка дүрбөөн4 кылба — деп, 
Насиятым тыңда — деп, 
Ачып кийрип5, капканы 
Анан кайра чыңда — деп, 
Балбан менен баатырлар 
Баары даяр мында — деп, 
Кошой түгүл6 бу келген 
Үрүстөм7 баатыр болсо да 
Өлбөй8 тирүү калбайт9 — деп, 

2830 Андан кооп кылба!» — деп, 
Кырмуз шаа муну сөздөдү10, 
«Маакул болот, каным!» — деп, 
Мут11 аяр тышты көздөдү12. 
Капкадагы бешөөнү13 

«Киргиз деди,— кан — деди, 
Килитке* ачкыч сал!» — деди, 
Алар ачкан жатканда 
Жаангерден алган кемерди14 

Белине Кошой салды эми. 
2840 Ал кемер жайын айталык, 

Аз гана сүйлөп тарталык. 
Азирети Ысактан, 
Келген экен узактан. 
Ысмайылдан калыптыр, 
Мусулмандын аяры 
Мурунтан белге чалыптыр. 
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Мындан Мусага калыптыр, 
Мындан кийин жана да 
Калган экен Ыйсага, 

2850 Карап өзүн санап ал 
Канча болду кысабы. 
Ыйсадан Жаангер алыптыр, 
Баба Өмөр15 дагы аяр 
Белге бу да чалыптыр, 
Каапырга каран салыптыр, 
Азирет Аалы өткөн соң 
Бабаңдан Жаангер алыптыр. 
Баласы үчүн Жаангер 
«Кордук көрбөс Кошой — деп, 

2860 Бантка* түшсөң16 бошоор! —деп, 
Жөнөтөрдө17 Кошойго 
Колуна берген ошого: 
«Белиңе бекем чаласың, 
Эгер өзүң кысылсаң 
Алтымыш бакса дубалдан 
Аттап өтүп аласың, 
Карангы түндө от болуп, 
Дүркүрөйсүн1, жанасың, 
Көрүнбөйм2 десең көрүнбөй 

2870 Кайып болуп каласың, 
Ар сүрөткө3 кирем — деп, 
Көөнүңө4 алсаң ошону 
Айтканың болуп аласың!» 
Аны айтып Жаангер кан, 
Бабаң Кошой кандай жан, 
Жанчыкка аны салыптыр. 
Аярлар капканы ачканча, 
Алыс жактан бир жерден 
Арстан болуп түйүлүп5, 

2880 Шаарга кирип калыптыр. 
Ачып алып капканы, 
Абакеңиз Кошойду 
Аярлар карап, таппады. 
Канга болуп шерменде 
Калабызбы? — деп, ойлоп, 
Кайгыланып кеп ойлоп, 
Алты аяр чал жыйылып, 
«Лайлама* колдо!»6 — деп, 
Лаанатка* сыйынып: 

2890 «Аяплыкты кылалык, 
Бу Кои1ойду таппасак 
Аманатты кыялык!» 
Арбытты чалдар жумушту, 
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Аярлык кылып турушту. 
Каткырышып күлүштү1, 
Шаарга кирген экен — деп, 
Катаасы жок билишти, 
Канга кабар бермекке 
Алты аяр жолго киришти. 

2900 Алдыда Кошой абаңыз 
Кылмак болду бир ишти. 
Кемери бар бе^инде, 
Аярлары бет алып 
Канга жүргөн жеринде 
Көңүлүнө2 алды эр Кошой 
«Болсом экен куш! —деди, 
Кереметтүү3 кемерсиң 
Көк кептер кылып уч!» — деди. 
Көк кептердей куш болуп, 

2910 Бабаң Кошой учту4 эми. 
«Аярлардан эң мурун 
Капкасынан5 түш»6 — деди. 
Капканы багып турганы, 
Тыка-тыка эшигин 
Кошой кагып урганы7. 
«Эшик каккан кимсиң?» — деп, 
Кырмуз шаа туруп ордунан 
Кыйкырып айгай салыптыр. 
«Мен аяр Инсур!» — деп айтып, 

2920 Кырмуз шаага кеп айтып, 
«Кошойду кармап алдык — деп, 
Сизге кабар салдык — деп, 
Мына эшикте турат — деп, 
Колдон кокус чыгарсак, 
Мурда болдук уят — деп, 
Алып келдик эшикке, 
Алты аярдын бирөөндөй1 

Кошой болуп турат!» — деп, 
Кырмузга айтып билдирди, 

2930 Кубантып аны күлдүрдү2. 
«Кошойду кантип коёюн3, 
Тирүү койбой соёюн!»4 

Аны ойлонуп Кырмуз шаа 
Колуна алды кылычты, 
Кошо жүргөн киши жок, 
Кудай билет бул ишти. 
Нээтке эгем салганы, 
Эр Кошой деп аталган, 
Дин ыслам балбаны, 

2940 Керемет кемер белинде, 
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Көк түтүн5 болуп көрүнбей 
Көтөрүлүп6 алганы. 
Көт жагынан алты аяр 
Булар жетип барганы. 
«Кошоюңар7 кайсы?» — деп 
Шаа Кырмуз кан сурады. 
Айран болуп алтоосу8 

Аңкайып карап турганы1. 
«Кайсының Кошой, көргөз»2—деп, 

2950 Каарланып каны сурады. 
«Кармабадык Кошойду, 
Каным уккун3 ошону, 
Сизден буйрук жетти — деп, 
Биз капканы ачканча 
Кай кеткени билинбей4 

Кошой качып кетти — деп, 
Аярлык менен билдик — деп, 
Шаарга кирди Кошой — деп, 
Айтканы сизге келдик!» — деп, 

2960 Аярлар айтып абырап, 
Кан кашында жабырап, 
Алар сөзүн салганы. 
Аны көрүп Кырмуз шаа 
Ачуусу5 келип калганы: 
«Тыгыр кабар бердиң — деп, 
Мына Кошой дедиң — деп, 
Баламынбы мен —деди, 
Байкасам Кошой сен! — деди. 
Алтооңдун6 бири Кошойсуң7, 

2970 Өлбөй кантип бошойсуң8?! 
Азыр уктум өзүм — деп, 
Алтооңду9 көрдүм көзүм10 деп, 
«Алып келдим Кошойду, 
Анык көр — деп,— ошону, 
Алдаган кандай сөзүң?» —деп, 
Кан алтоону1 камады, 
Аярлыгы, акылы 
Баштарында байкуштун2 

Бир немеси калбады. 
2980 Кан желдетти чакырды, 

«Калп айттыңар мага!» — деп, 
Каарданып акырды. 
Өлүм3 белги жамады, 
Алып барып зынданга 
Алты аярды камады. 
Аңдап көр Кошой бабаңды, 
Мордон4 чыга салганы, 
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Кандан мурда осунуп5, 
Ордого6 кирип барганы. 

2990 Акак тиштүү7, кыйган каш, 
Алма моюн, түймө8 баш*, 
Турна моюн, сумбул9 чач*, 
Төшөктө10 экен катыны. 
Катынынын кийимин 
Кошой кийип акыры, 
«Кайда кеттиң каным? — деп, 
Жалгыз үйдө11 калгандан 
Коркту12 менин жаным!» — деп, 
Катыны болуп артынан 

3000 Кошо13 чыга калыптыр. 
Калктын көбү дүрбөшүп1, 
Бирин бири «жүр!»2 — дешип. 
Кандын келип кашына, 
Жыйылышып алыптыр, 
Ортоңку3 үйдөн4 — бөлмөдөн5 

Кемек6 аяр чокунчу7, 
Бутун8 бурай салыптыр, 
Катыны болуп канына 
Кошой сүйлөп9 калыптыр. 

3010 Катыным10 капа болду — деп, 
Токтолбой элдин жанына, 
Дүрбөбөстөн11 кетиңер, 
Дүрбөп12 — дарбып неттиңер?! 
Аярлар акмак болду — деп, 
Азгырып мени койду — деп, 
Кармадык дешип Кошойду 
Калп айтты мага13 ошону. 
Зынданга салдым аярды, 
Кызыталак аярлар 

3020 Калп айтар сөзү даярбы?! 
Кошой деген не жерде, 
«Кошой келип калды!» — деп, 
Коркуу салат бул жерге. 
Жер жайнаган Жеркен бар, 
Калдайып жаткан Кашкар бар, 
Буурчак аттуу баатыр бар, 
Мындан өтсө1 Кошойдун 
Булуттан2 минген аты бар. 
Капталда Кашкар шаары бар, 

3030 Кайраттуунун3 баары бар, 
Кадимки Найза каны бар, 
Кашкардан өтсө бери жакта4 

Мангунт аттуу шаары бар, 
Баатыр, аяр баары бар, 
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Ороңгу5 сындуу каны бар, 
Олордун6 бери жагында 
Мунар кандын баласы 
Дагар аяр дагы бар. 
Андан өтсө ал Кошой 

3040 Чытырман7 токой чери бар, 
Адам көрсө соо койбос 
Аюу, жолборс, кабылан 
Албан түрлүү шери бар. 
Кантип өтөт8 алардан 
Жандан безген кандай жан?! 
Сермиске кирер жеринде 
Кемек9 аяр чалы бар, 
Тил аяры бутунда10, 
Алтындан куйган кутунда11, 

3050 Андай аяр теги жок 
Каканчындын журтунда12. 
Жетимиш экн түрлүү13 тил 
Жеке билген Кемек чал. 
Жерге кирген аярлар 
Мени келип бу жерде 
Коркутканын1 карап ал! 
Сермис деген шаарда 
Мунар дөө деген каны бар, 
Анын баарын алат — деп, 

3060 Кандай акмак жан айтар 
Мусулмандын Кошою 
Мында келип калат!» — деп. 
Муну айтып Кырмуз кан, 
Мыктысынган2 бу бир жан, 
Элдин баарын кайтарып, 
Элким өзү калыптыр. 
Эми үйүмө кирем — деп, 
Эшигин ача салыптыр. 
Катыны болуп камданып, 

3070 Аңдып турган эр Кошой 
Алкымынан алыптыр. 
А дедирбей абаңыз 
Көтөрүп жерге салыптыр. 
Үн чыгарбай өлтүрдү3, 
Ышбалдасын келтирди. 
Кырмузду абаң сойгону, 
Жерге бир кан тамызбай 
Ойрон кылып койгону. 
Муунтуп4 аны өлтүрүп, 

3080 Шыйрактан кармап алганы, 
Кыраан Кошой бабаңыз1 
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Кылым кыргыз балбаны, 
Дарбазадан ар жакка 
Ылактырып2 салганы. 
Балбандык эмей неткени, 
Абаң Кошой атканда 
Эки таш* жерге кеткени. 
Кырмуз шаа жерге түшүптүр3, 
Түшкөн жери кур талаа, 

3090 Барып тийген жеринен 
Бир үйдөй4 топо5 үйүптүр6. 
Таң эртең7 келип денесин 
Карга, кузгун8 талады, 
Каркайып сеөгү9 калганы. 
Капкалуу канды билдирбей 
Кан Кошой жутуп салганы. 
Кайра кирип катынын 
Кырмуз кан болуп абаңыз 
Кылымды буга салганы. 

3100 Он бирдеги кыз өңдүү10 

Ойбойду11 катын салганы: 
«Эримдин иши оң болгон, 
Күндө мындай болчу эмес, 
Бүгүн кандай чоң болгон?!» 
Чыдай албай бу катын 
Чыбыктайын толгонгон1. 
Азыркы жүргөн адамдар 
Нээти2 менен кеп айтса, 
«Эр Кошой колдо!» — деп, айтса 

3110 Сапарга чыкса жол болгон, 
Салтанаты шол болгон, 
Арбагына ыракмат, 
Аярлыгы мол болгон. 
Абакеңиз Кошойдун 
Арбагына дуба кыл 
Арсан3 көрбөй ошону. 
Катындык...4 алды эле, 
Кемек аяр бутуну 
Мойнуна салды ошону. 

3120 Кырмуз шаа болуп кеп айтат, 
«Катыным уккун — деп, айтат, 
Көп айланып5 бу жерге 
Көрүнө6 албайм көзүңө7, 
Жолуга албайм өзүңө. 
Мээриң менден кандыбы? 
Көңүлүң8 тынып калдыбы? 
Кошой келип калыптыр, 
Кооганы тышка салыптыр. 
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Урушка кетем өзүм — деп,— 
3130 Уктуңбу9 айткан еөзүм10 — деп, 

Бирин койбой алып бер 
Бар асирет*11 өзүң!» —деп, 
Кылыч, мылтык, жарагын, 
Абакеңиз Кошойдун 
Ар өнөрүн1 карагын, 
Кандык тонун кийинип, 
«Кадыр Алда колдо!» — деп, 
Бир кудайга сыйынып, 
Отого2 менен диңсесин 

3140 Оруну3 менен сайынып, 
Тоту куштун4 куйругу5 

Эки ийинде жайылып, 
Кырмуз шаа болду бабаныз, 
Али болсо абаңдын 
Урматына караңыз! 
Сураккана үйүнө 
Султан Кошой барыптыр, 
Олтурду6 алтын тагына, 
Карап көргүн калайык 

3150 Кудайдын берген багына! 
Эртең менен эл келди, 
Нечен албан эр келди. 
Кемек аяр бутуну 
Киндигинде ачкычын 
Бурап-бурап ошону, 
Жаангердин берген кемерин 
Ж а л а ң этке байланып, 
Жаратканга жалбарып, 
«Билдире көрбө1 Алда! — деп, 

3160 Бирим Коос*2 колдо!» — деп, 
Такка Кошой миниптир. 
Доотай менен чыйтайы 
Таазым кылып кириптир, 
Эми аларга кеп айтат, 
«Ай, калыстар — деп, айтат, 
«Кошой мында келди —деп, 
Козголоң3 кылат элди» — деп, 
Капкага койгон4 корбашы 
Караңгыда келгени, 

3170 Калпынан кабар бергени. 
«Кармап келдик Кошойду, 
Көрүңүз5 — деп, ошону». 
Убара кылды өзүмдү, 
Угуңар6 айткан сөзүмдү. 
Ушунчалык калп айтып, 
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Ушалады көзүмдү. 
Аярды кандай кылалы, 
Айтар калпты жоготуп7, 
Андан кийин тыналы. 
Ылгаңар —деп,— бу кепти, 
Аярлар айткан куу кепти», 
Кырмуз шаа айтып салганы. 
Доотай* менен доргосу8, 
Кан ошентип тургаң соң 
Айткандын барбы болбосу9, 
Аяр болбой курусун, 
Андай болсо таксыр кан, 
Алардын баарын өлтүрүп, 
Бүтүрөлү1 жумушун2. 
Чапсак өлөт3, кан чыгат, 
Каны чыккан жеринен 
Бир жүз дөө жан чыгат. 
Сууга салсак батпайт — деп, 
Отко4 салсак жанбайт — деп, 
Жандары кара чымчык — деп, 
Талаадан жүрөт жем терип, 
Сиренин* данын чымчып жеп. 
Андай болсо аларды 
Ар кандай азап кылса да 
Билебиз өлбөй каларды. 
Забар* зындан түбүнө 
Алтоон5 азыр салалык, 
Ачып коюп капкагын, 
Чоктон6 отту7 жагалык. 
Ак тикен деген отун бар, 
Ачуу болор түтүнү8, 
Забар зындан йчине 
Жалпы кирсин түтүнү9. 
Какап-чакап алар—деп , 
Кайда да болсо жандары 
Ошондо келип калар — деп. 
Баашалыктан табалы, 
Забар зындан* үстүнө1 

Жибек торду2 жаялы, 
Кармап алып жандарын 
Башын үзүп3 коёлу»4. 
Бабаң «кепти ук — деди, 
Мына ушундай кылыңар, 
Баарың ылдам чык!» — деди. 
Айтканын угуп дүргүшүп, 
Коркоктору5 мүргүшүп6, 
Забар зындан барганы, 
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Ары-бери даярлап, 
Аярларды айдады, 
Аярлыкты кылам — деп, 
Абыдан шору7 кайнады. 
Забар зындан түбүнө 
Алып барып салганы, 
Алты аяр түшүп калганы. 

3230 Сал тикен* менен ыштады8, 
Забар9 зындан түбүнө 
Шатырата чычканы. 
Жаны жаман кыйналып, 
Айгайды аяр салганы. 
Эт бышымдай болгондо10 

Жыйырма төрт кара чымчыгы 
Забар зындан оозуна 
Азыр келип ошондо, 
Тор жибеги тозулуу11, 

3240 Аярлардын жандарын 
Тозуп алды ошону. 
Жыйырма төртүн кармады, 
Жыйып, башын алганы. 
Аярлар өлүп, сап болду*, 
Абандын көөнү карк толду. 
Кырмуз шаанын бар экен 
Калдаң аттуу балбаны. 
Кан Кошой абаң кеп айтат, 
«Биринчи балбан1 Калдаңды 

3250 Мында келсин!» — деп, айтат. 
Калдаң келди кашына, 
Кан жарлыгы болгон соң 
Кантип келбейт ушунда, 
Кырмуз болуп абаңыз 
Такка минген тушунда2. 
Абаң катын жазды да, 
Аягына мөөрүн3 басты да, 
Парсы тил менен кеп айтат: 
«Бала кожо Билерик, 

3260 Барган ушу4 балбанды 
Кашыңарга барганда, 
Урматтап күтүп5 калыңар, 
Ууну6 ашына салыңар, 
Урушкан7 менен а жерде 
Экөөңдүн8 келбейт алыңар, 
Биринчи балбан ушу1 бар, 
Миң кишилик күчү2 бар, . 
Амал менен тутпасаң, 
Арзаныраак неме3 эмес. 
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Кепти каттан көрүңөр4, 
Билдирбей заар* бериңер, 
Аны өлтүрүп, жоготуп, 
Бириң мында келиңер!» 
Муну айтып Калдаңды 
Абаң Кошой алдады. 
Аттанып алып эр Калдаң, 
Канынан Калдаң кеп сурайт, 
«Кайда барам»? —деп, сурайт, 
Анда абаңыз кеп айтат, 
Акыл ойлоп, бек айтат: 
Адам барбас акса* бар, 
Алтындуу чынар бакча бар, 
Мунаркандын аяры 
Кемек деген чалы бар, 
Кендирдей бели буралган 
Жолдош бала дагы бар, 
Алты аярым өлгөн соң 
Алдыргамын Кемекти 
Айтканымды билет — деп, 
Аш-тамак ичип жайланып, 
Анан Кемек келет» — деп, 
Калдаңды жолго салганы. 
Шаарга жакын жерде экен, 
Чапкан бойдон эр Калдаң 
Шашкеде жетип барганы. 
Билерик менен балбаны 
Билбей айран калганы. 
Жетип барып «коома!»—деп, 
Кемек болгон балбандын 
Келип колун алганы. 
Кашындагы баланы, 
Амандащып а дагы, 
Билериктин сынына 
Көрүп айран калганы. 
Ңуру5 күндөй6 балкыган, 
Ж ү з ыйманы жаркыган 
Балага айран калганы. 
«Кырмуз шаа берген каты деп, 
Ачып муну оку» — деп, 
Кемек болгон балбанга 
Келип бере салганда, 
Кемек берди балага. 
Катты бала алганы, 
Окуп көзүн салганы. 
Парсы тилде тили бар, 
Байкап ишин билип ал. 
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«Барган Калдаң балбан — дейт, 
Басташканда душмандын 
Башын жулуп алган —дейт. 

3320 Уу берип уулант1 — дейт, 
Ушу жерде сулат — дейт, 
Заар менен сап кыл — дейт, 
Кайдан чыкты мындай кеп? 
Кемек болгон балбанга 
Билерик көзүн салганы. 
«Суусап келген балбандыр, 
Чапкылап келип шаардан 
Чарчаңкырап калгандыр, 
Чай коюңуз2 ылдам!» — деп, 

3330 Алты мыскал заарын, 
Аябай салды баарысын, 
Билдирбестен ичйрди, 
Ичи-боорун3 түшүрдү4. 
Лайламалуу!*—деп, 
Калдаң балбан өлгөнү, 
Өлгөнүн5 булар көргөнү. 
Тонун тоноп алганы, 
Сегиз бөлүп денесин, 
Ар тарапка сүйрөдү6 

3340 Кызыл ала кан кылып, 
Карга-кушка жем кылып. 
Балбан анда калганы, 
Билерик*бала аттанып, 
Билмек үчүн Кошойго 
Бала барды ошого7. 
Келсе Кошой кан болуп, 
Кебелбестей жан болуп, 
Башка диңсе* сайынган, 
Бадыша болуп калыптыр, 

3350 Байкап, араң тааныды. 
Парсы сүйлөп балага, 
Баргын — деди баягы 
Мунардын Сермуз калаага. 
Зынданды баккан үч балбан, 
Ону1 боштон тим калган, 
«Менин сөзүм ук — деди, 
Он кишини кошчу алып, 
Кашкарды көздөй чык — деди. 
Караңгы2 токой чери бар, 

3360 Кабылан, жолборс, шери бар, 
Кооп3 катар жери бар, 
Сактанып андан өтүңөр4. 
Сегиз күнү жол жүрүп, 
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Дагар 5 кызга жетиңер, 
Акылын угуп алыңар. 
Күңгөй жатңан Мангунт шаар 
Алты күндө жетерсиң, 
Аяры калган жок эле, 
Андан өтүп кетерсиң. 

3370 Андан эки күн жүрсөң6 

Алтымыш миң аскер бар, 
Аскерди Жаангер башкарар, 
Алты шаар баштыгы 
Айтылуу кең Кашкар бар 
Барган замат токтобой1, 
Колду бери баштаңар. 
Түрк уулунан2 түк койбо, 
Кыпчактан койбо кылайтып. 
Катаган бар, найман бар, 

3380 Аскерге баарын айдаңар. 
Казак менен кыргызды 
Жалгызынан тургузба3. 
Шаңкай менен татар бар, 
Каңгы, тайып катар бар, 
Он эки шаарын алды де, 
Орчун4 бааша Кырмузду 
Ойрон кылып салды де!» 
Ошону айтып эр Кошой, 
Катты абаңыз жазганы, 

3390 Аягына мөөрүн басканы. 
Бадыша тонун кийгизип, 
Ат ордуна асемдүү5 

Кара сур качыр мингизип, 
Баланы жолго киргизип, 
Бабаң Кошой калганы, 
Бала жолго салганы. 
Баягы калган алтооно6 

Бала жетип барганы. 
Казына тонун7 кийишип, 

3400 Казаттын атын минишип, 
Токтолбой1 жолго киришип, 
Добул согуп күңгүрөп2, 
Мылтык атып дүңгүрөп, 
Он бир киши жол менен, 
Караңгы токой чер менен, 
Кабылан, жолборс, шер менен 
Келгендерин келтирип, 
Келген менен келгенин 
Келсе чаап өлтүрүп, 
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3410 Аман андан өтүптүр3, 
Сегиз күнү жол жүрүп, 
Жеңесине жетиптир. 
Амандашып калышып, 
Ат ергүтүп4 алышып, 
Алда деп жолго салышып, 
Арадан сегиз күн еттү. 
Алты күндө Маңгунттун5 

Шаарынан өтүп алыптыр. 
Эки күн жолго салганы, 

3420 Кара шаар Кашкарга 
Он бири кирип барганы. 
Кан Кошой деген баатыр — деп, 
Аман-эсен саламат 
Дагалакта жатыр — деп, 
Аскер башчы Жаангер, 
Алда канча мусулман, 
Кызматына келген эр, 
Экинчиси Жасообек, 
Асилин уксаң кыпчак дээр. 

3430 Катагандын Кушубек1, 
Каратегин2 журтунан 
Ары балбан, ары бек, 
Атын айтат Корош деп. 
Кандан кабар алышты, 
Калайык дүрбөп калышты. 
Жеркендеги түрккө3 

Жетип кабар салышты. 
Ногойдон4 калган Орозду5, 
Аны да кошуп алышты. 

3440 Кашкар, Жеркен арасы 
Камыш чыккан кара суу, 
Бу да кыргыз баласы, 
Булар турган таянып 
Музкент деген калаасы. 
Байдын уулу Бакайды 
Баарын кошуп алганы. 
Эки жүз миң кол алып, 
Элди жыйнап мол алып, 
Эңкейиш карай жол алып, 

3450 Күдүрлөгөн® бор менен, 
Күрпүлдөгөн7 шор менен, 
Күн чыгыш карай жол менен8 

Бара турсун ушулар1, 
Балбан, баатыр кишилер, 
Аны таштап салыңар, 
Арстан Манас каныңар 
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Алда эмине кеби бар, 
Кабарын угуп алыңар2. 
Байкүш3 деген балбаны 

3460 Жазийранын жеринен 
Он миң аскер алганы. 
Кара кыштак калкы бар, 
Кан Арсалаң каркыбар, 
Күчөр4 деген шаары бар, 
Ороңгу5 деген каны бар, 
Даңгу деген шаары бар, 
Саңыроо деген каны бар, 
Күйө6 деген жери бар, 
Күнөгө7 деген беги бар, 

3470 Коконарат жери бар. 
Салман деген эли бар, 
Будаңчаң деген каны бар, 
Аягы Сооса8 көлү бар, 
Көчөң1 аттуу эри бар, 
Кашкарда Найза каны бар, 
Нече балбан, нече бек. 
Мурунтан калган эски кеп. 
Маңгунт шаары Ороңгу2, 
Көкө-Ноор3 көлү бар, 

3480 Балбан, баатыр лөгү4 бар. 
Жүз он бир миң кол алып, 
Жүрбөдү5 беле Манаска 
Тамашасын6 көрүп ал. 
Сермис7 шаары Дагалак8 , 
Бадышасы Кырмуздун 
Буйругунча бололу. 
Булгарды9 көздөп салыптыр, 
Булгарда10 жаткан түрк уулу 
Сары ногой сарасы, 

3490 Алардын башын кармаган 
Калдарбектин11 баласы 
Эштек деген эр экен, 
Нак өзүнө караштуу12 

Эки миң үйлүү эл экен. 
Өйдө13 көздөй үркүшүп14, 
Канардын кап тоосуна15, 
Кантип кылат кайратты 
Каапырдын калың жоосуна16, 
Тар капчыгай17 өрдөдү18, 

3500 Татдырсыздан өлбөдү1. 
Ошо коого2 кирген соң, 
Жамандыкты көргөн соң, 
Жазайыл мылтык жаткырып, 
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Очогор3 мылтык аттырып, 
Оозун4 тозуп алышты, 
Өрдөймүн5 деген кытайга6 

Ойронду7 кыйла салышты. 
Үч жылганы өрдедү8, 
Бирин бири көрбөдү, 
Оозу жалгыз капчалды 
Ойрон кылып чаң салды. 
Коктуну9 тозуп10 жатышты, 
Так он төрт күн атышты11. 
Аргасы кетип кытайлар 
Атын союп12 кыйласы, 
Ачкалыктан ыйлады. 
Алар антип турганда, 
«Сары ногой барам —деп, 
Санатын угуп алам — деп, 
Эсендигин билем — деп, 
Эсепке аны алам —деп, 
Эл болушуп13 калам!» — деп, 
Бала Манас кашында, 
Он тогузда14 жашында, 
Келе жатыр жол менен, 
Алты миң аскер кол менен. 
Асты жагын караса 
Канардын кара тоосунда1, 
Капчыгайдын оозунда 
Кыжылдаган кол жатыр, 
Кыясын көрдү көй баатыр. 
Жабын-абын* сөздөрү2, 
Таталаган* өздөрү3 

Кытай экен билгени, 
«Кудай бизге берди!» — деп, 
Кыраан Манас күлгөнү4. 
«Камаган экен каапырлар, 
Булгарлыктын5 элин — деп, 
Бузган экен белин — деп, 
Каканчындын калкы эмес, 
Кайсы жактан келди? — деп, 
Бу түрк уулуна6 кекенген, 
Түбүнөн7 бери кезенген, 
Жараткаң Алда кудайым 
Куткарган сендей неченден, 
Акыры болду болбоду8, 
Бул ант урган кытай оңбоду9, 
Ушу бизге кол келген 
Ындыстандын тарабы, 
Кытайдын кызыталагы* 
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Жазийранын жери го, 
Кырмуз кан кытай эли го, 
Жер жайнаган кеми го». 
Бакырдын уулу Байматты 
«Ат которуп1 мин — деди, 
Айтканымды бил — деди, 
Азыр жолго кир —деди. 
Алтайга кабар бер — деди, 
Жалтанып жатып калбасын, 

3560 Жанын аяп салбасын, 
Түрк уулумун2 дегенден 
Түптү неме калбасын, 
Алаш уулу болгондор 
Аттанбай жатып албасын! 
Бул аскерден калганы 
Көрүнбөсүн3 көзүмө, 
Көрүнгөн4 болсо көзүмө 
Таарынбасын өзүмө5. 
Билгиликтүү6 карыдан, 

3570 Бир нечеси калбасын 
Билермандын7 баарынан. 
Дарыя боюн жердеген, 
Дарыянын жээгинде8 

Каңгайга намыс бербеген, 
А да төрөнүн9 уругу10 

Керкөкүл11 деген улугу, 
Озонун12 уулу Сыйга бар, 
Ондо13 да кайрат кыйла бар. 
Кабарды катуу14 салыңар, 

3580 Оролдун15 сырты деңиз бар, 
Ошондо казак тегиз бар, 
Бири эмес баарысы, 
Жашы менен карысы 
Жалпы аламан1 аттансын, 
Жалпайып жатып албасын. 
Жалтанамын — деп, туруп, 
Жаман ишке калбасын. 
Кыйгактуу2 найза боолоймун3, 
Ары чети Ындыстан, 

3590 Жазийра журтун жоолоймун. 
Катылып мага4 келгенин 
Кадыр Алда5 жар берсе 
Катыгын эми беремин, 
Дин мусулман баласы 
Кантип калам дебесин! 
Жарагым каркап толуптур, 
Менин жанчышар кезим болуптур. 
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Элиме душман толуптур, 
Менин энишер күнүм болуптур. 

3600 Айлыма душман толуптур, 
Атышар күнүм болуптур!» 
Алтайдын тоосун аралап, 
Тешиңдин жерин саралап, 
Тарбагатай сыдырып, 
Аягүз6 чөлүн кыдырып7, 
Барскан, Саркан деңизге 
Чарчабай Баймат1 желишке, 
Баарына кабар салыптыр. 
Өгүз-Кечүү2, Калкандан 

3610 Өйдө3 тартып калыптыр, 
Жыйырма үч күндө чапкылап 
Төрөсүнө4 барыптыр, 
Жаткан Манас баатыры. 
Ар жагын булгар эл алып, 
Бери кетер жолуну5 

Баатыр Манас эр алып, 
Ачкасынан кытайлар 
Атын союп, жеп алып, 
Кетебиз деп Манастан 

3620 Мурда келген кек алып, 
Мында жатып ачтыктан6 

Мурдарлар атын жеп алып, 
Булдурлашып жөө7 калып8. 
Манастан мурун жатышкан, 
Ногой калкы булгарлык9 

Он төрт күнү атышкан. 
Кайра качып өтө албай, 
Жолун Манас алган соң 
Жол таап андан кете албай 

3630 Сегиз күн токтоп калыптыр, 
Минип10 чыгар аты жок, 
Баары жөө калыптыр11. 
Он үч12 күндө мусулман 
Орчун аскер барыптыр. 
Оларды1 көрүп кытайлар 
Бирин бири жарыптыр, 
Бир убакта2 караса 
Бир неме калбай калыптыр. 
Өз билгенин кылышып, 

3640 Өжөр3 жайыл каапырлар 
Өзүн өзү4 кырышып, 
Кылыч, мылтык, бар жарак 
Калыптыр жерде калдырап, 
Чарайна, соот, кыягы 

03 
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Жерде жатыр шалдырап. 
Мурун атын союптур, 
Өлөрүн5 билип өздөрү6 

Торгун7, тубар асыл бул8 

Киймин өрттөп9 коюптур. 
3650 Күлдөрү10 жатыр үйүлүп11, 

Тамеки жатыр түйүлүп12. 
Кылычы жатыр кылайып, 
Сүнгүлөр13 жатыр сулайып, 
Түпөгү14 менен булайып. 
Бычагы жатыр, кыны жок, 
Кыягы жатыр, кылы жок. 
Денеси жатыр, жаны жок, 
Өлгөн кытай саны жок! 
Оттугу15 жатыр, кабы жок, 

3660 Айбалта жатыр, сабы жок, 
Алтымыш аяр бар экен, 
Өнөр билген саны жок. 
Өлгөнгө1 көзүн салыптыр, 
Өнкөй2 аяр өнөрпоз 
Алтымышы калыптыр, 
Ат-тонунан3 неме жок, 
Ант ургур отко жагыптыр, 
Аярлары бөлүнүп4, 
Адырга чыгып алыптыр, 

3670 Алты топ жүргөн аркарды 
Арыптап кармап алыптыр. 
Аркарды минип ат кылып, 
Түгөтмөккө5 түрк уулун 
Катуу каргыш6 ант кылып, 
Аярлар качып жөнөлдү7. 
Арстан Манас баатырга 
Мусулман колу өмөлдү8. 
Кырылып кытай болгон соң, 
Тар жылгага киргени 

3680 Так кырк күнгө9 толгон соң 
Сары ногой сарасы, 
Эр Эштектин баласы, 
Эштек элдин башы экен, 
Ошо кезде Жамгырчы 
Жыйырма үчтөгү10 жашы экен, 
Мусулман колун биле албай, 
Ортосу11 кытай болгон соң 
Булардан жетип тил албай, 
«Түп1 Бээжин түбү2 бузулуп, 

3690 Түрк баласы кысылып, 
Канын суудай чачканбы? 
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Кара-Ноор3 дарыя 
Карача тоо4 Саныя 
Самарканд, Букар аралап, 
Сапырылып качканбы? 
Булгардагы аз түрк 
Бизди койгонбу5 кудай6 аздырып». 
Кытайдын кандай болгонун7 

Тил алалбайт кытайга 
Бири келип бастырып. 
Эки мин, ашык үй экен, 
Жети киши бий экен, 
Биринин аты Катарлык, 
Биринин аты Сатарлык, 
Биринин аты Басарлык, 
Биринин аты Салала8 , 
Билерманы9 эр Эштек, 
Биринин аты Акчалык, 
Кытайдан качкан бу калык. 
«Биле албадык, кол толду, 
Бизге кыйын иш болду. 
Түрк баласын сүргөн10 бейм, 
Түмөндөп кытай жүргөн бейм1. 
Түп Бээжинден түк калбай 
Дүрбөп атка мингенби? 
Түрк тукумун2 жоо көрүп, 
Түгөнгүр3 жолго киргенби? 
Башта келген аскери 
Аз болгондо жүз миң кол. 
Он чакты күндөн4 бер жакка 
Келип жатыр кумдан мол. 
Барып байкап билүүгө5 

Баатыр адам бизде жок, 
Көрүп келип берүүгө6 

Көсөм7 адам бизде жок!» 
Эки миң төрт жүз жазоосу8, 
Минген атын карасаң 
Укурук9, жүгөн10 тийбеген 
Булгар тоонун азоосу11. 
Байлыгына мактанган, 
Бирөө барса базарга 
Миң жылкы айдап аттанган, 
Манаттан жапкан үйлөрүн12, 
Баргыла деди элчиге 
Баяс, Даган деген бийлерин, 
Карыган Эштек карысын, 
Кабар билип келиңер, 
Камалып өлөр13 элиңер, 
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«Барсаң, барсаң, барсаң!» — деп, 
3740 Кайраттуунун1 баарысын. 

Баралбады баарысы, 
Өңүнөн2 чыгып сарысы. 
Камалып коркуп токтолду3, 
Төрт күндөн бери кытайдан 
Сураган киши жок болду. 
Бырс этип мылтык атпады, 
Бу былк этпей кандай жатканы? 
Ар жагынан кол келип, 
Азар* түмөн* каптады, 

3750 Азыр аман жатырбыз, 
Ак таала бизди сактады! 
Билип кел — деп, бириңер, 
Ошо баатыр, барат — деп, 
Бирөөнү4 бирөө мактады. 
Эл камалып турганда 
Эштек уулу Жамгырчы 
«Не да болсо көрдүм — деп, 
Тобокел!»5 — деп, аттанды. 
Телкүрөд6 атын аргытып, 

3760 Темирден тонун жаргытып, 
Жамгырчы жолго салыптыр. 
Жакын келип, жабырдан 
Көзүн салып караса, 
Былк этпейт бири каапырдан. 
Мергендердей бет менен, 
Чекесинин чет менен 
Ченеп келип караса, 
Каршы-терши жылаңач, 
Өлүк1 жатыр жылаңбаш, 

3770 Туура-туура жарылган, 
Тулумдары* жайылган. 
Мылтык жатыр, дары жок, 
Мыктысып келген кытайдан 
Түк калбаптыр, баары жок, 
Эл чабабыз деп келип, 
Кырылган кытай ары жок. 
Кылычы жатыр, кында жок, 
Кыргынын көрсөң санда жок. 
Аралап көрдү өлүктү2, 

3780 Жүз он бир миң аскердин 
Аярынан башкасы, 
Неме калбай өлүптүр3, 
Өлүгүнөн4 ат жүрбөйт5, 
Ат жүрсө6 да бат жүрбөйт. 
Камчы салды астында 
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Телкүрөң аттуу күлүккө7, 
Чыдап карап тура албай 
Жер жайнаган өлүккө8. 
Атына камчы салганы, 

3790 Атырылтып Жамгырчы 
Кашатка чыга калганы. 
Кайнап аткан калың кол 
Карап көрүп Жамгырчы, 
Кандай аскер экен — деп, 
Кашына жетип барганы. 
Жетип барса түрк экен, 
Каруу-жарак карк алтын, 
Кармаганы баарысы 
Кылыч-мылтык мүлк1 экен, 

3800 Жетип барып караса 
Кылганы оюн2 баарысы 
Тамаша менен күлкү3 экен. 
Камбардын уулу Айдаркан 
Алганы Эштек кызы экен, 
Аккоңур деген өзү экен. 
Аккоңурдан туулган 
Айтылуу4 Көкчө5 өзү экен. 
Тааныды Көкчө «тага —• деп, 
Жакшы келдиң мага!» — деп. 

3810 Ат жылоодон6 алганы, 
Астына оорун салганы. 
Татканы шербет-бал болуп, 
Жегени жая-жал болуп, 
Жата турсун Жамгырчы. 
Күн батыш жагы аскердин 
Жаткан жери Көкчөнүн7 

Күн-Тийбес деген суу экен, 
Башы мөңгү — кар экен, 
Манас менен Көкчөнүн 

3820 Аралыгы аскердин 
Шашкелик жол бар экен. 
Жамгырчыны коюңар, 
Жайдары Манас баатырдын 
Кабарынан болуңар. 
Жанында нөкөр*1 убазири*2 

Жаан кезген көй баатыр 
Он күндөн бери тек жатыр. 
«Аяк-башын аскердин 
Абыдан жыйып алам — деп, 

3830 Анан уруш салам — деп, 
Жаткан экен жайланып, 
Сай буудаңдын баарысы 
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Этине келип байланып. 
Баатыр Манас кеп ойлойт, 
Булгардын журту үч күндүк, 
Бул коктуда3 жатканды 
Кытай экен,— деп, ойлойт. 
Кырмуз кандын калмагы, 
Суңгу кытай заңгары, 
Кайнатканы чай деген, 
Калкынын баары бай деген. 
Көп аскер чыгып алган го, 
Түгөтөм4 деп түрктү5 

Көбү көчө6 келип калган го, 
Муну ойлонуп жатчу экен. 
«Кангар тоонун7 ою8 — деп, 
Калың кытай колу — деп, 
Кайра качып кетпесин, 
Ушу экен келген жолу» — деп, 
Аккелте мылтык атыптыр, 
Эл келгенче эр Манас 
Алты күнү жатыптыр. 
Жетинчи күндө эл келген, 
Эр Көкчөдөн1 башкасы 
Жетимиш миң кол келген. 
«Үч күндөн2 бери жагына 
Кытайдан неме кылайбай, 
Түтүн чыгып булайбай, 
Булар кандай токтолду, 
Жалгыз неме жок болду, 
Жер жутуп муну кеттиби? 
Аттана качып каапырлар 
Ашуу таап өттүбү?»3 

Аны ойлонуп эр Манас 
Багымдат* намаз окунуп4, 
Марал баштуу чоң кула ат5 

Баса минди токунуп6. 
«Кыйын жолго салайын, 
Кырга чыгып барайын, 
Кызыталак кытайдын 
Кылган ишин карайын, 
Жайылып жаткан мал болсо 
Жайы-көйүн7 карайын, 
Жарылып жаткан жан болсо 
Өлчеөсүн8 билип алайын. 
Каңгардын бийик тоосу экен, 
Каапырлардын1 жатканы 
Капчыгайдын оозу экен. 
©рдөшүндө2 кол барбы, 
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3880 Өзгө3 жакта жол барбы? 
Ж е көчүп4 келген эл бекен? 
Өлчөөсүн барып көрөйүн5, 
Өзөнү6 жайык кең бекен?» 
Муну ойлонуп эр Манас 
Бууданга камчы салганы. 
Буруштагы7 жол менен, 
Мубакүлдүү*8 сыр найза 
Кармап алып кол менен, 
Аркар жүрбөс кыр менен, 

3890 Аскар бийик тоо менен, 
Аралап өтүп баратыр 
Эчки баспас зоо9 менен. 
Аккула минип шашыптыр, 
Өлдүм талдым10 дегенде 
Өзөндүн башын ашыптыр. 
Асты жагын караса 
Курбу-курбу11 жери бар, 
Кулан жүргүс чери бар, 
Кум этеги төрү12 бар, 

3900 Кутуруп13 аткан жылкынын 
Көпчүлүгүн14 көрүп ал. 
Сан жетпеген сарала, 
Кайкалап жаткан карала, 
Суксур15 моюн сурала, 
Топ жазбаган торала, 
Чаарды көрсөң сан толгон, 
Чаңкай1 бозу эсеп жок, 
Чыйырчыктай сарала, 
Чыпка куйрук2 карала, 

3910 Көгүчкөндөй3 көгала, 
Манаттай жээрде көрүнгөн, 
Аты бөлөк бөлүнгөн, 
Кулундары4 куюгуп5, 
Кунандары жарышып, 
Куйругун сыртка салышып. 
Көп жылкыны көргөндө6 

Көңүлүн7 баатыр бөлгөнү8, 
Кытай, калмак малы экен, 
Аз болгондо өлчөөсү9 

3920 Кырк миң жылкы бар экен, 
Баарын айдап жүрө албайм. 
Мал көрүндү, токтолуп, 
Жоонун10 малын тапкан соң, 
Токтоп карап тура албай11, 
«Көбүн12 бөлүп айдайын, 
Көтүмдөн13 куугун14 бар болсо 
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Көрүнгөнүн15 жайлайын». 
Муну ойлонуп16 бу Манас 
Ак добулду17 карс койду, 

3930 Аккелте мылтык тарс койду. 
Жылкыны тийди дүргүтүп18, 
Жылганы көздөй үркүтүп1, 
Айгайды бала салганы. 
Ал аңгыча2 акырып, 
«Айдаба!» — деп, бакырып, 
Алыстан келет кыйкырып: 
«Жиндисиңби, соосуңбу3, 
Тиктеи келген жоосуңбу?4» 
Алагер менен чайпалып, 

3940 Ак сакалы жайкалып, 
Акырып келди бир адам, 
Жашы өтүптүр5, кары адам, 
Аз эле болсо караса 
Алтымыш менен жетимиш 
Арасында бар адам, 
Алгыр бүркүт6 көздөнүп7 

Акырая караган. 
Астында аты карагер, 
Айбаты катуу бу бир эр. 

3950 «Атаңдын аты ким эле? 
Айта кой — деп, тим эле. 
Өзүңдүн8 атың ким эле? 
Өлөрсүң, балам, мен жетсем!» 
Канкор Манас караса 
Кытайдын журту окшобойт9, 
Кыйкырып келет, токтобойт10. 
Калмактын журту окшобойт, 
Качырып келет, токтобойт. 
Мында Манас11 ойлонду12: 

3960 Түрк уулунун13 бири экен, 
Түбүмдү1 сурайт, ким экен? 
Ойлонуп мен да турайын, 
Ойрон болгон бу чалдын 
Ким экенин сурайын. 
Анда Манас кеп айтат, 
Айбатын салып бек айтат: 
«Атамдын аты — атам — деп, 
Астын тоспо2 жылкынын, 
Ак сакалдуу кишисиң, 

3970 Азыраак аяп турам —деп 
Өзүмдүн3 атым — өзүм — деп, 
Чалым, өткүр4 кандай сөзүң?» — деп, 
Оң жооп айтпай турганы. 
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Качырып келип Манаска 
Ак сакал найза урганы. 
Калбаны бу чал баштады, 
Канкор Манас атынан 
Учуп кете таштады, 
Илгери-кийин бу Манас 

3980 Эч жерде мындай шашпады. 
Аккула менен чуратып, 
Артынан чанын буратып, 
Манас да найза салганы. 
Тоо сайгандай токтолуп, 
Чалы да тосуп калганы. 
Качырышып бул экөө 
Каршы-терши өтүштү5, 
Аз болгондо арасы 
Кунан чабым кетишти. 

3990 Кайра тартып калганы, 
Астындагы алагер 
Атына камчы салганы. 
Бура тартып калганы, 
Буудан Манас баатырың 
Аккула1 камчы салганы. 
«БаабСдин!» — деп бакырды, 
«Манастап!» ураан чакырды. 
Манастап айгай салганы, 
Таятасы эр Эштек, 

4000 Беш жүз бээ2 сойгондо3, 
Атын Манас койгондо4 

Барган экен тоюна5. 
Манас деген кай Манас? 
Жээним Манас болбосун?6 

Чалдын түштү оюна. 
Шакан аттуу кыз экен, 
Башындагы алганы 
Бай Жакыптын агасы 
Чыйырды деген киши экен. 

4010 Жакып бай жанын карч7 кылып, 
Калдайына калмактын 
Канча жолу арыз кылып, 
Чыйырды деген агам — деп, 
Чыйырдынын катынын — 
Жеңемди алып багам — деп, 
Арзына канча жазылган, 
Жеңемди алсам экен — деп, 
Улугуна1 асылган. 
Жаң-жуң менен калдайга, 
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4020 Тарып* кылган далайга. 
Арыздашып жүрүп алыптыр, 
Чыйырдын зайбы деген сөз 
Алгандан бери калмактар 
Атын Чыйырды коьЬи салыптыр. 
Чыйырдынын атасы, 
Жаан кезип жүргөнде2 

Жаангердин тийген батасы, 
Чь:н Эштектин өзү экен. 
Таятасын тааныбай, 

4030 Канкор Манас жаш бала 
Койгулашкан кези экен. 
Манаска Эштек бакырды: 
«Кагылайын каралдым, 
Бери келгин!» — деп, чакырды. 
Оңо3 турган чал эмес, 
Оңой-олтоң жан эмес, 
Сурайынчы жайын — деп, 
Султан Манас ойлонуп, 
Жанына жакын барганы4. 

4040 Жайы-көйүн сурап баланы, 
Жакыптын уулу жаш Манас 
Жайын айтып салганы, 
Ошо жерде угуп эр Эштек 
Оодарып аттан алганы, 
Ойбойду бийик салганы: 
«Ай кашында чолпонум1, 
Айдын көзүн чалдырбай 
Ардактап баккан солтонум2. 
Күн башында чолпонум, 

4050 Күңдүн3 көзүн чалдырбай 
Күпкөгө4 баккан солтонум. 
Айланайын аманбы 
Атаң, энең, эл-журтуң, 
Азып кайдан жүрөсүң?5 

Аркар баспас зынданда 
Басып кайдан жүрөсүң? 
Жазийрадан кол чыгып, 
Жер майышып мол чыгып, 
Үркүп6 келдик шу7 жерге. 

4060 Булгар эле жерибиз, 
Канар тоого таянып, 
Качып келдик жай алып. 
Куба келип кытайлар 
Курчап жолду8 алгаиы, 
Бала-чака биригип, 
Он төрт күн уруш салганы. 
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Бир жолдон бөлөк жолу жок, 
Ойлоп турсам кытайдын 
Оңдуруучу9 колу жок, 

4070 Кырк күнчө10 болду камалып, 
Канар тоого жамалдык. 
Кийик жүрбөс бул жерге 
Киши келбейт дечү1 элем, 
Кайып жүрбөс бул жерге 
Кандай жан келет дечү элем. 
Кагылайьш каралдым, 
Кайдан келип калганың? 
Каран калган жылкыны 
Кайдан көрүп айдадың? 

4080 Манас деген атыңдан, 
Атка минген затыңдан, 
Кебете келбет боюңдан2, 
Акылга терең оюңдан, 
Аман болсоң, жалгызым, 
Ар3 иш келер колуңдан4. 
Аттанганың, мингениң 
Алда! — деп, жолго киргениң 
Бүгүн болсо каралдым, 
Айдаган жылкың бир канча, 

4090 Айдаганың айдап кет, 
Алып көөнүң5 жайлап кет! 
Ак жолтой6 Манас болуи жүр, 
Айдап жылкы оңуп7 жүр, 
Не кармасаң кыз кармап, 
Олжолуу8 Манас болуп жүр! 
Ак жолтой болсун жолуңуз9, 
Алган жылкыңды айдап кет, 
Уялбасын1 колуңуз2!» 
Ошону айтып эр Эштек, 

4100 Он миңче жылкы бөлүптүр3, 
Бөлгөнүн4 Манас көрүптүр. 
Анда Манас кеп айтат: 
«Жээниңиздин атасы 
Малдан качан өлүптүр?!5 

Жалгыз тайды албаймын, 
Жаман атка калбаймын. 
Өзүңдү6 камап жоо жатса, 
Манасты кудай урбайбы 
Өлбөй калып соо жатса7. 

4110 Албаймын тага тайыңды, 
Карап көрүп турам го 
Камалып жаткан жайыңды. 
Калмак менен кытайдын 
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Жайытка жайган малы—деп, 
Жалпы айдайын аны — деп, 
Оюма муну алганым, 
Ошентип8 жылкы айдадым. 
Жакшы болду таята 
Жакындан чыгып калганын. 

4120 Алты миң аскер алгамын, 
Таятам сары ногой — деп, 
Санаама алып шондой кеп, 
Булгарды көздөй бармакка 
Бек сыйынып арбакка, 
Чыгып келе жатканда 
Астыман кытай кол көрдүм, 
Аскерин кумдай мол көрдүм. 
Жанымдан жигит чаптырып 
Аягы дениз, Оролдон1, 

4130 Сары-Арка журтун2 чакырып, 
Кытайдын журту ошондо 
Канардын кара тоосунда 
Кайнап жаткан кол эле, 
Кара кумдан мол эле. 
Капчыгайдын оозунда 
Алты миң аскер кол менен, 
Булгарга3 барчу жол менен, 
Алты миң аскер кол менен 
Жолун алдым кытайдын. 

4140 Аскерим менин аз дедим, 
Соңума4 карап кылчайдым, 
Жанымдан киши чаптырып, 
Түрк уулунан койбо — деп, 
Журт башчыга айттырып, 
Аккелте мылтык аттырып, 
Кылайып кырга чыкканын 
Мергендер атып жыкканы, 
Камап алдым өзөнгө5. 
Асты жактан биз атып, 

4150 Аркасынан сиз атып, 
Арага жоону6 алыппыз. 
Баары кытай экен деп, 
Биз сизден коркуп калыппыз, 
Бизди кытай экен — деп, 
Сиз да ойго1 алыпсыз. 
Эндөөлөшүп2 жатыппыз, 
Кейишке3 кенен батыппыз. 
Жакшы келдиң тага — деп, 
Жардам бердиң мага —деп. 

4160 Жакшы балаң бар —деген, 
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Жамгырчы таякем кана?» — деп, 
Эр Манас сурап салганы. 
Эштек баатыр кеп айтат: 
«Эртең менен Жамгырчы 
Кытайды байкап келем — деп, 
Кеткен бүгүн»,— деп, айтат. 
Жайылган кытай аты жок, 
Ж е жаркырап чыккан оту жок, 
Бастырып чыккан киши жок, 

4170 Басырыктап биздерге 
Кытайдын кылган иши жок. 
Үркүндүн4 келип көтүнөн5, 
Үч жүз жылкы, кырк бир төө 
Түшүрүп калган Байкөш дөө. 
Төрт короодон6 кой алды, 
Төрт7 жүзгө жакын уй алды, 
Көчтүн8 көчүк жагынан 
Аламан коюп калганы, 
Ошончо9 малды алганы. 

4180 Ылая* шүгүр*1 кудайга, 
Ургаачы менен эркектен 
Бирди да кармап калбады. 
Малдан канча тутулду2, 
Башыбыз аман кутулду3, 
Байкап турсам жээним4 

Кытайдын пейли бузулду. 
Бар мүнөзү5, жүрүшү6 

Магуруп7 жагы шүкүлдүү8, 
Жазийра жагы жери окшойт, 

4190 Ындыстанга9 чектешкен 
Кырмуз шаанын эли окшойт 
Сермис жакка айдаган, 
Аштык-түлүк10 жайлаган. 
Кытайда эгин мол экен, 
Булгар менен арасы 
Он беш күндүк жол экен. 
Соодагер балдар барыптыр, 
Сонунду11 көрүп алыптыр, 
Түрк уулун түгөтөбүз12 — деп, 

4200 Кол жыйылып калыптыр. 
Кол жыйылып жатканын 
Калмактан кабар алыптыр, 
Кайра бизге салыптыр. 
Булгарлыктын кыйласы 
Шибердин бери жагында 
Чүкчү тоо көздөй барыптыр. 
Кийинчерээк биздерге 
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Кабар тийип калыптыр. 
Ашыгып үркүп алганбыз, 

4210 Аркабызды чаптырып, 
Канар тоонун өрдөшүн1 

Кире качып калганбыз. 
Каапырдын журту кар эле, 
Төрт короодо2 коюбуз3 

Аз болгондо алты миң ашык бар эле. 
Үч жылганы өрдөдүк4, 
Баары да татаал5 тар эле, 
Эки миң төрт6 жүз жасообуз7, 
Неме калбай үйрөндү8 

4220 Жылкыда болгон азообуз9. 
Кары-жаш кечти жанынан, 
Байлар кечти малынан, 
Өрдөп10 алып колотун11 

Оозун тосуп жатыштык, 
Ойрон болгон кытайга 
Так он төрт күнү атыштык. 
Билбей калдык бул иттин 
Эмине кылып жатышын. 
Жаңыдан бизге келгенде 

4230 Каптады эле катуулап, 
Күчөдү12 эле та-талап, 
Күрмөлбөгөн13 санталак. 
Эки миң төрт жүз кишибиз 
Ашыгышып анталап, 
Мылтыктарын октошуп14. 
Милтелерди чоктошуп1, 
Так он бир күн болгончо2 

Астын бууп токтошуп3. 
Жасоосуна4 бөлгөнү, 

4240 Билбейбиз канчасы өлгөнү. 
Он бир күнгө5 жеткенче 
Бу турган булгар журтунан 
Чыканак жерге салбады, 
Чырым уйку албады, 
Катын менен балада 
Эч бир тынчтык калбады. 
Эл караанын көрдүк го 
Эми арман калбады. 
Бүгүн төрт күн болуптур, 

4250 Кызыталак кытайдын 
Урушканы6 сээлдеди, 
Урушууга келбеди, 
Түтүн чыкпай, от жакпай 
Түгөнгөндөй7 көрүнөт, 
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Уруштан8 жадап ошолор 
Жүдөгөндөй9 көрүнөт». 
Муну айтып Эштек чал 
Буудан Манас баланы 
«Жүргүн10, балам, бастырып, 

4260 Кырга чыгып баралык, 
Кытай кантип жатканын 
Кылаалап карап алалык. 
Келди бекен Жамгырчы? 
Кебин угуп каналык» 
Муну айтып эр Эштек 
Четиндүү1 кыя чет менен, 
Бетегелүү бет менен, 
Салынып келген сеңирден, 
Жанында Манас жээни, 

4270 Жардам тилеп тенирден, 
Көрүнөө2 жерге барыптыр3, 
Көздөрүн4 экөө салыптыр. 
Карга, кузгун казандайт, 
Карап айран калыптыр. 
Аяк-башы ат5 чабым 
Аскердин жаткан оруну6, 
Кылайып баскан бир жан жок, 
Кырылгандай боруму7. 
Кырдан көрүп каткырып8, 

4280 Кыраан Эштек күлүптүр, 
Кырылган экен каапыр —деп, 
Кыйдылык менен билиптир. 
Көк жал Манас жээни 
Көзүн бу да9 салыптыр, 
«Урушпастан10 бу каапыр 
Ушунтип11 өлөт экен!» — деп, 
Комсунган12 бойдон калыптыр. 
Жүргүн13 Манас жээним —деп, 
Ойго булар барыптыр. 

4290 Барып колду караса 
Баарынын ичи жарылып, 
Башында чачы жайылып, 
Тулуму1 жерге төгүлүп2, 
Турмуктары3 көрүнүп, 
Өлүгүн4 көрүп алыптыр, 
Өткүр Манас баатырың 
Өз5 кошуна6 барыптыр. 
Таятасы эр Эштек 
Элине кабар салыптыр, 

4300 Эр Жамгырчы баатырдан 
Көкчө кабар алыптыр. 
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Көңкү7 казак кол менен, 
Көкчө баатыр зор8 менен, 
Көтөрүлө9 жол менен 
Бу да келип калыптыр. 
Эр Манаска караштуу 
Алтайлыктын аскери 
Жуда келип калыптыр. 
Кытайдын көрүп кыргынын, 

4310 Айран-азыр болушуп10, 
Мусулмандын аскери 
Үйүндө11 калбай келиптир, 
Үч жүз миңге толуптур, 
Өлүгүн кытай караса 
Жүз он бир миң болуптур. 
Көргөндөр айран калыптыр, 
Көрүнөө1 жаткан жарагын 
Көпчүлүк2 терип алыптыр. 
Мылтыктын түзүн3 талашып, 

4320 Былчылдашып сабашып, 
Кылычтын курчун4 талашып, 
Кырчылдашып сабашып, 
Ай балтасын талашып, 
Аласыңбы баарын? — деп, 
Аябастан сабашып, 
Канжарын көрүп турушуп5, 
«Как ушуну маа бер!» — деп, 
Карсылдашып урушуп, 
Саадакты моюнга салышып, 

4330 Жааны асынып алышып, 
«Тарталбайсың муну — деп, 
Алы келбей турат да, 
Ж а а асынат бу кул!» — деп, 
Чабалдан жааны алышып, 
Балбанга берип салышып, 
Басып жүргөн мындан көп. 
Көмгөн6 экен жарагын, 
Кызыталак каапырдын 
Кара ниетин карагын, 

4340 Ар кайсы жерди чукулап7, 
Казып жүргөн сандан көп. 
Үйдөн чыгып келгени, 
Үч жүз миң экен элдери, 
Ж ү з миң кытай кырылып, 
Жарагын жалпы бергени. 
Мылтык алды мергени, 
Сүңгү1 алышты камбылы, 
Сүйүнүшүп2 калганы. 
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Камыш экен найзасы, 
4350 Тарамыш менен чаптаган, 

Желим менен каптаган, 
Ташка чапса сынгысыз, 
Жакшы экен сүңгүсү3. 
Балбандар күрзү4 алганы, 
Баатырлар кылыч кармады, 
Кара аламан калганы 
Ай балта бөлүп5 алганы, 
Ал кезекте түрк уулу 
Калганы жок арманы. 

4360 Карк алтын кемер* курларды, 
Чала-була өрттөнгөн6, 
Калдыратып7 терип жүр 
Ар кайсы жерден буларды. 
Олжого8 орчун батышты, 
Ол күнү конуп жатышты. 
Эртеңки таң атканда 
Элдин баары жыйылып, 
Бир кудайга сыйынып, 
Тунук9-Булак башында 

4370 Элдин баары жыйылды 
Эр Манастын кашына. 
Ак сакалдан карысы, 
Акылмандын баарысы, 
Айдаркан уулу эр Көкчө, 
Акынбектин Меңдибай, 
Күлдүрдүн10 уулу Чалыбай, 
Күнөстүктүн1 Мажиги, 
Кайбарлыктын Чалиги, 
Акбалтанын Болоту2, 

4380 Алтайлыктын Маматы, 
Арстан төрө Манасы, 
Эштектин уулу Жамгырчы, 
Тумөнбайдын Дамбылда, 
Түрк уулунун кыйласы, 
Көкмөк3 уулу эр Жанай, 
Көчөрбайдын4 Керкөкүл 
Көңкү5 улуктар жыйылып: 
«Бу кызыталак кытайлар 
Кыйынсынып койбоду6, 

4390 Кырсак дешип ойлоду7, 
Ар качандан8, бир качан 
Камаганын койбоду9, 
Камдуусунуп10 болбоду. 
Урушканын11 койбоду, 
Улуксунуп12 болбоду. 
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Белин бекем бууппу?13 

Салпылдаган сасык ит 
Кытайды эле эркек тууппу?1* 
Түбүнөн бөлөк тууппу?15 

Түрктү кудай уруппу?16 

Алаш экен атабыз, 
Арбак урган кытайга 
Аттанбай кантип жатабыз. 
Корголоп1 кантип калалык, 
Буга2 барып биз да бир 
Козголоңду салалык! 
Качып кантип калалык, 
Каршы барып буга3 да 
Калабаны салалык, 
Көптүгүн4 болсо көрөлүк, 
Ж е көчөлүү5 шаарын бөлөлүк6. 
Жалгызга жардам бир кудай, 
Жалпайбайлы биз мындай. 
Жалынган менен жан калбайт, 
Жайытка жалгыз мал калбайт. 
Эркек бала тартсан да, 
Эгер кытай эл дебейт, 
Эшигин ачсаң кел дебейт. 
Баашалуу журт болгон соң, 
Бар дөөлөтү7 толгон соң, 
Эркин жерди алгансып, 
Эсенкан деп бирөөнү8 

Кан көтөрүп салгансып, 
Айбандай эле мурунтан, 
Аз жылдан берн кан чыгып, 
Ааламдын баарын коркуткан9. 
Дүнүйөнү10 курчаган 
Түпсүз11 деңиз дайраны 
Түрктөн12 мурун ушунда13, 
Төрөн, Жапас тушунда, 
Кыдырып тентип кетиптир, 
Жүрүп-жүрүп дайранын 
Жакасына жетиптир. 
Баасыз жерди таптык — деп, 
Барып шаар салыптыр. 
Мына ошондон1 бер жакка 
Бээжин2 коюп алыптыр 
Каканчындын калкы — деп, 
Калктан ашык салты — деп. 
Байгамбар менен саабанын* 
Баянын укпай алардын, 
Олуя менен бузурук 
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Аларга3 айтпай ак жолун 
Оюна бирөө түшүрүп. 
Жамандык эмей неткени, 
Жапасты билбей кеткени, 
Нук4 атасы экенин 
Ушу5 күнчө8 түк7 билбейт8, 
Бу да түрк уулу — деп, 

4450 Эч да көзгө бир илбейт. 
Тецир урган кытайлар 
Тең ата деп ойлобойт9, 
Бизди тек жатпайт — деп, болжобойт.1№ 

Теги-жайын сурасаң 
Теңир ургур11 түк12 билбейт, 
Айтсаң билбейт а түгүл 
Арам менен адалды, 
Агып барып бул иттер, 
Дарыянын жээгине1 

4460 Шаарын салып камалды, 
Аз жклдан бери бизге ойлойт 
Аябаган2 залалды. 
Нутдун3 уулу Маңгулду4 

Көп жылдан бери кан кылды, 
Ал маңгулдун5 уругу'— 
Бадыша болгон бирөөсү6. 
Башкасынын баарысы 
Букара болуп куруду7. 
Дин издеген бири жок, 

4470 Шаадат* айтар тили жок. 
Өлгөнү кыйла өлүптүр, 
Магуруптун8 журтунан 
Үрүстөмдү9 көрүптүр. 
Аалы, Үрүстөм коркутуп10, 
Айтканына көнүптүр11. 
Азирети Аалы12 албаптыр, 
Ак буйругу13 жок болуп, 
Анжияндан токтолуп, 
Ант ургурга барбаптыр. 

4480 Чалыяр* чаркы келбептир, 
Чаап динге салууга 
Жараткан буйрук бербептир. 
Эмигисин карасак, 
Эркексинип эрбейип, 
Төбөсүнө1 бир неме 
Сайгаң болуп сербейип, 
Бээжиндикбиз2 дегенсип, 
Басып жүрөт дердейип. 
Актын касы Азезил* 
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4490 Азгырат аны анык бил, 
Колодон кылган бутунан3 

Кайдан чыгат сүйлөөр тил. 
Буту4 болуп сүйлөгөн5, 
Бу Бээжинди6 бийлеген, 
Сүрөт болуп сүйлөгөн, 
Сүйлөгөндүктен7 бийлеген, 
Муну сүйрөлгөн8 иттер билбеген, 
Ж е анча-мынча жан барып 
Айтса тилге кирбеген, 

4500 Нагыз каапыр экенин 
Нак ушу күнчө билбеген. 
Азгырып жүргөн буларды 
Азезилдин9 нак өзү, 
Ибилистин как өзү, 
Иттигинен биле албайт, 
Жапас уулу экенбиз, 
Жакынбыз —деп, айтсак да 
Жакшы экен — деп, тил албайт. 
Ар бир журттан карасак, 

4510 Азган-тозгон10 ант ургур 
Арасына барыптыр, 
Аралашып алыптыр, 
Асемдүү1 шаар салыптыр. 
Аз жылдан2 бери карасак, 
Адамсынып калыптыр. 
Дарыяны бойлошуп, 
Бизден бөлөк журт жок деп, 
Так ошону ойлошуп. 
Азезилди бир кылып, 

4520 Асыл кийим кийинип, 
Эгерде жуубай кир кылып, 
Жуу десе киймиңди 
Ырысым кетет деп алат, 
Болор болбос ач болсо 
Бокту3 да койбой жеп алат. 
Айтып-айтпай айла жок, 
Ал каапырдан4 байда жок. 
Азезил айткан боюнча, 
Аларга арам чычкан жок5, 

4530 Чычкан6, чымын7 баары адал8, 
Жылан-курттар9 дагы адал, 
Ит менен донуз10 ага адал, 
Кескелдирик, кумурска11, 
Кез келгендин баары адал12, 
Башы курсун13 кытайдын 
Маймыл, борсук*1 дагы адал2. 
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Кашкулак менен суурду3 

Казанына куурду4, 
Жебесек жанга залал — деп, 

4540 Жер үстүндө кыбырап 
Жүргөн-турган адал — деп, 
Азезил айткан тилинен, 
Азган экен дининен. 
Билбейбиз кандай экенин, 
Жылкыны арам — деп коёт5, 
Арбак урган кытайга 
А кандай болуп билинген? 
Бар кудайым жар берсе 
Барып шаарын кыйратып, 

4550 Айралык батыл* дининен6, 
Ал жеткен жерин алалык, 
Ак жолуна салалык. 
Атабыз түрк болгон соң, 
Арбак урган кытайдан 
Аянып кантип калалык!» 
Муну айтып зр Манас, 
Мунайып турду көп алаш, 
Билбегендер көп экен, 
Бир биринен кеп сурап: 

4560 Бирге бекен7 түбүбүз?8 

Биздин бөлөк түрүбүз9, 
Кытай тууган экенин 
Биз да билбей жүрүбүз1. 
Кытай экен тууган деп, 
Кыжылдаган бул иттер 
Кыдырып барып Бээжинге 
Нече жыл болду турган? — деп. 
Карады Манас буларды: 
«Азгырып шайтан буруптур2, 

4570 Нуктун3 уулу Жапастыр, 
Уктум4 эле карыдан 
Ошондон5 кийин туруптур. 
Арстан эр айтып салганы, 
Айдаркан уулу6 эр Көкчө 
Байкап туруп бул сөздү7, 
Башын чайкап калганы: 
«Уламалуу карыдан, 
Угармандын баарынан 
Укканымды айтайын. 

4580 Лут байгамбар тушунда, 
Урушуп жүрүп тынч албай 
Узак жолго салган —деп, 
Ушу жерден кетип калган — деп. 
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Бекер жер таап алдык — деп, 
Баасыз бекер жер үчүн 
Бээжин шаар салдык — деп, 
Лут тушунда салыптыр. 
Нук байгамбар тушунда, 
Суу каптаган ушунда8, 
Топондун1 суусу2 ташканда3, 
Тоодон-таштан ашканда, 
Кайыгы менен байгамбар, 
Баары душман көп жандар 
Айтып атса байгамбар 
Насыяты чачылбай, 
Күнү-түнү токтобой, 
Осондоп4 үнү5 басылбай, 
«Алаамат бергин бул журтка, 
Амандык бергин куш-куртка!», 
Байгамбар дуба кылыптыр. 
Улук кудай каарынан, 
Урумдун6 Насым шаарынан 
Дандырын кемпир жагыптыр, 
Так түбүнөн суу чыгып 
Ай-ааламды алыптыр. 
Кайык менен сексен төрт 
Адам тирүү калыптыр. 
Ар жандардан тукум деп, 
Бир ургаачы, бир эркек 
Кемесине салыптыр. 
Кемени суу көтөрүп, 
Асманга жакын барыптыр. 
Ала-Тоодон кырк аршын* 
Өйдө чыгып алыптыр. 
Сексен жерден сел кирип 
Сексен бөлүп салыптыр, 
Сербейген багы көрүнүп, 
Катар салган шаары 
Сексен бөлөк бөлүнүп1, 
Элинен эсен калган — дейт. 
Топондон2 эсен калдык — деп, 
Бадышасын бадырек 
Эсенкан коюп салган — деп, 
Эр Көкчө сүйлөп салганы. 
«Ката сөзүң3, Көкчө!» — деп, 
Кан Манас айтып калганы. 
Чынмачын жою4 басылсын, 
Өзү билер бир кудай 
Чыны менен жалганын. 
«Ары чети Ындыстан5, 
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Андан бери Жазийра, 
Күн батыш жагы Жамине 
Кана, барбайлыкпы бул келген 
Кырмуз шаа канына, 
Жараткан берсе жардамды 
Салалык жапаа жанына, 
Кыштактуу шаарын кыйратып, 
Кыз-катынын ыйлатып, 
Боз уланын боздотуп6, 

4640 Кара суусун7 тоздотуп8, 
Кызын катын кылалы9, 
Кызталак динге кирбесе, 
Кыйрына койбой кыралы. 
Катынын отун кылалы, 
Кайтып динге кирбесе, 
Калкынын баарын кыралы! 
Как ушуну менен үч келди, 
Карап кантип туралы. 
Ушу сөздөн1 жанганды, 

4650 Убададан танганды, 
Төбөсү2 ачык көк урсун3, 
Төрт чарыяр көп урсун, 
Төшү4 түктүү5 жер урсун, 
Арбагы бийик эр урсун, 
Ак байгамбар бир урсун, 
Аты Кызыр тирүү*6 урсун, 
Кырк чилтен* кайып* эр урсун, 
Кылым турган эл урсун, 
Каусул Кыяс* кошо урсун! 

4660 Укумунан тукумун 
Немесин койбой тоздурсун!» 
Ушуну айтып эр Манас, 
Уруулуу7 журт көп алаш, 
Карыя Эштек тагасы, 
Кан Жакып бай бабасы, 
Ак сакалдан Айдаркан, 
Азар түмөн канча жан 
«Оомийин!»* —деди күңгүрөп, 
Кол көтөрдү8 дүңгүрөп, 

4670 Бата* кылып болушуп, 
Жүзүн сүртүп1 коюшуп2 

Кош* башына бир бээ 
Коштоп3 келип союшуп4, 
Өзөндүн баары толушуп5, 
Өз алдынан болушуп, 
Ал күнү жатты конушуп6. 
«Бели7 катуу, бек айбат8, 
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Бейли катуу, кара нээт9 

Берекелүүң калыңар! 
4680 Меңкээрип калган чалдар бар, 

Бели бошоң10 балдар бар, 
Бекер кылбай убара, 
Берелик жооп буларга. 
Эгин айдап, мал багып, 
Эл ичине калсын —деп, 
Эгей-шыгай* көй* кашка*, 
Эрегишкен душманга 
Эр азамат барсын» — деп, 
Акылдаша салганы. 

4690 «Кандай барбай калам?!» — деп, 
Жаш-карыдан чыр чыгып, 
Калбалашып калганы. 
Чабалдардын баарысын, 
Жашы менен карысын 
«Алда таала жол берсе, 
Алып калсак каапырды11 

Олжону12 сага берелик, 
Оңой1 эмес Дагалак2 , 
Ушу сапар биз барып, 

4700 Ойрон болгон кытайга 
Ойрондошуп3 келелик» 
Ушуну4 айтып эстүүлөр5 

Отуз миңди кайтарды. 
Эки жүз сексен миң колду, 
Канар тоо ою6 карк толду. 
Кайтуучусу7, кайткан соң, 
Калгандардын баарысы 
Катынга салам айткан соң, 
Барбаганы кайтканы, 

4710 Баруучунун8 баарысы 
Балдарга салам айтканы. 
Улуу черүү*, калың кол* 
Мусулман9 журту кумдан мол. 
Бу черүүнүн10 ичинде 
Калмак, тыргоот11, солону12, 
Манжурия, маңгул бар, 
Байкап көргүн сен муну. 
Алчын, үйшүн, абак13 бар, 
Аргын14, найман, тарак бар, 

4720 Булгар эли баары бар, 
Мурунтан Эштек кары бар, 
Кыргыздан Манас каны бар, 
Кыйындардын баары бар, 
Нойгут15, тоту16 дагы бар, 
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Оёндордун17 баары бар, 
Ошо күндө эр Эштек 
Кызмат кылар чагы бар, 
«Түрүлүп1 түркүм2 келди — деп, 
Түбүмөн3 кудай берди — деп, 

4730 Манас, Көкчө жээнимди, 
Баарын айдап көчүрүп4 

Азыр бүгүн келейин 
Тар жылгадан элимди, 
Тар жылга экен башы жай, 
Карап жатып албасын, 
Дагы кийин калганга 
Ураан болуп калбасын, 
Тар жылганын эли — деп, 
Көчүрөйүн5 деги» — деп. 

4740 Жамгырчы жана кеп айтат: 
«Көчкөндө келбес эби — деп. 
Оозу туюк тар экен, 
Ар жЯгына өткөндө 
Отуз миң үйү6 болсо да 
Кең жатчу7 жери бар экен, 
Аштык салып, мал багып 
Кең кесири жаткандай, 
Ачууланса кырк мин үй 
Кысылышып баткандай. 

4750 Бекер бир жер табылды, 
Булгардан көчүп сабылды, 
Мурдар8 каапыр кытайга 
Беш-алты кур1 чабылды. 
Тар-тар2 десе мейли — деп, 
Тарлыкпайлык3 эми — деп, 
Дагалактан келгенче 
Жата берсин деги — деп, 
Астында бар жыйырма миң, 
Аркасында бир миңден 

4760 Айдап жүргөн жылкы бар, 
Алданын берген мүлкү бар, 
Ый артында күлкү бар, 
Булгардан үркүп бүлдүк4 — деп, 
Мына бүгүн күлдүк5 — деп 
Ар коштон6 киши алайын, 
Байларга салык салайын, 
Антип-минтип элимден 
Отуз миң жылкы алайын, 
Орчун колдуң7 союшун8 

4770 Бүгүн берип салайын. 
Жалгаса кудай жалгасын, 
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Чаап салса кытайды 
Көй кашканын баарысы 
Көңүлгө9 албай калбасын. 
Алып калсак каапырдан 
Талапкер болгон канча жан 
Бнр-бир жылкы сойгондор10 

Эки кылып төлөөр11 —деп, 
Төлөбөсө12 мейличи, 

4780 Билгенин кылып жөнөөр» — деп. 
Тарак казак калкында 
Ыраман деген бар зле, 
Ырамандан туулган 
Сарылбек деген бала эле, 
Зарылып жүрүп көргөндөн1, 
Агалары көп өлүп, 
Алты агасы көмүлүп2, 
Жашында балдар көп өлүп, 
Баладан калып түңүлүп3, 

4790 Байкуш болуп бүгүлүп4 

Ыраман ыйлап жүрүптүр5. 
Арадан алты жыл өтүп, 
Анан бир бала көрүптүр, 
Баласы он беш жашында, 
«Кабылан Манас каным!» — деп, 
Манастын жүргөн кашында. 
Кере тутам жибектен 
Чоктуу бөркү башында. 
Айтканынын баары уйкаш, 

4800 Акындыгы6 билинген, 
Арстан Манас канына 
Үч жылдан бери илинген. 
Ырамандын Ь1рчы уул, 
Ычкыры7 бапик* кырк муун, 
Тебетейи чоктуу кул, 
Айтар оозу шоктуу кул. 
Эр Жамгырчы, кеп айтат: 
«Колду аралап жар салгын, 
Кош башына бир киши 

4810 Даярлансын!» — деп, айтат. 
Ырчысы атка мингени, 
Кош башына кыдырып 
Ж а р чакырып ийгени: 
«Жээндери1 келиптир, 
Кош башына бир бээ 
Таякеси Жамгырчы 
Сыйнатына бериптир. 
Жалгаса кудай жалгасын, 
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Олжо алган болсо мусулман 
4820 Оюна албай калбасын! 

Жалгабаса жараткан, 
Кырылып калсак кытайдан, 
Кыргын тапсак каапырдан, 
Кырмуз шаа баатырдан 
Чылбыры тутам, боосу2 жок, 
Чын ушул алган жылкыңдын 
Чын дүйнөгө3 барганда 
Сыңар чака* доосу4 жок!» 
Муну айтып ырчысы 

4830 Жарды журтка салганы, 
Кош башына бир адам 
Кошо жөнөп калганы, 
Жамгырчынын айлына 
Жалпы баары барганы. 
«Жарайт ушу бээ!» — деп, 
Чалкылдатып жетелеп, 
Ар коктуну өрдөшүп1 

Обоздору2 эң кызык3... 
Тар коктуну өрдөшүп4, 

4840 Эр башына бир бирден 
Байтал коштоп алышты, 
Кош башына бир бирден 
Ай туягын* чалышты. 
Аскериңдин баарысы 
А күнү конуп алышты. 
Эрендердин баарысы 
Эрте туруп алышты, 
Колун сууга салышты, 
Кол дааратын*5 алышты, 

4850 Бутун сууга салышты, 
Бут дааратын*6 алышты. 
Сакалдарын тарашып, 
Кыбылага* карашып, 
Чапан, чепкен алышып, 
Жайнамазга* салышып, 
Көпчүлүк журт күңгүрөп, 
Окуп намаз* болушту7, 
Алакан жазып, кол ачып 
Бата кылып коюшту8. 

4860 Ар жеринен карасаң 
Аят* куран* окушуп9, 
Азаматтын баарысы, 
Ашка кирди карысы, 
Атын оңдоп токушуп1, 
Ат ээрлеп2 жайлашып, 
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4870 

4880 

4890 

4900 

4910 

120 

Азыгын жанга байлашып, 
Кылычты белге чалышып, 
Ай балта, найза, бар жарак, 
Жарагын бойго3 алышып, 
Кол куржунду4 буктөшүп5 

Кош-колондун*6 баарысын 
Кош атына* жүктөшүп7, 
Найзанын баарын түптөшүп8, 
Азаттын белнн тиктешип, 
Найзанын учу9 жылтылдап, 
Аскердин башы кылкылдап, 
Жер союлуп10 былкылдап, 
Көтөргөнү11 туу болду, 
Көк жанырган чуу болду. 
Ак асаба*, кызыл туу*, 
Айгайлаган ызы-чуу, 
Көк асаба, кызыл туу 
Көк жанырткан улуу чуу. 
Ногойдон калган кызыл туу 
Оболотуп12 аштады, 
Кан Жакыптын агасы 
Бай деген жолду баштады. 
Алты күнү жол жүрүп, 
Азаттын белин ашканы, 
Аксынын1 чөлүн басканы. 
Көз учунда2 мунарык, 
Көз жетпеген тунарык, 
Эрендер жолго салыптыр. 
Эки күнү жол жүрүп, 
Дайрага жакын жерине, 
Эсет деген элине 
Эми келип калыптыр. 
Эсет деген бар экен, 
Эки бөлүк3 шаар экен, 
Ар шаары эки миң, 
Азыраак жаткан жан экен. 
«Түрк уулубуз4 келген — деп, 
Түк койбоско5 ойлодук6 

Дин билбеген элден!» — деп, 
Камап түшүп калганы. 
Он эки киши башчысы, 
Олор7 келди колуна, 
Эки токсон ат кылып, 
Тартуу чыкты жолуна. 
«Түрк уулунан биз!» — деди, 
Жамандык көрбөс8 жагына 
Жан айласын издеди. 
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«Карайбыз Какан канына, 
Кандай заңгар* ойлосун9 

Жамандыкты жанына, 
Кырсаңар моюн сунабыз, 
Кызматыңа турабыз, 
Атасынын көрү кытайдын 
Оозу-мурдун1 урабыз!» 

4920 Кызматына турушту, 
Кылды кыйла жумушту, 
Акка моюн сунушту2. 
Кетпейбиз — деп, ушундан3 

Келме айтышып канча жан, 
Алар болду мусулман. 
Чокуна турган буту бар, 
Чогулуп келди ушулар4 . 
Каапырдын калкы кар экен, 
Эки миң үйдүн5 ичинде 

4930 Элүү бир буту бар экен 
Чоюн6, темир, жезинен 
Алтын, күмүш аралаш, 
Кашын жубар7 безеген. 
Айтат зкен буркан — деп, 
А жерде жаман иш кылбайт 
Алда карап турган — деп, 
Айтып көөнүн8 тындырды, 
Ал буттун9 баарын сындырды. 
Медиресе*, мечитти* 

4940 Бекем кылып салдырды, 
Аларга тийген куран жок, 
Арстан Манас баатыры 
Айтып сөзгө10 кандырды. 
Төрт күн жатып өргүдү11, 
Дөбөгө чыгып алышып, 
Ар тушка көзүн салышып, 
Дагалак шаары кайда? —деп, 
Таңыркашып турушуп, 
Ж о л көргөндөн курашып, 

4950 Жолу жайын сурашып, 
Ж е р көргөндөн курашып, 
Жери жайын сурашып, 
Төрт күн токтоп алыптыр. 
Эртеси жок кечинде, 
Түш эңкейген кезинде 
Керней тарткан бапылдап, 
Сурнай үнү такылдап, 
Доолбас1 согуп күңгүрөп, 
Тоо көчкөндөй дүңгүрөп2, 
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4960 Тууну тууга урдуруп3, 
Чаңды4 абага5 бурдуруп6, 
Сурнай кулак тундуруп7, 
Желеги алтын туу менен, 
Жер жарылган чуу менен, 
Жээктеги8 жол менен, 
Эки жүз миң токсон миң 
Жер жайнаган кол менен 
Маңгунттун9 шаарын алыптыр, 
Баарысын динге салыптыр, 

4970 Бузук кылбай, бузулбай10 

Мусулман кылып алыптыр. 
Баштатан чоң журт алар дээр11, 
Башта маңгунт болсо да, 
Азыркысын атагы 
Марал-Башы, Долон1 дээр. 
Аны жердеп турганы 
Жайы тыгыр деген эл. 
Кыпчак, калмак аралаш, 
Арбыныраак сарт экен. 

4980 Атаң болсо аларда 
Сурап-сурап табабыз. 
Ал аскерди баштаган 
Жаангер кожо деген эр. 
Дагалакта Кошой бар, 
Дагалакка барууга 
Чыккан экен ушулар. 
Найза канды өлтүрүп, 
Алган экен Кашкарды. 
Андан келип нечен күн 

4990 Маңгут элин башкарды. 
Мындан чыгып жол менен, 
Үч миңге таёо кол менен, 
Жолго булар салыптыр, 
Төртүнчү3 күнү жол жүрүп, 
Эсетке келип калыптыр. 
Мусулманды биле албай, 
Мурунтадан тил албай, 
Манастын колун биле албай, 
Башта сурап тил албай, 

5000 Каапырдын колу экен — деп, 
Кайраттуунун баарысы 
Камчы салып атына, 
Качырсак — деп, тепеңдеп, 
«Азирет» — деп, буркурап, 
Аллоо акбар*1 деген сөз, 
Азан* айтып чуркурап, 
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Селделери* башында, 
Селдей аскер кашында, 
Сегиз жүз элүү жашында 

5010 Жаангер кожо келгени, 
Арстан Манас баш болуп, 
Ак сакалы эр Эштек, 
Айдаркандын Көкчөсү2, 
Ногойдун3 уулу Бай.болуп, 
Алар жөө4 келгени, 
Кол куушуруп5 кожого6 

Учурашты7 ошого. 
Кожо түштү атынан, 
Кордук8 көргөн каапырдан 

5020 Эр Нескара баатырдан, 
Кызмат кылган бу күндө9 

Кыйындардан канча жан. 
Кучакташып, кол берип, 
Кудай деген эрендер 
Куп сүйүнүп10 бой эрип, 
Аман-соосун11 сурашып, 
Асили бир болгон сон 
Боорлору1 бурашып, 
Түрк уулдары табышып, 

5030 Түрмөгүнө2 көз3 жетпей 
Дүңгүрөп жатып калышты, 
Дүнүйөнүн4 жүзүнө5 

Жеткендей болду арышы. 
Амандашып кожого 
Абайлабай калыптыр, 
Ак сакалдуу Бай чалга 
Аркасынан бир жигит 
Белден тартып алыптыр, 
Бетин буруп6 караса 

5040 Баласы Бакай барыптыр. 
Алты жарым жыл болгон 
Айрылганы баладан, 
Иним Жакып кайда?—деп, 
Издеп чыгып Бай кургур7 

Каздырып арык жатканда, 
Каапырды арбак атканда 
Нескарага жолугуп8, 
Арыкчынын догунан9 

Араң жаны кутулган10 

5050 Ажалынын жогунан 
Нескаранын колунан. 
Ээрчип11 жүрүп соңунан 
Абийири артык жабылган, 
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5060 

5070 

5080 

5090 

5100 

124 

Издеп барган бай Жакып 
Как жолунан табылган. 
Көрүп-билип Манасты, 
Көңкү жаткан алашты 
Балдарына жете албай 
Жакыптан жанып кете албай,. 
Барганы Байдын көп болгон, 
Барчага машкур* кеп болгон. 
Калктан тандап уз1 берип, 
Бай агасы барган соң 
Тандап жүрүп калкынан 
Кара көз сулуу кыз берип, 
Бай токтолгон2 кете албай, 
Балдарына жете албай, 
Алты жарым жыл болгон, 
Андан бери Бай агаң 
Көздүн3 жашы ныл болгон. 
Баласын көрүп кубанды, 
Көргөзмөк4 болду Манасты, 
Көтүнөн ээрчип баласы5, 
Кошулушкан6 жерлери 
Эсеттин эски калаасы. 
Байды көрүп ордунан 
Кол куушурду7 Манасы, 
Саламдаша салышып, 
Учурашып8 алышып, 
Жайы-көйүн9 сурашып, 
Боорлору бурашып 
Ага-ининин баласы, 
Көңүлдөн1 кетип аласы, 
Жашы жыйырма сегизде, 
Кошулушкан2 жеринде, 
Оомийин дэген бериште*. 
Олтурушту3 чайланып, 
Ойноп-күлүп4 жайланып. 
Ал аңгыча болбоду, 
Көп аскердин ичинен 
Кырк-элүүдө5 жашы бар, 
Буурул6 ала башы бар, 
Көзүн жапкан кашы бар, 
Көк ала сакал бир адам, 
Көрсө бенде таңданган, 
Ал адамды ээрчитип7 

Кара сакал бир киши, 
Кабылан Манас баатырдын 
Чатырына киришти. 
Ошо күндө Манастын 
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'Аралашып кошунда8 

Олтурган эле ушунда 
Он төрт киши бар экен. 
Ошо колдун баштыгы 
Он тогуз жарым жашы бар 
Ойрон Манас бала экен. 
Ал эки чал киргени, 
Кирген жерден ак сакал 
Манас менен Бакайды 
Карап азыр көргөнү. 
Бейлеп көзүн салбаган1, 
Салса дагы көздөрүн2 

Чукул3 көрө4 калбаган. 
Он төртү турду бөлүнбөй5, 
Он экиси көрүнбөй6. 
Көргөнүн көрүп таң калып7, 
Кызыр экен баштаган, 
Кылайып ишке шашпаган, 
Ак сакалы Бак* экен, 
Алда амыры* болбосо 
Көзү көрбөс дагы экен, 
Келген замат көргөнү 
Бакай менен Манасты, 
Башкасын Багы көргөн жок 
Бакылдап аткан алашты. 
Анда Кызыр кеп айтат, 
«Балам Манас — деп, айтат. 
Өлүү эмессин, тирүүсүн8, 
Өзүн да мени билерсиң, 
Жетет жаанга арышың 
Жети султан бирисиң*. 
Бак карады муну да, 
Бакай аттуу агаңыз 
Маанайына караңыз. 
Кызыр деген мен — деди, 
Кылымга бааша сен — деди, 
Шарыят бар, тарыйкат* 
Артылсаң багың акыйкат. 
Бараар жериң маарыпат*1. 
Балам угуп, сөздү2 ал, 
Магуруп жак Жазийра 
Барча* журтун динге сал! 
Аттансаң Бээжин аларсың, 
Ак буйругу болбосо 
Салалбай динге каларсың. 
Акыр заман журтуна 
Аты болот Алты шаар, 
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Алардын баарын аларсың. 
Алтымыш жашка барганда 

5150 Алыска сапар барарсың!» 
А сөздү айтып салганы. 
«Кары баба атанат 
Кашыңда турган азамат, 
Келе молдо*3 жат алат, 
Кең дөөлөт4 — деп, атанат. 
Кармашканы соо5 болбойт, 
Каргаганы он болбойт. 
Өбөгүң6 болот өзүңдүн7, 
Айнеги болот көзүңдүн8, 

5160 Бадыша кылсаң адилет, 
Баатырлык кылса жан жеңбейт,. 
Баш-аягын ким билет, 
Ак сакал кылып алыңыз, 
Аман бол,— деп,— барыңыз!» 
Айтып сөзүн салганы. 
А дегенче ал экөө 
Кайып болуп калганы. 
Орду1 калды, өзү жок, 
Ошончолук2 көп аскер 

5170 Олордун көргөн көзү жок, 
Кайып болуп калыптыр. 
Ачып көздү3 жумганча 
Ак сакалдуу Байыңа 
Ажал жетип алыптыр. 
Маликүл мают* жеткени, 
Байдын жанын бул жерде 
Тартып алып кеткени. 
Аларды Алда жалгаган, 
Алты жүз миң кишиден 

5180 Намазга турбай калбаган. 
Намазга турду баарысы, 
Жаназасын* окуду4 

Жаангер кожо карысы. 
Топону5 тоодой6 салганы, 
Тозулду7 дүйнө жалганы. 
Баары боорун кошкон8 соң 
Акыретке барганы, 
Алардын недир арманы. 
Атасы Кыргыз Бай өлдү, 

5190 Алигиче ошо1 жер 
Бай атанып калганы, 
Ишенбесең барыңыз, 
Ушу күндө да турат 
Бай деген мамыр* шаарыңыз.. 
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Аларды таштап салыңыз, 
Айкожо деген бирөө бар, 
Айталы кабар алыҢыз. 
Ушу жалган дүйнөдөн2 

Озгон3 кыйла көп жандар, 
5200 Көргөн экен ороюн*4 

Мааражыдан* байгамбар 
Бадышалар санында, 
Байгамбарлар жанында, 
Алтын таажы башында, 
Набийлердин* кашында. 
Аны көрүп Мустапа*! 
«Бул адамга неткен? — деп, 
Не себептен мынчалык5 

Даражага жеткен?»—деп, 
5210 Сураганда ырасул*, 

Жебирейил*6 сөзү бул: 
Байгурдан Бабыр кан деген, 
Арасынан нече ата 
Өтөр далай жан деген, 
Оолаты*1 кыргыз, уулу түрк, 
Түркстан жери буга мүлк. 
Турар жери Түркстан, 
Тутунар чети Ындыстан. 
Башы Бээжин, Кумул —деп, 

5220 Аягы Кырым, Урум2 — деп, 
Шымал жагы Кара-Кум, 
Чамалап муну карагын. 
Жанубу3 Камас, Камардан, 
Мусулман болбой түк калбайт 
Мында жаткан канча жан. 
Ушунчанын башы — деп, 
Ойротту билген казы! — деп, 
Жебирейил4 айтып салыптыр, 
Ал сөзүнө5 кубанып, 

5230 Ан* азирети байгамбар 
Шол жерде колун алыптыр. 
Намаз окуп, «шүгүр6—деп, 
Орто Азия7, Түркстан8 

О да9 болду мүлкүм!»10 — деп, 
Отуз үч миң саабадан* 
Ак байгамбар кашында 
Бири да билбей калбаган, 
Мабия*11 сындуу кары бар, 
Төрт чалыяр баары бар, 

5240 Абыл, Мажыл, Алгама, 
Садыбакас1 дагы бар. 
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Биздин көздөр2 өткөн соң, 
Төрт жүз жылга жеткен соң, 
Түркстанда туулган, 
Түмөн кытай3 журтуна 
Сала турган чуулган4, 
Түрк уругу кыргыздан, 
Чоңоёр5 Алтай, Жылдызда6 . 
Бадыша, султан7 атанган, 

5250 Манас аттуу суу калган8. 
Калкка калар үлгүсү9, 
Кашында кыпчак Үрбүсү10, 
Эки шаар жанаша, 
Элегенге тамаша. 
Кыяматка жеткенче 
Кырылбаган бир шаар, 
Атагы болор Ажыбий 
Коюмда11 бүтөр бир шаар, 
Атагы болор Кутубий12. 

5260 Күмөн13 деген жер болор, 
Барчалары шолордун14 

Манаска караар эл болор!» 
Айта турган бу кеби 
Арбактардан15 угулду16, 
«Алар деди — ары17 четин 
Камбыл менен Кумулду»18. 
Ан азирети байгамбар 
Айтып сөзүн салганы. 
Азыр турган саабалар: 

5270 «Кабыл болот тилегиң, 
Көргөзгүнүң1 ороюн!? 
Көп саабалар тилеген. 
«Оомийин!»—деп байгамбар, 
Дуба кылып, кол жайып, 
Кол көтөрдү көп жандар. 
Жарым саат болгондо, 
Ак кашына дубасы 
Кабыл болуп толгондо 
Кырк бир киши келгени, 

5280 «Кылым кытай журтуна2 

Кыйратар ушул эр!» — деди. 
Минген аты баары чаар, 
Кийген тону баары таар, 
Кийиз калпак башында, 
Кара кашка тобурчак3 

Минип Манас кашында, 
Найза, күрсү колунда, 
Аккелте мылтык жонунда, 
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Ай балтасы белинде, 
5290 Катар турган жеринде 

Алеңгир жаа мойнунда, 
Алтын калем койнунда 
Орою4 келген, өзу жок. 
Ушул ишти кандай? — деп, 
Кыргыздын сураар кези жок. 
Баарысы көзүн салыптыр. 
«Түркстандын каны — деп, 
Көрөбүз1 дедиң аны» — деп, 
Байгамбар айтып салыптыр, 

5300 Жарым саат токтолуп, 
Кайып болуп калыптыр. 
Аты башка өзүнүн2, 
Айкожо — деп, аталган, 
Азиреттен бата алган, 
Көп жылдарды ашаган, 
Беш жүз жыйырма жашаган3. 
Ак байгамбар кеп айткан: 
«Азыр турган саабалар, 
Аманат берем4 Манаска, 

5310 Ага чейин тирүүлөй5 

Барчууң барбы?» — деп, айткан®. 
«Мен каламын таксыр» — деп, 
Бузурук7 сааба барыптыр. 
Аманатка бир мылтык, 
Жана берди кылычты, 
«Аңда — деди — бул ишти!» 
Оозунан8 алганы, 
«Оозуңа9 сактап алгын — деп, 
Ошо балага берип салгын!» — деп10, 

5320 Буудайдай бир нерсени1 

Берген экен саабага. -
Беш жүз жыйырма жаш жашап2 

Келтирген экен балага3. 
Жолугуп калып Айкожо 
Алтай тоонун арасы, 
Эмилди деген талаада 
Ак бирлигин билдирип, 
Арстан Манас баланы 
Акыреттен коркутуп, 

5330 Абыдан айтып болтуруп4. 
«Бул жерде туруп нетем — деп, 
Кебилстан кетем» — деп, 
Кеткен экен Айкожо. 
Кабылан Манас баланы 
Калктын баары жыйылып, 
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Бир жылдан кийин баарысы 
Кан көтөрүп* салганы. 
Тобуна5 сөзү дүң6 болгон, 
Эсебин алса элинин 
Токсон алты миң болгон, 
Ак кийизге салган* соң, 
Атиай журтка билгизип, 
Кан көтөрүп алган соң, 
Көңүлү тынып көбүнүн7, 
Көкчө, Күлдүр8 лөгүнүн*9. 
«АйкОжого10 баргын — деп, 
Айтып кабар бергин — деп, 
Агер азыр тил алса, 
Алып мында келгин!» — деп, 
Кызматка желдет* кул1 берип, 
Кырк миң дйлде бул берип, 
Түмөнбайдын Абдылда, 
Мурункусун2 сурасаң 
Кысыроодо3 туругу4, 
Байгул кыргыз уругу, 
Аңдап көргүн ишини, 
Жиберген экен кожого 
Абдылда деген кишини. 
Төрт жыл болду жоголгон5, 
Айкожону6 таба албай7, 
Алыс жолго салыптыр, 
Мединага, Мекеге 
Мээнет чегип барыптыр, 
Ажы болуп алыптыр. 
Анда жатып бир жылы 
Мысыр жолго салыптыр, 
Коросонду8, Ыспанды 
Кошо басып алыптыр. 
Таппадым — деп, сабылды, 
Кебилстан караган, 
Асурун9 деген шаардан 
Айкожо андан табылды. 
Аманат сөзүн айтыптыр, 
Баштап алып Кожону, 
Алтайды көздөй кайтыптыр. 
«Төрт жылдан бери жүрдүм1 — деп, 
Төгөрөктү көрдүм — деп, 
Кожом сизди таба албай 
Капалыктан өлдүмЬ — деп, 
Кожону баштап алыптыр, 
Кошабаз2 ашып, бер жакка 
Нургап жолго салыптыр. 
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Дөбөттү3 басып өтүптүр, 
. Төртүнчү4 күн жол жүрүп, 

Кызыл менен5 кыдырып, 
Кашкар, Жеркен арасы 
Опол6 менен7 Кебезди 
Ол8 элдерге келбеспи. 
Келип элди караса 

5390 Катыны калган, эркек жок, 
Карысы калган, түркүк9 жок, 
Бээлери10 калган, аты жок, 
Бекерге жаткан калкы жок, 
Башта көргөн эл эле, 
Бу жолу келип караса 
Мурункудай11 наркы жок. 
Сурап көрс® булардан 
Сумсайып12 жүргөн канча жан, 
Кундуз13, Талкан жайлаган, 

5400 Кундуздай14 кара ат байлаган, 
Кебилстан жердеген, 
Кезенсе душман келбеген, 

г Тирүүдө бенде жеңбеген, 
Тоорулга*1 жүрсө2 жол болгон, 
Мусулманга чоң болгон, 
Токсон койдун3 териси 
Томугунан4 тон болгон, 
Катаган Кошой өттү5 — деп, 
Кащкардын журтуң каратып, 

5410 Маңгунтту6 басып өттү — деп, 
Сермисти сыйпап кетиптир7,. 
Дагалакка жетиптир. 
Кашкардын канын өлтүрүп, 
Жаангер кожо баш болуп, 
Жер жепирген кол алып 
Дагалакка кетиптир. 
Ал бу жактан барганча, 
Адтайлыктын түрүгү8, 
Адламга сыйбай түлүгү9, 

5420 Арстан Манас кашында, 
Аскеринин башында, 
А да черүү кол менен, 
Азат деген жол менен, 
Казатка* боюн салган — деп, 
Эсеттин элин алган — деп, 
Жаангер кожо, эр Манас 
Кошулушуп10 калган — деп, 
Уккан экен Абдылда, 

;Узап кеткен атаңа 
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5430 Урматына сөз тында. 
Кең Кебилден чыкканы, 
Кебин элден укканы. 
Сапарында мол жүрүп, 
Санаты кырк күн жол жүрүп, 
Баштаганы Айкожо, 
Башчысы болгон Абдылда, 
Түрк уулунун колу — деп, 
Дүнүйөнүн1 молу2 — деп, 
Айткандардан3 угуп кеп, 

5440 Колго көзүн салганы, 
«Баракелде, көп бол!»—деп, 
Айкожо айран калганы. 
Абдылда келди кабарга, 
«Айкожо келип калды!» —деш, 
Манаска барды чабаган. 
Бакайы бар кашында, 
Баатыр Манас ошондо, 
Айдаркандын Көкчөсү, 
Арбактуудан Жамгырчы, 

5450 Ногойлордун4 Меңдибай5 

Алар жөө келгени, 
Айкожонун6 жолунан7 

Астынан салам бергени, 
Аттан түшүп алышты, 
Акылдашып калышты, 
Ар бир түрлүү сыяпат, 
Тамактантып алышты, 
Жаангер кожо барайын, 
Жайы-көйүн сурап алайын. 

5460 Муну ойлонуп Айкожо 
Жолдош-жоро1 алганы, 
Жолборс Манас жол баштап, 
Жаангер жакка барганы. 
Айкожону көргөндө 
А да турду ордунан. 
Салам берген Айкожо, 
Алик алды Жаангер. 
Азыркы атын уксаңыз, 
Кумга рабат* салгандан 

5470 Кумарайым бааша дээр. 
Азыр ушул аскерде 
Тобуштун2 уулу Бара бар, 
Жаангер кожо колунда 
Аманат жанын аябас 
Ак ыслам жолунда3 

Кымкаптын уулу Кара бар, 
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Бери болсо кубаты 
Беш жүз кишиге барабар, 
Калдардын уулу Шайбек бар, 

5480 Аскер башчы Каранар, 
Азаматты караңар! 
Калчанын уулу Бообек бар, 
Кайратыны көрсөңүз 
Кабыланга барабар. 
Сапардын уулу Шүкүр1 бар, 
Саюучу2 каапыр кайда? — деп, 
Сайкашкада бикир бар. 
Ыйсадан калган Жаангер 
Жанында3 жүргөн канча эр, 

5490 Караанын көрсө каапырдын 
Кайра тартпас кеменгер, 
Ак байгамбар Мустапа, 
Андан калган Айкожо, 
Катагандан Кошой бар, 
Казактардан4 Көкчө бар, 
Эми келди кол менен 
Элемандын Төштүгү5, 
Эштектерден Жамгырчы, 
Бакай баатыр чалы бар, 

5500 Азыр келген Абдылда, 
Айтылган аты Ажыбай, 
Кыргыздардан Кутунай6, 
Кыпчактардан Үрбү7 бар. 
Алмамбет баатыр келе элек, 
Аскер башчы кытайга, 
Андан бөлөк чородон8, 
Аскер башчы жородон9 

Башчысы Бакай карысы, 
Бозжигиттен бөлөгү10 

5510 Азыр болду баарысы. 
Ошолор каптап киргенден 
Уялбас ултаң бетиби, 
Урушар каапыр көтүбү1. 
Баатыр-балбан жыйылып, 
Бир кудайга сыйынып, 
Күн түштүккө2 жол3 болду, 
Алты жүз миң кол болду. 
Жана он бир миң артканы, 
Алтын ооз кернейди* 

5520 Арылдата тартканы. 
Желеги алтан туу болду, 
Жер жарылган чуу болду. 
Желек туудан бөлүнбөй, 
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Жердин жүзү көрүнбөй, 
Асаба туудан бөлүнбөй, 
Ааламдын жүзү көрүнбөй, 
Тозоң4 күндү5 бүркөдү6, 
Күн7 көрүнбөй чүмкөлдү8, 
Чаң асманды бүркөдү, 
Ай көрүнбөй чүмкөлдү. 
Жээктеги9 жол менен, 
Жер майышкан кол менен, 
Алты күн жолго салганы, 
Кошой10 алган Дагар кыз 
Сарайына барганы* 
Бир жүз сексен балбанды 
Абаң кылган мусулман, 
Аны кошуп алганы. 
Тууну тууга урдуруп, 
Чаңды асманга бурдуруп1 

Сурнай кулак тундуруп, 
Сегиз күн жолго салганы, 
Тогузунчу2 күнүндө3 

Токойго4 кирип барганы. 
Тоосу токой, ою чер, 
Кабылан, аюу, жолборс, шер 
Мурунку аты бул жердин 
Барса келбес Зелмини, 
Жан жүрбөгөн жаман жер. 
Арстан Манас акырды, 
Аскердин астын жапырды, 
Токтотту5 колдун астыны, 
Токойго кылды кастыны. 
Аяк-башы түшчүлүк6, 
Узуну7 эки күнчүлүк8, 
Көпчүлүк менен киргени, 
Бариктүүсүн*9 өрттөтүп10, 
Жалындатып күйгүзүп11, 
Жарыгын түндө тийгизип, 
Аскерди арбын жыйыптыр, 
Асмандаган чынарын 
Неме койбой кыйыптыр. 
Камыштын баарын өрттөтүп, 
Калың колго өмдөтүп12, 
Токойдун13 баарын түз14 кылып, 
Тоорактын*15 баарын бош кылып, 
Түптүз16 кылып талкалап,' 
Түмөндөгөн1 көп аскер 
Дүмүрүн2 казып балталап, 
Жолборсторун3 кубалап. 
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Жол кеңитти кыбалап*. 
Аюуларын качырып, 
Канаттуусун4 учуруп5, 
Кеңитип алды жолуну6, 
Айдаган бойдон дүңгүрөп 
Алты жүз миң колуну . 
Барып түштү талкалап 
Сермуз, Кырмуз8 шаарыны. 
Ордон9 Кошой чыгарып, 

5580 Он төрт киши баарыны, 
Зынданына камаган 
Мунар деген каныны. 
Зынданынын оозунда 
Кошой койгон үч балбан 
Колду көрүп таңданган, 
Капканын оозу чаңдаган, 
Калың колду көргөндө 
Балбандар карап10 жарданган. 
Кайда экен — деп,— каныбыз, 

5590 Калкынын баары сандалган. 
«Кайда кеткен каныбыз? 
Мынча келген көп аскер, 
Калбайт11 ко тирүү жаныбыз!» 
Каапырдын баары далайып, 
Карап турду шалдайып. 
Зынданды баккан үч балбан, 
Буларды көрүп күч1 алган. 
Алты жүз миң кол барып 
Калааны каптап калганы, 

5600 Ичи-тышын алганы, 
Сермуз, Кырмуз шаарынын 
Тырп этер жайы калбады. 
Оболу2 Жаангер кан кожо, 
Алтын сакал Айкожо, 
Арстан Манас бар кошо 
Калкка кабар салыптыр, 
Калаага жалгыз жан койбой3, 
Айдап чыгып алыптыр, 
Бийик такта куруптур4, 

5610 Элемандын Төштүгү, 
Эштектерден Жамгырчы, 
Казактардын Көкчөсү, 
Кара жаак эр Үрбү5, 
Канкор Манас кашында, 
Кары Бакай ушунда, 
Баатырлары чогулуп, 
Баары турган тушунда 
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Жаангер кожо, Айкожо, 
Жакшылары бар кошо, 

5620 Айгай6 салып кеп айтат, 
«Ай, калайык — деп,— айтат: 
Баарыбыз адам уулубуз, 
Баяндуу кепти угуңуз!1 

Баштан аяк батылдык 
Байкасаңыз мунуңуз2. 
Өз колуңдан жасайсың, 
Өзгөчө кандай азасың, 
Шайтанды жүрсүң кудай —деп, 
Бут болуп шайтан сүйлөгөн3 

5630 Мурунтан жолуң мындай — деп, 
Адамдын кас душманы, 
Шайтан душман экенин 
Угуп кулак бышканы. 
Мурунтадан бер жакка 
Сүрөт болуп сүйлөгөн4, 
Сүйлөгөндөн сени бийлеген, 
Айткан киши жогунан5, 
Андайды угуп6 билбеген, 
Кудай деп, куру жүрдүңүз7, 

5640 Куру доорон8 сүрдүңүз9, 
Динден азып бүлдүңүз10, 
Шайтан келип сүйлөсө11 

Кудайым — деп, билдиңиз. 
Азгансың адаш жолуңдан, 
Бийлигиң кетти колуңдан. 
Аманат жаның чыкпастан 
Айрылгын адаш жолуңдан. 
Киши өңдөнтүп1 кыласың 
Сүрөт деген немени, 

5650 Алып келип бу жерге 
Сүйлөтчү2 аны!» — дегени. 
Кырмуз, Сермуз улугу, 
Кырмуз шаар туругу3, 
Мунар каны, дуу-дусу4 

Күндө келип чокунуп, 
Кабар алып туруучу5 

Капкасында бар экен 
Карк алтындан бир буту. 
Көзүн көрсөң көөхардан, 

5660 Көргөн сайын ошону 
Көңүлү6 тынган канча жан. 
Эринин кылган жакуттан, 
Тиш жасаган акактан7, 
Ичн көңдөй, баары алтын, 
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Тула бою сары алтын, 
Забар зардан* колу бар, 
Салтанатын коюңар! 
Жеке башы бу дагы 
Жети калаа бийлеген 

5670 Жыл ибилис*8 деген бар. 
Кирип сүрөт ичине, 
Оозуна9 таш ылаанат*, 
Кудаймын1 — деп, сүйлөгөн, 
Ак жолуна бурбаган, 
Кытайлар кирип чокунса2 

Сүйлөбөй3 токтоп турбаган. 
Ар канча сөз айтуучу4, 
Кубанып алып каапырлар, 
Кудай5 мындай деди — деп, 

5680 Кужулдашып6 кайтуучу7. 
Самаи балбан барганы, 
Сарайдагы бутуну 
Так көтөрүп алганы. 
Тактасынын астына 
Аны коюп салганы. 
Анда жүргөн азезил 
Каарынан булардын 
Качып кетип калганы. 
«Кана сүйлөсүнчү8 бутуң9 — деп, 

5690 Сүйүнбө10 буга журтум!»—деп, 
Айтып турган Айкожо, 
Арстан эрлер бар кошо. 
Сүйлөгөнү11 жок болду, 
Түш жармына токтолду. 
Кытайлар анда12 кеп айтат: 
«Таарынды бизге бутубуз13, 
Арзыбызды тутунуз14, 
Сарайына койсок1 — деп, 
Санаасындай болсок2 — деп, 

5700 Башта турган ордуна 
Барып коюп салсак — деп, 
Эки күндө — бир күндө 
Анан жообун3 алсак» — деп, 
Тиленди каапыр чогулуп, 
Сүрөтүнө4 чокунуп. 
Кылыч сууруп эр Манас 
Кыра турган болгону5, 
«Кылба андай ишти!» — деп, 
Айкожо басып койгону. 

5710 Айкожо көзүн салыптыр, 
Аят окуп, дем салып, 
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Ага кирчүү азезил 
Кирбес болуп калыптыр. 
Саман балбан көтөрүп, 
Сарайына барганы, 
Олтургузуп6 ордуна, 
Жетимиш миң каапырлар 
Сакал-чачын жулушуп7, 
Чайылдап чуу-чуу8 кылышып, 
«Жоголду — деп,— каныбыз, 
Жободук9 деп баарыбыз, 
Душман болду кумдан мол, 
Чочуду биэдин жаныбыз. 
Кудай элең сактоочу10, 
Кана, кылган жарыңыз? 
Карып болду шаарыбыз, 
Аманат жандан түңүлүп1, 
Алдыңа келдик баарыбыз!» 
Аны айтып чуркурап, 
Алты күнү, беш түнү 
Астынан кетпей буркурап, 
Алар келип ыйлады, 
Айласыздан каапырлар 
Аманат жанын кыйнады. 
Кудурети күчтүү2 кудайың 
Зарлыгына каапырдын 
Ырайым кылды бу дагы. 
«Өмейил1"3 деген бериште 
Сен бутуна4 бар — деди, 
Буту болуп сөз айтып, 
Бузуп бутун сал — деди5. 
Адашканын оңолтуп6, 
Ак жолуна сал!» — деди. 
Ачып көзүн жумганча 
Аткан октой7 тез келип, 
Алтын бутка кез келип, 
Кытайдын баары чогулуп, 
Турганында чокунуп, 
«Чурулдаба журтум — деп, 
Айтканымды. тутуң8 — деп, 
Азыр келдим мында — деп, 
Айтканымды тыңда» — деп, 
Мубакил*9 келген бериште 
Минтип айтып салганы. 
«Аа сүйлөдү» — деп, сүрөттү1 

Сүйүнүшүп2 калганы, 
Куп тыңдайлы сөзүн!—деп, 
Кулагын баары салганы. 
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Бутта турган бериште 
5760 Буйрук кылып кеп айтат, 

Мурдар* болуп мурунтан 
Мүртөт*3 өлүп курудуң4, 
Жакшы жолго сиздерди 
Баштаганы турумун . 
Сүрөт кылдың кол менен, 
Сүйөнүшө® келдиңер 
Мурунтан бузук жол менен. 
Мен эмесмин Алда — деп, 
Мээнетке бекер калба — деп, 

5770 Жаангер кожо, Айкожо, 
Ак байгамбар өткөн бар, 
Алардын сөзүн карма — деп, 
Айтканына ынанбай 
Азабына калба — деп, 
Кудай жалгыз, куран чын, 
Ыслам дини ак — деди, 
Айтканын кылып алардын 
Өз дениңди бак — деди. 
Угуп журтум, көөнүң тын, 

5780 Шарыят жрлу шар — деди, 
Тозоктун*7 жолу тар —деди, 
Каапырдын дини кар — деди, 
Таңда күнү* чогулуш1, 
Магшардын*2 күнү бар — деди, 
Барча журтум тил алгын, 
Шол күндө болбо кар! — деди. 
Кыямат күнү катуу — деп, 
Ошо күндө калбаңар 
Кызылдай жаның кайгы жеп, 

5790 Тозоктун3 оту кыйын — деп, 
Шол азаптан куткар — деп 
Бир кудайга сыйын — деп, 
Асман-жердин ээси 
Алда болор бир — деди, 
Азыр турган көп журтум, 
Ак жолуна кир — деди. 
Алтын, күмүш, зумурат 
Колуңдагы бул — деди, 
Бир жараткан кудайга 

5800 Сендерден4 бетер кул — деди. 
Сүрөт кылдың өзүмдү, 
Сүйлө5 — дедиң сөзүмдү, 
Айтып, айтып билдирип, , 
Ңаалып тургаң калайык 
Ачканы келдим көзүңдү6. 
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Ыслам динин туткун7—деп, 
Азиздердин айтканын 
Ага ынанып уккун8 — деп, 
Кыямат күнү кызык — деп, 
Тозок1 оту бул оттон2 

Аз болгондо заары 
Алтымыш эсе ысык — деп. 
Тозоктун болор суугу3, 
Бу сууктан дагы да 
Ж ү з эсе артык суук — деди. 
Мындан кийин кудай деп, 
Мага келбе жуук — деди. 
Акыреттин азабын 
Айтып турган бериште, 
Азар кылды каапырлар 
Мындан кййин кудай деп, 
Бу сүрөткө келишке4. 
Кыяматтын баянын 
Кыйла айтып билдирди, 
Каапырлык динин бүлдүрдү5. 
«Эми билдик, уктук — деп, 
Не айтсаңыз туттук!»6 — деп, 
Каапырлар турду чуркурап, 
Кыяматтын кысмагын 
Уккандардын баарысы 
Ыйлап турду буркурап. 
«Зынданда Мунар канынар, 
Сыздабасын жаныңар, 
Чыгарып аны алыңар, 
Чын шарыят ак жолдуу 
Ыслам динге салыңар!» 
Муну айтып бериште 
Буюрган1 кудай бул элди2 

Динге салып келишке, 
Бул бериште мубакүл 
Түтүн болду буркурап, 
Түк калбады быркырап, 
Эрип түштү от болуп, 
Каапырлар турган токтолуп. 
Жети шаар Сермузта 
Жети жүз бут бар экен, 
Баары тамам күл болду, 
Түк неме калбай жок болду. 
Береринде кудурет 
Берет экен ар кандай, 
Дарыядан суу сузуп3, 
Челекке куюп алгандай. 
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Ошо жерде турганы 
Жетимиш миң тогуз жүз 
Жер жайнаган кол эле, 
Асты бардыр элүүдө, 
Аркасы бар жыйырма жаш, 
Азаматтар ал эле, 
Кызыл ээк4 чалдардан, 

5860 Кызыл муштум5 балдардан 
Кырк миңчеси бар эле. 
Катын-калач, кыз-келин 
Канча экенин билбедим. 
«Кудайдан кеити уктум6 — деп, 
Куп сүйүнүп чыктым — деп, 
Жаангер кожо, Айкожо1 

Диниңерди туттум»2 — деп, 
Келмеге тилин келтирди. 
Кыз-келинчек, кемпирди 

5870 Кыйрынан койбой келтирди3. 
«Лаиллаха иллалла»* 
Келме айттырды көп жанга. 
Кошой койгон зынданга, 
Мусулман болгон балбаны, 
Мунар канды булар да, 
Он төрт эле баарысы, 
Мунарды баштап алганы. 
Коё берди Мунарды, 
Мунар көрдү буларды. 
«Сарайыма барайын, 

5880 Сары алтын бутту4 карайын, 
Жарлык угуп кудайдан, 
Жайнап жаткан бу колго 
Тамашаны салайын!» 
Муну ойлонуп Мунар кан 
Сарайына караган, 
Сабыркаган далай жан. 
Мурунку өрнөк5 башта жок, 
Буту түгүл таш да жок. 
«Курган журт сага неткен?» — деп, 

5890 Куп сурады Мунар кан 
«Кудай кайда кеткен?» — деп. 
Эл жыйылып кеп айтат, 
«Ай, Мунар кан — деп, айтат, 
Кудайдан уктук1 биз — деди, 
Куп билиңиз сиз» — деди, 
«Кудай эмес мен —деди, 
Алтын элем колдогу, 
Кудай кылып курулай2 
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5900 Асып жүргөн сен» — деди, 
Кыяматы анын — деп, 
Кыйындыгы маалим — деп, 
Айтып бизге салды — деп, 
Түтүн болуп созулуп3, 
Учуп4 кетип калды — деп, 
Уккан-көргөн баянын 
Алты күнү сүйлөбөй 
Алдыратып салганы, 
Айтып-айтып көп сөзүн 

5910 Кайып болуп калганы. 
Баарын Мунар угуптур, 
Бу журтунан түңүлүп, 
Айран болуп чыгыптыр. 
«Кылчайып элге нетейин, 
Кырмуз шаага кетейин!» 
Муну ойлйнуп алганы, 
Качмак болуп Кырмузга 
Ат сарайга барганы. 
Сарайдан жалгыз ат таппай 

5920 Сабыркап Мунар калганы. 
Ошо күнү кеч кирип, 
Ат сарай менен үйүнүн1 

Айкожонун желдети 
Мунар канды кармады. 
«Кандай жүргөн жансың? — деп, 
Келбетиңди карасам 
Калк бийлеген кансың — деп2, 
Караңгыда калтаңдап, 
Басып жүргөн кимсиң? — деп, 

5930 Байкап Манас билсин» — деп, 
Баштап жолго салганы, 
Баатыр Манас канкордун3 

Баркөйүнө*4 барганы. 
Арстанды көрүп алдырап, 
Акылдан танып жалдырап, 
Карап турду каныңыз, 
Кабарын угуп алыңыз. 
«Мында бекер турбастан, 
Айкожого барыңыз!» 

5940 Коштоду5 желдет кол менен6, 
Аркасынан эр Манас 
Кошо келди жол менен. 
Айкожонун кошуна, 
Олтургузду7 кашына, 
Дүрүкөөхар*8 көзүндө9, 
Ыйман нуру10 жүзүндө11, 
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Бал шекери сөзүндө12, 
Азиреттен бата алган, 
Керемет бар өзүндө, 

5950 Нуру күндөй балкыган, 
Сары алтындай сакалы 
Жухар*1 таштай жаркыган, 
Кожого кирди Мунар кан, 
Кошунда бар канча жан. 
Кошо барган эр Манас 
Кабыландай караган, 
Чагарак куйрук, чаар тон, 
Чамынганы соо болбос, 
Сандыргалуу2 эр Манас 

5960 Шаңын3 көрсөң сур жолборс. 
Манас кирип олтурду, ' 
Күрсүлөрүн көтөргөн 
Күчтүүлөрүн4 мындан көр, 
Барскандарын көтөргөн 
Балбандарын мындан көр. 
Сундуруп® найза салуучу®, 
Беттешкенин алуучу, 
Баатыр менен балбанды 
Көрүп айран калганы. 

5970 Бири миңге тийгендей, 
Көрүп турса баарысы, 
Айбатын көргөн душманы7 

Ыштанына сийгендей, 
Айбаты катуу, заары күч 
Арстандарды көргөнү. 
Карап туруп кан Мунар 
Акылы баштан бөлүндү, 
Азыркы адам уулуна1 

Жеңилбестей көрүндү. 
5980 Айкожо шондо кеп айтат: 

«Атаң, энең кай жакта, 
Билесиңби? — деп, айтат. 
Ушу жалган дүйнө2 — деп, 
Акыр бир күн өлөсүң, 
Батыл динди сүйбө3 — деп, 
Мен көргөмүн4 өзүнү5, 
Мен уккамын акыры 
Байгамбардын сөзүнү, 
Тозок менен бейишти*, 

5990 Магшар күнү6 деген бар, 
Өз башыңа тилебе 
ЖаманчЬглык кейишти. 
Аршы-күрсү* лав калам*7 
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Жараткандыр ак таалам, 
Тогуз кабат балек*8 бар, 
Акыр бир күн9 өлүмгө 
Аманат жанга* алек бар, 
Астында тур кара жер, 
Суусу канча, таш канча, 
Токой канча, тал канча, 
Ошончону10 көтөрүп, 
Акы албаган кандай эр?! 
Макулуктун1 баарысын 
Көтөрүп турат2 кара жер, 
Бизди, сизди көтөрүп 
Алып турган кандай эр. 
Ушунчанын3 ээсин4 

Бир жараткан кудай дээр. 
Буга окшогон дүйнөдөн 
Нечөөсү5 бар экенин 
Эгем өзү билбесе, 
Эсебин мен биле албайм. 
Динге ынанды журтунуз6, 
Жарата албайт7 жан кылып, 
Табынуучу8 бутуңуз9, 
Асман, жерди жараткан 
Ак амырын тутуңуз. 
Бул да сиздей кумарай*, 
Биле албаган чагында 
Көргөзүп10 айтты Манасты, 
Көөдөнүндө11 б ар—деди 
Азезил уулу фенасты*, 
Лааилаха иллалла 
Келмеге тилин келтир —деп, 
Напси деген бирөө бар 
Сүкүт*12 айтып өлтүр1 3—деп, 
Напси келген тозоктон14, 
Алсам, кылсам, жутсам — деп, 
Сулууну15 көрсө кучсам16 — дейт, 
Жүргүзүп1 койсо2 эркиме, 
Дүнүйөнүн3 жүзүнө 
Баарын жүрүп4 бузсам5 — дейт. 
Ал тозоктун адамы, 
Аңдап билгин сен аны. 
Ачуу деген бирөө бар, 
Аңдап муну билип ал. 
Ал тозоктун адамы, 
Аңдап алгын сен дагы. 
Ай, кыламын! — деп, жапырба, 
Ачууң6 келсе сабыр кыл. 
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Өлүм үчүн келгенсиң, 
Өзүң дагы бендесиң. 
Текеберлик деген дагы бар, 
Бу да тозок бүлөсү7, 
Бул жүргөндүн8 баарынан 
Өйдөмүн9 деген мүнөзү. 
Баарынан өйдө мен — деди, 
Мага кайдан теңелсин 
Басып жүргөн эл — деди, 

6050 Эгер жанга теңейм — деп, 
Ойлонбогун10 сен —деди. 
Көтөрүлткөн11 өзүңдү 
Көңүлүндө12 Азезил, 
Көргөзүп айтам баарын бил! 
Эринчээк деген бири бар, 
Эсиң болсо билип ал, 
Орунуңдан13 жылба —дейт, 
Акыреттин камы үчүн, 
Аманат курган жан үчүн, 

6060 Асты1 аракет кылба» — дейт. 
Анда Айкожо кеп айтат: 
«Аңда Мунар! —деп айтат, 
Насыятым бул — деди, 
Айтып турган биз дагы, 
Аңдап турган сиз дагы, 
Бир кудайга кул! —деди. 
Аңдасын — деп, кудурет, 
Акыл деген бири бар, 
Аңдап муну билип ал, 

6070 Кудайлыгын билсин — деп, 
Сиздер менен биздерди 
Жалган жайга жиберди. 
Актын билип бирлигин 
Ыйман кылып имерет, 
Ал бейиштин бүлөсү2. 
Бейиштен келген сабыр бар, 
Ал сабырды кылбасаң, 
Аманат жанга жабыр бар. 
Бейиштен келген нысап бар, 

6080 Кылган ишиң баарына 
Бере турган кысап3 бар, 
Бериштеден казап бар, 
Эгер жаман иш кылсаң 
Аманат жанга азап бар. 
Бейиштен келген уят бар, 
Бетиңизди уялтар, 
Бенделиктин белгиси, 
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Эки айланып бу жалган 
Эгерде жоктур1 келг.иси. 

6090 . .Уяласың, кетесиң, 
Уяттын жолун бек тутсаң 
Урматтуу2 ишке жетесиң, 
Кайыпта^н бүткөн3 кайрат бар, 
Как өзүңө кощо жар. 
Бейиш менен тозоктун 
Ортосунан4 бүтүптүр5, 
Өзүң сындуу6 адамдар 
Өз боюна күтүптүр7, 
Жамандыкты кылсаң да 

6100 Жарайт дептир, түтүптүр8. 
Жакшылыкты® кылсаң да 
Ката дебей, макул дейт, 
Баарысынын жол башчы 
Бейиштен келген акыл дейт. 
Баарыңын ээси бир кудай, 
Эгер жандар кутулбайт10, 
Эсепке алат, акыр!»—деп, 
Айкожо айтып турганы, 
Аны уккан соң Мунар шаа 

6110 Акка моюн сунганы, 
Ыйман таап тунганы, 
Ойлоп-ойлоп көп ишти, 
Ыңгыранып турганы, 
Напси балээ11 өлтүрүп, 
Акка ыйман келтирип, 
Мусулман болду бу дагы. 
Сермуз, Кырмуз шаарыны, 
Бура тартпай бир адам 
Мусулман кылды баарыны. 

6120 Мынча жан болгон мусулман, 
Билиндирип эс берген 
Бир жараткан кудайың, 
Зекет* кылып малдарын, 
Эсепке салды жудайын. 
Эсепке элин алыптыр, 
Эгей-шыгай мыктыдан 
Элүү миң чыгып калыптыр. 
«Кошулабыз1 колго — деп, 
Барабыз казат жолго!» —деп, 

6130 Кайраттуусу2 бөлүнүп, 
Канкожого көрүнүп, 
Катар келип турганы, 
Урушка соккон барабан 
Күңгүрөтүп3 урганы, 
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Азык-түлүк арттырып, 
Алтындан соккон кернейди 
Бапылдата тарттырып, 
Керней үнү4 бапылдап, 
Сурнайдын үнү5 такылдап, 

6140 Асабалар жалпылдап, 
Айчыктуу* туулар жаркылдап, 
Аргымак аттар алкылдап, 
Алтындуу соот1 жаркылдап, 
Калкандар башта калкылдап, 
Кемерлер белде жаркылдап, 
Кең багалек2 балкылдап, 
Бай Жакыптын кызыл туу, 
Байкаганга ызы-чуу, » 
Аягын жерге сайылтып, 

6150 Асабасын карасаң 
Асманды көздөй жайылтып, 
Асабага туу байлап, 
Астында Манас айгайлап, 
Абасы Бакай колду айдап, 
Жер жемирип3 жол менен, 
Жети жүз миң кол менен, 
Дагалакка бет алып, 
ЖалынДайын тутанып, 
Дөөлөт кушу4 башында, 

6160 Жаангер кожо кашында, 
Эки конуп арага, 
Үчүнчү күндө барыптыр, 
Дагалактын шаарыны 
Жети жүз миң кол барып, 
Жер жайнаган мол барып, 
Курчап түшүп алыптыр. 
«Каны болсо чыксын —деп, 
Кабарымды уксун5 — деп, 
Урушар1 болсо келсин — деп, 

6170 Урушпас2 болсо эсебин 
Эми бизге берсин!» — деп, 
Аны айтып эр Манас, 
Арага элчи салганы, 
Дагалактын элдери 
Айран-азыр калганы, 
Мунар каны баш болуп, 
Булардан сексен барганы, 
Сексенин көрүп таңыркап, 
Делдейишип калганы. 

6180 Аяры өлгөн, каны жок, 
Аларга кайрат кылуучу3 
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Дагалакта жаны жок. 
Аскерине караса 
Көз тунарат, саны жок, 
Калдаң балбан, Кырмуз шаа 
Өлгөн экен, баары жок. 
Мунар, Көйүш балбанды, 
Булар көрүп алганы. 
Мунар менен Көйүшкө4 

6190 Булар ыйлап барганы: 
«Каныбыз кандай болгонун 
Канчадан бери билбедик, 
Балбан Калдаң дегенди 
Көрүп көзгө5 илбедик. 
Камап душман кол келди, 
Кара жанга зор келди, 
Кандай адам башкарат 
Дагалакта бул элди? 
Урушуп алы келерби, 

6200 Ушунчалык1 көп экен!» 
Кырмуз шаага караган 
Магуруптун2 жагына 
Он бир шаар тараган. 
Биринин аты Көшөндү3, 
Биринин атын Даңгуу дээр, 
Биринин аты Көйкөнө4, 
Биринин аты ЖерТукан, 
Биринин атын Кашкар дээр, 
Биринин атын Маңгунт дээр, 

52Ю Анда бардыр бир канча эл. 
Токонарат шаары бар, 
Будаңчаң деген каны бар, 
Аягы Сооса5 көлү бар, 
Кара-Кыш6 деген шаары бар, 
Кан Арсалаң каны бар. 
Байкүш7 деген жери бар, 
Култаң деген эли бар, 
Шаар Кырмуз, Дагалак 
Туруучу1 эле баарысы2 

6220 Кырмуз шаага куп карап. 
Бабаң Кошой барыптыр, 
Сермуз, Кырмуз, Дагалак 
Үчөөн3 бирдей алыптыр. 
Мурун келип абаңыз 
Кашкарды кара салыптыр, 
Маңгунтту4 басып алыптыр, 
Эмдигисин карасаң 
Эми жетөө калыптыр. 
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Жетикенттин шаары — деп, 
6230 Баарысынын бул эле 

Бадышасы — каны — деп, 
Көшөң шаарга барам —деп, 
Көп аскер жыйып алам —деп, 
Башта кеткен Кырмуз шаа 
Мамырга уруш салам — деп 
Башта келип бабаңыз 
Башын үзүп Кырмуздун 
Эки таш жерге атыптыр, 
Алты аяры дагы өлүп5, 

6240 Абыдан шору катыптыр. 
Абаң Кошой6 а*малы 
Миң кишилик күчү бар 
Калдаң аттуу балбанды 
Заар берип, сап кылып, 
Кошой абаң алганы. 
Билерик менен Көйкөнө1 

Элге кабар бергин деп, 
Маалим болгон сиздерге 
Кашкар жолго салганы. 

6250 Кырмуз шаанын катынын, 
Түндө келип абаңыз 
Жата бергин катын — деп, 
Жакканыңдын баарын жеп, 

. Аягы Кебил, Мамырды 
Балык менен Бадакшан, 
Баузор2 жаткан канча жан, 
Барып уруш салам —деп, 
Байкүш, Култаң дөөлөрдү3, 
Арсалаң, Будаңчаңдарды, 

6260 Бурчак менен Оронгу 
Кол баштатып олорду, 
Бозкертик менен Калдаңды, 
Калкта маалим4 балбанды 
Кашыма жолдош алам — деп, 
Магурупта5 мусулман 

. Барып уруш салам — деп, 
Кундуз, Талкан, Коросон6 

Дөбөттүн7 элин алам — деп, 
Кемек аяр алтын бут 

6270 Сүрөтүн8 салып мойнуна, 
Абакеңиз Кошойдун 
Карап тур кылган ойнуна. 
Жазнгердин кемерин 
Байлаган экен белине, 
Жата бер —деп, жайланып, 
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Дагалактын элине, 
Баашалык ченин кийинип, 
«Бар кудайым колдо!» — деп, 
Жаратканга сыйынып, 
Казатка минген Сары аты, 
Карабастан атым деп, 
Оттуу1, суулуу2 жерлерге 
Таштай турган адаты, 
Качырса жоого3 канаты, 
Жал-куйруктан4 бир кылын 
Жаккан отко күйгүзсө5, 
Ж а а огундай тез чуркап6 

Келе турган адаты, 
Кылын отко салыптыр, 
Кырмуз шаанын ордого 
Сары ат келип калыптыр. 
Куптан намаз окуду, 
Куп семирген Сары атын 
Абаң Кошой токуду7. 
Атка абаңыз мингени, 
«Алда!» деп, жолго киргени. 
Жардам берсе жараткан 
Жалгыз өзүм барсам —• деп, 
Көйкө1 шаары Көкөнө, 
Кара-Кышты алсам—деп, 
Ороңгу менен Бозкертик 
Аларга ойрон салсам —деп, 
Будаңчаң2 менен Бурчакка 
Будуң-чаңды3 салсам — деп, 
Бу жакта журтун алсам» — деп, 
Муну ойлонуп абаңыз, 
Булардан мурун кырк күнү 
Жолго кирген караңыз. 
Билерикти баш кылып, 
Он бир балбан кош кылып, 
Кошчусу4 он бир балбаны, 
«Баштап барып аларды, 
Кашкарга кийрип салгын —деп5 , 
Кара-Кыштын шаарына 
Кайта мага баргын» — деп, 
Жол баштаган Билерик, 
Жолдошу менен жиберип,' 
Он жолдошу балбаны, 
Ортосунда6 сандалып, 
Он жети күндө барганы. 
Аларга мына Кашкар —деп, 
Көйкө шаарды бет алып, 
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Билерик мындан аттанып, 
Арстандык немей неткени, 
Атасын издеи санабай 
Кара-Кышка кеткени, 
Жүрүп-жүрүи Билерик 
Көйкө1 шаарга жеткени. 
«Аңдап аяр албасын, 

6330 Азапка бөедө2 салбасын» 
Муну ойлонуп Билерик, 
Астындагы кара сур 
Камчы салып жиберип3, 
Алтындан кылган канжарды 
Колго кармап имерип, 
Көйкөдөн4 бала өтүптүр, 
Көкөнөгө5 жетиптир. 
Көкөнөсү6 шаар экен, 
Көп аяры бар экен, 

6340 Култаң аяр балбаны 
Бара жаткан жолунан 
Карап көрдү балайы, 
«Башка шаардын каны экен, 
Баатырлыгы бар экен, 
Күрөшкөнүн7 жыгуучу8 

Балбандыгы бар экен, 
Бузук кылып далайды 
Алгандыгы бар экен, 
Көкөнөн үн9! к^чөдөн10 

6350 Көрө1 салып баланы 
«Көркүң2 башка баласың, 

• Кай тарапка барасың? 
Кыла турган йшиңди айт, 
Бара турган кишиңди айт?» 

; Муну сурап Култаңы, 
Баланы карман турганы. 
Бала шондо кеп айтат: 

• Кармабагый өзүмдү, 
Кармаган болсоң өзүмдү, 

6360 Сурабагын сөзүмдү. 
Сураган болсоң сөзүмдү 

" Баштап Кышта шаарына 
Алып барсаң Култаңды, ' 
Ачамын сенин көзүңдү. 
:Аны Билерик айта салганы, 

1 .]! «Кадоодой3 болгон бала —деп, 
Карап туруп курулай 
Кайрат кебин кара!» — деп, 
Баланы кармап алганы. 
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6370 Алып барып бу каапыр, 
Кан Арсалаң каапырдын 
Зынданына салганы. 
Зындандын ээси Арсалаң, 
Зынданга жатты бу балаң. 
Жеке өзүнө караган 
Жети бөлүк4 шаары бар, 
Ар кайсысы он миңден, 
Зындандын ээси Арсалаң 
Өкүмүнө1 караган 

6380 Жетимиш миң канча жан2. 
Доотай болгон өзү бар, 
Мурункунун3 ушундай 
Бузук, бузук сөзү бар, 
Урууда4 жок өзү бар, 
Ал Арсалаң каапырдын 
Нургузар5 аттуу кызы бар. 
Оймок6 ооз, калем каш, 
Жазык маңдай, түймө баш, 
Тамагынан көрүнөт 

6390 Кара мейиз7 жеген аш. 
Саларында зынданга, 
Тапшырып турган жеринде 
Зындан башчы, бу жанга8 

Кыз көзүнү9 салыптыр. 
Ал Билерик баланы 
Нургузар көзүн салганы, 
Түрүн10 көрүп баланы 
Үшү1 кетип калганы. 
Канчырынан* кан тамган, 

6400 Караса көздөн от жанган, 
Аппак эти чүчтөдөй2, 
Устукан3 сөөгү4 мистедей, 
Ар ким карап турабы 
Өз пайдасын издебей. 
Ашык болду Нургузар 
Ал Билерик балага. 
Салып коюп Арсалаң 
Култаң досун5 ээрчитип, 
Аралап жүрдү6 калаага. 

64Ю Аштык сатып, мал саткан, 
Алда канча жан7 жаткан, 
Дүкөн курган булдар бар, 
Кызмат кылган кулдар бар, 
Аңдап турган бул экөө 
«Кошой деген келди — дейт, 
Койбой алат экен—дейт, 
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Уруш кылган элди» — дейт. 
Кой көгөндөп8, мал сатып 
Кожурашат муну айтып. 

6420 Култан. угуп алганы, 
Кайдан уктун,9 аны? — деп, 
Айткандан сурай салганы. 
Базардагы эл айтат, 
Бабырашып кеп айтат, 
«Баянын уккун — деп, айтат. 
Мамыр, Кундуз каны —дейт, 
Адам женбейт аны дейт, 
Кара-Кыштын шаарына 
Азыр келип калды — дейт. 

6430 Оронгу шаар Бозкертик 
Аянбай уруш салды!» —дейт, 
Ал кабарды салганы. 
Жалганчысың баарың — деп, 
Жашың менен карың — деп, 
Кырк беш экен айткандар 
Немесин койбой айдады. 
Аңдабастан сүйлөгөн 
Алардын шору кайнады. 
Билериктин үстүнө1 

6440 Бирин койбой камады, 
Ал Билерик баланы 
Алар көрүп алганы, 
Ар турпаты, нуруна 
Айран асыр калганы. 
«Кайсы калктан калкың? — деп, 
Калктан башка салтың — деп, 
Кай жерликсиң, жериң айт, 
Кай элденсиң, элиңди айт, 
Бу зынданга не түштүң?»1 

6450 Булар сурап калганы, 
Сураган соң Билерик 
Жооп берип салганы: 
«Асилим уксаң араб2 — дейт, 
Ар шаарда көп болот, 
Араб жүрөт тарап дейт. 
Атам Жаангер кожо — деп, 
Ар шаарга жол жүрсө 
Жүрчү3 эле алып кошо — деп 
Жолдон кармап алды — деп, 

6460 Култаң балбан, Арсалаң 
Бу зынданга салды — деп. 
Атам Кашкар шаарда—деп , 
Аңдасаңар ушу кеп. 

153 

www.bizdin.kg



6470 

6480 

6490 

6500 

6510 

154 

Бар — деп, Кара-Кыштакка4 , 
Буйруп жиберди бу жакка5 . 
Кара-Кыш6 шаарга бет алып, 
Келе жатып аттанып, 
Жолдо Култаң жолукту, 
Өзүнөн өзү оолукту7. 
Душмансың — деп, кармады, 
Арсалаң8 экөө биригип, 
Зындаиына салганы. 
Эч бир кылган күнөөм1 жок, 
Жети шаар калмагы 
Жеке жүргөн баланы 
Жесир кылып кармады». 
Кырк беши бирдей кеп айтат: 
«Кызыталак улуктар, 
Нени көргөн?! —деп айтат, 
Жолоочу2 жүрсө3 жол менен 
Жол жүргүзбөй кармаган, 
Уккан кепти айттың — деп, 
Ушунчаны4 камаган 
Арбак урган улуктар 
Адисинен ашкан го, 
Акылынан шашкан го, 
Аңдап турсаң буларды 
Анык кара баскан го. 
Адилет эле башта — деп, 
А балам, алардын сөзү курусун, 
Акыр бир күн5 чыгарар, 
Акылыңдан шашпа—деп, 
Кара-Кышка жумшаган 
Атаң нече жашта? —деп, 
Туушканың барбы? — деп, 
Турганың Кашкар шаарбы?» — деп, 
Кырк беши сурап калганй. 
Бала сөздү баштады, 
Баяның айггЬг, шашпады: 
«Атам улук башта — деп, 
Сегиз жүз элүү жашта — деп, 
Эсептеп жүрөт1 эрте-кеч 
Сегиз жүз жана элүү беш 
Атамын жашы ушул» — деп, 
Айтты бала мындай кеп. 
Анда бирөө кеп айтат: 
«Өлүбү2, атаң тирүүбү?3, 
Сегиз жүз элүү бещ жашап, 
Өлбөй тйрүү4 'жүрү6ү?5 

Араб шондой калкпы? — деп, 
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Ж е айтканың балам калппы?—деп, 
Сегпз жүз элүү беш жашап6 , 
Элиңдин кандай салты? — деп, 
Жана дагы өзүңүз7 

Билиндирип бизге айттың 
Бир атадан жалкы —деп, 
Айтасың бала кебиңди, 
Алда кандай жакта8 — деп, 
Таба албадым элиңди, 

6520 Өлбөй атаң калганбы? 
Ж е өчөшкөндөн9 кудурет, 
Албай таштап салганбы?» 
Анда айтат Билерик: 
«Атамдын10 аты Жаангер, 
Азиздерден көп дуба 
Алып келгён бу бир эр. 
Актын атын жат алган, 
Азирети Ыйсадан 
Нак өзүнөн бата алган. 

6530 Анын бери жагында 
Ак байгамбар Мустапа, 
Аты угулат1 бул жакка, 
Ага да кызмат кылган» — деп, 
Бала айтты2 мындай кеп. 
«Урматы үчүн байгамбар 
Ушу күнчө өлбөй калган — деп, 
Калмак, кытай түк билбейт, 
Дүнүйө бекер, жалган!» —деп, 
Айтып бала салганы. 

6540 Ал аңгыча түн кирип, 
Бир-бирин көрбөй калганы. 
Бир көрмөккө3 дагы кумар 
Ал Билерик баланы, 
Алтындан чырак колго алып, 
Зарың4 кыз буга барганы. 
Көрө салып баланы 
Көңүлү5 айнып калганы. 
Напси калба' баштады, 
Бехүш*6 бОЛуп7:Зарың кыз 

6550 ' Өлүп кала таштады. 
Кыз жамалын көргөн соң, 
Кызыккандан Билерик 
Бу бир таазим баштады: 
«Күн жараттың,' түн кылдың, 
Күлдү жаай урууга1 

Ай жараттың, нур кылдың2. 
; Напси бердйң өзүмө, 
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Нургузар нурдун3 кызындай, 
Учту4 акылым башымдан. 

6560 Куткарбадың мээнеттен 
Он бир жашар жашымдан, 
Ңургузарың5 сулуу кыз 
Кетпесе менин кашымдан!» 
Муну айтып бала зарлады, 
Баланын кылган зарына 
Нургузарың6 карады, 
Ол олтурган кырк беши 
Ошол эки баланын 
Кошулушун7 каалады. 

6570' «Айтканың болду ушул — деп, 
Кыз да сага ынтызар, 
Азыр тургун8, кошул!»9 •— деп 
Кырк беши айтып салганы. 
Бөлөк үйгө бармакка, 
Бөлмөгө10 кирип салмакка 
Кыз да келип баланы 
Колдон кармап алганы. 
Колун сууруп алганы, 
Карап туруп Нургузар 

6580 Балага айран калганы: 
«Тарттың менден колду — деп, 
Карап турган кырк беш жан 
Баары биздик болду — деп. 
Тынсын көңүлүм сенден — деп, 
Не качасың1 менден — деп, 
Бир ургаачы, бир эркек 
Кошулууга2 келген!» — деп. 
Анда бала кеп айтат: 
«Ай, Нургузар — деп, айтат, 

6590 Атаң азыр кан — деди, 
Жолоочу жолго жүргүзбөй, 
Абыдан залим жан — деди, 
Мени мындай камаган 
Не кылмышым бар? — деди. 
Каапырлык диниң кар — деди, 
Алда берген өзүмө 
Нур шапатым3 бар — деди. 
Кетирбеймин сага—деп , 
Кетиргенде шапатым 

6600 Кесирет болор мага — деп, 
Никеси* жок катылсам 
Табылбас акыр даба4 — деп 
Чын көңүлүң5 бар болсо, 
Келтир деди ыйманды. 
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Мусулман дейт биздин журт, 
Шариятка туура дейт 
Катынга нике кыйганды. 
Никесиз кантип алам — деп, 
Ишибиз болот арам!» — деп, 

6610 Билерик айтты билгенин1. 
Нургузары кыз айтат: 
«Ажалым азыр жетсе да, 
Азыр өлүп кетсем да, 
Айтканынды тутайын, 
Арбыды кебиң жудайын, 
Айтканыңды кылайын, 
Акыр сенин ышкыңа, 
Аманат жаным кыяйын!» 
Муну сүйлеп салганы, 

6620 Нургузарың кызыны 
Угуп бою ысыды. 
Анда бала кеп айтат, 
«Ай, Нургузар — деп, айтат, 
Ынтызарың чын болсо, 
Ынтымакка кел —деди. 
Лаиллалла иллаллах — 
Келме келтир сен — деди. 
Кудай жалгыз, куран чын, 
Куп айтамын бил — деди. 

6630 Жаратканым бар го — деп, 
Акылыңа ил — деди,— 
Келме шаадат келтирип, 
Жатыксын кызыл тил —деди. 
Шарият жолу бул — деди, 
Бир жараткан кудайга 
Мен да1 сендей кул!» —деди. 
Кыз да келме келтирди, 
Бул экөөнүн кашында 
Кырк беш адам олтурду. 

6640 «Бу бала нени билди? — деп, 
Бадышанын кызы го, 
Баланын айткан сөзүнө2 

Байкап туруп кирди — деп, 
Чырайы бул, өзү бул, 
Чырактай күйгөн3 көзү бул, 
Чыбыктай болгон бою бул, 
Узун4, терең ою бул. 
Баланын тилин алды—деп, 
Муратына жетмекке 

6650 Мындай күйгө5 калды — деп, 
Бикирге булар калганы. 

157 

www.bizdin.kg



Кыз ээрчитип баланы, 
Бөлмө сарай бир үйгө 
Шамаланы* жандырган, 
Мамык оорун салдырган, 
Көрсө кумар кандырган, 
Караса көздү талдырган, 
Карк алтындан бир сарай, 
Асеми артык бир далай, 

6660 Кыз баланы баштады, 
Бала шондо шашпады, 
Аят келме окуду1, 
Байлап нике бу кызга, 
Аял кылып олтурду, 
Койчу2, узартып не пайда, 
Самаганын болтурду3. 
Мурадына жеткени, 
Жаратканым кошту — деп, 
Жарашкан соң балага 

6670 Кыз үйүнө кеткени. 
Жолдошунун4 кашына 
Билерик келип олтурду, 
Билгенин айтып буларды 
Ак мусулман болтурду5. 
Сегиз жүз элүү жашаган 
Атасы бар бала экен, 
Акылга дыйкан даана экен. 
Алдасына жалынып, 
Мурадына жетти — деп, 

6680 Бачымыраак бошонуп6, 
Бу зындандан кетсек — деп, 
Биз да ушу кыз өңдүү 
Бачымыраак кетсек — деп7, 
Бала келип олтурду, 
Сурап-сурап баладан 
Кудай жалгыз, куран чын, 
Байгамбар1 ак, дини ак! 
Ошолордун баарысын 
Ак мусулман болтурду. 

6690 Мусулман болду ушулар, 
Мындагы кырк беш кишилер. 
Булар тынчып жатканы, 
Эртеңки таң атканы. 
«Куткара көр кудай!» —деп, 
Кутулмактын2 камын жеп, 
Токтолуп алар калыптыр. 
Шашке маал кезекте 
Калаанын ичин караса, 

www.bizdin.kg



Тополоңду3 салыптыр. 
Бул эмне шумдук?4 •— деп, 
Булар айран калыптыр. 
Урушка какчуу5 добулбас6 

Дүңгүрөтүп7 кагыптыр, , 
Бул эмне шумдук? —• деп, 
Зындандагы кырк кишн 
Биринен8 сурап салыптыр. 
Тура турсун9 аныңыз, 
Аны таштап салыңыз. 
Мурунку Кошой каныңыз 
Дагалактан чыгыптыр, 
Бир жарым күн жол жүрүп, 
Келген Кара-Кыштакка, 
Будаңчаң менен Бурчакка. 
Аярлыгын салыптыр, 
Алардын ишин байкоого1 

Он бир.күн токтоп калыптыр. 
Дагалактын калкынан 
Качкандан, экөө барыптыр. 
«Каңкор Манас кол менен, 
Кол бийлеген зор менен, 
Жайыт жеткис жан менен, 
Саркерделүү*2 кан менен, 
Түмөн аскер келди — деп,, 
Түк чыгарбай камады 
Дагалактагы элди — деп, 
Жер жүзүндө чоло3 жок, 
Түмөн аскер келди!» деп, 
Будаңчаң менен Бурчакка 
Мурун кабар салыптыр. 

6730 Муну уккан сон эр Кошой 
Сары ат менен сабалап, 
Дагалакка барыптыр. 
Укканындай абаңдын 
Улуу черүү кол менен 
Манас баатыр барыптыр. 
Кырмуз шаанын аскери 
Кужулдашып калыптыр: 
«Динден кантнп чыгабыз? 
Урушкан менен Манастын 

6740 Туусун1 кантип жыгабыз?! 
Өңкөй баатыр түрк — деп, 
Өрттөйт2 экен дүйнөнү3 

Өкүмөт4 менен жүрүп — деп. 
Басташуучу5 балбан жок, 
Башкаруучу6 кан да жок, 
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Кандай арга кылабыз?!» 
Камалып калкы калыптыр. 
Кырмуз шаа киймин кийинип, 
«Билдире көрбө, кудай!» — деп, 
Жаратканга сыйынып, 
Барда алып бетине, 
Барып шаар четине, 
Сексен баштуу алтын бут, 
Кемек аяр өнөрү 
Аса салып мойнуна, 
Андап көргүн абаңдын 
Кыла турган ойнуна. 
Кереметтүү кемерин 
Курчап алып белине, 
Барып кирди бабаңыз 
Кырмуз шаанын элине. 
Каныбыз — деп, буркурап, 
Каршы чыкты Кошойго 
Калктын баары чуркурап: 
«Жети жүз миң кол менен, 
Түрк уулу Манас зор менен 
Мунар канды алыптыр, 
Бу жактагы шаардын 
Баарын ойрон салыптыр, 
Мунар канга жалынсак 
Кайрат айткан сөзү жок, 
Карап койгон көзү жок, 
Жолдош болуп Манаска, 
Кошулуптур1 алашка, 
Көрдүк2 мындай тамаша 
Кожо дешти бир-экөөн, 
Мунар кан ага жанаша, 
Акыл бизге айтпады, 
Сурап келип бир күнү 
Сизди таппай кайтканы, 
Миңдеп барсак жалынып, 
Бир ооз кайрат айтпады, 
Ырас окшойт ойлонсок3, 
Өз дининен кайтканы, 
Манастын динин алганы, 
Сөзүбүз4 жоктур жалганы». 
Калкынын баары чуркурап, 
Каршы чыгып Кошойго 
Арызын айтып салганы. 
Калдаңдан бөлөк бар эле, 
Катыкул5 аттуу балбаны. 
Кан абаң Кошой чакырып, 
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Кашына муну алганы. 
«Канкор эрге бар — деди, 
Камданып уруш сал — деди, 
Карууң келсе куткарбай, 
Алмадай башын ал — деди, 
Айтканымды ук — деди, 
Атка минип чык — деди, 

6800 Найза менен бир уруп, 
Аккула аттан жык — деди. 
Капилетке калбагын, 
Башка бөлөк балбанга 
Келсе да уруш салбагын. 
Урааның бар алаш1 — де2, 
Урушар кишим Манас — де, 
Бөлөгү келсе кеп айткын 
«Теңтуш кишим сен эмес, 
Сендейлерге кол булгап3, 

6810 Урушчу4 киши мен эмес». 
Ушуну айтып салгын — деп, 
Урушка келсе Манасы 
Өлбөгөн5 жерде калгын!» — деп, 

Абакең жообун берди эле, 
Атбай журт маакул көрдү эле. 
Каруу-жарак байлаңып, 
Урушууга® шайланып, 
Катыкулу7 балбаны 
Камыштан кылган найзасын 

6820 Карыга8 илип алганы, 
«Көкө теңир колдо!» — деп, 
Көк найзаны көтөрүп, 
«Лайлама бар болсон, 
Колдо ушу жолдо!» — деп, 
Ак жал атка миниптир, 
Акырып майдан кириптир. 
Абакеңиз эр Кошой 
Арстан Манас баатырга 
Беттешсе аман калбасын, 

6830 Айтпай-дебей билиптир. 
Айгай1 салды акырып, 
Майданга кирди бакырып: 
«Манас болсо чыксын — деп, 
Айтканымды уксун — деп, 
Атым Катык балбанмын — деп2, 
Урушкандын3 баарысын 
Алмадай башын алганмын, 
Кургап калган чөп өңдүү 
Ушалап эрди салганмын! 
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6840 Ж ү з миң аскер келсең да, 
Жутармын чайнап, тойбосмун4, 
Ар кандай дөө болсоң да, 
Тирүү жаның койбосмун!5» 
Муну айтып Катык балбаны, 
Көк сү.ңгү6 колго алганы. 
«Жекеге кел!»—деп, бакырып, 
Желип чыкты чакырып. 
Муну уккан соң мусулман, 
Жаангер кожо карысы, 

6850 Жалпы аламан баарысы: 
«Көрүнбөдү1 көзүнө2 

Калдайган калың алаш — деп, 
Ушунчанын3 ичинде 
Мунун каалаганы Манас!» — деп, 
Калайык сүйлөп салганы4. 
Айтканын угуп эр Манас 
Ачуусу5 келип калганы. 
Накери* бутта чойкоюп6, 
Найза колдо койкоюп7 

6860 Аккула минди болкоюп8, 
Майданга чыкты бөлүнүп, 
Маңдайда Катык балбаны 
Бадырайып көрүнүп, 
Көргөн жерден Манастын 
Каары жүзгө төгүлүп. 
Аккулага камчы уруш, 
Арстан эрде не туруш9. 
«Каалаганың мен болсом, 
А менин пейлим кеткени, 

6870 Каапырым сенден кем болсом!» 
Муну айтып эр Манас, 
Качырып беттеп калганы, 
Каапырдын Катык балбаны 
Камыштан найза алганы, 
Качырып келип каңкорго 
Катык эр найза салганы. 
Найзасын алып учунан, 
Айласы кетти каапырдын 
Арстан эрдин күчүнөн1, 

6880 Найзасын колдон алганы, 
Найзасынан айрылып, 
Куру кол болуп калганы, 
Астындагы Акжалга 
Аябай камчы салганы, 
Аскерди көздөй кайрылып 
Катык дөө качып калганы. 
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Аккула менен узатпай 
Арстаның Манас барганы, 
Аскеринин ичинен 

6890 Айдалыдан кармады. 
Көкбөрү2 тарткан улактай 
Астына коюп салганы, 
Кырмуз шаа болгон эр Кошой 
Кыбасы шондо3 канганы. 
Кыя тартып эр Манас 
Өз элин көздөй барганы, 
Өңөргөнү4 астында 
Каапырдын Катык балбаны. 
«Кандай кылсаң мына!» — деп, 

6900 Мунар кандын колуна 
Мунусун5 берип салганы. 
Буудан Манас баатыры 
Аскерге кирип аралап, 
Качып Катык барганда 
Алтын тууга каралап, 
Кутулдум1 —деп, калганда, 
Курдан кармап алганда'2, 
Көк бөрү тарткан улактай 
Астына коюп салганда, 

6910 Аскердин орто жеринен 
Алган бойдон Катыкты 
Кутулуп3 кетип калганда 
Байкап көрүп эр Кошой 
Баатырлыгын билиптир, 
Сыр алдырбай каапырга 
Мыйыгынан күлүптүр. 
Дуба кылды ичинен: 
«Журт таң4 калды күчүнө5, 
Узартсын кудай жашын —деп, 

6920 Таштан кылсын башын — деп, 
Качырганын куткарбас, 
Кабылан сыны бар экен, 
Каары катуу бала экен! 
Жоону6 көрсө чочубас, 
Жолборс сыны бар экен, 
Карып калган чагымда 
Как өзүмө жардамчы 
Жолдош сыны бар экен! 
Миңди көрсө шашпаган, 

6930 Миңди көрсө бир өзү 
Көп экен — деп, качпаган, 
Санды көрсө шашпаган, 
Санды көрсө бир өзү 
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Жанынан коркуп качпаган 
Артык экен эрдиги1, 
Ар мүнөзүн карасам 
Атасын сөксө былк этпес, 
Айдың2 көлдөн кеңдиги. 
Аманат жаны тирүүдө 

6940 Дин мусулман уулунун 
Каапырга кетпес теңдиги!» 
Муну ойлонуп Кошой дөө 
Көңүлү тынып калганы, 
Көз алдында көп журтка 
Көзүн абаң салганы. 
«Калдаң балбан жоголду, 
Каршы алдыңда Катык дөө 
Көргөн күнү бул болду. 
Бейли катуу, бек айбат 

6950 Бекзаадалар чыкпайбы, 
Бу беттешип калган мусулман 
Мунун кайраттуусун3 жыкпайбы. 
Аламан уруш салбайлы, 
Эңкейнп калган кары бар, 
Эмгектеген жашы бар, 
Убалына калбайлы. 
Көөдөң4 балбан барсын — деп, 
Көздөгөн5 жоосун6 алсын!» — деп, 
Кырмуз шаа болгон абаңыз, 

6960 Кылган ишин караңыз, 
Жумшады Дөөдөң балбанды. 
Көп ичинде эр Көөдөң 
Барбаймын — деп, айта албай, 
Бабаңдын сөзүн кайтарбай, 
Сарыкер деген аты бар, 
Ал атына карасаң 
Айбандан бөлөк заты бар, 
Бийиктиги1 атынын 
Эки кулач бою бар, 

6970 К Ь [ Л с а Да душманды 
Койбоймун2 деген ою бар, 
Күмүштөн3 кылган күрсүсү4 

Батмандаса алты жүз, 
Чапкан жоосун соо кылбас 
Алтындуу чеге, сабы түз. 
Болоттон5 калкан тартынып, 
Кийген тону көк темир, 
Чарайна, соот артынып. 
Чарайна, соот, кыягы, 
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6980 Карап турса каапырдын 
Каармандай сыягы. 
Сарыкер деген аты бар, 
Так өзүнө карасаң 
Үрүстөмдөй6 заты бар. 
Алеңгир жаа, сыр жебе 
Асып алды мойнуна, 
Арбак урган каапырдын 

. Карап тур кылган ойнуна. 
Кеменде* жибек арканды 

6990 Тыгып алып койнуна1, 
Алты жүз кулач узуну, 
Азоо жылкы туткандай 
Атамын деп ошону. 
«Мойнуна чалма салам —деп, 
Беттешип келсе Манасты 
Мерт таптырып, алам — деп. 
Атым Көөдөң балбанмын, 
Айтканымдын баарысын 
Кылбай кантип калам!» — деп, 

7000 Көтөн2 ооз көк бараң 
. Асынып алды жонуна3, 

Көк желектүү4 сыр найза 
Кармап алып колуна, 
Каруу-жарак байланып, 
Тоо5 кушундай6 айланып, 
Бир Маиас түгүл бу күндө, 
Миң Манас келсе койбойм7 — деп. 
Билсең атым эр Көөдөң, 
Ичсем канга тойбойм8 — деп, 

7010 Манас болсо келсин —деп, 
Баркымды менин билсин —деп. 
Мусулман деген эмине, 
Мурунку ата динимден 
Өлсөм да кайтпайм дегеле! , 
Түрк уулу болсо түгөтөм, 
Беттешкен жоону жүдөтөм9. 
Алаштан10 болсоң аламын 
Ар кандай баатыр болсоң да, 
Азыр келгин астыма, 

70201 Акыр заман саламын! 
Каракан болсо уругуң1, 
Катылсаң маа курудуң2. 
Катыкты байлап кетиптир 
Канкор Манас улугуң3. 
Калп айтпаган чының кел, 
Казатка чыгар тыңың кел, 
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Душманга айтар сөзүң кел, 
Башка жаның бар келбес, 
Баатыр Манас өзүң кел! 

7030 Кетирермин саныңды, 
Төгөрмүн кызыл каныңды, 
Жашың менен карыңды, 
Кыйратармын баарыңды! 
Кара түгүл каныңдан, 
Канкор Манас өзүң кел, 
Үмүтүң4 үзгүн5 жаныңдан!» 
Ушуну айтып күркүрөп6, 
Уккан, көргөн адамдын 
Тула7 бою дүркүрөп, 

7040 Астындагы Сарыкер 
Атырылтып ойнотуп8, 
Ок жыландай сойлотуп9, 
Мурун чыкты майданга. 
Минтип айгай салганы, 
Муну көргөн калайык 
«Каалабады башканы, 
Айбаты катуу, заары күч, 
Кайраты бойдон ашканы, 
Көөдөң аттуу балбан — деп, 

7050^ Көп душманды алган» — деп, 
Карап турган мусулман 
Жамандын көбү шашканы. 
Муну уккан соң эр Манас 
Издегени мен болсом, 
Ийменип кантип калайын, 
Ит чиркинге барайын, 
Каалаганы мен болсом, 
Качып кантип калайын, 
Каршысына барайын. 

7060 Кадыр Алда жар берсе, 
Мен бир карпаңдашып1 калайын! 
Муну айтып эр Манас, 
«Алда кандай болот!» —• деп, 
Муңайып турду көп алаш, 
Жарагын белге чалынып, 
Шаймерденге*2 жалынып, 
Азирет Аалы шерлердин, 
Шейит* кеткен эрлердин 
Арбагына сыйынып, 

7070 Ак күбө* тонду3 кийинип, 
Мубакул найза колго алып, 
Аккелте мылтык жонго4 алып, 
Айкожо берген ач албарс 
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Асып белге байланып, 
Кайра жаачу1 булуттай2 

Казабы жүзүнө айланып, 
Каапыр десе урушка 
Көңүлү тынып жайланып, 
«Кадыр Алда колдо!» — деп, 
Жаратканга жалбарып, 
Чаткаягы чаткалдай, 
Чатына киши баткандай, 
Куюшкандын3 кошконго4 

Он бир карыш казанды 
Ойноп-күлүп аскандай 
Болжолу5 жок чоң Кула ат, 
Бооруна карандын 
Момолой6 ийин казгандай, 
Болжолу жок чоң Кула 
Көкүлүн7 көккө түйдүрүп8, 
Көзүн9 оттой10 күйдүрүп11, 
Куйругун жерге шүйдүрүп12. 
Эки каптал эн темир, 
Эптеп кылган ак каңкы, 
Карк алтындан чыбыгы, 
Качкан элик чокулуу13, 
Чоң Кулага токуду. 
Бороондуу14 күнү суук өтпөс, 
Жаандуу1 күндө суу өтпөс2, 
Чыйырчык алтын, чымчык көз, 
Чың бадана3, торгой4 көз, 
Торгой көзү жыбырап, 
Тоок5 көзү6 шыбырап, 
Машанын мурду7 батпаган, 
Чиркейдин мурду8 өтпөгөн9, 
Ай жарыкка1 0 караса 
Алакан жүзү көрүнбөс11, 
Ак күрөөкө12 торгой көз 
Темир соот кийинип, 
Теңирине сыйынып, 
«Алда!» — деп, атка'мингени, 
Алты кулач сыр найза 
Карысына илгени, 
Аккулага13 аттанып, 
Айкожодон бата алып, 
Эрөөлгө14 чыкты элинен. 
Эр Манасты көргөндө, 
Каапырдын Көөдөң балбаны 
Чалманы чечти белинен. 
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«Жакын келсе чалам — деп, 
Чалманы башка салам —деп, 
Ар кандай Манас болсо да 
А дедирбей алам!»—деп, 
Оюна шону алганы. 
Аны билбейт эр Манас, 
Октой болгон чоң1 Кула ат • . 
Атка камчы салганы. 
«Баабедин!» — деп, бакырып, 
Манастап ураан чакырып, 
Желегин желге жапырып, 
Жетти төрө акырып. 
Алты жүз кулач арканды, 
Аткычыл экен каапыры, 
Алыстан буга атканы. 
Адамга түшүп оролуп2, 
Астындагы кула аттын 
Астыңкы колу торолуп3, 
Калбаны каапыр баштады, 
Канкоруңдун4 чоң Кула ат 
Кырданып кете жаздады. 
Эки колу байланып, 
Аны көрүп эр Манас 
Эгесине*5 жалбарып, 
Сыр найза жерге таянып, 
Сырттан Манас баатырын 
Жыгылбады жай алып6. 
«Чалманы мыктап салдым —деп, 
Ар канча Манас болсо да7 

Чак келбес мага, алдым!» — деп, 
Оюна шону алганы, 
Октой болгон Сарыкер 
Оң санга камчы салганы. 
Оңолбогон1 бу каапыр 
Он бир кулач найза алган, 
Манасты көздөй бой салган. 
Качырып каапыр калганы, 
Кабылан Манас баатырың 
Ач албарс кындан алганы, 
Сая турган найзасын 
Кыя чаап салганы2. 
Салынып турган арканды 
Кырча чаап калганы, 
Аргамжысы жыйылып, 
Найзасы колдон кыйылып3, 
Ал^ңгир жаа, сыр жебе 
Коломсокко*4 кол салып, 
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Кошо жебе ок алып, 
Атайын деп Манаска 
Киричке*5 огун6 чалганы, 

7170 Окту7 кестеп алганы. 
Ойрон Манас баатырың 
Аягынан чалма шыпырып, 
Каары-жинин чыкырып, 
Аккула ат менен жеткени, 
Калмак1 ээр2 кашы — деп, 
Как жүрөктүн башы — деп, 
Качырып кууп жеткени. 
Кабылан Манас баатырдын 
Күчү немей неткени, 

7180 Соот менен чарайна 
Талкаланып кеткени. 
Боордон3 найза салганы, 
Аркасынан короюп4, 
Аз болгондо жарым кез 
Чыга түштү5 сороюп. 
Лайламалу деп, 
Найзасынын учунда 
Көөдөң өлдү тороюп6, 
Найзага7 сайып Көөдөңдү8, 

7190 Кыраан Манас көтөрдү. 
Көтөргөн бойдон барганы, 
Көп каапырдын кашына, 
Кырмуз шаа болгон эр Кошой 
Так ошонун тушуна9, 
Көөдөң найза учунда, 
Ачуусу10 менен жеткени, 
Арстан Манас баатырдын 
Кайраты эмей неткени, 
«Ал, баатырың өлдү!» — деп, 

7200 Аягынан алып эр Манас 
Атып ийди Көөдөңдү11. 
Кайра тартып кеткени, 
Ылактырган1 эр Көөдөң2 

Учкан куштай жеткени, 
Көөдөң келип тийгенде 
Токтолуп турган солоңдон3 

Тогузу4 өлүп кеткени. 
Көөдөң менен онунун5 

Ажалы азыр жеткени, 
7210 Аны көрүп каапырлар 

Акылы баштан кеткени. 
Калбаны Манас баштады, 
Катарлап турган каапырлар 
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7230 

7240 

725(У 

7260 
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Кайратына баатырдын 
Качып кете жаздады. 
Акылман Кошой кеп айтып, 
Айгай салып бек айтып: 
«Арбак урган дүргүбө, 
Акылдан танып мүргүбө6, 
Баатырларың кайдасың? 
Манасты барып жайласын! 
Өчүрбөй өчүн албайбы, 
Өкүмсүгөн7 чантуунун8 

Өтүн9 барып жарбайбы, 
Кетирбей кегин албайбы, 
Кенебеген чантуунун 
Керденин кесип салбайбы 
Качкан менен куткарбай, 
Кармашканын- соо кылбай. 
Бу каңтесиңер баарьщар, 
Калк ичинде жок беле 
Кайраты бар карыңар?!» 
Ошону айтып эр Кошой, 
Аскерге айгай салганы. 
Ашталы деген балбаны 
Аны уккан соң колунан 
Акырып чыга калганы. 
Көпкөк темир тону бар, 
Көлдөлөңүн*1 ченесең 
Отуз таман жону2 бар, 
Даш казандай башы бар, 
Комдонгон3 иттей кашы бар, 
Отуз менен кыркыңдын4 

Ортосунда жашы бар. 
Жаасы бар өгуз5 белиндей, 
Танабы тондун6 жеңиндей, 
Огунун7 жоону кадоодой 
Алды-артына карабай, 
Майданда турган Манаска 
Бара жатып ок атты. 
Ок кыркырап жеткени, 
Ойрон Манас баатырдын 
Өнөрпоз8 эмей неткени, 
Алтын купа* калканды 
Аякка тосуп9 калганы. 
Калканга огу10 карс этип, 
Катуу тийди тарс этип, 
Тогуз кабат калкандын 
Томурулуп1 купасы*, 
Жерге түштү шарт этип. 
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Манастын күчү болбосо, 
Башка жандын баарысы 
Учмак аттан жалп этип. 
Октон2 аман калганы, 
Октой3 болгон Кула атты 
Сол борбуйга4 салганы, 
Комокойлуу*5 найзаны 
Колго имерип алганы. 
Коржоңдогон6 каапырды 
Качырып кирип барганы, 
Аталбай калып огуну7, 
Күрсүсүн колго алганы. 
Көтөргөнчө күрсүнү 
Көк жалын Манас жетиптир, 
Көөдөнгө8 коюп кетиптир. 
Камгактай каапыр учту эле, 
Канкорун9 шондой күчтүү10 эле, 
Кара жерге сулайып, 
Ашталы11 балбан түштү эле. 
Ач албарс кындан алганы12, 
Өлгөн каапыр балбаны, 
«Алгын, мына балбаның!» 
Аны айтып эр Манас, 
Кылычын кынга салганы, 
Кытайдын өлдү балбаны. 
Жармысын алып эр Манас, 
Кызыл-ала кан кылып, 
Кылымдын баарын таң1 кылып, 
Кызыл турпак чаң кылып, 
Оң колунан алганы, 
Туусун2 көздөй ыргытты, 
Туйгунуң3 Манас бек атты. 
Көкүрөк4-көчүк5 бөлүнүп, 
Өпкө6, боор7 көрүнүп, 
Ыргытканы Манастын8 

Ыңкыган колго жеткени, 
Ырысы каткан каапырдын 
Жетөөн9 ала кеткени. 
Тийгендери тим калбай, 
Өлүп түштү атынан, 
Кордук көрдү майданда 
Манас сындуу баатырдан, 
Ашталы балбан баш болуп, 
Кырылып түштү сегиз жан. 
Сегизи өлүп селдейди, 
Баатырлар коркуп делдейди. 
«Кызыл-ала кан кылып, 
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Кырдырбаймын мен — деди, 
Кылым журтум дагалак 

7310 Кашыма баарың кел — деди. 
Кетте, кичүү10, карыңар, 
Келгин — деди — баарыңар, 
Кеткен мурун кайрылбай 
Сермуз, Мунар каныңар, 
Акыл айтам ынаныңар, 
Селдей болгон көп аскер, 
Барган менен Манастан 
Аман калбас жаныңар. 
БаЛбандын баары жоголду1, 

7320 Байкап турсам калайык 
Манастын иши оңолду2. 
Баатырлар өлүп басынды3, 
Байкасам4 түбүм5 казылды. 
Тамырдын баары кыйылды, 
Талапкер эрлер тыйылды. 
Беттешейин алашка6, 
Баарыңарга эп болсо7, 
Мен барайын Манаска». 
Манаска барган Ашталы, 

7330 Башын колго таштады, 
Манас өнөр баштады, 
Туу түбүндө тултуюуп8, 
Көрүп турсуң9 көз менен 
Көөдөнү10 жатыр мултуюп11, 
Белден алды, буту жок. 
Катыккул балбан өлгөн соң 
Карап турду каапырлар 
Кайрат кылар журту жок. 
Камданды Кошой бабаңыз, 

7340 Калкына айткан насыят 
Акылына караңыз: 
«Адам эмес, дөө болсо, 
Ат минбеген жөө болсо, 
Кабылан эмес, шер болсо, 
Кайраты толук эр болсо 
Калбас менден жаны — деп, 
Урушса1 учар саны — деп, 
Ар кандай арстан болсо да, 
Ушалаармын2 аны!» — деп, 

7350 Ушуну айтып эр Кошой 
Манаска барып майданга3, 
Манаска уруш салууга, 
Баатыр Кошой камданды. 
«Сиз барбаңыз каныбыз, 
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Сиз барганда каныбыз, 
Тирүү калбайт жаныбыз, 
Кокус болсоң уруштан 
Табылбай калар саныбыз!» 
Аяп турат каным — деп, 
Агер барсаң майданга 
Аман калбас жаның — деп, 
А көрөкчө4 биздерди 
Өзүң кырып салың — деп, 
Коё бербей Кошойду, 
Кол аяды ошону. 
«Балбанымды кырдырып, 
Барбай1 кантип коёмун2, 
Кылым журттан айрылып, 
Кырмуз шаа кантип боломун3!» 
Муну айтып эр Кошой 
Бармак болду урушка, 
Байкап көргүн бабаңдын 
Кыла турган жумушка4. 
«Мен Манаска барайын5, 
Беттешип аны карайын, 
Бечара кара журтумду6 

Бекерге кырып салбайын. 
Алым келсе Манасты 
Акыры тирүү койбосмун, 
Алдырган болсом Манаска, 
Ата-уулунун баарысы 
Айтканын кылып Манастын 
Жан каларын ойлосун! 
Алдырып ийсем канкорго, 
Ааламды бузган анткорго7, 
Урушуп уят болбоңор8, 
Урушам деп кокустан 
Уулду9 жетим койбоңор10. 
Атышып набыт* болбоңор, 
Атышам деп кокустан 
Аялды каран койбонор, 
Катынды жесир кылбаңар, 
Карып жанды кыйбаңар, 
Баланы жетим кылбаңар, 
Байкуш элди кырбаңар, 
Барчаңар муну тыңдаңар! 
Калдаң өлдү дайын жок, 
Кармашкандан жеңдирсем, 
Кайта келип силерге 
Кандык кылар жайым жок. 
Мунар кетти мурунтан, 
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Мунтип мени куруткан. 
Баатырлар аттан кулады, 
Балбандар өлүп сулады. 
Баштагынын дини деп, 
Урушкан менен ушулар 
Аман койгон турабы? 
Жети жүз мин, кол экен, 
Баатыр менен балбаны, 

7410 Байкап турсам, мол экен. 
Эки жүз миң аскерсиң 
Не кыласың урушту1, 
Эгер мени алган соң 
Баарың маакул көрүңөр. 
Айтканын кылып астына 
Кол куушуруп2 турушту3. 
Урушкан менен өлөбүз4, 
Учсаң жаның дүйнөдөн5 

Убараны6 көрөсүз»7. 
7420 Ушуну айтып Кошой дөө 

Ак саргыл атка мингени, 
«Алда!» — деп, жолго кирди эми. 
Бабаң барды бакырып, 
Манасты көздөй акырып: 
Кытай түрки тил билбейт, 
Кыямат жолу дин билбейт, 
«Аркы уругум1 Каракан, 
Атамдын аты Аталык, 
Карагандан тараган. 

7430 Өз атам Көкүм2 мерген дээр3, 
Өзүңдөн мурун кол салып, 
Өч ала келген мен бир эр, 
Атымды уксаң Кошой дээр», 
Аны айтып, айгайды 
Абаң Кошой салганы. 
Айтканын угуп эр Манас 
Айран азыр калганы. 
Кыйкырып Кошой кеп айтат: 
«Кырмуз шаа болгон абаңыз, 

7440 Кызматың кылдым, жол тоздум4, 
Кырааным бүгүн жолгоштум5. 
Атаң Жакып Ногойдон, 
Аман-эсен барсыңбы, 
Арстан Манас жолборсум?6 

Алда таала жол берген 
Акыреттик жолдошум7. 
Аябай найза сал — деди, 
Аябаймын сени да, 
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Алган болуп мени да, 
7450 Аскериңе бар — деди, 

Артымдагы каапырды 
Алгандан соң өзүмдү 
Анан көрүп ал!» — деди. 
Айтканын угуп эр Манас 
Аккула камчы салганы, 
Мубакүлдүү1 найзаны 
Булгап колуна алганы. 
Абакеңиз эр Кошой 
Астындагы Аксаргыл 

7460 Атка камчы салганы, 
Акырган бойдон бу дагы 
Найзаны колуна алганы. 
Мелтиретип найзаны 
Бет алышты эки дөө. 
Жекенден кылган жез найза, 
Темири кулач кез найза, 
Тоо тозулар бир сайса. 
Атка кылып өкүмдү 
Аркы-терки жетишти, 

7470 Айры төшкө2 бет алып 
Найза менен нетишти. 
Өзүнөн кийин өрнөккө3, 
Өнөрүн каапыр көрмөккө 
Шилтешти найза очоюп, 
Астында минген аттары 
Олтурган иттей чочоюп4, 
Жалдыгына жармашып, 
Тизгин менен ат жалын 
Сол кол менен кармашып, 

7480 Найза менен тирешип, 
Ат үстүндө чирешип, 
Күч менен күрсү1 алышты, 
Найзаны карыга салышты. 
Арстандай күркүрөп 
Башка күрсү чабышты, 
Калканды башка жабышты, 
Сыртынан күрсү салышты. 
Күрсү күчтүү чабылды, 
Болотко2 болот3 чагылды, 

7490 Шыркыраган көк жалын 
Жерди көздөй жабылды. 
Күрсүнү4 күүлөп5 салганы, 
Алачык үйдөй6 кызыл чок, 
Ааламда мындай эрлер жок. 
Кытайдын журту кыйкыйлап, 
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7500 

7510 

7520 

7530 

7540 

177 

Лайлама лаху* —деп, ыйлап, 
Кулак тунат чуулдап, 
Ширеген темир чапкандай 
Жалын чыгат дуулдап. 
Арстан Манас баатырың 
Аккелте мылтык октоду7, 
Көк милтени чоктоду8. 
Абакеңиз эр Кошой 
Акжөкөр9 мылтык октоду, 
Ак милтени чоктоду. 
Бетке мылтык алышты, 
Машаны ирмеп салышты. 
Акжөкөр үнү жаңырды, 
Аккелте мылтык чанырды, 
Аркасынан «Манастап» 
Ач кыйкырык жаңырды. 
Аны уккан соң каапырлар 
Акылы баштан жаңылды. 
Асман1 жердин арасын 
Көз айныган чаң кылды, 
Көргөндөрдү2 таң кылды. 
Ал экөөнү3 көргөндөр 
Акылынан жаңылды. 
Кошой качты колуна, 
Токсон төртү кырылды 
Тепсөөрүн4 болуп жолуна. 
Бара түшүп эр Кошой 
Кайра сүрдү5 Манасты, 
Манас баатыр бет алды 
Калдайган калың алашты. 
Кошой колго барганы, 
Койгулашкан эр Манас 
Колуна кирип калганы. 
«Коюңуз6 баатыр, болду!» — деп, 
Акбай деген бир мырза7 

Ат жылоодон кармады, 
Арсаңдап күлүп8 абаңыз 
Атынан түшүп алганы. 
Айкожо менен Жаангердин 
Астына абаң барганы, 
Манас барды кошуна, 
Аскердеги эрендер 
Аман-соолук1 сурашып, 
Абакелеп чуулашып, 
Аскёрдеги эрендер2 

Кошойдун келди кашына, 
Кырмуз шаанын таажысын 
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Абаң кийген башына. 
Кемек аяр алтын бут 
Аскан абаң мойнуна, 
Жунустан3 калган кемер кур 
Курчанган экен белине, 
Бир жарым жылдан бери жакка 
Кырмуз шаа болуп абаныз, 
Түк бнлинбей жүрүптүр4 

Кытайдын кылым элине, 
Соо-саламат кошулду5 

Кыраан Манас бегине, 
Кулак салгын абаңдын 
Кытайга айтар кебине. 
Колго түшкөн кишидей 
Конуп Кошой калганы, 
Жесир болгон кишидей 
Абакеңиз эр Кошой 
Жергесине барганы, 
Жер жайнаган мусулман 
Абабыз аман экен деп, 
Кубанышып® калганы. 
А күнү жатсын мусулман, 
Дагалактын көп колу: 
«Азаматтын баарысы 
Ибарат алсын ушундан, 
Кырмуз шаа менен эр Манас 
Кыйын уруш салды — деп, 
Кыйкырган бойдон кубалап, 
Кырмуз шаа кетип калды — деп, 
Кыйгандыр го жанын — деп, 
Төккөндүр1 го канын2 — деп, 
Манасты кууп барды — деп, 
Барган бойдон жоголуп, 
Дареги чыкпай калды — деп, 
Бу дүнүйө3 жүзүнө 
Кыдырсак кайдан табабыз 
Кырмуз шаа сындуу канды — деп, 
Кыйсак кантет жанды!» — деп4, 
Анда туруп бири айтат: 
«Кыйган менен жанды — деп, 
Кызыталак чантуулар5 

Кыз-катындын баарысын 
Олжо кылып алды — деп, 
Он эки капка Дагалак 
Ойрон болуп калды!» — деп. 
Кол ыйлады буркурап, 
Калмактары канча көп 
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7590 Жагалалап* чуркурап, 
Кытайдын баары ачуулап1, 
Өжөрлөрү2 калчылдап, 
Өтүмдүүнүн3 баарысы 
Өрттөй4 көзү жалтылдап, 
Кара жашы бурчактап, 
Кайгайлашып кытайлар 
Бнрнн бири кучактап, 
А күнү антип ыйлашып, 
Аманат жанын кыйнашып: 

7600 «Кайсыныбыз өлөбүз, 
Кайсыныбыз калабыз, 
Өлбөй тирүү калгандар 
Каканга кантип барабыз, 
Мусулман болду арабыз. 
Айрылдык5 элден, жерден — деп, 
Арстандай күчү көрүнөт, 
Манасы кайдан келген?—деп, 
Бизге жардам болбоду 
Манжурия элден — деп, 

7610 Бадыша болгон Эсенкан, 
Маанайында канча жан, 
Кырмуз шаадан айрылып, 
Бизден кетти эми сан. 
Чогулалык журтубуз6, 
Дагалакта бар эле 
Төрт жүз отуз бутубуз7, 
Кайгыта8 түштү журтубуз, 
Төрт жүз отуз бар эле 
Буркан1 аттуу — бутубуз, 

7620 Бурканга баралык, 
Муңканып айгай салалык, 
Буйругун2 угуп алалык. 
Өлгүн3 десе кырылып, 
Немебиз калбай өлөлүк4, 
Ж е болбосо урушуп, 
Кайрат кылып көрөлүк. 
Каныбыз5 Кырмуз кеп айткан® 
Кокус барып мен өлсөм 
Урушпаңар7 — деп, айткан». 

7630 Муну ойлонуп көпчүлүк, 
Башына түштү көп түлүк. 
Кошой түштү колуна, 
Карап тургун8 бул элднн 
Не болор экен соңуна. 
Супа9 садык чалганда*, 
Таң кылайып калганда, 
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Кырмуз шаанын жарагын 
Немеснн койбой кийинии, 
Эгесине сыйынып, 

7640 Сексен баштуу алтын бут 
Киндигин бурап абаныз, 
Кийди моюнга караңыз. 
Кереметтүү кемерди 
Белге байлап бабаныз, 
Ак саргыл атка мингени, 
Абакениз эр Кошой 
Аралап колго киргени, 
Айныгыс кылып мусулман 
Акыры журтту1 алсам — деп, 

7650 Аман-эсен калганын 
Ак динине салсам —деп, 
Кырмуз шаанын зайыбын 
Жупту кылып калсам—деп, 
Журтун аман алсам — деп, 
Ушуну абаң ойлонуп, 
Ок жыландай толгонуп2, 
Аскерине барганы. 
Доотай* менен чыйтайды*, 
Жаңжуң* менен баңбаңды*, 

7660 Калдай менен даңдаңды*, 
Кашына жыйып алганы. 
Баатыр менен балбаны 
Маанайына барганы. 
«Калкына кирип калдың — деп, 
Кабылан Манас баатырга 
Катуу калба салдың — деп, 
Канкор Манас колунан 
Кантип тирүү калдың? — деп, 
Эр Кырмуз шаа жумушуң3, 

7670 Эсепсиз кыйын урушуң4! 
Өңүбүз5 бекен, түш бекен, 
Аман-эсен саламат 
Аскерге келип турушуң?1 

Сиз түшкөн соң чантууга2, 
Тил келбей сөздү айтууга, 
Кайрат кылдык өлмөккө3, 
Бу дүйнөдөн кайтууга. 
Бел байладык өлмөккө, 
Бенденин ою жок эле 

7680 Сизди тирүү көрмөккө» 
Жамгырдай жашы дабырап4, 

13« 179 

www.bizdin.kg



Эки жүз миң аскери 
Арызда айтып жабырап, 
Кырмуз шаа дешип өздерү, 
Кыжылдаган сөздөрү5, 
Кырмуз шаабыз экен деп, 
Кытайдын түштү көздөрү. 
Абаң Кошой кеп айтат: 
«Ай, калайык — деп, айтат, 
Төрт жүз отуз бут — деди, 
Сөзүн анын тут — деди. 
Эгер сөзүн айтпаса, 
Түңүлөмүн6 андан — деп, 
Сүйлөбөгөн бут эмес, 
Тилин алсак болбойбу7 

Адамзат жандан!» — деп, 
Абаңыз айгай салганы, 
Аскери маакул8 алганы, 
Кызматка буюрсаң9 кылабыз, 
Кырмуз шаа каныбыз, 
Мусулмандын10 журтунан 
Кете жазды саныбыз, 
Не себептен өлбөгөн 
Мусулмандан1 жаныңыз? 
Муну да биз угалы, 
Көргөнүңдү2 айтып салыңыз, 
Кандайлыктан өлтүрбөй 
Карып жан аман калдыңыз?» 
Калкы минтип сурады, 
Кары-жашы чуулады. 
Кырмуз шаасы кеп айтат: 
«Куп тыңдаңар — деп, айтат, 
Мусулман3 деген эл экеи, 
Буйругун туткан кудаанын, 
Бузук сүйбө4 дээр экен, 
Тилин алса тим койчу5, 
Тийбей турган эл экен. 
Карайт экен6 акыры 
Кудайынын буйругун, 
Кармайт7 экен баарысы, 
Как сиздерге окшошуп8 

Баашасынын буйругун. 
Мен түшкөн соң колуна, 
Байкаңар сөздүн9 сонуна, 
Жалбарышты баарысы: 
Муну кандай кылсак? — деп, 
Бир кудаанын жолуна. 
Кайыптан доош10 кеп айтты: 
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«Канын төкпө!» — Деп, айтты, 
7730 ' «Калкына кайра барсын — деп, 

Каапырлык дин бек жаман 
Кабарды ага салсын — деп, 
Калкы менен тил алса 
Мусулман болуп калсын!» — деп, 
Аяды анын кудайы, 

• ' Аңданарчы мындайды. 
Кудайы жообун берген соң, 
Өлтүрбөгүн1 деген соң, 

' Өлтүрбөдү2 өзүмдү, 
7740 Дагалак журту баарыңар 

Кёрүп турсуң3 көзүмдү, 
УГуП турсуң4 сөзүмдү5, 
Таң атпай колго баргын — деп, 
'Гаратып кабар бергин!» — деп, 
Төрт жүз отуз буту бар, 
Такта куруп6 талаага, 
Буттарын алып кел — деди. 
«СалыП1тырып көрөйүн 
Мусулмандын кудайга, 

7750 Биздин бут аны жеңбесе, 
Бёкер жүрүп алданып 
Не кыламын бу жайга!» 
Муну айтып Кырмуз шаа 
Калкка кылды кабарды, 
Калаа жакка чаптырды 
Бёш жүз элүү чабарды. 
К^н шашкеге жеткенче 
БеШ жүз7 элүү доргосу8, 
Кырмуз шаанын бар эле 

7760 Бёш бөлмөлүү1 ордосу2. 
ОрДосунун3 боорунда4 

Оозу/эрди5 зумурут6, 
Оюлган7 кашы осмодон8 

Көзүн көрсөң көөхардан, 
Тиш орноткон9 жылжылдан*, 
Кара бою карк алтьга, 
Кы{5муз шаанын бабасы 
Сай.10 бадыша кылдырган, 
Азезил келип сөз айтып 

7770 ' Кь1рмуздунп көөнүн тындырган. 
Кырк үч дорго барганы, 
Кызыл алтын бурканды* 
Напасына* салганы, 
Араба менен жылдырып, 
Аскёрдин орто12 жерине 
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Алып келип калганы. 
Төрт13 жүз отуз бутуну 
Баарын алып ушуну, 
Бадыша Кырмуз астына 
Кырка коюп салганы. 
«Мусулмандан келсин!» — деп, 
Буйрук кылды Кырмуз шаа. 
Доргодон1 тогуз барганы, 
Мусулмандын2 четине 
Тобуна кабар салганы. 
«Чакырып атат шаабыз — деп, 
Кайраттуудан калбасын, 
Кан зааданын бирөөсү3 

Кошко4 жатып албасын, 
Өткүрлөр5 өзү барсын — деп, 
Өкүмөттөн6 калбасын, 
Өксүтүп7 ишин салбасын. 
Кайда болот калайык 
Мусулмандын кудайы8, 
Билгени барсын жудайын, 
Кан кашына барышат, 
Биздин кудайыбызга 
Мусулмандын кудайын 
Кан алдына салышат». 
Муну айтып калганы, 
Жаангер кожо, Айкожо 
Кабарын айтып барганы. 
Күлбөй9 турган кожолор10, 
Күлкүсү11 келди ошолор. 
«Наадандык кылган12 каапыр—деп, 
Арстан Кошой баатырың 
Каапырларын ошентип 
Мазак кылып жатыр — деп, 
Чакырган соң канына 
Жүр, баралык акыр» — деп, 
Бармак болду кожолор. 
Кошулушуп кожого, 
Баралык — деп, ошого, 
Бармак болду баарысы 
Бадышасы Кошойго: 
Элемандын Төштүгү1, 
Эштектин уулу Жамгырчц, 
Казактардан кан Көкчө, 
Кара жаак эр Үрбү, 
Жакыптын уулу эр Манас, 
Жаактуудан чечен Абдылда, 
Өзүбектен2 Дамбылда, 
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Өзгөчө Бакай баатыр бар. 
Эки жүз миң кол менен, 
Дагалак жакка жол менен, 
Эр Кошойго кайната, 
Эли болгон мусулман, 
Мурунку алган Мунар кан, 
Мусулман болгон канча жан, 

2830 Ээрчишии алганы, 
Эр Кырмуз шаа астына 
Булар жетип барганы. 
Алтындан кылган буттар бар, 
Анын сөзүн туткан бар, 
Азезилдин кебине 
Кудайым деп уккан бар, 
Төрт жүз отуз бутуну 
Тегеректеп ошону, 
Кырмуздун колу кылкылдап, 

7840 Дүйнө толуп былкылдап. 
Сүйлөсө деп кудайым 
Сүрдүккөн1 каапыр жудайын. 
Бирин бири тебелеп, 
Тура тургун кийин —деп, 
Билимдүүсү2 жемелеи, 
Тузга үйүлгөн3 кой өңдүү4 

Чуркурашыи5 барганы. 
Буюрбаса6 теңири 
Эминени7 сүйлөсүн8 

7850 © 3 колунан жасашып9, 
Бут кылып алган темири. 
Көп журту көзүн салыптыр, 
«Көкө теңир сүйлө!» — деп, 
Жүгүнүшүп калыптыр. 
Бутту көздөй бет алып 
Жүгүрүшүп барыптыр. 
Атпай каапыр чогулуп10, 
Алтындуу бутка чокунуп11, 
Азезил айткан сөзүнү12 

7860 Намазым деп окунуп13: 
«Мусулмандан бүлдүк14 — деп, 
Мынчалык кордук көрдүк — деп, 
Сыйынып келдик сага — деп, 
Мусулман кылды жамандык, 
Табыларбы даба?»—деп, 
Наалып алар барганы, 
Ар бири ар бир кыйкырды, 
Айгайы мээни жарганы. 
Аскери эки жүз миңи, 
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7870 Алда — деп, булар бут билди, 
Анык азган экең —деп, 
Арстан Манас к"уп билди. 
Каткырыгы баш жарып, 
Катуу күлдү1 кожолор. 
Булар кандай күлөт?2 — деп, 
Карады каапыр ошолор. 
Шылдыңдайт — деп, кудайды, 
Шыбырашты кыйласы. 
Үйүнөн3 жүз миң барыптыр, 

7880 Үч жүз миң болуп алыптыр. 
Кудайыбыз сүйлөйт4 — деп, 
Үмүт5 этип барыптыр, 
Көпчүлүктүн6 тилеги7 

Көктү8 — жерди жараткан 
Кудурет эгем билгени. 
«Каапыр да болсо журтум — деп, 
Калк ичинде сүйлөтүп9, . » 
Жоготоюн10 бутун11 —деп. 
Кудуреттин буйругу, 

7890 Беш бериште келгени, 
Бендеге жооп бергени: 
«Бербердигер* мен айтам, 
Калк жыйылган элге айтам, 
Карап турган жанга айтам, 
Кан Кырмуз шаа канга айтам, 
Менин атым бут — деди, 
Бу сөзүмдү ук — деди, 
Кудай жалгыз, куран чын, 
Байгамбар ырас бар — деди, 

7900 Каапырлык диниң кар 1 —дедн, 
Кыяматтын күнүндө2 

Болосуң3 калкым зар4 — деди. 
Өлө электе5 осунуп6 

Ыслам динин ал — деди, 
Албаганың өлдүңөр7, 
Арман ичте8 кал!» — деди. 
Аны айтып буттары, 
Айткан экен бериште, 
Асманды көздөй учканы. 

7910 Кайып болду бурканы, 
Каапырлар сөзүн тутканы, 
Карап турган кара журт 
Оозунан кебин укканы. 
Айтып турган буттары 
Асманды көздөй чыкканы. 
Асманга аткан бериште 
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Быркыратты буттарды. 
Аш бышымдай болгондо, 
Карап турду журттары, 

7920 Бир убакта1 караса, 
Алтыны түштү жаркырап2, 
Алда канча быркырап, 
Күмүш түштү убалып, 
Көөхар, жакут3, зумурут4 

Көктөн жааган жамгырдай 
Жерге түштү чубалып. 
Карап турду көпчүлүк, 
Каапырга болду көп түлүк, 
Тиктеп турган көк жакка 

7930 Жалдыраган көпчүлүк, 
Көзүн көккө салганы, 
Көзүнө тийип темири, 
Көккө чыккан тенири, 
Кудай каар кылганы, 
Куп бир кырып калганы. 
Көзүнө тийип далайы, 
Сокур5 болду олоюп, 
Коргоошуну6, чоюну7 

Колго тийип далайы, 
7940 Сынып колу чолоюп. 

Башка тийип кай бирөө 
Мээси бутка жабылды, 
Өлүп жатыр сулайып. 
Өзү кудай дешкендер 
Кудайынан куп качып, 
Оолакташып1 ороюп2. 
Жер жайнаган каапырлар 
Башына буттун сыныгы 
Бата түшүп тийгенде, 

7950 Батып мээге киргенде, 
Буттарынын учканын, 
Бурулбай3 көккө качканын, 
Быркырап жерге түшкөнүн, 
Темир тийип далайын 
Денеден башын үзгөнүн4 

Жети жүз киши өлгөнүн, 
Алтын, күмүш, темирлер 
Башы-көзүн бөлгөнүн, 
Болгонун5 көзү көргөнү. 

7960 Мусулмандан бир адам 
Жарадар болгон бир жан жок, 
Темир тийген тир жан жок, 
Аман чыкты мусулман. 
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Каапырлардын калкынан 
Алек болду канча жан. 
«Бөлүнөлүк6 биз — деди, 
Өлгөнүндөн7 калганы 
Жооп бергин сиз!» — деди. 
Муну айтып эр Манас 
Буйрук кылып салганы, 
«Мусулман болсоң бөлүн!»8 — деп, 
Бурулуп чыга калганы. 
Темир тийип, бут тийип, 
Көк коргошун9 кут тийип, • 
Жети жүз каапыр жыгылды, 
Жерге башы тыгылды. 
Кырмуз шаа — Кошой кеп айтат: 
«Алтын, күмүш асылдан 
Асемдеп кылган бутубуз1 

Азап ишти кылды го, 
Аскердин көбүн кырды го, 
Азыркы турган адамдар 
Аныктап көрүп турду го, 
Анык кудай кылган соң 
Бизди кыргын кылды го. 
Биз жасаган бутубуз 
Билбестиктен жалган го? 
Чын кудай өзү буюрганда2 

Ным неме калбай калды го, 
Жалынып турсак түк болбой 
Жаман кылып салды го! 
Бутту кудай деп жүрсөк3, 
Бу дүйнө4 камын жеп жүрсөк, 
Биздин бут жалган экен го. 
Жараткандын барлыгы 
Ырас айтам ук — деди, 
Ыслам динин тут! — дедй. 
Уктуңарбы5 баарыңар, 
Улуу-кичүү, карыңар, 
Кудайдын сөзүн куп тутам 
Мен Кырмуз шаа каныңар. 
Жалынып турган бутуңуз6 

Жалган экен билиңиз, 
Жарабас экен диниңиз. 
Кана калкым, тил алсаң 
Ак ыслам динине 
Азыр баарың кириңиз! 
Ыслам динин алалык, 
Ырас көрдүң баарыңар, 
Асман-көктү1 карайм — деп, 
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Сокур болду бир кыйла 
Соо-саламат жаныңар. 
Жети жүзүң2 бир өлүи, 
Кетеби журтум3 саныңар, 
Ыслам дини ак экен, 
Эми буга4 ынаныңар. 
Табынып жүргөн кудайың 
Талаага качты жудайын. 
Талкаланып бузулуп, 
Таруудай түштү асмандан, 
Жети жүзүң5 өлдү го 
Ата-баба дини деп, 
Абалдан6 динден азгандан, 
Кырылдыңар7 көрдүңбү8, 
Анык кара баскандан. 
Асман, жердин ээси, 
Аңдаңарчы калайык, 
Анык кудай бар экен. 
Кудай урду9 бутуңду10, 
Урбаса бутуң11 кана экен?! 
Колдон жасап бут кылып, 
Коргошун куюп12, кут кылып, 
Койгундай1 алы болобу2 

Бизди мынча журт кылып, 
Алтын, күмүш, темирин, 
Өз колундан кылган соң 
Кандай сенин теңириң? 
Бекер кантип туралы, 
Бу жерде турат мусулман, 
Кудайыңар кандай? — деп, 
Мусулмандан сурайлы. 
Баркын байкап билели, 
Маакул болсо3 баарына 
Ыслам динге кирели!» 
Муну айтып Кырмуз шаа 
Мусулман колун чакырды, 
Көкчө, Манас баатырды, 
Элеман уулу Төштүктү4, 
Эштектерден Жамгырчы, 
Таздын уулу эр Үрбү, 
Татарлардан Акшаган, 
Ак сакалдуу5 Жаангер кан, 
Араптардан Айкожо, 
Анын баары жыйылып, 
Алдасына сыйынып, 
Асыр келди Кырмузга. 
Курчап турган калын журт, 
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Кемектен алган аяр бут, 
Мойнуна1 боосун2 салыптыр, 

8060 Боорундагы3 ачкычын 
Бурап, бурап алыптыр, 
Жетнмиш түрдүү тил келип, 
Абакеңиз Кошойдун 
Акылына тирелип, 
Кырмуз шаанын таажысын 
Башка койду бабаңыз, 
Бар сөөлөтүн4 караңыз. 
Таажы кийди башына, 
Аскерди жыйды кашына. 

8070 Такты5 минди астына, 
Дагалак журтун6 жыйнады, 
Душманын7 билбей тууган — деп, 
Каапырды кудай кыйнады. 
Кырмуз шаа шондо кеп айтат: 
«Ай калайык,— деп, айтат, 
Кана8, мусулмандын9 эрлери, 
Ээрчип келген элдери10, 
Кудайыңар кай түрлүү, 
Жайын айтып бер?» — деди. 

8080 Айкожо кепти баштады, 
Кошой баштап карысы, 
Кошунунун11 баарысы 
Куп деп12 кулак салышты. 
Ыкыластын сүрөөсүн*1 

Ырас айтып баштады. 
Алтын сакал Айкожо 
Сөз айтуудан шашпады: 
«Куп тыңдагын калайык, 
Кубаттуу болор тирЛигиң, 

8090 Кудаанын билгин бирлигин. 
Көрбөй туруп ишенгин, 
Көңүлдөн чыгар кирлигиң. 
Бербердигер бир Алда 
Бар деп билгин катаа жок, 
Туудурган2 аны ата жок, 
Тууй турган эне жок, 
Бир кудаанын өзү улук, 
Туш келишер неме жок! 
Өзгө тууган-урук3 жок, 

8100 Өзүнөн бөлөк улук жок, 
Акчылыгы ашкере, 
Ал өзүндөй4 тунук жок, 
Өкүмүнө чаара жок, 
Өзүнөн болор бала жок, 
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Өзгөчө улук бир кудай 
Өзүнөн бөлөк даана жок! 
Кирпик ирмем5 кидирген 
Капилети болбогон, 
Макулуктун6 баарысын 

8110 Базилинде* колдогон. 
Эгер амыр кылса асман-жер 
Бир мистеге толбогон*1 

Кудурети, күчү бар, 
Кудаа деген бенденин 
Көнүлүндө2 дапдаяр. 
Адам болгон өзүнүз, 
Көрүп турган көзүнүз3, 
Күчү менен кудаанын4 

Көрүп турган кезиңиз. 
8120 Көкүрөктө5 акыл-эсиңиз, 

Ким берген экен дейсиңиз? 
Ак жараткан кудайың, 
Акыл берип артыкча 
Адам кылды жудайын! 
Уга турган кулагың, 
Андай ишиң көп жатат, 
Алда не укпайт жудайын, 
Күчү менен угузган 
Кудурети күчтүү кудайың! 

8130 Сасык менен жыпарды, 
Сап билесиң буларды. 
Жакшы-жаман билгизген 
Мурунуңа6 жыт кылып, 
Жытын айдап киргизген 
Кудурети7 кудаанын, 
Акыр бир күн айрылчу 
Аманаттыр бу жаның! 
Ачуу менен таттуунун8, 
Жумшак менен катуунун9, 

8140 Даамын билген оозуңуз10, 
Бендемин деп белсенип 
Басып жүргөн өзүңүз, 
Кыйратам деп бирөөнү 
Кыйындык айткан сөзүңүз, 
Эгер кудай кылбаса 
Кыла албайсыз өЗүңүз, 
Кылым турган кара журт 
Ачып кара көзүңүз! 
Тута турган колуңуз, 

8150 Мен ушуну кылам —деп, 
Күчөнгөндү1 коюңуз. 
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Кудуреттин күчүнөн2 

Куп жаратып кол берди, 
Эрикти берип өзүңө, 
Оюң3 менен коё берди. 
«Кудайдан мурун мен кылам», 
Мындай сөздү кой! —деди. 
Эки аяк бутуңар, 
Курандын сөзүн тутуңар, 

8160 Кудуреттин күчүдүр4, 
Куп бастырган ушудур5. 
Көпчүлүккө6 Айкожо 
Насият айткан тушудур7. 
Көзүндү салгын көбүңүз8 

Көгөргөн9 асман көгүңүз10, 
Көл дарыя суусу бар, 
Куюлтуп11 бери жибербейт, 
Кудаанын күчүн көрүңүз, 
Асман-жерде иле жок, 
Айныбасын көөнүңүз1. 
Аңырайтып тим койбой, 
Асман жасап, көк берген, 
Ачка болуп калат — деп, 
Насибиңди көп берген, 
Айбаныңа ылайык 
Албан түрлүү чөп берген. 
Өзү жалгыз кудурет 
Өкүмүн анын айтайын 
Өзүнөн бөлөк ким билет. 

. „ Бирок2 өзү бар деп билүүгө 
Бендесине чоң милдет. 
Астыңда тур кара жер, 
Жер экен деп тим болбой 
Айланаңды карай бер. 
Не көрүнөт көзүңө, 
Ушунчаны көтөрүп, 
Акы албаган кандай эр! 
Чогулуш3 айтып журтуңа4, 
Чокунасың баарыңар. 
Чоюндан куйган бутуңар5 

Алтын менен акыштап, 
Көөхардан оюп6 көз кылдың, 
Куп жалынып бу жерде 
Кудайым деп сөз кылдың. 
Не таптыңар ошондон, 
Көзүнөрчө7, көрдүңөр8, 
Чын кудай өкүм9 кылганда 
Баары качып бошонгон1. 
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Темирдей түштү темири, 
8200 Бериште келип какканда 

Бөлүнүп2 түшүп калган соң, 
Кандай болгон теңири? 
Алтының түштү бөлүнүп, 
Асмандан түштү көрүнүп, 
Көөхарың түштү асмандан 
Көпкөрүнөө төгүлүп, 
Күмүшүң3 түштү күбүлүп4, 
Кудай эмес экен деп, 
Кужулдабай5 дагалак 

8210 Койбойсуңбу6 түңүлүп!» 
Айтты муну Кожоңуз, 
«Ар канча дилиң катса да 
Ак жолуна бошоңуз!»7 

А дегенде Кырмуз шаа: 
«Не деп айтып боломун, 
Эски диним жоёмун?8 

Эмине деп сүйлөсөм9, 
Мусулман болуп коёмун? 
Мурунтадан бер жакка 

8220 Капкара динге боёлдум10». 
Муну айтып Кырмуз шаа 
Жаангер канга бакканы, 
Кубангандан мусулман 
Баашалык добул11 какканы. 
Чоң барабан дүңгүрлөп1, 
Чогулуп турган көпчүлүк: 
Лаайлаха иллаллах 
Мухаммед расулаллах*,— 
Келме шаадат жар кылып, 

8230 Ыйман айтты күңгүрлөп2. 
«Жалбарып жалгыз Алдага, 
Жалпы намаз оку — деп, 
Көрүнбөйт3 биздин бир кудай 
Көөнүңө4 алып токун!» — деп, 
Кырмуз шаа айгай салганы. 
Кабар уккан канча жан, 
Калаасынын аты Дагалак, 
Каапырлар болду мусулман, 
Каталык кылбай канча жан, 

8240 Ыклас берди ынанып, 
Ыйлап турду канча жан 
«Мурунтадан аздык!» — деп, 
Булар болуп мусулман. 
Мынча журтта жок болду 
Алиги сөзгө ынанбай 
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Кайра жанып бузулган, 
Наалат — деди шайтанга, 
Ыкылас менен баарысы 
Ыйман айтты мусулман. 
Мусулман болду каапыры, 
Шарыятка көндүрген 
Катаган Кошой баатыры. 
Ыйман айтып көндүргөн 
Жаангер кожо, Айкожо 
Бир тутулду акыры. 
Баарысына себепкер 
Бала Манас баатыры. 
Калкын динге салганы, 
Карк алтын жамбы, ак күмүш 
Зекетке малын салганы. 
Сери забар*, зумурут 
Эсептеп булун1 алганы. 
Арам кылды доңузду2, 
Доңуз баккан байларды 
Томсорткон3 бойдон коюшту. 
«Сенден кетсе ал — деди, 
Доңуз арам мал —деди. 
Ындыстанга, Каканга, 
Коросон менен Ындыстан, 
Орто шаар Мар — деди, 
Аларга сатып ал — деди, 
Каапырга берип донузду 
Калкым аман кал —деди, 
Кырсаң бөөдө кырылар, 
Кыйылбасын жан» — деди. 
Үйрөнүп4 ыйман кайтышты, 
Үйүндө катын-балага 
Кудай бөлөк экен — деп, 
Кужулдашып айтышты, 
Актыгын Алда билишти, 
Ак динине киришти. 
Жаангер кожо, Айкожо 
Шарыятты сурашып, 
Жандын баары чуулашып, 
Мусулман болуп турушту. 
Душман бүгүн эл болгон, 
Ким көрдү мындай жумушту. 
Он жети күнү токтолуп, 
Окутуп1 динин турушту, 
Ошондо барган аскерге 
Түрк уулунун баарысы 
Ойноп күлүп тунушту2. 
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Аскерге барган адамдар, 
Азыр уруш көргөн жок 
Анча жүргөн көп жандар. 
Катагандан кан Кошой, 
Казактардан3 эр Көкчө, 
Элемандын Төштүгү, 
Эштектерден Жамгырчы, 

8300 Эренднн баары жыйылып, 
Эгесине сыйынып. 
«Байкүш деген жери бар, 
Көшөк4 уруу эли бар, 
Данга деген шаары бар, 
Жамандыктын баары бар, 
Саныроо, Көбө жери бар, 
Таңку кытай эли бар5, 
Чатукан аттуу шаары бар, 
Булардын көбүн бийлеген 

8310 Будаңчаң аттуу каны бар. 
Марал деген шаар бар, 
Куңку деген жери бар, 
Даңгуу кытай эли бар, 
Дайралуу1 Котон жери бар, 
Даңшут аттуу көлү бар, 
Биябан2 кыйла чөлү бар, 
Байман аттуу беги бар, 
Бер жагы Жеркен жери бар, 
Кара-Кыш калаа деген бар, 

8320 Айык деген каны бар, 
Аярдын арбын саны бар, 
Адамзат уулунан 
Албан түрлүү жаны бар, 
Актын атын укпаган 
Албан түрлүү көп заңгар, 
Азыр алгын эсебин 
Атактуу нече шаары бар. 
Аны көздөй баралык, 
Алда буюрса3 ак динге 

8330 Алардын баарын салалык!» 
Аны айтып эр Манас, 
Акыл кылды Кошойго, 
Аттанмак болду ошого. 
Абаң Кошой кеп айтат, 
«Баатыр Манас —деп, айтат, 
Кырмуз шаанын катыны 
Эрим Кырмуз аман деп, 
Түк биле элек — деп, айтат. 
Мени Кырмуз шаа кылып сал — деди, 
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8340 Кырааным өзүң бар — деди. 
Кырмуз шааны елдү — де, 
Өлгенүн көзүм көрдү — де, 
Өзүң тирүү кал — дегин, 
Кошой деген бир эр бар 
Кошок1 кылып ал —дегин. 
Айтканыма көн — дегин, 
Айтканыма көнбөсөң2 

Азыр атам, өл! —дегин». 
Ошону айтып салганы, 

8350 Угуп алып эр Манас 
Алты жолдош алганы, 
Кырмуз шаанын сарайга 
Кыраан Манас барганы. 
Карап алып катыны 
Кара бою калтырап, 
Коркуу кирди акыры, 
Оорун-төшөк3 даярлап, 
Олтур4 — деди, баатырды. 
Олтуруп Манас кеп айтат: 

8360 «Ой, жеңече — деп, айтат, 
Өлдү Кырмуз эриңиз, 
Өз дениңди5 багыштап 
Кошой деген агам бар, 
Жуитулукка1 бериңиз». 
Айтып аны салганы, 
Ае — деди бу катын, 
Арстан Манас айтканга 
Айран азыр калганы. 
«Өлдүбү2 менин эрим? — деп, 

8370 Өзүң кайдан келдиң? —деп, 
Мусулман болуп бузулуп3, 
Мында келди элим —деп. 
Сен да бол деп мусулман 
Кырмуз шаа сындуу бегим —деп, 
Көз байланган түн менен, 
Түндө эле эрим келди — деп. 
Бүгүн келип өзүңүз, 
Бүлдүргөн4 кандай сөзүңүз5. 
Ким өлтүрдү6 Кырмузду, 

8380 Киши ойлобойм7 кыргызды. 
Ким салар сага түлүктү8, 
Киши дебейм түрктү!» 
Аны уккан соң эр Манас 
Ачуусу келе калганы. 
Баткалашта мараган9, 
Кабыландай караган, 
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Чагарак куйрук, чаар тон, 
Чамынганы соо болбос, 
Шаңы10 чыктьг сур11 жолборс, 

8390 Айбаты катуу, заары күч 
Арстан эрди көргөндө 
Өлүм келди оюна, 
Такат кылып тура албай, 
Калтырак кирди боюна, 
Айрылыпмын шаадан — деп, 
Ар нерсе түштү оюна. 
Катын айран калганы, 
«Качан өлдү каным?» — деп, 
Манастан сурай салганы. 

8400 Эр Манас шондо кеп айтат: 
Элүү сегиз күн болду 
Эриң өлген — деп, айтат. 
Муну уккан соң бу катын, 
Каткырыгы баш жарып, 
Катуу күлдү куу катын. 
Анда Манас кеп сүйлөйт, 
«Айбансың катын — деп, сүйлөйт, 
Азыр сага эр болгон 
Катаган Кошой кан — деди, 

8410 Кашындагы нөкөрү1 

Канча түркүн2 жан — деди, 
Эби келсе сен катын 
Эр кылып эми ал» — деди. 
Айтканын катын угуптур3, 
Айран болуп туруптур. 
Ал аңгыча болбоду, 
Кырмуз шаа болуп калкайып, 
Отого1, диңсе даңкайып, 
Абакең Кошой киргени. 

8420 Киргенин катын көргөнү, 
«Кандай жан элең капырай, 
Канакей эрим өлгөнү? 
Тирүү эримди өлдү — деп, 
Титинип айткан кандай кеп?» 
Катын айта салганы, 
Кабылан Кошой абаңыз 
Бетинен барда алганы. 
«Кан Кырмузуң2 мен—деди, 
Катын болгон башыңыз 

8430 Кыз баладай кыйналып, 
Кысталганың сен» — деди. 
Элүү сегиз күн болгон, 
Эркекте мындай ким болгон, 
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Төрт түндө келип жолугуп3, 
Ойноп, күлүп кубанып, 
Ар кылганда он кылып, 
Абаң Кошой4 тим болгон. 
Катындын жашы жыйырма эки, 
Беш жашар кыздай кыйналган. 

8440 э Р и м е н е т к е н — деп 
Шоодайы* мунун чоңоюп5, 
Эмне болуп кеткен? —• деп, 
Ойлогон экен катыны. 
Ошо жерде Кошойго 
Көңүлүн берди акыры. 
Анык аяр эр экен, 
Ай далысы кең экен, 
Телегейи тең экен, 
Денизден чалкар кең экен, 
Дегелешип жан жетпес, 
Урматына бириксем 
Үрүстөмдөй1 неме экен. 
Аны ойлонуп бу катын, 
Акка сунду2 моюнун3. 
Ак никелеп жар кылып, 
Абакең кылсын оюнун. 
Андан бетер бу катын 
Атыр, жыпар гүл чачып, 
Буркуратты4 коюнун5. 
Абакең салды кыймылды, 
Напсиси өлдү, тыйылды. 
Алданын барын ак билип, 
Катын да акка сыйынды. 
Алыска сапар жол тартып, 
Азар түмөн кол тартып, 
Абакең кетмек жол басып6, 
«Абам Кошой колдо!» — деп, 
Ар бенде айтса жол ачык. 
Эр Кошой жолун берсин — деп, 
Эркек чыкса жол болгон, 

8470 Элге үлгү1 болмокко2 

Не десеңиз шол болгон. 
Мурун Манас айтыптыр, 
Нике байлап абаңа, 
Манас кошко кайтыптыр. 
А күнү анда жатыптыр, 
Таң саргарып атыптыр. 
Алтын ооз кернейди 
Арстан Манас кошунан3 
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Арылдата тартыптыр. 
Аскердин баары кылкылдап, 
Жер союлуп4 былкылдап, 
Найзанын учу жылтылдап, 
Мылтыктар жондо5 жаркылдап, 
Асабалар жалпылдап, 
Найзалар колдо калкылдап. 
Казынадан6 зар келди. 
Бууп дилде арттырган 
Алтымыш төрт нар келди, 
Азык-түлүк кылар — деп, 
Алиги жаткан көп элди. 
Алтымыш төөгө7 жүктөгөн8 

Алтын менен күмүштү9, 
Напсиси бузук кай10 бнреө 
Токмоктошуп11 талашып, 
Кош-кошунда болушту12, 
Мусулмандын каны — деп, 
Муздатпайлык аны — деп, 
Түрк уулунун каны — деп, 
Түктөйтпөйлү1 аны — деп, 
Эр Манастын кошуна 
Он үч төө алтын бөлгөнү, 
Бөлгөнүн көзү көргөнү, 
Олжо деп ортого2 салганы, 
Ойротко3 жалгыз бул бербей, 
Ороздунун4 он уулу 
Орондоп5 жетип барганы, 
Орчун колго түк бербей 
Он үч төө жүктү6 алганы. 
Манас барып кой десе, 
Жалгыз туума өзүңдү, 
Тазалаймын деп көзүндү, 
Тартып кетип калганы, 
Көптүгүнө7 салганы. 
«Көрөрүбүз8 ушул!» — деп, 
Оозун ачыпэр Бакай 
Олтурган бойдон калганы. 
«Эркеледи акыр — деп, 
Эл-журтту кылып найүмүт9 

Напснси бузук каапыр — деп, 
Алса дүйнө алар — деп, 
Напсиси тойсо10 токтолуп, 
Мындайын коюп калар» — деп, 
Үндөбөй11 Манас тим болду, 
Үзүрүн1 айтып токтотту 
Үмүт2 кылган көп колду. 
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Аскердин баары жамданып, 
Азык-түлүк камданып, 
Найза, кылыч, бар жарак, 

8530 Атка минди шанданып. 
Элге кабар салыптыр, 
Эр Кырмуздун шаарынан, 
Кырмуз3, Сермуз баарынан 
Эки жүз мин, аскерди 
Эми кошуп альштыр. 
Жети жүз миң кол келген, 
Жерге сыйбай мол келген, 
Эки жүз миң аскерди 
Эми алды бул элден. 

8540 Тогуз жүз миңге толуптур, 
Толкуган4 көлдөй болуптур. 
Төрт жүз элүү миң колду 
Төрө Манас алганы. 
Амар5 шаарга бет алып, 
Коңку деген жери бар, 
Даңгуу кытай эли бар, 
Саңыроого бет алып, 
Бара турсун аттанып. 
Эштектерден Жамгырчы, 

8550 Эл агасы Акша кан, 
Казактардан эр Көкчө, 
Кара жаак эр Үрбү, 
Баштаган Манас баатыры, 
Көйө, Мара кайда? —деп, 
Бара турсун акыры. 
Аны таштап салыңыз, 
Абаң Кошой дагы бар 
Кабарын угуп алыңыз. 
Көшөк аттуу балбанды, 

•8560 Элеман уулу эр Төштүк, 
Эми муиу алганы. 
Мунаркандын баласы 
Алган жолдо Дагар кыз 
Бу да келип калганы. 
Ак амири-буйругу, 
Төө болуп жүрүп жолуккан 
Бир жүз сексен балбаны 
Дагар кызга кошулуп 
Бу да келип калганы. 

•8570 Абаңыз ордон алганы, 
Билерик менен кошулган, 
ӨлтүрмөкКө1 зынданга 
Мунар шааны салганы, 
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Билерикти баш кылып, 
Бирии койбой алганы. 
Он төртүнүн2 ичинде 
Көйөк балбан баш болуп, 
Үчөө экен балбаны, 
Баары келди Кошойго, 

8580 Кара-Кышта1 Будаңчаң 
Бармак болду ошого. 
Кайнатасы Мунарды 
Башкар деди буларды — 
Төрт жүз миң жана элүү миң. 
Төгүн чынын ким билет, 
Төрөлөрдүн2 жумушун3, 
Даңку кыштак шаарына 
Салмак болуп урушун 
Бара турсун бу дагы, 

8590 Көтөргөнү туу дагы, 
Бет алган жагы чуу дагы. 
Аны таштап салыңыз, 
Арстан Манас баатырдын 
Алда эмне сөзү бар, 
Кабарын угуп алыңыз. 
Даңгуу кытай бет алып, 
Бет алган жагын өрт4 салып, 
Аз гана эмес мол жүрдү5, 
Жети күну, жети түн 

8600 Жетебиз деп жол жүрдү. 
Сол6 тарабы түшчүлүк, 
Шолорго7 болгон көп түлүк, 
Көз учунда мунарык, 
Көз жетпеген тунарык. 
Томуктай8 болгон тоосу жок, 
Тосуп9 чыккан жоосу жок, 
Кашыктай болгон кары жок, 
Карарган1 бута, шаары жок, 
Ээн талаа, эрме2 чөл, 

8610 Эңгиреген каран чөл, 
Эрлик кылсаң барып көр. 
Тазкара3 барса шашкандай, 
Таңдайы күйүп4 качкандай, 
Таз адам5 барса шашкандай, 
Маңдайы күйүп6 качкандай. 
Куркулдай7 учса шашкандай, 
Куйругу8 күйүп9 качкандай10, 
Куландар барса шашкандай, 
Туягы күйүп качкандай, 
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8620 Ар жагы дайра көлү бар, 
Аңгемесин көрүп ал, 
Адамга залал кылуучу 
Кесенденин* көбү бар. 
Жекенден бөлөк кие жок, 
Жейренден бөлөк бие11 жок. 
Ажыдаар, жыланы, 
Арбын жүрөт куланы, 
Адамдан болгон жапайы 
Миңден жүрөт уланы, 

8630 Ким көрүптүр буларды. 
Төө кийиги ойногон, 
Төрө Манас жутту1 — деп, 
Төрт жүз миңдей аскери 
Өлдүк ко — деп, ойлогон2. 
Билбегенди билип ал, 
Бирден жүргөн били бар, 
Камыштары челектей, 
Кайры3 деген4 куурайы 
Найзага таккан желектей. 

8640 Жалбырагы жалбырап, 
Жамандардын баарысы 
Жанынан коркуп алдырап 
Чымыны бар чымчыктай, 
Чычкандарын караса 
Төрт ай болгон күчүктөй1. . 
Кескелдирик жүгүрсө2 

Алты жашар баладай, 
Таш бакасы дагы бар 
Алты карыш чарадай. 

8650 Шаркырап аккан суусу жок, 
Шашпай турган жер экен. 
Сандыргалуу эр Манас 
Оңой-олтоң эр бекен?! 
Кудук чыккан сазы бар, 
Ай асманды бүркөгөн3 

Куусу4 менен казы бар. 
Дагалактан башчы алган, 
Даңгытты көздөй жол салган. 
Аспаны деген жер тапты, 

8660 Агып аткан суу көрүп, 
Ат өргүтүп5 аскери, 
Алиги жерде тим жатты. 
Кара жаак эр Үрбү, 
Казактардын6 Көкчөсү, 
Эштектин уулу Жамгырчы 
Байдын уулу Бакайы, 
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Жакыптын уулу жаш Манас, 
Жатсын деди көп алаш. 
Дагалактын Кодоң1 чал2, 

8670 Жол башчысын карап ал, 
Алты киши аттанып, 
Ар тарабын чалалык. 
Калдайган калаа бар бекен? 
Кайкалаар талаа бар бекен? 
Ашуусу3 бийик тоо барбы? 
Атыша чыгар жоо барбы? 
Агыны катуу суу барбы? 
Авдайлы деп буларды. 
Алты баатыр аттанып, 

8680 Колду мында таштады, 
Кодоң чал4 алтоон5 баштады. 
Аз гана эмес мол жүрдү, 
Түшкө6 чейин жол жүрдү. 
Бара турсун бул алтоо 
Муну таштап салыңыз, 
Мында калган аскердин 
Кабарын угуп алыңыз. 
Адыр жерде аркар бар, 
Аркарлары бөлүнүп, 

8690 Арбындыгын аңдасаң 
Айдаган койдой1 көрүнүп, 
Андан атып алсак деп, 
Булардын акылдары бөлүнүп. 
Аны көрүп аскерден 
Атканын жазбас көп мерген, 
Алты жүзчө аттанып, 
Ар тарапка бет алып, 
Он экиге бөлүнүп, 
Ой — талаада аркары 

8700 Ойбут2 жерден көрүнүп. 
Курбу3 жерде кулжа бар, 
Кумдуу жерде кыядан, 
Куураган чөл биябан, 
Кайыптын баары мында бар. 
Күлдүрдүн уулу Чалыбай, 
Күлкүлүү4 чечен Абдылда, 
Куртка чалдын Мажиги, 
Кутмандуусу1 Кутубий 
Башчы болуп барыптыр. 

8710 Алты жүз мерген бөлүнүп, 
Ар тараптын баарынан 
Аркар, кулжа көрүнуп2. 
Адамды көрсө тааныбай 
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Аңыраят аркары. 
Андис3 мерген баарысы 
Өлчөөгө4 атып жыгышып, 
Атайы семиз экен — деп, 
Союп алып кубанып, 
Күлүп5 жүргөн дагы бар. 

8720 Колу6-бутун сый атып, 
Кууп кармап алам — деп, 
Аксандатып адырда 
Бөлүп7 жүргөн дагы бар. 
Жейренди кууп дүргүтүп8, 
Жеткен жерден үркүтүп9, 
Кууп жүргөн дагы бар. 
Курларына ок-дары 
Бууп жүргөн дагы бар. 
Күйүгүп10 өлө жаздым —деп, 

8730 Тамак ичпей, даам татпай11 

Сууп жүргөн дагы бар. 
Андан атып кызыгып, 
Мындан атып кызыгып, 
Арбын кырып атсак — деп, 
Аңгемеге батсак — деп, 
Мылтыктарын октошуп, 
Милтелерин чоктошуп, 
Кудай ургур болбосоң1 

Куп талашып каласың, 
8740 Курулай алыс бир атып, 

Качырып2 акыр саласың! 
Бирин бири жемелеп, 
Көбү жүрөт боктошуп.3 

А күнү конуп талаага, 
Ар нерсе алып санаага, 
Алиги барган алты жүз 
Атканы мылтык баары түз, 
Жети жүз бешти атышып, 
Жердин жайын биле албай 

8750 Бир бурушка4 жатышып, 
Шишкебек кылып кийикти, 
Эттеринен татышып, 
Ээн жерге жатышып, 
Эртең менен туруптур, 
Эки жагын карашып, 
Моюндарын1 буруптур. 
Бир убакта2 караса 
Кула чабдар аты бар, 
Төрт аягы бөжүгөн3 
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3760 Айбандан артык заты бар. 
Узундугу4 атынын 
Он алты кулач бою бар. 
Ушу жалган дүйнөдөн 
Өлбөймүн деген ою бар. 
Өзүн байкап караса 
Аз болгондо, капыр ай, 
Жеке бою тиктиги 
Жети кулач бою бар. 
Мунарадай өзү бар, 

•8770 Мандайында жалтылдайт, 
Маңдайда жалгыз көзү бар. 
Астыңкы эрди албайып, 
Үстүңкү5 эрди далбайып, 
Эки кулач кулагы 
Эки ийнинде салбайып. 
Астында чабдар жоргосу6, 
Аткан октой кыркырайт, 
Туягы тийген таштары 
Туш-тушуна быркырайт. 

•8780 Айткан менен кеп билбейт, 
Адам го деп көзгө илбейт. 
Камчы кылып алганы 
Карагайдын бүтүнү1. 
Акырганда2 капырай, 
Оозунан чыгат тим эле3 

Бир ыштыктын түтүнү. 
Жетип келип бул неме 
Койдон4 бетер айдады, 

• Колуна тийген төрт жүздүн5 

8790 Коркуп шору кайнады. 
«Кызыталак бу наадан 
Эмине6 деген бул адам?! 
Ок-мылтыкты билбеген 
Осол7 жандын бири го. 
Жаракты жалпы билбеген, 
Жаман жандын бири го. 
Адамчылык билбеген, 
Наадандардын бири го. 
Айдаган жакка баралык, 

•8800 Ар немеси бар болсо 
Аңгарып көрүп алалык. 
Алда таала жар болсо 
Азапка тирүү салалык!» 
Абдылда менен Кутубий 
Айдоосуна8 көнгөнү9. 
Алиги турган төрт жүзү 
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Атып муну сойбой1 —деп, 
Алар жаман көргөну. 
Айдап жолго салганы, 

8810 А күнү кечке жол жүрүп, 
Жыбырап жылдыз толгондо, 
Эл жатар маал болгондо 
Мындай2 сонун көрбөгөн, 
Бир капчыгай өрдөгөн3, 
Кирген жери бир жылга, 
Киши барьтп көрбөгөн. 
Даңгылы4 деген тоо экен, 
Көз учкан бийик зоо экен, 
Жылганын барган башы экен, 

8820 Оозундагы5 койгону 
Аз болгондо, капырай, 
Алты миң батман таш экен. 
Үңкүрдүн6 оозун кептеген, 
Азыркы жүргөн адамдын 
Алты жүзү жабылса 
Бошотууга7 алы жетпеген. 
Булардын баарын токтолтуп8 

Эшикке коё салганы, 
Эңкее түшүп бу ташты 

8830 Эшиктен тартып алганы, 
Үтүрөңдөп9 үйүнөн10 

Бир катын чыга калганы. 
Доңузга1 окшош2 башы бар, 
Торала болгон чачы бар, 
Көрсө кызык иши бар, 
Арсландын3 тишиндей 
Аркайган жаман тиши бар. 
Тырмактары4 кез болгон, 
Эмчеги тамдын мешиндей 

8840 Эки өгүздөй5 без болгон. 
Таманынын жалкысы 
Дарбазанын бетиндей, 
Сыртында сары түгү6 бар 
Өлгөн маймыл этиндей. 
Согончоктун7 жарыгы 
Кемегедей туурулган8, 
Кейпин көргөн адамдын 
Заманасы куурулган9. 
Эрин көрсөң жанагы, 

8850 Чабдар атын октолтуп,10 

Төрт жүз барган кишини 
Тосуп турду токтолтуп. 
Катыны келип калганы, 
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Кудай билет бул иштин 
Чыны кайсы, жалганы, 
Он бирин бир кучактап, 
Үңкүрдү" көздөй барганы. 
«Не да болсо көрдүм — деп, 
Айдоосуна1 көндүм2 — деп, 

8860 Ажал жетсе Алдадан3 

Аргам4. недир5, өлдүм6» — деп, 
Кыйынга7 өзүн салганы, 
«Кызыталак Малгундун*8 

Кылганын көрөйүнчү9» — деп, 
Кыргыздан чыккан Кутунай 
Кылычын жалаң алганы, 
Кызык үңкүр10 ташына, 
Катындын келди кашына, 
Ошо жолдо жүргөндүн 

8870 Салган экен бу каапыр 
Акыр заман башына. 
Ындыстандан11 Бээжинге12 

Үмүт кылса тутчу13 экен, 
Ээлерин жутчу14 экен, 
Малын-мүлкүн15 алчу экен, 
Балаага минтип калчу экен. 
Темирден кылган бир бурчак 
Темир чынжыр көгөөнү16, 
Төртөө,17 бешөөн18 чогултса, 

8880 Жоондугу19 бир кучак, 
Адамын ага салчу экен. 
Агар алтын, ак күмүш 
Дүнүйөсүн алчу экен. 
Үнкүрунүн20 төрүнө2'1 

Үйүп22 аны салчу экен. 
Дагалактын журтунан1 

Дагы келсе алчу экен. 
Тагдыр2 жеткен адамдар 
Аа кезигип калчу экен. 

8890 Коросон журту барчу экен, 
Кокус ага жолуккан 
Кордук көрүп калчу экен. 
Ыспакандан3 барчу экен. 
Аа жолуккан адамдар 
Ырысын жеп калчу экен4. 
Даңгулуктар барчу экен, 
Аа жолуккан ааамдар 
Талкаланып калчу экен. 
Көйүдөн адам барчу экен, 

8900 Көрүнгөндүн баарысы 
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Көрбөй үйүн5 калчу экен. 
Кара-Кыш калкы барчу экен, 
Капгалгандын баарысы 
Кайтып келбей калчу экен. 
«Барса келбес бу жол!» — деп,. 
Башка шаар баарысы 
Жаман көрүп салчу экен. 
Бээжин журту барчу экен, 
Бетине келген бендеси 

8910 Бери бакпай калчу экен. 
Көрүнгөндүн6 баарысын 
Мээнетке мынча салчу экен. 
Кошун барбайт, кол барбайт, 
Кол башкарган зор барбайт. 
Доотай барбайт, кан барбайт, 
Жарактуу жүргөн жан барбайт 
Ошо жолдун өзүнө 
Ойлонсоң1 жомок2 сөзүнө. 
Кийик этин какташып, 

89201 Абдылда менен Кутунай 
Ай талаада жатканда 
Көрүнгөн экен көзүнө, 
Эртең менен бу каапыр 
Келген экен жанагы3 

Мергендердин өзүнө. 
Салуучу экен бул жолго 
Соодагердин4 малдары, 
Жолуккандын5 баарынын 
Карып болуп алдары, 

8930 Колуна түшүп калчу экен, 
Койдой айдап алчу экен. 
Качкандарын бу каапыр 
Кууп жетип тутчу6 экен, 
Киймин чечпей, кишини 
Бүтүн чайнап жутчу7 экен. 
Тогуз жүз жылдан бер жакка 
Тоону орун кылыптыр. 
Жолуккандын баарысын 
Шол өңдөнтүп1 кырыптыр. 

8940 Агар алтын, ак күмүш 
Үңкүрүнө2 үйүптүр3, 
Шамчырак4 таш — көөхарлар-
Банардай болуп5 күйүп тур.6 

Башка дүйнө керексиз, 
Шамчыракты7 — көөхарды 
Жарыктыгын8 сүйүптүр9. 
Адамдүк*10 деген бул экен, 

'20в 

www.bizdin.kg



Асили-жөнүн сурасаң 
Ажынадан* жалгашкан, 

8950 Дөгөл кытай мүйүздүү11 

Шол жактан чыккан кул экен. 
Бири жашайт миң жылга, 
Таамай миң жыл болгончо12 

Жалган жайга туру13 экен. 
Аркы түбү жажуждан*, 
Наадандыгы бул экен. 
Ындыстандан14 арытан 
Үч15 жылдык жолдон келиптир^ 
Келгенде шаары билиптир: 

8960 Бир желмогуз* өттү — деп, 
Жазийра жакка кетти—деп. 
Ошо бойдон токтолгон, 
Аны мындай кылсак — деп, 
Ойлонгон16 адам жок болгон. 
Үч жүз он үч жыл болгон, 
Кылган иши бул болгон. 
Кутунай кирип барыптыр, 
Жалаң кылыч колунда, 
Жайын көрүп алыптыр. 

8970 Жан жагына караса, 
Токсон эки кишини 
Карагын кылган ишини, 
Темирден кылган көгөнгө1 

Мойнунан2 байлап салыптыр, 
Куржундун3 оозун тизгендей 
Тизгинчиктеп4 алыптыр. 
Алып барып аркы учун5, 
Алачык үйдөй6 бир ташка, 
Таштын боорун тешиптир, 

8980 Жоон7 сандай темирди 
Буруп-буруп эшиптир, 
Өткөрүп8 алып ар жакка 
Билектей самак* салыптыр, 
Бер жакта токсон кишини, 
Кутукең9 көрдү ишини, 
Көтөрүп кирген он бирди,10 

Артынан Кутубий кирди, 
Көтөрүп барып он бирин 
Бир чуңкурга11 салыптыр, 

8990 Салган жери таш челек, 
Салып ийген кишиден 
Түк көрүнбөй калыптыр. 
Үч кулачтай бийиги 
Дыйкан казган ороодой,12 
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Кеңчилигин карасаң 
Бир миң койдун короодой.13 

Он бирин ага салганы, 
Ал чыкканча көрүнбөй, 
Кутубий токтоп чуңкурга, 
Көрүнбөй туруп алгаиы. 
Эшигинин астына 
Токтотуп1 койгон аларды. 
Жана келип катыны, 
Тобу2 менен дагы3 да 
Он экини кармады. 
Кыбыратып чабактай 
Көтөрүп катын кеткени, 
Кылыч, мылтык, бар жарак, 
Баарысы менен көтөргөн 
Күчү эмей неткени. 
Жана чыгып бул кемпир 
Мергендерге жеткени. 
Ондон4 кармап көтөрүп 
Ороо5 жакка кеткени. 
Немесин койбой камаарга 
Кутукең көзү жеткени. 
Асынган мылтык Алмабаш 
Кутукең алды ийнинен. 
Кемпирдин басып кийнинен 
Эшикке көзүн салыптыр. 
Эл токтотуп эшикке, 
Көзүн салып бул каапыр, 
Катыны кирген тешикке 
Бери карап калганы. 
Бер жакта турган Кутубий 
Бетине мылтык кармады. 
Наадан иттин өзү — деп, 
Акырайган көзү — деп,1 

Өзүн карап турганда 
Кутубий маша ирмеди.2 

Чоргодой3 болгон кызыл чок, 
Ойротто4 андай мерген жок, 
Казанчыкка киргени, 
Кой боорундай5 ажал ок 
Как көзүнө тийгенн. 
Ооз оту жарк этип, 
Мылтык үнү тарс этип, 
Сур жоргонун6 үстүнөн7 

Кулады каапыр жалп этип. 
Астындагы чабдар сур, 
Аңгемесин карап тур, 
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Эзси аттан кулады, 
Узунунан сулады, 
Алиги аты чабдар сур 
Эшикти көздөй чурады. 
Эшикке кире берерде 
Эр Абдылда бир атты, 
Ок тийген жери омуроо8 

Зиркиреп канын чубуртту.9 

9050 Үңкүрдөгү10 Кутубий 
Башын үйгө саларда 
Маңдайдан ары бир атты. 
Маңдай сөөгүн1 талкалап, 
Башын салган чабдар сур 
Кайра качты чалкалап. 
Эки ок тийсе өлбөстөн2 

Туягын жерге мылгытып, 
Эшикте турган мергендин 
Экөөн тиштеп ыргытып, 

9060 Ортосуна3 барганы, 
Ошол атты бет алып, 
Үч жүз мерген баарысы 
Ок жаадырып салганы. 
Окко4 уугуп5 чабдар ат 
Окторулуп жөнөдү.6 

Жалгыз көзгө ок тийип, 
Өлгөнүн көрдү ээсинин. 
Тоо башына бет алып, 
Токтолбостон качыптыр. 

9070 Ачылуу7 калган эшиги, 
Катындын катсын кешиги, 
Тарсылдаган эшиктен 
Мылтык үнүн угуптур, 
Отуз төрттү8 салып ороого9, 
Кайра чуркап чыгыптыр. 
Оозго10 жакын барганы, 
Айры шили тушу11 —деп, 
Ажал огу ушу! — деп, 

* Куту акең12 мылтык кармады. 
9080 Мылтык тийди мойнуна, 

Карап көргүн ойнуна. 
Эшикке чыгып алыптыр, 
Эшиктеги тургандар 
Качып берди дүргүшүп1, 
Бөрү тийген кой өңдүү 
Бет бетине үркүшүп2. 
Шилисинен ок тийип, 
Шилтей албай аягын 
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Турганына карагын. 
9090 Мергендер мылтык алыптыр,. 

Бет бетинен баарысы 
Шыкаалашып калыптыр. 
Ал ошенткен3 убакта4 

Өлүп жаткан эринин 
Өзүн көрө салыптыр, 
Не болду? — деп, жүгүрүп, 
Эрине жетип барыптыр. 
Төрт жүзгө жакын мергени 
Эрине жакын барганда 

9100 Туш-туштан окту бергени. 
Мергендерден ок жетти, 
Жасайыл аткан топ жетти. 
Куу катындан жан кетти. 
Жалгыз көздөн ок тийип, 
Жаткан экен эри өлүп, 
Жайын тапты бул экөө 
Акыретке жөнөлүп5. 
Өлгөндөрүн6 көргөнү7, 
Өзүн көргөн мергендер 

9110 Үңкүрдү көздөй жөнөдү. 
Токсон эки адамды 
Көгөөнүнөн1 бошотуп, 
Соо-саламат алганы. 
Шол адамдар буркурап, 
Тирүү жаны калганга 
Тим ыйлады чуркурап. 
Кайсысы болгон эки жыл, 
Кайсысы болгон жети жыл. 
Мылтык деген жарагың 

9120 Мыктылыгын карагын! 
Бул мылтыгы болбосо, 
Мындан көптүн2 баарысын 
Чыгарган эмес дарегин. 
Абалында Куту акең 
Алмабаш менен бир атып, 
Чыгарган көздүн карегин. 
Абдылда менен Кутубий 
Аңтарды үңкүр ичини. 
Аз болгондо үңкүрдө3 

9130 Алты жүз төөлүк4 мал экен. 
Айта берсе улуу сөз 
Атаңардын жомогу5, 
Аңгемеси бар экен. 
Анын баарын токтоткон6 

Адамдүк деген кар экен. 
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Чырак алып колуна, 
Ажы Абдылда, Кутубий 
Колду ээрчитип сонуна, 
Эч бир тешик койбостон, 

9140 Аралап жүрүп антарды. 
Алтын, күмүш, асыл бул 
Алардын баарын алганы, 
Аңгырап үңкүр калганы1. 
Орго2 салган он төртүн3 

Олорду4 аман алыптыр. 
Ороого кирген байкуштар 
Орою чочуп калыптыр. 
Тышка чыгып караса, 
Эрди-катын сулайып5, 

9150 Өлүп жатыр булайып. 
Токсон эки адам зат 
Баары турган муңайып. 
Кимсиңер? — деп, сурады, 
Билдирмекке жайы-күйүн, 
Бирден айтып чуулады. 
Бири барган Тарсадан, 
Минтип алар чарчаган. 
Бир-экөөсү6 жөөттөн7, 
Минтип жүрүи көбөйткөн8. 

9160 Бир мынчасы индүдөн9, 
Үңкүр ичи үйүлгөн. 
Жалпы турган баарысы 
Жан калды! —деп, сүйүнгөн. 
Бир-экөө бар шыгайдан, 
Жүрөк коркуп сыйбаган. 
Сегиз экен кытайдан, 
Жеген экен далай жан. 
Канчасы бар калмактан, 
Он экиси сарт урук, 

9170 Ушунчанын баарысын 
Ойрон кылган кутуруп1. 
Абдылда ажы, Кутубий 
Алардан келип кеп сурайт: 
«Аңгемесин айтыңар, 
Не көрдүңөр?» — деп, сурайт. 
«Кербен элек соодагер2, 
Келген жандар туш-туштан. 
Билбей келип калганды, 
Күн батыш жагы үч күндүк, 

9180 Күн чыгыш жагы эки күн, 
Шымал жагы эки күн, 
Жануб жагы бир күндүк, 
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Ж а н а жарым түшчүлук, Л 
Ушул жерге келгенде 
Караңгыда от жакса, 
Кадеми катып калчу экен, 
Кайсы жерде жылт этсе, -
Как ошо жерге барчу экен. 
Капылет келип кербендер 

9190 Билбестен отту жакчу экен. 
Чыгып үңкүр башына, 
Соңкойгон3 соока4 ташына, 
Чыгып алып бу каапыр, 
Тегерекке бакчу экен. 
Жылт эткен отту көрчү экен. 
Ар канча кербен болсо да1 

Бу каапырга көнчү экен. * 
Айдап келип калчу экен, 
Айдап келип үңкүргө2 

9200 Баарын солоп3 салчу экен. 
Күндүгүнө төрт киши 
Өлтүрбөй4 тирүү кармаган, 
Эки колун байлаган. 
Түрлүү5 сонун иши бар, 
Эки кулач төш6 жары 
Темирден кылган шиши бар. 
Кайдан алган билбейбиз, 
Кармаганда адамды 
Карап көзгө илбейбиз. 

9210 Көргүбүз7 келбей аларды, 
Көздү жуумп турабыз, 
Биз да ошондой болобуз8 — деп, 
Эки көздү жумабыз. 
Чыркыраган добушун9 

Укканда акыл калбаган, 
Ыйлап-сыктап жалынса, 
Үнүнө10 кулак салбаган. 
Узунунан жыкчу эле, 
Эки ача темир шиш менен 

9220 Таманынан тыкчу эле, 
Эки ийнинен короюп, 
Темир шиш учу чыкчу эле. 
Төө белиндей дөңгөчтөн11 

Үйдөй отту жакчу эле, 
Жалдыратып типтирүү, 
Отту көздөй бакчу эле. 
Ар канча асыл кийимди 
Ажат эмес алууга, 
Алып барып отко салчу эле, 
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Кийими күйүп калчу эле. 
Чала-була куйкалап, 
Бир адамды төрт бөлүп, 
Оту жаиат өрттөнүп1, 
Оозуна төрт салчу эле. 
Жана бирин ошондой2 

Семизден тандап алчу эле. 
Арыгы аман калчу эле, 
Алигидей салчу эле. 
Күндүгүнө3 төрт4 киши 
Корек* кылып койчу эле, 
Эки жарым кишиге 
Чала-була тойчу эле. 
Катыны жеп жармысын, 
Катыны кармап бирөөнү, 
Тандап туруп сойчу эле. 
Чак түштө келип бул5 экөө 
Эрди катын болчу эле. 
Бир чыкканда түшпөстөн6, 
Отуз, жыйырма кылчу эле, 
Катынынын напсиси 
Андан кийин тынчу эле. 
Уктаганда конурук7 

Күндөн бетер күркүрөп, 
Үңкүрдү1 каран кылчу эле. 
Уктаймын деп жатканда 
Жалгыз көзүн жумчу2 эле, 
Эки аягын сунчу эле. 
Ал уктаган эмес, жалганы, 
Уюп3 жатып калганы. 
Уктаганда көзүнү, 
Аңдып көрдүк өзүнү, 
Жалгыз көзү жаркырап, 
Абадагы жылдыздай 
Ачылып алып баркырап, 
Коңуругу күркүрөп, 
Көргөндүн бою дүркүрөп, 
Ооздон4 суусу чачылып, 
Акырайып жалгыз көз, 
Табактай болуп ачылып, 
Ошондо уктап калчу эле. 
Бери болсо бу каапыр 
Эки түнү, үч күнү 
Беш күн уктап калчу эле. 
Катыны туруп ойготуп,5 

Калабаны салчу эле. ' 
Катарлап жаткан адамдан 
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Тандап кармап алчу эле, 
Шилиден кармап өткөндө 
Эсепсиз ооруп6 калчу эле. 

9280 Тандап барып төртөөнү 
Жанагыдай сойчу1 эле, 
Үйдөй болгон чоң ташты 
Оозуна кептеп койчу эле. 
Чыгар бизде шайман жок, 
Эшикке жакын барганды 
Эсе Кармап алчу эле, 
Аны алпарып жанагы 
Таш ороого салчу эле. 
Билбейбиз кандай кылганын, 

9290 Түндө чыгып кетчү эле, 
Эртеңки шашке түш ченде 
Элүү, кырктан кишини 
Айдап алып жетчү2 эле. 
Алды каткыр алар да 
Биздей болуп калчу эле. 
Малы-мүлкүн баарысын 
Үңкүргө үйүп3 салчу эле. 
Көрдүк эле көзүбүз4, 
Көбүңө5 ушу сөзүбүз, 

9300 Адамды тамак кылганын 
Анык көрдү көзүбүз. 
Билбейбиз кандай кылганын, 
Минген атын, көлүгүн6 

Кайда алпарып кырганын, 
Ж е болбосо бир жерге 
Жайып айдап жиберип, 
Жапан болуп турганын. 
Жети жыл болгон бирөөсү7 

Жеке келип сүйлөдү: 
9310 Жазийранын жеринен 

Аңдабай түшүп калыпмын, 
Азып элден адашып, 
Итаалы калкка барыпмын.1 

Иришип жүрүп төрт жылда 
Андан чыктым кутулуп, 
Эргежели калкына 
Эки жыл жүрдүм тутулуп2, 
Итаалынын калкынан 
Төрт жыл алдым оорунду, 

9320 Төгөрөктү аралап, 
Андан көрдүм сонунду3. 
Адашып жүрүп эл таппай 
Алтымыш күнү ач жүрдүм4. 
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Анык өлдүм мен — дедим5, 
Ачкалыктын зарпынан 
Кезиккенди мен жедим. 
Кескелдирик, жыланды 
Кесип жедим буларды, 
Топурак6 мекен суу ичтим, 

9330 Өлсөмбү7 —деп, уу ичтим. 
Уу дегеним дары экен, 
Ушунча күнүм8 бар экен. 
Алдымдан көрдүм ак тоону, 
Акылымда ойлодум9 

Аманат жанды сактоону1. 
Тоолуу2 жерде эл болор, 
Эл болбосо не болор. 
Муну ойлонуп алганым, 
Муунум3 кеткен мен байкуш 

9340 Эки күнү, үч түнү 
Эсим кетип, жөө4 басып, 
Эл таппай өлө жазганым, 
Тоону көздөй бет алып 
Эсеп кылсам беш күнү 
Тоону карай баскамын. 
Жакын келип карасам 
Жайылып жүргөн мал көрдүм, 
Жанында жүргөн жан көрдүм, 
Ал жандарды таң көрдүм. 

9350 Көз карашы адамдай, 
Көркүн5 көрсө итке6 окшош, 
Коюн7 көрсөм баары түрк 
Козусун8 көрсөм баары ирк9, 
Койдун ээсин көрсөм ит. 
Айдап коюн үркүтүп10, 
Айылын көздөй дүргүтүп11, 
Айдап алып жөнөлдү. 
Эки миң беш жүз кой экен, 
Койлуу жерлер той экен. 

9360 Аркасынан мен келдим, 
Ай, аста басып сенделдим, 
Аппак жапкан үйү бар, 
Аңгемелүү1 бул сөзүм 
Акылыңа түйүп2 ал. 
Үйгө жакын барганда, 
Не көрбөдүм3 жалганда, 
Кой ээрчиген коңур4 ит 
Үйгө кирип калганда 
Тал чыбыктай буралган, 
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Күндөй жүзү нурданган, 
Кара чачы жибектей, 
Ар тарапка чубалган, 
Адам көрсө кубанган, 
Кумурскадай5 бели бар, 
Кулпунган6 кара чачы бар, 
Кыйган кара кашы бар, 
Оймок ооз, калем каш, 
Оронгону7 чылк жибек 
Бир кыз чыгып калганы. 
Колундагы бир наны8 

Жаргылчактын бетиндей, 
Кармаган бойдон келгени, 
Как өзүмө бергени. 
Кой четинде олтурдум9, 
Аянбай жеп олтуруп, 
Нанга курсак толтуруп10, 
Жаман катуу чөлдөдүм11, 
Эки жакты карасам, 
Суудан неме көрбөдүм. 
Суу сурасам экен — деп, 
Үйгө басып жөнөдүм1. 
Эшигинде бир ити 
Үрүп2 калды арсылдап, 
Үйүндөгү3 бир катын 
Жүгүрүп чыкты тарсылдап. 
Чык-чык! — деди итини, 
Эшик ачты киргин — деп, 
Чын сонун көрдүм ишини, 
Үйгө кирдим, көрбөдүм 
Бизге окшогон кишини. 
Атилес көрпө4 салыптыр, 
Сере кундуз5 кармаган 
Кара козу6 көрпөсү7. 
Карап турсам төшөнчү8 

Шырдак окшойт өлчөөсү9. 
Башына мамык коюптур, 
Кол-аягын чоюптур10, 
Катыны бар кашында, 
Мамык жаздык башында, 
Касиеттеп бир итти 
Койгон экен ошондо. 
Кирдим үйгө сүйрөлүп11, 
Мен келгенде конкулдап12, 
Ит үргөндөй13 сүйлөнүп14, 
Каңк-маңк этип алганы, 
Катын тура калганы. 
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«Кайдан жүрсүң, байкуш?» — 
Сөзүн сурай салганы. 
Көргөнүм айттым минүттө1. 
Көрүп турмун2 бир итти, 
Сурады катын көп кепти, 
Көргөнүмдү3 сүйлөдүм4. 
Ар сөөлөтүн5 көргөн соң 
Абдан чочуп6 сүйлөдүм. 
Дөбөт7 ит койду мыңк8 этип, 
Күңгүрөндү9 кыңк этип, 
Олтурган катын кыз менен10 

Эшикке чыкты лып этип, 
Кой четине барганы, 
Бир козуну11 кармады. 
«Саңоо-саңоо-саңоо» — деп 
Катын айгай салганы. 
Айланасы короодо12 

Алты үйлүү13 киши бар, 
Андан келди бир келин, 
Бууган экен бек белин, 
Кындай белин байлаган, 
Кыргыйдай көзү жайнаган, 
Эринин кесе чайнаган, 
Толтосун14 көрсөң карк алтын 
Колуна бычак кармаган, 
Козу турат маараган, 
Коногуңуз1 бубу?2 — деп, 
Келин мени караган. 
Соёт3 экен мени — деп, 
Акыл менде калбаган. 
Кайта басып козуну 
Алиги келин кармаган. 
Келин сойду4 козуну, 
Көрүп турдум5 ошону6. 
Ачып көздү жумганча 
Козуну келин сойгону, 
Казан жууп, суу куюп, 
Тулга асып койгону. 
Сүйлөгөнүн карасаң, 
Араб эмес, барс эмес, 
Жөөт7 эмес, тарса эмес, 
Кытай эмес, ынды8 змес, 
Калмак, орус9 деги эмес, 
Жетимиш эки бурка тил 
Эч бирөөнө10 эп эмес, 
Түркү тил экен тилдери, 
Түк койбой бакырың билгени. 
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Сиздердин түрку11 тилиңиз 
Түбү ;2 терең тил экен, 
Түк койбостон билиңиз. 
Түркү тилдин ичинде 
Түбү кыргыз силиңиз. 
Кыпчак, кыргыз бир тууган 

9470 Асилиңди билиңиз. 
Алиги бакыр сөзүнүн1 

Советине*2 кириңиз. 
«Козуну ылдам сойгону, 
Казанга салып койгону. 
Бачымыраак3 бышырды4, 
Мис чарага түшүрдү. 
Тазалап табак алганы, 
Баш жамбашын жасады. 
Дасторкону5 асылдан, 

9480 Мага табак тартылган. 
Эч канчасын жей албай, 
Эттин көбү артылган, 
Жылдырып койдум кайтадан. 
Табакты колуна алганы, 
Оозуна чымчып салбады. 
Айтайын көргөн сөзүмдү, 
Арамсынтып өзүмдү 
Табакты колуна алганы, 
Чакырды эле ит кирди, 

9490 Ит аякка салганы. 
Аңкап анык суусадым, 
Көзүм сууга өткөнү. 
Суудан берсең экен — деп, 
Талап кылдым тепеңдеп. 
Айтканымды укканы, 
Алиги келин чыкканы, 
Алып келип аякка, 
Бир кызыл сууну тутканы. 
Бакырың алып ошондо 

9500 Аянбай бир жутканы. 
Шекер эмес, бал эмес, 
Асыл шербет ал эмес, 
Адам болуп жүргөнү1 

Өзүм көргөн даам эмес. 
Ичип жутуп тойгомун2, 
Аягын берип койгомун3, 
Ачтан4 өлбөй калдым —деп, 
Акылымда ойлодум. 
Акылым качты, аз болду, 
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'ӨбЮ Асман-жерлер айланды. 
Алсырадым5 мас болуп, 
Жыгылар жерге жеткеним, 
Тула боюм суу болуп, 
Көшүлүп6 тердеп кеткеним. 
Бая төшөктө жаткан дө^өтү7 

Жүзүмө8 менин карады. 
Катынды көздөй мыңкылдап, 
Башын жаңдап салганы. 
Барча жууркан, бир мамык 

'9520 Ала-була бир кийиз 
Алган бойдон жөнөдү. 
Салды короо четине, 
Мен бакырды карасам, 
Тер жуулду1 бетиме, 
Төшөккө2 жатып уктадым. 
Жатыпмын уктап нес болуп, 
Бир маалда ойгонсом3 

Калган экен кеч болуп. 
Кайра турдум сенделип, 

'9530 Катын келди кашыма4, 
Кара көрпө тебетей, 
Кийгизди менин башыма. 
Көйнөк, дамбал калбаган, 
Тентип жүрүп мен кургур, 
Кийимдин баарын жалмаган, 
Чарыгым жок бутумда5, 
Жылаң аяк жол басып, 
Минтип шорум6 кайнаган. 
Чапан, көйнөк, тон берди, 

9540 Булгаары7 эмес, бир башка, 
Бир өтүктү8 ал берди. 
«Кетсең мына жолуң — деп,— 
Өзүң аман-эсен болгун!» — деп, 
Эркиме мени коё берди. 
Айттым шондо ушуну, 
Актайын деп тузуну9, 
Алты күнгө, беш күнгө 
Аял кылсам экен — деп, 
Андан кийин кетсем — деп, 

9550 Айттым эле катынга, 
Катын байга карады, 
Каңк-куңк этип катын да 
Байына айтып салганы. 
Мейли деген өңдөнүп10, 
Башын ийкеп калганы. 
Эртең менен да туруп 
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Башка үйдөгү күрөн ит 
Дагы койду айдады. 
А күнү жаттым, кечинде 

9560 Башка үйдөгү бирөөсү 
Дагы бир козу сойгону. 
Баягыдай коноктоп11, 
Биз бакырды койгону. 
Аны менен кетпедим, 
Алты күнү токтолдум12, 
Жетинчи күн болгондо13 

Таяк алып колума, 
Чыктым байдын коюна. 
Кой кайтарчу итини 

9570 Кылып ал деп ишиңи 
Айтып муну салганым. 
Айдаган койго14 кошулуп15, 
Койго жөнөп калганым. 
Коңур ит койду каңк этип, 
Бая мурунку байдын катыны 
Үйдөн чыкты жалт этип. 
Не дейсиң — деп, бакыр — деп, 
Оюңдагы16 жумушуң 
Айтып билдир акыр? — деп, 

9580 Катын менден сурады, 
Каршы алдымда турганы. 
Анда туруп мен айттым, 
Акыл ойлоп көп айттым: 
«Өлүк эмес, тирүү элем, 
Өзүмө өлчөп карасам, 
Өлгөн жандын бири элем. 
Амал алдым сиздерден, 
Кылар кызмат бар болсо 
Аябагын биздерден. 

9590 Кайтарайын коюңду1, 
Каталыкты кылат — деп, 
Айлантпаңыз2 оюнду3. 
Эки жылы, бир жылы 
Эркин кызмат кылайын. 
Адам уулу кайда экен, 
Аңдап аны угайын. 
Эби болсо сиздерге 
Эки-үч айга турайын. 
Катынга муну айтканым, 

9600 Катын мени жетелеп, 
Үйүн көздөй кайтканы. 
Кирдим байдын үйүнө, 
Кайдан койго чыктым — деп, 
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Бардым мен да күйүнө4. 
Олтур — деди өзүмдү, 
Ошо күндө мен дагы 
Байга салдым көзүмдү. 
Катын турду канк этип, 
Бай карады жалт этип. 
Канк-канк этип катыны, 
Байга көзүн салганы. 
Бай ошондо көбүрөөк5 

Канк-куңк этип калганы. 
Көбүрөөк үрдү1 бу байы, 
Аш бышымдай токтолду. 
Катын бакты мен жакка, 
Кулак тоздум кеп жакка. 
Мага катын кеп айтты, 
Байдын сөзү деп айтты. 
Адам уулу сенделип, 
Анда-мында келчү экен, 
Ачка келдим дечү экен, 
Аш-тамактан жечү экен, 
Арамдык кылбайм дечү экен. 
«Тоюнуп2 алып толгондо, 
Өзү тыңып болгондо, 
Биздин элдин баарынын, 
Көрүп турсуң арбынын, 
Катыны адам, эркеги ит, 
Кабыланга карайбыз. 
Канча түмөн эли көп, 
Жыл маалында жыйылтып 
Эсеп альгп санайбыз. 
Азып-тозуп адамдар 
Мында келип жүрүүчү3, 
Ал адамды көргөндө 
Катын-кыздын баарысы 
Ойномокту4 сүйүүчү5. 
Ойноп6 ойну кануучу7, 
Ойноп ойну канган соң 
Ойрон кылып салучу,8 

Көңүлдөшкөн1 бирөөнү 
Алып качып калуучу2. 
Качкан өзү тим качпай, 
Үйдө3 болсо канча мүлк, 
Аз болгондо алты атка 
Аларын жүктөп4 алуучу. 
Куткарбай турган иттер бар, 
Кууп аны жетүүчү5, 
Бир нерсени таштаса, 
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Тиштеп алып кетүүчү6. 
Үйгө коюп салуучу, 
Кайра кууп калуучу, 
Жана кууп жеткенде 
Дагы бирөөн салуучу. 
Аны тиштеп бирөөсү, 
Кайра кетип калуучу. 
Мурунтадан адамдын 
Бизге кыла турган иши ушул.. 

9660 Сен да ошонун бирисиң, 
Сенделип мунда жүрүсүң7. 
Катынымбы, кызымбы 
Кадырлашып аласың, 
Ж е калкымдагы элимден 
Кара көз сулуу келинден 
Алып качып каларсың, 
Калбага мени саларсың. 
Андай болсо токтолгун1 

Акимге* кабар салайын, 
9670 Улуктарга2 угузуп3, 

Буйругун көрүп алайын». 
Муну айтып салганы, 
Катын чыгып калганы. 
Каңк этип катын койгондо 
Шыптай болгон куйругу, 
Катыны адам, эркеги ит, 
Кудуреттин4 буйругу. 
Адам уулу барсыңар 
Алдага жетсин арзыңар, 

9680 Аларга окшош кылбаптыр, 
Дагы барбы дартыңар?! 
Адамды адам таанышат, 
Бир ургаачы, бир эркек, 
Сулуусунган5 кыз-келин, 
Өзү алган жарын чанышат, 
Арзып барып бирөөгө,6 

Арамдыкка л<абышат, 
Итке катын кылбаган 
Жараткан жалгыз Алдасын: 

д^д^ Эсинен жоюп7 салышат. 
Катыны адам, эркеги ит 
Карап турган калайык 
Кантип чыдап калышат? 
Жүрбөйсүздөр8 бу жайга 
Адамга адам кошулган, 
Шүгүр* кылып кудайга. 
Он бир күнү токтолуп, 
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Конок1 болдум2 бу байга, 
Өлбөй тирүү калдым —деп, 

9700 Шүгүр кылдым кудайга. 
Он бир күн тамам болгону, 
Жан жагымды карасам, 
Жайнаган көп ит толгону3. 
Шыпылдаган кер тайган 
Байдын келди үйүнө. 
Бай ордунан турду эле 
Тайганды көрүп түйүлүп4. 
Катынга койду каңк этип, 
Катын чыкты эшикке 

9710 Чакырганда5 заңк этип. 
Бая кой сойгон6 келин келгени, 
Колумдан7 кармап алганы, 
Күн түштүккө8 бет алып, 
Алып жөнөп калганы. 
Бара жатсак жолумда9 

Ээр10 токум жайлаган, 
Эки жорго11 туруптур 
Ээликтирип12 байлаган. 
Бирин мага мингизди, 

9720 Бирин келин мингени. 
Бизди ээрчиткен кер тайган 
Анда-санда бир тийип, 
Адыр ашып чурады. 
Жоргонун оозун коё берип, 
Ак көбүгү1 бурады. 
Билбедим канча кеткенин, 
Бир күн, бир түн жол жүрүп, 
Эртең шашке маалда 
Ак ордо2 үйгө жеткеним. 

9730 Үйдүн жанын карасам 
Аюудай жүнү3 апсайып, 
Айнектей көзү чакчайып, 
Кулак жүнү бир кездей 
Жерде жатыр сапсайып, 
Түпөк*4 өңдүү куйругу, 
Мени мындай көргөзгөн5 

Кудуреттин буйругу, 
Жан жагына карасаң 
Жайнап жаткан көп иттер. 

9740 Эсеп жеткис көп экен, 
Эки жагын карасам, 
Көйкөлгөн6 бычан чөп экен. 
Ак ордо үйдүн астында 
Арыкта аккан суусу бар, 
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Алтын айчык туусу7 бар, 
Түмөндөгөн көп итти 
Түрүн көрүп тан болдум. 
Эшикке жакын барганда 
Эки атты таштап салганы, 
Ээрчитип алып бу келин 
Ак сарай үйгө барганы. 
Ача салып эшикти 
Киргин деди өзүмдү. 
Кирген жерде мен байкуш 
Төргө1 салдым көзүмдү. 
Төргө салсам көзүмдү 
Төр жагында комдонгон 
Төөдөй2 — төөдөй тайгандар 
Төгөрөктөп3 калыптыр, 
Айбаты4 бар жүзүндө, 
Алтын такта үстүндө, 
Көкүрөгү5 жолборстой6, 
Көчүк жагы тайгандай, 
Ийилген узун куйругу, 
Мындай жанды жараткан 
Бир кудайдын буйругу, 
Моюн жүнүн7 карасам 
Боло турган бир кулач, 
Ар тырмагын карасам 
Албарс, болот, курч бычак. 
Моюн8 жүндөн9, болжосом10, 
Чачы кыска көрүнет, 
Тал-тал болуп бир-бирден 
Көздү көздөй төгүлөт11. 
Оозу, мурду аюудай 
Олтур деди айбынбай. 
Алакандай көзү бар, 
Айбаты катуу өзү бар12, 
Адам эмес, жин эмес, 
Күңгүрөңкү сөзү бар. 
Ай талаада жолукса1 

Адам уулу көргүдөй, 
Ар канча баатыр болсо да 
Жүрөгү2 чыгып өлгүдөй3. 
Күзгүдөй4 жүзү жайнаган, 
Көргөндүн шору кайнаган. 
Сары алтындан сабы бар, 
Албарстан тарткан табы бар, 
Узундугун5 карасам 
Кулач ашык көрүнөт, 
Көргөндүн көөнү бөлүнөт6, 
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Кылычын кармап колуна, 
Кылчайып койду соңуна. 
Арт жагынан бир катын 
Башын артып эрине, 
Олтурду келип оңуна. 
Ою терең адамдар 
Барбы, жокпу7 билбеймин, 
Байкап көргүн соңуна. 

9800 Сүйлөнүп келген катыны 
Дүнүйөдө8 ургаачы 
А окшобойт акыры. 
Кашы кара көл9 өңдүү, 
Жарыктыгы өңүнүн10 

Шашкедеги күн өңдүү. 
Алтын таажы башында, 
Олтурду кандын кашында. 
Билериги зумурат, 
Көргөндүн көзү жумулат. 

9810 Бага албадым жүзүнө, 
Көз уялган түзүнө11. 
Колунда муун көрүнбөйт, 
Сүйөндү12 келип эрине, 
Ары-бери оонаса, 
Ажырап андан бөлүнбөйт13. 
Көөхардай көзү жайнаган, 
Көргөндүн эси калбаган, 
Эртеңден кечке тиктесең, 
Эч жерде моокум14 канбаган. 

9820 Арманым калды, дартым зор, 
Арылбаган менде шор, 
Шорум эмей неткеним, 
Көрүп туруп катынды 
Акылым баштан кеткеним. 
Бехуш* болуп алыпмын, 
Бет алдымдан жыгылып, 
Талып түшүп калыпмын. 
Арман эмей неткеним, 
Аягы кандай экенин, 

9830 Аңдап көрбөй кеткеним. 
Агер аягы бизге окшосо15 

Жалгандагы ургаачы 
Ага кыйын жетмеги. 
Мен бакыр талып калыптыр, 
Бечараны тургуз16 — деп, 
Беги буйруп салыптыр. 
Бая мен ээрчиткен келинчек 
Келип сууну сээптир. 
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Ачтым анан көзүмдү, 
9840 Жыйыптырмын эсимди. 

Андан кийин сурады, 
Уккан-көргөн сөзүмдү. 
Айтып бердим көргөңүм1, 
Ажал жоктон2 өлбөдүм3. 
Конгун4 деди, жаткырды, 
Конок ашын карасам 
Бал балоону5 таттырды. 
Бир убакта карасам 
Келсин — деди чакырды. 

9850 Көк сур келген чүпүрөк® 
Оң колумду7 алып барып 
Ортосуңа бастырды. 
Кол бойдон колум калганы, 
Мөөр8 баскан эмедей 
Тамга түшүп калганы. 
Кайткын эми, кеткңн — деп, 
Жооп берип салганы. 
Баштады келин өзүмдү, 
Байкаңар сонун сөзүмдү. 

9860 Жолдо келин азгырып, 
Жоботту9 менин өзүмдү, 
Катылгын — деп асылды, 
Катыдарга шайым жок, 
Бая кадимки жабдык басылды, 
Тура албай көтүм1 калганы. 
Шондо келин кеп айтты! 
«Мен эшикте калдым — деп, 
Чакырып сени киргенде 
Эмне кылып салды?» — деп, 

9870 Сурады келин сөзүмдү. 
Көк сур келген чүпүрөк 
Оң колумду бастырып, 
Ордуна тагы калды — деп2, 
Ошондо келин башын чайкады, 
Жети жылга жеткенче 
Сенин ишиң болбой калды — деп. 
А бойдон келин тим болду, 
Армандуу мендей ким болду. 
Эртеси катын кеп айтты, 

9880 Таякты берди колума, 
Салды койдун соңуна, 
Келгендей болуп кубандым 
Абыдан ишим оңуна. 
Ошо бойдон токтолдум, 
Кечигип калсам жоктолдум.3 
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. Үч жыл жүрдүм үйүндө, 
Келин айткан жети жыл 
Көкүрөккө4 түйүлдү5. 
Үч жыл өттү арадан, 

9890 Мендей мээнет көрбөсүн6 

Бу дүйнөдө ар адам, 
Бир күнү туруп бай мени 
Жүзүмө менин караган. 
Карап туруп канк этти, 
Катын көзүн салганы, 
Кайгырды сага бай — деди, 
Байдан уккун жай деди. 
Олтурдум келип кашына, 
Эл-журтумду1 сагынган 

9900 Койнум2 толду жашыма. 
Жарым билем тилини, 
Катын айтып билдирди. 
Адам уулу сен — деди, 
Ажыс* болгон мен — деди. 
Көтөрбөйт3 биздин элибиз 
Көтөргөн болсо элибиз 
Көп жарашты бейлибиз, 
Берип жалгыз кызымды, 
Бала кылып бул жерге 

9910 Күтөр4 элем өзүндү, 
Көп болгондо ушу калк 
Өлтүрөр5 эле өзүмдү. 
Айтайын анык сөзүмдү, 
Эгер тирүү койбойт да 
Андан кийин өзүндү. 
Дагы өлтүрүп салар да6, 
Адам уулу сен болсоң, 
Убалы мага калар да. 
Ойлоп турмун ушуну. 

9920 Ошо иши болбосо 
Оңдоор7 элем ишиңди. 
Эми балам, көп жүрбө8, 
Узатайын өзүңдү, 
Уккун айткан сөзүмдү. 
Өзүң минген жорголор1 

Мал жакшысы шол болор, 
Жана төрт ат кошоюн2, 
Алты ат менден алыңыз. 
Айлың, жериң не жерде, 

9930 Тура албайсың бул жерге, 
Адам уулун тапкын — деп, 
Аркайган тоо, аккан суу, 
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Аны көздөй бар —деди. 
Адам уулу табылар, 
Адашкан эстен жаңылар». 
Аңы айтып байыбыз, 
Алты күнү жамдады, 
Азык-түлүк камдады. 
Алты атты мага мингизди, 

9940 Аябай кийим кийгизди. 
Жетигенди көргөзүп, 
Түндө жолго киргизди. 
Ошону менен жол жүрдүм, 
Төрт ай тамам* мол жүрдүм. 
Аттарым өлдү арада, 
Аты-тондон3 айрылып, 
Отуз күнү жол бастым, 
Өлө жаздым арада, 
Энди өлгөн экемин — деп, 

9950 Ойлонгондо4 санаага 
Жана келип кезиктим, 
Көз учкан1 жазык талаага, 
Шол талаадан өтө. албай, 
Жолуктум2 мындай балаага. 
Ачка жүрүп, жылаңач3 

Азып келген мен байкуш 
Бир топ караны айдаган, 
Билбей шорум кайнаган, 
Соодагер — деп, кербен — деп, 

9960 Сонун жактан келген — деп, 
Тамак болсо берер — деп, 
Жетип бардым телпеңдеп. 
Жетип келип карасам 
Он төрт экен соодагер, 
Мени көрүп кургур дээр. 
Мунарадай бою бар, 
Мунун кебин коюнар, 
Маңдайда жалгыз көзү бар, 
Бу каапырдын өзү бар, 

9970 Соодагерлер4 балыктык, 
Сонун ишке жолуктук5. 
Мени кошо айдады, 
Алып келип үңкүргө6, 
Көгөөнүнө7 байлады. 
Семизинин баарысын 
Төрттөн8 союп жайлаган, 
Арылбаган шорум көп, 
Абыдан шорум кайнаган. 
Соодагердин1 азыгы 
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9980 Үңкүр2 ичи жайнаган. 
Ал тамактан түк албайт, 
Оозуна бир салбайт. 
Эртели-кечти3 эки убак 
Каптын оозун сөкчү эле, 
Койго берген жем өндүү 
Алдыбызга төкчү эле. 
Тазалалуу жерибиз, 
Байлануубуз4 тептегиз. 
Күнү-түндө суу берет, 

9990 Кордукту5 мындай ким көрөт?!6 

Нак ушу жерге келгени 
Алты жарым жыл болду, 
Алмадай мойнум кыл болду, 
Акырында сиздерди 
Көргөндөгүм7 бул болду». 
Аны айтып Жайнак салганы, 
Абдылда менен Кутубий 
Айран азыр калганы. 
Келгени төрт жүз мергени 

10000 Илая шүгүр* дегени. 
Токсон эки мында бар, 
Беш жүзгө саны толгону, 
Ажайып иш тыңданар. 
Чабдар ат кетти тоо жакка, 
Өрдөп узун коо жакка. 
Абдылда8 ажы, Кутубий 
Алтымыш мерген алышты, 
Артынан издеп барышты. 
Аз жерге барып сур жорго 

10010 Өлгөн экен бу жолго 
Аты жолго өлүптүр, 
Өлгөнүн көзү көрүптүр. 
Ат өлгөн коону1 бет алып, 
Абдылда баатыр жөнөгөн. 
Барып-барып бу кокту2 

Улуу тоого жөлөнгөн.3 

• Бир жагы кайкаң бел экен, 
Эки жагын таш кыскан, 
Тар капчыгай жер экен. 

10020 Секиртмек кыйын таш экен, 
Аржагын өтүп караса 
Кенейип кеткен жазы экен. 
Жайылып жүргөн малдар бар, 
Жатып копкон4 жандар бар. 
Аңдып келип караса 

•Үч жүз сексен эшек бар, 
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Кырк алты деп айтылат, 
Келишимдүү5 качырдан 
Кырк алты деп эсеп бар. 
Үч жүз он төрт төөсү бар, 
Баарысынын байкасам, 
Үңкүрдө6 өлгөн ээси бар. 
Төрт жүз жетимиш аты бар, 
Ээсинин баарысын 
Кырып-союп жеп алган 
Жалгыз көздүү7 каркыбар. 
Ажы Абдылда, Кутубий 
Айдап жыйып алыптыр. 
Ал экөөнүн1 жолдошу 
Алтымыш мерген барыптыр. 
Айдап алып чогултуп2, 
Алиги ташка барыптыр, 
Качыр, эшек өкүртүп,3 

Таш кыядан секиртип, 
Айдап өтүп алыптыр. 
Сур жорго өлгөн коо алды, 
Айдап алып малдарды, 
Аман көрүп баягы 
Беш жүз жолдош аларды. 
Токсон эки жөө жаткан 
Тандап атты кармашып, 
Эбактан бери жыйылган 
Ээр-токум тандашып, 
Жайнагын бери келгин —деп, 
Жанына4 алды ажыңыз. 
Төө, качыр, эшегин 
Санап алды эсебин. 
Үңкүрдөгү5 дүнүйө 
Үйүп6-жыйып алышты, 
Эшек менен төөсүнө7 

Неме койбой артышып, 
Аспиянды8 бет алып, 
Алда деп жолго тартышып, 
Арада үч күн жол жүрүп, 
Аткан кийик этине 
Алар келип калганы. 
Өлгөн кийик эттернн "> 
Көлүккө артып салганы. 
Аспанда жаткан аскерге, 
Алты жарым күн болду, 
Аман келип калганы. 
Көз көрбөгөн дүнүйө 
Көптү1 булар алыптыр. 
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Көп алдына алып барып 
ОлЖо, муну алгын — деп, 
Ортосуна салыптыр, 
Анык кутман экен! —деп, 
Андан кийин Кутакең 
Кутубий болуп калыптыр. 

10080 Аны таштап салыңыз, 
Эки жүз мерген дагы жок 
Эсебин угуп алыңыз. 
Ажыбай менен Кутубий 
Ал экөөнөн2 бөлүнүп3, 
Адырга чыкса мергендер 
Айдаган миң жылкыдай 
Арбын кулан көрүнүп, 
Куландарды бет альга, 
Кубалап мерген барыптыр1. 

10090' Үрккөн2 бойдон куландар 
Ашаруу деген чөл жакка 
Үркүп кетип калыптыр. 
Ашаруунун3 чөлүнүн4 

Күн жүрүшү Бышаур, 
Күн батышы Жамсабыр. 
Ары жагы Аспаны 
Аңдап көргүн сен аны, 
Түштүгү5 Канжыт коо болгон, 
Уюган чаңы калганы, 

10100 Эл карасы көрүнбөйт6, 
Эми кулан токтоор7 — деп, 
Эки жүз мерген барганы. 
Асты жагын караса, 
Жүз элүүдөй8 төө көрдү. 
Төөсү9 бар, элин табабыз. 
Аз коңулчу10 эл болсо, 
Амандык бербей, чабабыз! 
Муну ойлонуп мергени 
Төөгө жакын келгени. 

10110 Төөнү11 кудай урду эле, 
Мерген жакын барганда 
Тегеренип турду элё. 
Байлагандай байланып, 
Мёргён жакын барганча 
Бир орунда айланып, 
Тегеренип турганы, 
Мергендер жакын калганда 
Төөнү кудай урганы, 
Шамал1 жакка бет алып, 
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Тарбаңдады, чурады. 
Ушу кандай төөлөр — деп, 
Таң калып мерген турады. 
Үйүн көздөй качкандыр, 
Аркасынан чабалык, 
Айлы болсо табалык. 
Артынан мерген чапкылап, 
Алар жолго салыптыр, 
Алар жапан төө экен, 
Үркүп, качып кетип калыптыр. 
Бул жапайы төө го — деп, 
Мергендер айтып салыптыр. 
Төө артынан жетелик, 
Эч бир2 кийик атпастан 
Куру кантип кетелик. 
Төөнүн кеткен жагы бар, 
Түштүгүнө3 бет алып, 
Качкан төө артынан 
Мергендер жүргөн чагы бар. 
Кужулдашып сүйлөшүп4, 
Суусу таңкыс, жери кең, 
Эгер аккан1 суу болсо 
Телегейи тең экен. 
Мергендер жолго салганы, 
Бери жагынан төө чыкты, 
Төөнү көздөй бет алып 
Токтолбой жүрүп калганы2. 
Адыр, адыр тоосу бар, 
Ар жак менен бери жагы 
Ат чабым жазык коосу3 бар. 
Суу акпаган сайы бар, 
Алтыгана, күйрөктүн4 

Абыдан алган жайы бар. 
Терскен менен коңурчак5, 
Ажырыктын баары бар. 
Ар бир, ар бир караган, 
Ай талаанын баарына 
Жылгын, талы токою6 

Жер үстүнө тараган. 
Адам айдап жеткендей, 
Айдап ийсе миң жылкы 
Түк көрүнбөй кеткендей. 
Качкан төөлөр билинбей, 
Караса көзгө йлинбей, 
Кайып болуп калыптыр. 
Кайда кетти булар? — деп, 
Мергендер көзүн салыптыр. 
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Жүрүп-жүрүп мергендер, 
Түн кирген соң конуптур1, 
Ондон-ондон бөлүнүп, 

10170 Жыйырма кош болуптур. 
Жан казанын асышып, 
Жан жагына басышып, 
Аттарын отко коюшуп, 
Азыгын жеп тоюшуп2, 
Жатабыз дешип жайланып, 
Олтурганда3 байралып 
Катуу добуш акырган, 
Тоо жагынан бир неме 
Айгай салып бакырган, 

10180 Уккусу келбей мергендер 
Кулактарын жапырган. 
Коркконунан4 ат сийди, 
Аттары чочуп, бат сийди. 
Сийгенинен кан чыкты, 
Добушунан жан чыкты, 
Бул эмине шумдук? — деп, 
Кандай жерге биз конуп, 
Кайгылуу5 болуп курдук?6 — деп, 
Талаадан атын алышып, 

10190 Ээр-жарак салышып, 
Мылтыктын баарын октошуп, 
Милтенин баарын чоктошуп, 
Туш-тушун7 карап, токтошуп, 
Үрпөйүшүп1 турушкан2. 
Кылыч куйрук деген бар, 
Кырк жолборс бир келсе да, 
Таш-талкан кылып жеген бар. 
Жолборстун3 чоңу4 тайбас бар, 
Кезиккен кылыч куйругу, 

10200 Ал экөөнү5 туш кылган 
Кудуреттин буйругу. 
Кылыч куйрук алыптыр, 
Тайбас экен кыйкырган, 
Жарадар кылып салыптыр, 
Жарыкты көздөй бет алып 
Тайбас качып калыптыр. 
Кууп келген куйрукту 
Мергендер мылтык алыптыр, 
Ок жаадырып салыптыр. 

10210 Кылыч куйрук өлүптүр, 
Өлгөнүн тайбас көрүптүр, 
Кылыч куйрук аралап, 
Карагай, кайың, терек, тал 

•233 

www.bizdin.kg



10220 

10230 

10240 

10250 

10260 

•234 

Аралап аны өтчү экен, 
Куйругу тийсе куу жыгач 
Куйкаланып кетчү экен. 
Куйругу менен чапканда 
Карагайлар жыгылып, 
Каршы-терши калчу экен, 
Кабылан, жолборс, бул тайбас 
Кайсынысы кезиксе, 
Чайнап жутуп салчу экен1. 
Как ошо жерде кезигип, 
Тайбаска тишти салыптыр, 
Жан талашып бечара 
Жаккан отко бет алып, 
Жан алып качып калыптыр. 
Тайбас өзү кичине, 
Залалы көп жок кишиге, 
Кара сур келген ыраңы, 
Кабыландай сыягы, 
Үч жаш болгон ноопастай, 
Мергендер көрбөй калыптыр, 
Ал жүгүрүп осунуп, 
Атка кирип калыптыр, 
Артынан келген куйрукту2 

Мерген атып салыптыр. 
Терисин сыйрып алыптыр, 
Эмне жандар экен? — деп, 
Баары да таңга калыптыр. 
Азуулары аркаят, 
Соорусу3 кең данкаят. 
Он экн асый өгүздөй4 

Көкүрөгү5 даңкаят. 
Башын көрсө бадырек 
Он беш карыш казандай, 
Аны көргөн айбанат 
Турат экен баса албай. 
Ал ошондой жан экен, 
Азуусу бар канжардай, 
Тырмагынын учунда 
Заар болбт бар экен. 
Терилернн союшуп, 
Тегеректеп конушуп1, 
Аны өлтүрүп алган соң 
Өз эркинче болушуп, 
А күнү анда жатканы, 
Таң саргарып атканы, 
Атып алдык муну — деп, 
Эртеси мерген аттанып, 
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Не да болсо бир зорду 
Өлтүрдүк2 — деп, шаттанып, 
Шымалында тоо жакка 
Жүрүп калышты шо жакка. 
Даңдун 3 аттуу тоо экен, 
Терең капчал коо экен, 
Мындан кийик табабыз, 
Мергендин сөзү шол экен. 
Туура барган жеринде 
Коросондун4, Аспандын 
Кошулушкан жолу экен. 
Аспиян жакка жол тартып, 
Кенжуттан5 чыккан кол экен. 
Мартык балбан дегени, 
Жеке Мартык бийлеген 
Жети миң аскер кол экен. 
Ж о л экиге бөлүнгөн, 
Ж о л боюна караса, 
Калын, аскер көрүнгөн. 
Бул эмне шумдук? — деп, 
Эр Манастан келгени, 
Эки жүз экен мергени, 
Караанын көрүп калың кол, 
Атка минип камданып, 
Кууп калган жери Шол. 
Мылтык октоп1 алышып, 
Качып калды мергендер 
Ат соорусун2 салышып, 
Даңга-даңга-даңга*! —деп, 
Ураан тартып кыйкырып, 
Ошолор келет кубалап. 
Жакын кууп жетерде 
Жарданып тура калышып, 
Жамгыр жааган немедей 
Ок мылтыкка алыщып, 
Алар кууп жөнөлдү, 
Булар качып мергеНдер 
Аспиян көздөй өм$лдү, 
Орто жерде ок тийип, 
Мартыктан адам көп өлдү. 
Качып алар калыптыр, 
Адамдарым өлтүрүп, 
Албай кантяп к о ё м — д е п , 
Мартык балбан баш болуп, 
Артынан түШүп алыптыр. 
Ар бир жёрде турушуп, 
Аянбастан урушуп, 
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Эки жүздөй1 мергени 
Эгем айдап келгени, 

10310 Караңгыда кабылтып 
Кылыч куйрук жандарды 
Кыябы менен бергени, 
Баш терисин, тумшугун2 

Алып жүрсө ошону 
Түшүрбөсө3 колунан, 
Ар канча чөлгө4 кетсе да 
Адашпайт жүргөн жолунан. 
Аскер туруп дагы кууйт 
Эртесинде соңунан. 

10320 Беш жарым күнү качыптыр, 
Мергендер жаман шашыптыр. 
Аспанда жаткан аскерге 
Аман качып барганы. 
Алты миң колун көпсүнүп5 

Артынан кууп алыптыр, 
Ал эки жүз мергенден6 

Жапанбай аттуу бир казак 
Чапкылап колго барыптыр: 
«Кара башыл туусу7 бар, 

10330 Даңгалаган чуусу бар, 
Алты-жети миң экен, 
Аныктап санап билбедик, 
Жол боюнан1 жолугуп2, 
Жоболоңго калдык — деп, 
Жолду3 ката4 төрт күнү 
Тозуп уруш салдык — деп, 
Кутула албай шу жерге 
Качып келип калдык!» — деп, 
Колго кирип барыптыр. 

10340 Акша баатыр баш болуп, 
Абыр-шабыр ат токуп, 
Ат токуса бат токуп, 
Ар тарапка жылгага 
Алты миңден, беш миңден 
Бөлүнүп чыгып чапкылап, 
Жарактары жаркылдап, 
Жети миң аскер жер жайнап, 
Мергенди кууп жеткени. 
Мерген качып көп колго 

10350 Аралашып кеткени. 
Мартык балбан баш болуп, 
Колду көрүп короюп, 
Коркуп турду сороюп. 
Дагалактан келген жол, 
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Кайнап жаткан кандай кол? 
Караанын көрүп Мартык эр 
Кайгырып көрүп туруптур, 
Каапырды кудай уруптур1, 
Урбаганда неткени 

10360 Он эки миң кол алып, 
Ногойлордун Акша кан 
Артына чыгып кеткени. 
Мажик баатыр барыптыр, 
Сегиз миң аскер кол алып, 
Күн батыш жагын алыптыр. 
Күн чыгыш жагын караса, 
Күркүрөгөн2 Кутубий 
Он бир миң аскер кол менен, 
Күн чыгыш жагы жол менен 

10370 Күркүрөп чыгып калыптыр. 
Алты миң сегиз жүз экен, 
Токтолгон жери түз экен. 
Ар тарабын караса 
Найзанын учу жылтылдап, 
Аскердин башы кылкылдап, 
Жер союлуп былкылдап, 
Тегеректеп кол чыкты. 
Аспиянды чабам — деп, жүргөн, 
Мартык балбан бек жүргөн. 

10380 Ы{)ысы жок бу каапыр 
Ырас өлүм табылды, 
Арстан Манас баатырга 
Өзү келип чабылды, 
Туш-тушунда калың кол 
Кенжуттукка3 жабылды. 
Төрт күндөн бери өкүмсүп4, 
Мергенди кууп айдады, 
Бешинчи күндө көрдүңер1 

Өзүнүн шору кайнады, 
10390 Кайнабаса неткени, 

Түрк балдары түк койбой 
Талап алып кеткени. 
Ал заманда эрендер 
Талабына жеткени. 
Жети миңдей аскерден 
Аты-тонун алганы, 
Ата-атанын уулуна 
Үлөштүрүп2 салганы. 
Кенжуттуктун3 балбаны 

10400 Колго түшүп калганы. 
Келмеге тилин келтирип, 
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Мусулман болбойм4 дегенднн 
Кесип башын, өлтүрүп, 
Олжону алар алганы. 
Оболку5 күнү көрдүңүз6 

Төрт жүз он төрт төө менен, 
Эшек, качыр бир канча, 
Токсон эки жөө' менен, 
Алтын, күмүш бул менен 

10410 Ажыбай менен Кутунай 
Азар түмөн мал менен 
Алып барган көрдүңүз, 
Кенжуттан1 барган жети миң 
Мартык баатыр2 баш кылып, 
Олжо кылып бөлдүңүз3. 
Төрт жүз миң аскер кол эле, 
Жана андан ашыгы 
Элүү миңи бар эле, 
Баарысына баш болгон 

10420 Баатыр Манас кан эле, 
Ошондо Манас 
Жыйырма жашта бала эле. 
Аларды таштап салыңыз, 
Айкөл Манас каныңыз, 
Аттанып кеткен алтоо4 бар, 
Кабарын угуп алыңыз. 
Кол ушу жерге жатканы, 
Мергендер кийик атканы 
Таамай он бир күн болду, 

10430 Токтотуп коюп көп колду 
Казактардын Көкчөсү,5 

Кан Кыпчактын Үрбүсү6 

Эштектердин Жамгырчы, 
Эрдин бнри Бакай бар, 
Жакыптын уулу жаш Манас, 
Жатып калган көп алаш, 
Баштап алып Кодоңчал, 
Түшчүлүккө7 барыптыр, 
Түшкө чейин жол жүрүп8, 

10440 Айланасы тең талаа 
Арал болгон бир тоону 
Алар көрүп алыптыр. 
Ат болушка1 салыптыр, 
Эртеси жок кечинде, 
Дигер* жакын кезинде 
Чыкты тоонун башына, 
Өңкөй баатыр ээрчиген 
Эр Манастын кашына. 
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Булгаарыга каптаткан, 
10450 Бурамалуу каркыттан2, 

Оозуна жакут орноткон, 
Алты имерип толготкон3, 
Урумдан4 кылып алдырган, 
Узак жолго салдырган, 
Айкожодон5 алыптыр, 
Алтын ооз дүрбүнү6 

Манас көзгө салыптыр. 
Шашкеликке* караса 
Карарып жаткан багы бар, 

10460" Калдайып жаткан тамы бар, 
Түнөрүп7 жаткан багы бар, 
Дүнкүйүп8 жаткан шаары бар, 
Кулак уккан, көз көргөн 
Сонундардын9 баары бар, 
Дүбүрө10 деген каны бар, 
Дүбүрөнүң11 колунда 
Алты айлык жерден иш билген 
Төрт аяры дагы бар. 
Башкы жагы Кашкарды, 

10470 Басып өтүп Маңгунтту, 
Саңыроо жолду салды — деп, 
Адам жүрбөс жолдорду1 

Ашып2 өтүп алды — деп, 
Сермуз, шаар Курушту 
Эч ким салбай урушту, 
Дагалакта Кырмузду3 

Салдырбастан урушту 
Тапатаза алды — деп, 
Даңгуу жакка бет алып, 

10480 Кошун келип калды — деп, 
Көйүш, Бөгүш, Сагуш 
Такта Кыяр аяры 
Ар качан жоонун4 жолунда 
Боло турган даяры 
Төрт аяры билиптир, 
Капкасына канынын 
Камсыгышып кириптир. 
Даңгуу деген журт эле, 
Бүтүн кытай уруктун5 

10490 Ачуу келсе тойгузган 
Берекелүү куту эле. 
Кудай кылып чокунган6 

Мисбуруш деген буту эле. 
Бийиктиги бутунун1 

Киши бою жарым кез, 
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Тула бою карк алтын, 
Тырмактары сары жез, 
Көзү көөхар, акак тиш, 
Көрсөң сонун кандай иш! 
Бул аярлар чогулуп, 
Бутка кирди чокунуп. 
Өздөрүнчө2 өңкөңдөп3, 
Келди душман мында—деп4 , 
Алтай тоону жердеген, 
Адам уулу женбеген, 
Аты Манас эр деген, 
Уругу түрктүн уулу — дейт, 
Байгур уулу биригип 
Бадыша кылган муну — дейт, 
Нөкөрү жалаң кырк — дейт, 
Өзгө колу жок ко — дейт. 
Даңгытка колун тартты — деп, 
Ойлосок5 иш катуу — деп, 
Аспиян суунун боюна 
Келгени төрт күн болду — деп, 
Аскерине ай талаа 
Аспияндын бою толду — деп, 
Аңдал бүгүн биздерге 
Акыр заман болду — деп, 
Бутка кирип муңканып, 
Булар айтып турганы. 
Буту болуп сөз берип, 
Шайтанды кудай урганы: 
«Ыраазымын калкым—дейт, 
Эртелеп кабар салдың — дейт, 
Бекер турбай бу жерге 
Дүбүрөгө1 барыңар, 
Дүрбөтүп2 кабар салыңар. 
Балбан жыйып, кол жыйып, 
Бачымыраак барыңар. 
Беш жолдошу кашында, 
Манасы бар башында, 
Орток тоого чыккандыр. 
Ыраакка көзүн салар — деп, 
Алмалуу3 тоого барар — деп, 
Тоодо жаткан эл байын 
Тополоңго4 салар — деп, 
Жылкы айдаган байлар көп, 
Жылас кылып салар — деп, 
Калкым кайрат кылбасаң, 
Капылетке калсаң бекер — деп, 
Калк жыйылып камдансаң, 

www.bizdin.kg



Таалайын. колго жетер — деп, 
Бар — деди — Дүбүр5 каныныз, 
Кубансын сендер жаныңыз, 
Бадышаңыз Дүбүргө6 

Бачымыраак барыңыз!» 
Муну айтып лаанат* 
Бутка шайтан турганы, 

10550 Буйрук айтты кудай — деп, 
Каапырды кудай урганы. 
Төрт аяры бүгүлүп5, 
Дүбүрө бааша үстүнө 
Аярлар кирди жүгүрүп, 
Анталап кирди аярлар, 
Айта турган сөзү бар. 
Оозуна таш, топурак, 
Канына кирдн топурап2, 
Кайгырышып чуркурап: 

10560 «Кудайга бүгүн бардык — дейт, 
Куп сүйлөшүп алдык — дейт, 
Сөзүн угуп кандык — дейт, 
Келди Манас кол менен, 
Кол бийлеген зор менен, 
Дагалактан аттанып, 
Биябанда жол менен. 
Ыраактаса Ымалай 
Жүрсө3 барар тоосуна4, 
Такат берер адам жок 

10570 Мусулмандын жоосуна5, 
Кудайыбыз айтты — деп, 
Таш, топурак оозуна, 
Ымалайды жердеген, 
Ыксыз калын эл деген, 
Күткөнү6 түрлүү мал деген, 
Ар жагы Моют7 көл деген, 
Күн чыгыш жагы Сура тоо, 
Малынып барган дайрага, 
Жери ысык чөл деген, 

10580 Сура тоо уруш салат — деп, 
Аякка өтсө1 айланып, 
Каканчындын Бээжини 
Төрт айлык жолдо калат — деп, 
Ачууланса бу Манас 
Ымалайдын ар жагы 
Мисирдин жолун алат — деп, 
Элине кабар салат —деп, 
Түрк уулу деген кыйын жоо, 
Түгүн2 койбой алат — деп, 
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10590 Алып койсо бу жакты3 

Түбү жүрүп айланып, 
Түп Бээжинге уруш салат — деп, 
Жаалданса бу Манас 
Саренжи журтун сапырып, 
Үч айчылык жолдо бар 
Ындыстан журтун жапырып, 
Кылымга салат кыйынды, 
Калкка салат каранды, 
Как ушу күнү кудайдан 

10600 Кабар бизге таралды, 
Кызыталак бул Манас 
Кытай үчүн жаралды, 
Камданбасак бачымдап 
Калкың көрөт залалды!» 
Аярдан кабар алганы, 
Алиги жерден Дүбүр кан 
Айгайды бийик салганы, 
Ачуусу келип калганы: 
«Манас деген ким экен? 

10610 Мага келип катылчу1 

Кайдан чыккан жинди экен? 
Ажалы жеткен жан келер, 
Аскер алып, кан келер 
Аман бирин кайтарсам 
Анда менин курганым, 
Аяр десе апкаарып, 
Айтып кепти турганын. 
Өкүмөттүү кан келер, 
Кан келсе да бу жерге2 

10620 Өлө турган жан келер. 
Ымалайда Кайып бар, 
Аз болгондо айлана 
Алтымыш миң калкы бар. 
Лоп дайранын четинде 
Ойротту бузчу балбандан 
Отуз миң бар нээтимде. 
Отуз сың* келчү таштарды 
Ойной3 турган бөкөлөр4, 
Кырк сың келчү таштарды 

10630 Кыймылдаткан балбан бар. 
Урунарга5 тоо таппай, 
Урушарга жоо таппай, 
Бууругуп1 жаткан баатырлар 
Бу күндө көрсөң менде бар. 
Алтымыш чыңжыр арканга 
Аяк, колун байлаган, 
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Ачуусуна2 чыдабай 
Айнектей көзү жайнаган, 
Кышкы кирген буурадай 

10640 Кычырдап тишин чайнаган, 
Кынжы менен байлаган 
Кыйындардан кыйла бар. 
Сан жеткис сардал журтум бар, 
Аяр деп койсо апкаарып 
Мынча3 коркуп турдунар!»4 

Ачууланды Дүбүрү5, 
Аярларды бүлдүрдү6. 
«Андай болсо турбастан 
Байлап койгон балбандан, 

10650 Урушарга жоо таппай 
Балакетке салгандан 
Он беш балбан ал — деди, 
Орток тоого бет алып, 
Осунуп жөнөп кал — деди, 
Ой-талаа, чөл-биябан7, 
Дагалак жолун чал — деди. 
Күн батышы Жазийра, 
Даңгу деген бир тоо бар, 
Анын жолун чардаңар. 

10660 Ындыстан1 барар ашуунун2 

Адашпай жолун ошонун 
Барып жолун чал — деди, 
Айтар сөзүм силерге 
Ордонун3 он беш балбанын 
Көтөрө4 албайт мал —деди, 
Кырк төрт бакма билим бар, 
Бу сөзүмдү билип ал, 
Билдин билер тили бар, 
Тилмечине бар — деди, 

10670 Ылдам кабар салсын —деп, 
Баң дегенин жиберди, 
Барып кабар бер —деди, 
Билден он беш чыгарып5, 
Кайгырбасын эл — деди. 
Кан балбанды баш кылып 
Он беш балбан бер — деди. 
Он беш балбан чыгарып 
Дүбүрө6 кылды жарлыкты, 
Дүнүйөнүн жүзүнө 

10680 Кылайын—деди, тарлыкты. 
Муну айтты да Дүбүрө 
Ордунан турду октолуп7, 
Олтура албай токтолуп. 
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Мисбурушка кирейин, 
Не билдирет кудайым, 
Сөзүн сурап билейин. 
Муну ойлонуп Дүбүрө 
Оң жагында канынын 
Он эки мыкты дуу-ду бар, 
Сол жагында канынын 
Жыйырма эки экен чыйтайы*, 
Аркасында басканы 
Алтымыш экен жаң-жуңу. 
Алар чыгып ордодон1 

Жөнөгөндө2 Мисбурга 
Ааламды бузду даң-дуңу3. 
Керней-сурнай тарттырып, 
Сөөлөтүн журттан арттырып, 
Дап*, чилмерден*4 кактырып, 
Аскеринин баарысын 
Мисбуруш жакка бактырып, 
Барабан, добул5 күңгүрөп6, 
Баары жүрүп дүңгүрөп, 
Он эки миң кол менен, 
Мисбуруш жакка жол менен 
Бутка кирди баарысы. 
Чогулуп кирген көпчүлүк7 

Чокунушуп" калышты. 
Курчап-курчап турганы, 
Мындан артык болорбу9, 
Каапырды кудай урганы, 
Он эки миң аскери 
Атын уккан,10 көрбөгөн, 
Ачып ага кирбеген, 
Анын кандай экенин 
Аңдап алар билбеген. 
Көрө элек чыйтай дагы бар, 
Көңкү барып чуркурап, 
Кудай деген чагы бар. 
Көргөн экен дуу-дулар, 
Көнүк экен ушулар. 
Калдайдан канча көрө элек, 
Жаң-жуңдар жакын келе элек. 
Он эки миң аскери 
Бир|1н бири бас — деди. 
Айланасын караса 
Алты миң кулач коргону, 
Ичи темир, тышы таш, 
Дүбүрө11 каны журтка баш. 
Кудай жакка караган, 
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Усталар12 иштеп жараган, 
Коргондун13 ички бетинде, 
Алтындан накыш* ойдурган14, 
Күмүштөн безеп* койдурган15 

Лайла малуу*16 — деп, 
Өзүнчө17 айткан келме кеп. 
Он сөзүнүн ортодо18 

Оюу-жазуум анда 1 9 —деп. 
Зумураттан сызыгы, 

10740 Шондой зкен кызыгы. 
Капкасын көрсөн карк алтын, 
Кудаймын — деп, азезил 
Куп азгырган журт-калкын, 
Жай саратан күнүндө20 

Согуп турат жел салкын. 
Мээ21 кайнаган ысыкта, 
Бок кайнаган сасыкта 
А коргонго22 кирген жан 
Салкын турат жел согуп, 

10750 Басылбайт суук жел болуп. 
Жыпарлаган баарысын, 
Мурунуна1 келген ис 
Адамдын үшүн2 алышын, 
Туш-тушунан жел согуп 
Бекер дебей чын билгин 
Бехуш3 болуп калышын4. 
Калмакта5 дубакөйү6 бар, 
Кешмирликтен7 келтирген 
Кезетү деген эри бар. 

10760 Кезетүдөн8 үйрөнгөн9, 
Кечкөө деген журтунан 
Дубакан1 0 канча эли бар, 
Ысык чилде11 жай күнү12 

* Мант* кылып аны байлаган, 
Басылбаган жели бар, 
Кыштын кыран чилдеде 
Жай чилдедей кармаган, 
Адам кирсе камыгып, 
Абадан13 тарткан деми бар, 

10770 Жайы-кышын тең кылган, 
Алтымыш миң кулач коргону, 
Айланасын кең кылган. 
Эгер мусулман уулу көрсө да 
Алда кандай бул иш? — деп, 
Адамдын башын тел кылган. 
Бийиктиги коргондун 
Билимдүүлөр1 койгону2, 
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Элүү кулач бийиги, 
Эки кулач эни бар, 

10780 Ага жакын бара албай, 
Кудайдын үйү3 ушу — деп, 
Куп табынган эли бар. 
Жай күнүндө басылбас, 
Сыдырым соккон жели бар. 
Кыш күнүндө басылбас, 
Кызытып турган деми бар. 
Айтып болдук орунун4, 
Буткананын борумун5, 
Дүбүрө канга эми бар. 

10790 Бутка кирди кудай—деп, 
Андап көргүн калайык 
Аңгемелүү кеби бар. 
Он эки миң кол менен, 
Баң-баң, дуу-ду зор менен, 
Дарбазасын ачышйп, 
Сары алтындан дилдени 
Табак менен чачышып, 
Даңгыр-дүңгүр6 дуу кылып, 
Жүгүнүшүп басышып, 

10800 Бутуна булар барганы 
«Буйрук айткын кудай!» — деп, 
Буркурап ыйлап калганы. 
Бетин жууду7 жаштары, 
Беш айдашкан к...той 
Төмөндөдү1 баштары. 
«Куруш шаар, Сермузду2 

Койбой аны алды — деп, 
Коркпой турган бир душман 
Бизге келип калды — деп, 

10810 Колдобосон3 өзүң — дейт, 
Коркуп айткан сөзүм — дейт; 
Арга сенден болбосо, 
Акыл бизден кетти — деп, 
Алчуу душман жетти — деп, 
Жардам сенден болбосо, 
Жайыбыз бизднн4 кетти — деп, 
Жаман душман жетти!» -г- деп, 
Өбөктөшүп5 жүгүнүп, 
Өңкөй каапыр бүгүлүп, 

10820 Минтип сурап турады. 
Азгырып жүргөн буларды 
Азезилдин өзү бар, 
Алты миң шайтан чогулуп, 
Айта турган сөзү бар. 
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Анын кеби курусун, 
Аңдап көргүн мунусун. 
Алда6 таала жараткан 
Алардын кылып айтканын, 
Азезилдин эркине 

10830 Коё берип турушун!?7 

Алтын, күмүш бут кылып, 
Ак коргоошун кут* кылып, 
Кудай деп жардам тилеген, 
Куп азганын билбеген. 
Акылы жетпейт колдоого1 

Алтын, күмүш, темир — деп, 
Атын коюп Мисбуруш2, 
Аа сыйынып теңир — деп, 
Дүнүйө малы чак келгис 

10840 Асылдын баарын аа чаптап, 
Азезид жүрөт мазактап, 
Баарын жерге жуткуруп3, 
Не4 жибербейт казаптап. 
Азгырганы азезил, 
Ак тааланын душманы. 
Осасил5 деген сүрөөдө6 

Аяты бар анык бил! 
Темирди коюп, теңир — деп, 
Каапырды кудай урарбы? 

10850 Кадыр Алда зулжалал* 
Азыр аны жок кылса, 
Күчү келбей турабы. 
Бейлине коюп, бендем7 — деп, 
Күнөөкөр8 болгон шайтанга 
Күлдү журтун азгыртып, 
Коё берген оюна. 
Көрдүңөрбү9 кытайдын 
Кылып тургаң жоругун10, 
Азгырганы азезил, 

10860 Анын кирген жолуна. 
Азезил келип кеп айтат 
Курчаган Дүбүр колуна: 
«Жараттым мыктап баарыңды^ 
Сал душманга каарыңды11 

Өлгөнүң12 болсо чыгарам 
Жаннатыма* жаныңды13. 

, Жаннат бейиш менде — дейт, 
Жакындаган душмандан 
Жаныңды аяп келбе — дейт. 

10870 Өлгөн болсоң чантуудан* 
Учмакты көздөй учасың, 
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Жеке бир-бир башыңар 
Жетимиш нурдун кызынан 
Тандап-тандап кучасың. 
Нур кыздары мында жок, 
Уксаңар журтум менден жооп: 
Бул дүнүйө жүзүнө 
Чыгарып ийсем бирөөнү 
Бехуш и болуп бенделер15, 

10880 Бери болсо беш жылы 
Аш-тамакты иче албай, 
Ашык болуп сенделер. 
Акылынан тануучу16, 
Бул жалгандын жүзүнө17 

Көзү түшсө18 түсүнө19 

Жалгызы калбайт жандардан, 
Акыл калбайт адамдан, 
Эси калбайт элиңден, 
Шондой нурдун кызынан 

10890 Жетимнштен берилген. 
Кийгенине көз жетпейт, 
Жалгандагы жансыздар 
Айткан менен сөз жетпейт. 
Ат ордуна мингени 
Алты канат1 бурагы*, 
Аткан огуң2 ал аттан 
Күлүгүрөөк3 турабы?! 
Оозуң4 ачсаң түшүрөм5 

Дүнүйө жемиш тептегиз 
10900 Лазаттуу* буларды. 

Көзүн көргөн канаттуу6 

Каалагандын баары анда, 
Как ошону жесем — деп, 
Көңүлүңө7 барганда 
Азыр келет оозуңа, 
Колуң менен албайсың, 
Ошо жалган дүйнөдөн 
Ууштап оозго салбайсың, 
Угуңар журтум, кандайсың!? 

10910 Аш-тамагың бул болот8, 
Атың бурак кур болот, 
Алганың сулуу нур болот. 
Алды өлүмдөн качпа — деп, 
Арзып келген душманга 
Аябай калба башта —деп, 
Наалыбагын калайык, 
Акылыңдан шашпа — деп, 
Мен жараттым Манасты, 
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Бекер кыргын кылмакка 
10920 Мен айдадым алашты. 

Күчүм менен келтирем, 
Келгендерин өлтүрөм. 
Себебин кылам сиздерден, 
Бенделиктен биле албай, 
Мисбуруш кылып салды — деп, 
Түк да1 көрбөйт биздерден. 
Кыргын болгон түрк уулун 
Кыйып жанын аламын, 
Кызыл отко саламын. 

10930 Оттон2 болгон жылан бар, 
Ошондой каар кылган бар, 
Бөйөн3, чаян, кара курт, 
Мусулман деген душман4 журт, 
Тозогума5 кирер — деп, 
Мисбуруш кудайлыгымды 
Мына ошондо билер — деп, 
Өлөм6 — деп коркуп токтолбой 
Урушунар7 снлер — деп, 
Мусулман өлсө8 тозокто9, 

10940 Дангыт журту10 кырылса, 
Бейишке кирип озот11 ко, 
Кайгырбагын калкым — деп, 
Кан Дүбүрүн12 баш болуп, 
Камыккандай салтың» — деп, 
Бул13 азгырган азезил, 
Али да каапыр ошондой 
Мусулман уулу муну бил. 
Бу дүнүйө жалганда 
Барды, жокту1 көп сүйлөп2, 

10950 Балаага салды кызыл тил. 
Магшардын3 күнү кыйын дейт, 
Эрким менен жазбадым, 
Эгем таалам өзүң бил. 
Көз жетпейт4 сенин көркүңө5, 
Алтын, күмүш бут кылып, 
Атап коюп Мисбуруш, 
Кудайым —деп, жалынган 
Каапырды койдуң6 эркине. 
Суу агыздың, тоо кылдың, 

10960 Каапыр менен мусулман 
Динин бөлүп, жоо кылдын, 
Кай бирөөнүн7 дарты бар, 
Кай бирөөнү соо кылдың. 
Атың кудай, өзүң жок, 
Байгамбардан8 башкага 
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Маалим эткен еезүң жок. 
Жараттың арыш* ааламды, 
Көрсү Лавих9 каламды*. 
Көрүнбөй туруп колдойсуң10, 
Кандай турат кулум — деп, 
Капилетте болбойсуң11. 
Артыкча кенен экенсиң, 
Азгырчуусу12 азезил, 
Азган Дүбүр каапырды 
Не жок кылып койбойсуң?1 

Бенде кылдың, жараттың, 
Бердиң эркин өзүнө, 
Бейнш менен тозокту2 

Бендем муну көргүн — деп, 
Азыр жүргөн адамга 
Көргөзбөйсүң3 көзүнө, 
Айтса адамдар болбоду 
Аят, адис сөзүнө. 
Кең экенсиң — дайрасың, 
Барча жанга баанасың, 
Бар дүйнөнү жараткан 
Өзүң кадыр даанасың! 
Айткан акын Сагымбай, 
Акыры магшар күнүндө4 

Аргам менин табылбай, 
Азиретке калбайын! 
Атыңды атап бар кудай 
Акыры мында зарлайын! 
Айткан сөздү унутуп5, 
Азыр таштап салбайын, 
Арстан Манас баатырдын 
Аңгемеси дагы бар, 
Жомогунан6 калбайын! 
Дүбүр аттуу каньщыз, 
Дүмөгүн7 угуп алыңыз, 
Кудайыңдан кеп угуп, 
Куп сүйүнүп8 калдыңыз. 
Бутунангкепти2 угушту3, 
Бузуучудай4 дүйнөнү5, 
Чокунушуп6 чыгышты. 
Үркөрбоо деген замбирек, 
Үрпөңдөштү7 бадирек, 
Алты билге сүйрөтүп8, 
Билдин тилин билчүүлөр9, 
Алып жүрөт үйретүп10. 
Он эки апа* дарыны, 
Ага11 салды баарыны, 
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Өлчөй12 турган неме жок. 
Он эки канат боз үйдөй 
Ага салар огу бар. 
Отуз балбан жылдырып, 
Оозуна барганы, 
Окту куюп салганы. 
Өнөр менен алдырган 
Үкек деген жыгач бар. 
Бир дөбөнүн13 жонундай14, 
Өлчөп өзүн биле бер, 
Аз эле ичке дегени 
Жоон карагай онундай15. 
Сүмбө16 кылып алдырды, 
Түртүп17 барып салдырды, 
Ордокана казына 
Отуз миң аркан алдырды, 
Он жүз чынар терекке 
Абыдан чырмап таңдырды. 
Алыс качты аскери, 
Алты жүз аркан учунан1 

Амал менен от берди. 
Аңтарыла жастады, 
Даңгыттын шаары солк деди. 
Күн күркүрөп басылды, 
Шашкеде аткан замбирек, 
Түштө2 туман ачылды, 
Жер дүңгүрөп басылды. 
Жердин көбү казылды, 
Уйкудагы жаткандар 
Умаштай көзү ачылды, 
Эски коргон тамдардан 
Немеси койбой чачылды. 
Балада жүрөк3 калбады, 
Бакырып барып ыйлашып, 
Ата-энесин кармады. 
Ит улуду чуркурап, 
Төө боздоду4, буркурап, 
Уй мөөрөдү5 дүңгүрөп, 
Кой маарады күңгүрөп6, 
Качыр, эшек акырды, 
Жайыттан тоок7 чакырды. 
Ал9 Дүбүрдүн8 тушунда 
Ойлоп көргүн ушуңда 
Отуз Шаар бар экен, 
Ортодогу10 атагы 
Дукан деген кайаа экен, 
Ортодо Лоптун11 көлү бар, 
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11080 

11060 Ар тарабы талаа экен, 
Күн жүрүштүн12 жагында 
Күлдү журту бар экен. 
Көлгө кирген — дайрага, 
Тоо, жыгачтуу жер болгон, 
Токой-ормон*1 чер болгон, 
Арасында айчылык 
Аштык айдап, мал багар 
Азыноо2 деген жер болгон. 
Азыноону3 жердеген 
Дука4 калмак эл болгон. 
Күн батыш жагы Баймыноо5, 
Үзүлбөгөн6 бу бир тоо. 
Ар жагы менен бер жагы, 
Баары калмак динге жоо7. 
Ар жагы менен бер жагы 
Баары калмак жоо болгон, 
Башын уксан, Сура тоо8 

Барып болбойт бенде боо9. 
Ажыдаар бар, шери бар, 
Керик*1" тууган жери бар, 
Жабыр баян* жандар бар. 
Адам көрсө куткарбас 
Алаткак деген заңгар бар, 
Албан түрлүү кезенде, 
Адамды жечүү11 жандар бар. 
Андан жүрсө түштүккө 
Талуу12 деген талаа бар, 
Ал талаанын четинде 
Канабил деген калаа бар. 
Андан өтүп барганда 
Теңир-Ноор13 көлү бар. 
Андан өтсөң жол менен 
Күн батышы жагында 
Көбү-Шаму1 чөлү бар, 
Күн чыгышка бет алсаң, 
Көңкү кытай эли бар. 
Көрбөдүк2 аны көз менен, 
Көбүңө айтам сөз менен, 
Үч ай жарым жүрөсүз3, 
Ат жүрбөгөн жолдор4 бар. 
Аппак кебер шорлор5 бар, 
Таяк тийсе тайгылат, 
Жоготуучу6 жерлер бар, 
Чоң Бээжин деп аталат, 
Дуңша кытай элдер бар. 
Калкы угулат Каканчын, 

11090 

11100 

•252 

www.bizdin.kg



Байкасаңар Бакбурчун, 
Бар кудайым каапырдын 
Арбыткан экен көп журтун. 

11110 Аягын уктуң Ымалай, 
Арасы айлык — бнр далай. 
Башын уксаң Сура тоо, 
Башы көлгө7 малынган, 
Жети күндүк бер жакта 
Жернне аштык салынган. 
Тоодогусу8 мал сактап, 
Жети күндүк жердеги 
Мал өстүрүп9, эт кылат, 
Жемиш менен жан сактап. 

11120 Замбирек үнү күркүрөп 
Үч күндүк жерге угулду, 
Тамдын баары силкинип, 
Мордун1 учу жыгылды, 
Дукан калаа журтунун2 

Жүрөк оозго тыгылды. 
Эмине балаа болду? —деп, 
Түмөн3-түмөн аскери 
Туш-тушунан4 жыйылды. 
Көпкөк темир кийинген 

11130 Көсөм баатыр жөнөлдү5. 
Күрсүлөрүн күүлөгөн 
Күчтүүлөрү жөнөлдү. 
Барскандары бир үйдөй 
Балбандары жөнөлдү. 
Дүбүр бааша үстүнө 
Түмөн6 аскер жыйылды, 
Түгөнгүрүң дин билбейт, 
Лаанатка сыйынды, 
Төрт аяры баш болуп, 

11140 Төрө Манас баатырга 
Көргөзөм7 деп кыйынды. 
Он беш балбан дөө менен, 
Он миң аскер жөө менен, 
Он беш билге мингизип, 
Бил үйрөткөн8 тилчилер 
Минтип жолго киргизип, 
Ортолууга бет алып, 
Алар жолго салыптыр. 
Тоого чыгып таянып, 

11150 Токтолуп Манас жай алып, 
Муруттарын таранып9, 
Булар турган бу жерде 
Эки жагын каранып. 
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Карап турган чагында 
Күн чыгыш жагы жанында 
Төрт жарым кез к^наты, 
Төөгө1 окшогон аягы, 
Кере кулач2 мойну бар, 
Көрсөң сонун ойну бар, 

11160 Деңгенедей башы бар, 
Эмчегнне төгүлгөн3 

Жаркыраган чачы бар. 
Туурдуктай4 куйругу, 
Мурун болгон көрдүңүз 
Дүбүр кандын буйругу, 
Төрт аярдын башчысы 
Дүбүрдүн көөнүн басчуусу5 

Соноң6 аяр дегени 
Тоодо олтурган алтоонун7 

11170 Жанына жетип келгени. 
Келди, конду бир башка, 
Кере бута булардан 
Ыраак конду8 бир ташка. 
Чоң экен го кушу — деп, 
Сонун экен ушу — деп, 
Атып аны алууга 
Абыдан көрүп канууга, 
Арстан Манас баатыры 
Атайын деп акыры 

11180 Атып алып аңгарып, 
Көрмөк үчүн1 акылы. 
Коросон*2 оттук*3 алганы, 
Кой боорундай куу* кармап, 
Балык кулак таш кармап, 
Барпыратма куу кармап, 
Чак дедире чакканы. 
От куусуна байланды, 
Ошо кушту4 эр Манас 
Атайын деп ойлонду5. 

11190 Бетине мылтык алганы, 
Маша ирмээрде неме жок, 
Орду куру калганы. 
Аны көрүп эр Манас 
Атарда кайда кетти? — деп, 
Ант урган кушка нетти? — деп, 
Калары жок аянып, 
Аккелте мылтык таянып, 
Көрмөк6 үчүн көкжалың 
Көлпүгүп7 басып барыптыр, 

11200 Көзгө илинер жери жок 
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Көк түтүн болуп калыптыр. 
Алда кандай каапыр — деп, 
Аярлары бар белем, 
Аңдайынчы акыр — деп, 
Жакын конгон8 кара куш 
Көрүнбөй калды такыр — деп, 
Жамгырчы менен Көкчөгө9 

Жайын айтып салганы, 
Жанындагы эр Бакай 

11210' Башчы Кодоң чалынан 
Баянын сурай калганы. 
Карыя Кодоң кеп айтат! 
«Каныкмын буга — деп, айтат. 
Каапырда Дүбүр кан деген, 
Калаасы Дукан шаар деген, 
Төгөрөктөн1 тил алган 
Төрт аяры бар деген. 
Эң кыйыны Соноң — деп, 
Аяр жеңип эч жерде 

11220 Өтүнө албайт андан — деп. 
Акыры каапыр ал Соноң 
Кубулуп2 алып куш болуп 

— Келсе келип калган» — деп, 
Кодоң чал айта салганы. 
Айтып оозун жыйганча, 
Аны-муну кылганча 
Он беш бил минген балбаны, 
Он миң аскер кол менен 
Алар жетип барганы. 

11230; Он миң аскер кол барып, 
Ортого курчап алганы. 
Жаян 3 аттуу балбаны 
Ж а л а ң күрсү4 колунда, 
Жан тургусуз5 жолунда, 
Билди минип күркүрөп, 
Көргөндүн бою дүркүрөп, 
Алачык үйдөй башы бар, 
Комдонгон иттей кашы бар, 
Жаңы отуз төрт жашы бар, 

112401 Аргамжыдай чубалган 
Айдар1 тулум2 чачы бар. 
Мингени билдин балбаны, 
Миңиң да болсоң койбойм! — деп, 
Минтип келип калганы. 
Ажалы кууп айдаган, 
Абыдан шоруң кайнаган 
Ким зкениң билейин, 
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Ким да болсон өлөрсүң, 
Лаайламдан тилейин. 

11250 Даңгудан бөлөк3 эл барбы? 
Дукандан бөлөк4 жер барбы? 
Менин атым Жаян дээр 
Жаяндан бөлөк эр барбы? 
Келериң барбы мага — деп, 
Кең дүнуйө тар кылып, 

" Кете турган жолуңду5 

Көргөзөйүн6 сага — деп. 
Акылыңдан жаңылып, 
Акыры мында келипсиң 

11260 Ажалыңды сагынып, 
Кайсы ажалың жеткени 
Ылдам кел — деп,— камынып!» 
Күркүрөшү7 күн болуп, 
Акырганда каапырдын 
Сары аюунун8 түсүндөй9 

Бети, оозу жүн болуп, 
Ооздон оту буркурап, 
Көздөн жалын шыркырап, 
Билге салып камчыны, 

11270 «Бириңди да койбойм!»—деп, 
Минтип чыкты качырып. 
Көрдү Манас баатыры, 
«К®п сүйлөдү каапыр — деп, 
Көрөйүн муну акыр!» — деп, 
Жарагын белге чалынып, 
Жаратканга жалынып, 
Азирет Аалы* шерлердин, 
Шейит кеткен эрлердин 
Арбагына сыйынып1, 

11280 Ак күбө2 тонду кийинип, 
Аккула оңдоп токунуп, 
Аят ыйман* келмесин* 
Айтып-айтып окунуп, 
Аккула атка мингейи, 
«Алда!» — деп, жолго киргени. 
Бата берди баарысы, 
Башчы Кодоң карысы. 
Аккула камчы салганы, 
Акырган бойдон эр Манас 

11290 Жөнөп жүрүп калганы, 
Көкжал эрди көргөндө 
Көт жагынан жаасын 
Моюнунан3 алганы. 
Арбак урган Дукандын 
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Жаян 4 деген балбаны 
Жааны колуна алганы, 
Оройпого* чалганы. 
Октун5 түбү сары жез, 
Узундугу жаасынын 

11300 Аз болгондо отуз кез, 
Жоондугу1 бир кучак, 
Ок учуна2 кадалган 
Албарс болот курч бычак. 
Саадагын кестеп алганы, 
Ж а н аёочу3 эр беле 
Сандыргалуу эр Манас 
Сабаган бойдон барганы. 
Атайын деп Манасты 
Каршысына келгени. 
Ок узуну4 үч кулач, 
Оңдурбаймын5 дегени. 
«Арманың калбай аткын! —деп, 
Айтып баатыр мындай кеп, 
Жакын жетип калганы6. 
Жаалданып бул каапыр, 
Жаанын огун салганы. 
Түркүктөй7 болгон огунан8 

Түк көрүнбөй калганы, 
Ок тартарда каапырга 
Болоттон кылган калканды, 
Боо9 танабы колунда, 
Боорго10 калкан жеткени. 
Каапырдын аткан бул огу 
Калканга катуу тийгенде 
Калканынан түк калбай 
Быркыранып кеткени. 
Мыктуу Жаян балбандын 
Күчү эмей неткени, 
Солк эткен бойдон эр Манас, 
Астындагы Кула аттын 
Соорусуна жеткени. 
Талкалап өтүп калканды, 
Алтымыш кабат ак күбө 
Сардабы тонго1 өткөнү. 
Темир соот, чарайна 
Бата түшүп учунча2, 
Каапырдын огу токтолду3, 
Илгери минип ээрине, 
Баатыр Манас октолду. 

11340 Атыш андай эмес, мындай — деп, 
Аккелте алып октоду4. 
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Алыскы, жуук айныбас, 
Ыраакы, жакын ылгабас, 
Ортосу болот, оозу албарс, 
Түтүнү туман, түбү Ыспан5, 
Кароолу тажаал, огу ажал, 
Асынып жүрсө Аккелте, 
Ачууланса замбирек, 
Алыска атса койчагыр* 

11350 Акырын атса очогор , 
Айкожо берген Аккелте, 
Ача маша, көк милте*, 
Алды баатыр бетине. 
Алда таала7 колдо — деп, 
Алган экен нээтине. 
Сакал ээк8 мойну — деп, 
Түгөнсүн9 кулдун10 ойну — деп, 
Баатырың маша нрмеди. 
Чоргодой болгон көк милте 

11360 Казанчыкка киргени. 
Ооз оту жарк этип, 
Мылтык үнү тарс этип, 
Аккелте огу жетиптир, 
Башын жулуп кетиптир11. 
Денеси калды, башы жок, 
Кай кеткени билинбей, 
Кайып болду аткан ок. 
Бил үстүндө заңкайып, 
Минген бойдон даңкайып, 

11370 Эки ийини көрүнүп, 
Баш денеден бөлүнүп, 
Каны суудай төгүлүп, 
Бил үстүндө тим турду. 
Наадан бил неге баспайт! — деп, 
Арстан Манас баатыры 
Найза менен качырды, 
Билди көзгө бир урду, 
Бил качты да, мүңкүдү,12 

Шаарды көздөй жөңкүдү13. 
11380 Бил бурулду14 калк этип, 

Бир тоо бүтүн көчкөндөй15 

Жаян балбан кулады, 
Бил үстүнөн жалп этип. 
Аны көрүп эр Манас 
Бура тартып калганы, 
Шоркураган16 канына 
Аккелте оозун малганы, 
Кандап алып мылтыкты, 
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Кайра тартып калганы. 
Камбыл аттуу балбаны, 
Качырган бойдон Манаска 
Камбыл дөө каршы барганы. 
«Кайра тарткын, баатыр!» — деп, 
Эр Эштек айгай салганы. 
Не болуп кеткен экен —деп1 , 
Эр Манас артын ка1рады. 
Күңгүрөгөн2 били бар, 
Жоо көргөндө токтолбой, 
Мурунтадан жини бар, 
Качырыптыр жана да 
Каманку3 балбан бу зангар4. 
Бил минген бойдон качырып, 
Минтип каапыр калыптыр, 
Абке*5 жыгач алдырган, 
Усталарга кылдырган, 
Учуна болот салдырган6 

Найзаны колуна алыптыр, 
Бакырган бойдон бил минип, 
Манаска найза салыптыр. 
Найза тийди баатырга, 
Каманкудай балбанга 
Кайраты ашык каапырга 
Кара болот курч кылыч 
Баатырың кындан алыптыр, 
Ач билекке салыптыр, 
Найза келип тиерде 
Кыя чаап калыптыр. 
Кесе чапты найзасын, 
Кетирди мунун айласын. 

11420 Кылычты жалаң алганы, 
Кыйкырып Манас салганы. 
Бил-мили менен бөлүнүп, 
Ураган тамдай сөгүлүп1, 
Жайылып жатып калганы. 
Каманку балбан өлгөнү, 
Өлгөнүн көзү көргөнү. 
Санамоор2 аттуу бир балбан, 
Затына бенде3 таң калган, 
Душда деген бил минген, 

11430 Күлүктүгү4 билинин 
Учкан куштан кем эмес, 
Ушу келген каапырды 
Адам өлчөөр неме эмес. 
Эки ийнине караса 
Элүү киши конгондой5, 
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Эки бетин караса 
Элүү бөрү тойгондой, 
Тула боюн карасаң 
Тууну жасап койгондой, 
Көзү жалың жангандай, 
Келе жатат6 бу каапыр, 
Качырып7 каман8 чалгандай. 
Аяктай кара көзү бар, 
Айбаттуу айткан сөзү бар, 
Алармын деп Манасты 
Ачууланган кези бар. 
Мылтык, кылыч, чоюн бащ, 
Күрсү кылып аштаган 
Үч канат үйдөй чулу1 таш. 
Оңдоп алып жарагын, 
Оңолбогон каапырдын 
Келйшине карагын. 
Билди минип чуратты, 
Артыңан чаңын буратты, 
Келе жатып баатырды 
Мылтыгы менен бир атты. 
Оолактан огу жеткени, 
Оң ийинден алыс кеткени. 
Устундардан2 улаткан, 
Учуна болот сулаткан, 
Урган жоосун кулаткан 
Узун найза3 — көк сүңгү4, 
Ошону колго алыптыр, 
Били менен жүгүртүп5, 
Мылтык менен бир атып, 
Мыктап найза салыптыр. 
Ал найзаны салганча, 
Арстан Манас баатырдын 
Андистиги ар канча, 
Аткан экен как көзгө, 
Найза келип Манастын 
Учу тийди так төшкө'. 
Төшкө найза жеткени, 
Төрөнүн аткан мылтыгы 
Санамоор2 балбандын 
Башын жарып кеткени. 
Тумшугу3 менен бил кагып, 
Аккуланын сооруга4 

Бил тумшугу жеткени, 
Бир тердиктей терисин 
Шыпырган бойдон кеткени. 
Очорулуп5 чон Кула ат, 

www.bizdin.kg



Ойрон Манас баатырьщ 
Ачууланып бу билге 
Албарс менен белге урат. 
Билдин бели бөлүндү, 
СууДай каны төгүлдү. 
Санга6 дөө деген бир балбан 
Жана чыгып калыптыр. 

11490 Он беш эле.бил минген, 
Бир-бири коркпойт7 бир миңден. 
Баатырга каршы жеткени, 
Найза саят — деп, турса, 
Ж а а менен атып кеткени. 
Сол тараптан атыптыр, 
Соот менен күбөдөн8 

Катары менен батыптыр. 
Чарайнага* жеткени, 
Болотко9 учу тийген соң 

11500 Октун күчү кеткени. 
Чарайнага ок токтолду, 
Ачуусу1 келип Манастын 
Эки көзү от болду. 
Мубакүлдүү найзаны 
Булгап колго алганы, 
Астындагы Кула атка 
Бучкакка камчы салганы. 
Аккула чуркап жеткени, 
Арстан Манас баатырдын 

11510 Кайраты эмей2 неткени, 
Бир сайганда найзаны 
Бил-мили менен бу каапыр 

• Күм-жам болуп кеткени. 
Дөөгүрсүгөн3 балбаны 
Төртөө өлүп калганы. 
Дөбат4 аттуу балбаны 
Бйл жарабайт экен деп, 
Башында мүйүз5, бир атты 
Баса минип алганы. 

11520 Анын жайын айтайын: 
«Асанаш деген жылкы — дейт, 
Ат өндөнөт6-туягы, 
Алтымыш айры бугудай 
Шаңкайып турат сыягы. 

: Котостой7 болгон мүйүзү8, 
Кулагы жок, көзү бар, 

• Куруган малдын өзү бар, 
Куйругу куштун канаттай, 

Ы р а ң ы кызыл манаттай. 
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Кылыч, мылтык, бар жарак, 
Манасты көздөй түз карап, 
Лайла малу! — деп, 
Өздөрүнө1 токтоо2 кеп, 
Аркасынан мөндү3 — деп, 
Найзаны колуна алганы, 
Атына камчы салганы, 
Арстан Манас баатырга 
Маңдайлашып калганы. 
Сары карагай кыйдырган, 
Саратан жайга жыйдырган, 
Саламатка кылдырган, 
Он сегиз чаап кырдаган, 
Он эки түрлүү сырдаган, 
Колдон тайма болот — деп4, 
Коло5 менен сырдаган, 
Сайганында ийилген, 
Сууруп алса чоюлган, 
Кармайм деген душмандын 
Бешманжасы кыйылган. 
Мубакүлдүү найзаны 
Булгап колго алганы. 
Алдындагы чоң Кула ат 
Аябай камчы салганы. 
Арбак урган Дөбөткө6 

Маңдайлашып калганы, 
Бир-бирине качырып1, 
Минтип найза салганы. 
Коюшканы2 кочкордой3 

Ат үстүнөн козголбой, 
Кагышканы чочмордой4, 
Алышканы жолборстой, 
Чабышканы албарстай, 
Күч талашып турушуп, 
Күркүрөшүп5 күн өндүү, 
Күрсү менен урушуп6, 
Ач бөрүдөй жулушуп, 
Ат үстүндө урушуп, 
Кырктан мылтык атышты, 
Кыпкызыл канга батышты. 
Тон жыртылды электей, 
Туулганын астында 
Томуктай7 болгон кара баш 
Жошолоп8 салган челектей. 
Ай балта,' кылыч алышып, 
Аябастан салышып, 
Бешимде келдн тийишти, 
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Өлүм тонун кийишти. 
Күүгүм жетти, күн кетти, 
Канкор Манас канетти? 

11580 Аткылашып, чабышып, 
Ат үстүнөн бир-бирин 
Алабыз деп жабышып, 
Оң жагында дөө Дөбөт 
Сол жагында төрөңүз1, 
Сонундарды2 көрүңүз. 
Кармаган колу карышып, 
Эки тулпар жарышып, 
Оозун3 тартар дарман жок, 
Булардай болуп урушуп, 

11590 Өлсө жигит арман жок, 
Күндүк жерге жетиптир, 
Бир биябан талаага 
Бузган бойдон бу колду, 
Булар чыгып кетиптир. 
Түн ортосу болгондо, 
Жыбырап жылдыз толгондо, 
Сырттан Манас баатырың 
Дөбөттү4 алды оң колго, 
Аккула менен болкоюп,5 

Эңип алып Дөбөттү6, 
Айландырды он-солго7. 
Бир кудайга зар айтып, 
Бил баштаган нар айтып*, 
Айландырып турганы, 
Көтөрүп8 келип куу жолго9 

Эр Дөбөттү урганы. 
Тоо кулаган немедей, 
Таш ураган эмедей 
Дөбөткө10 ажал жеткени, 

11610 Төрө Манас баатырдын 
Балбандыгы эмей неткени, 
Бадирегиң Дөбөттүн 
Дагдыр ажал жеткени, 
Жааннамга*1 1 жаны кеткени. 
Баштагы аты Саңыроо, 
Балык менен Байматтын, 
Бадакшан менен Кейиптин 
Бара турган жолу экен, 
Коросон менен Аспандын 

11620 Кошулган жери шол экен. 
Кара-Кыш шаар, Шаншуңдун, 
Күн жүрүшү12 Ымалай, 
Жалгыз көздүү каапырдын , 

11600 
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11630 

11640 

11650 

11660 

11670 
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Жаткан тоосу Даңга тоо 
Жакын жери ал экен. 
Дөбөт балбан өлүптүр, 
Ары-бери жүргүнчү13 

Адамдар аны көрүптүр. 
Дөбөт өлдү, союлду1*, 
Төрөңүз күчкө15 тоюнду16, 
Мындан кийин атагы 
Дөбөт жол — деп, коюлду17. 
Дагы көргүн неткенин: 
Сарын атты миниптир, 
Сандыргалуу төрөңүз 
Салып жолго кириптир.18 

Аккула коштоп алыптыр, 
Ат болушка салыптыр, 
Супа1 садык, чалганда*, 
Таң саргарып калганда 
Сабалап колго барыптыр. 
Эштек уулу Жамгырчы 
Күн чыгыш жагын алыптыр. 
Күркүрөтүп2 ок атып, 
Жазайыл менен топ атып, 
Менменсиген каапырдын 
Беш жүзчөсүн3 жоготуп, 
Окко учуруп ойрондоп4, 
Аламан жоону келтирбей, 
Келемин деп басканын 
Жакең да койбойт5 өлтүрбөй. 
Күн батыш жагы күркүрөп6, 
Айдаркан уулу эр Көкчө 
Ак жөкөр7 мылтык атыптыр, 
Аягынан келем деп, 
Каапырдын шору катыптыр, 
Төрт жүз сексен кишиси 
Өлүм болуп жатыптыр. 
Күн жүрүшүн8 көрсөңүз 
Кыраан Бакай алыптыр. 
Көкчыбык мылтык сундуруп9, 
Каршы10 келген каапырды 
Көмө11 атып жанын12 тындырып, 
Ок атууга камынып, 
Милте бетке чабылып, 
Түтүн башка жабылып, 
Башынан түтүн ачылбай, 
Мылтык үнү басылбай 
Абаң Бакай атыптыр, 
Келтирбестен жатыптыр. 
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Таздын уулу эр Үрбү 
Жазайыл мылтык октотуп1, 
Көк милтени чоктотуп2, 
Жетигендин тарабын 
Жел тийгизбей токтотуп. 
Жазайылга ок кылып, 
Ата берди эр Үрбү 
Төрт жүзчөсүн жок кылып. 
Тоо башын булар алыптыр, 

11680 Он мин аскер кол эле 
Аларды курчап калыптыр. 
Күндүн мурду чалганда 
Күркүрөп Манас барыптыр. 
Ак келте үнү чаңырып, 
Арстан эрди карасаң 
Ач кыйкырык жаңырып, 
Айгайлап төрө киргени, 
Кирген жерден каапырга 
Алеңгир салып ийгени. 

11690 Найза салып далыга, 
Көмө коюп атынан, 
Көптөп3 келген дартынан. 
Бул он миңдин артынан 
Жыйырма миң ат жыкылдап, 
Калаа жактан кылкылдап 
Каптап келип калыптыр, 
Караанын көрүп бул алтоо 
Камалып тоодо калыптыр. 
Капилет өлүп аларбыз1, 

11700 Көпчүлүгү2 келгенче, 
Куру кайрат баш айрат,3 

Токтоп туруп нетели, 
Эч болбосо эл жакка 
Эсен качып кетели. 
Сомсоюп4 зоодон5 өлөрбүз6, 
Журтту кайдан көрөрбүз7. 
Түштүк жерде кол калды, 
Колдон бери карасак 
Суусуз8 каран чөл калды9. 

11710 Түштүк жерде кол калды, 
Көгөргөн дайра көл турат, 
Адырга жакын биздин эл, 
Акылга кирсең эми кел. 
Жоого10 жонду11 салалык, 
Колду көздөй бет алып, 
Эми качып калалык. 
Кууса каапыр барар—деп , 
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Кууй барса бизге да 
Кудай берип салар — деп, 
Түмөндөп1 жаткан түрк уулу 
Түк бирин койбой алар —деп, 
Алты баатыр кеңешип, 
Аттаналы, кел — дешип, 
Айталаада бийик тоо, 
Айланасы калың жоо, 
Бет алышты эрендер 
Жетигендин тарабын. 
Шымал2 жагын бет алып, 
Кыйкырыгы баш жарып, 
Кыйратып3 кирди карагын! 
Эңшере коюп жоолорду4, 
Этегин башка түрүлтүп5, 
Элинин четин сүрүлтүп6, 
Эки катар болушуп, 
Эр кайраты толушуп, 
Жалпы баарын дүргүтүп7, 
Бет алдына турганын 
Бөрү тийген кой өңдүү 
Бөлгөн8 бойдон үркүтүп9, 
Аскерден чыгып алыптыр, 
Ай талаага салыптыр. 
Аркасында көп каапыр 
МөНдүлөшүп10 келатыр. 
Бөлүнүп алып алтоосу11 

Качып алып кеткени1, 
Аркасынан айгайлап, 
Ат коюп каапыр жеткени2. 
Кыйкырып келген каапырды 
Кыраандарды карасаң 
Кыйык* атып кеткени3. 
Жеткенин кыйык атышып, 
Кызыкка минтип батышып. 
Талаадагы урушту 
Аспанда жаткан кальщ кол 
Бул4 эмине жумуш? — деп, 
Аңкайып карап турушту5. 
Аңдап көрсө көп аскер 
Аккелте үнү чаңырат, 
Арстан эрдин —Манастын 
Ач кыйкырык жаңырат. 
Аны көрүп көп аскер 
Ат-атына жабылат. 
Атка минип дүрбөшүп6, 
Аттана көр, жүр! —дешип, 
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А дегенде ат минип, 
Ат минсе да бат минип, 
Найза, кылыч жарагын, 
Арстандарды карагын, 
Элүү миң аскер ат койду, 

11770' Ат койсо да бат койду. 
Төрт жүз миң жаткан калың кол, 
Мусулман колу бу күндө 
Көпчүлүгү1 кумдан мол, 
Кара-Кыштак2 деген бар, 
Камыш менен жекен бар, 
Күн жүрүшүн3 бет алып, 
Күлдү4 баатыр аттанып, 
Калаасы жагын алыптыр. 
Ошо келген отуз миң 

11780 Ортосунда калыптыр. 
Жалгыз жанды жибербей, 
Жалпы ортого алганы. 
Ошо келген отуз миң 
Бирөө да тирүү калбады. 
Кыйкырып түрктөр киришти, 
Бууругуп жаткан эрендер 
Бузуп-жарып ийишти. 
Жарагын таштап, жүгүрүп, 
Жандарынан түңүлүп, 

11790 Жан соогаттап5 баарысы 
Жаш-карысы жүгүнүп. 
Он беш миң өлүп калыптыр, 
Ойронду түрк салыптыр. 
Өлгөнүнөн6 калганын 
«Ой баатырлар, койгун!» — деп, 
Абаң Бакай акырып, 
Аскердин четин жапырып, 
«Кайда кеттиң кан Көкчө? 
Кел бери!» — деп, чакырып, 

11800 «Аскериңди токтот1! — деп, 
Токтотпосоң2 колуңду3 

Колго түшкөн каапырды 
Кырып иет окшойт!» — деп, 
Эр Жамгырчы баатырды 
Эми кел— деп, чакырды, 
Өлтүрбө4 деп, бу турган 
Колго түшкөн каапырды. 
Кетерге жери калдыбы? 
Жесир болгон бакырды. 

118101 Көкчолок атын октолтуп, 
Кыйкырып Бакай кой-кой! —деп, 
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Кыпчактын колун токтотуп, 
Он беш миңин шол жерден 
Соогат5 тилеп келген соң 
Соо калтырды6 баарысын. 
Сонун жарак, күлүк7 ат 
Солондон тоноп алышты8. 
Ошону менен тим турбай 
Көңкү аскери аттанып, 

11820 Көлдү көздөй барышты, 
Жээктей конуп алышты. 
Ошол күнү конушуп9, 
Көңүл10 шатка толушуп, 
Төрт жүз миң аскер элүү миң 
Төрөң11 Манас башында12, 
Ошол күндө баатырың 
Жыйырма бир жашында. 
Чаалыккан атты сугарып, 
Кароолго13 киши чыгарып, 

11830 Кароолдун катуу коюшуп, 
Кош башына бир байтал 
Ай туягын союшуп, 
Ал күнү антип жатканы, 
Таң сөгүлүп атканы. 
Ж е Дүбүрдү алалык, 
Ала албасак Дүбүрдү 
Жеткен каза бар болсо 
Кырылып өлүп калалык, 
Кызыталак каапырга 

11840 Аянбай уруш салалык. 
Аны ойлонуп көй баатыр, 
Алда берсе каапырды 
Кыз-катынын олжолоп1, 
Кыйратпай кантип калалык. 
Муну ойлонуп төрт жүз миң 
Элүү миң калды кошунда, 
Дарияны жээктеп, 
Жата турсун ушунда. 
Барабан согуп күңгүрөп, 

11850 Кагып добул дүңгүрөп, 
Керней тартып бапылдап, 
Сурнайдын үнү такылдап, 
Туунун2 баары жаркылдап, 
Асабасы жалпылдан, 
Камчы салып тулпарга, 
Кас* баатырлар шаркылдап, 
Калааны көздөй бет алып, 
Калың аскер жөнөлдү. 
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Төрт жүз миң аскер барганы, 
11860 Тегеректеп алганы. 

Аскерди көрүп алыптыр, 
Аяр Соно3 осунуп, 
Астыңкы күнү канына 
Айтып кабар салыптыр: 
«Эсеп жетер кеп эмес, 
Эли чөптөн4 мол экен, 
Эсеп жеткис кол экен, 
Башчысы Манас зор экен, 
Беттешкен жандын шору экен. 

11870 Бил минген балбан-баатырдан 
Билими артык акылман 
Төртөөн союп салды — деп, 
Төрө Манас баатырга 
Дөбөт балбан аттанып, 
Кечинде уруш салды — деп, 
Түн боюнча жоголду, 
Атын алып Манасы 
Таң ата келип калды — деп, 
Не болгонун билбейбиз, 

11880 Манас келди, Дөбөт жок, 
Атын минип алды — деп, 
Колдун четин кыйратып, 
Кут жылдызды* бет алып, 
Куюлуп5 качып калды — деп, 
Чыгып алып, бадырек, 
Күн чыгышты бет алып, 
Көлдү көздөй салды — деп, 
Көт жагынан көп аскер 
Кууп кетип калды — деп. 

11890 Көрүп алып көз менен 
Кабар айта келдим — деп, 
Кайраттуу экен элиң — деп, 
Качканын көрүп келдим!» — деп, 
Кабарын айтты канына, 
Каны «кабар бер — деди, 
Калайыкты чапкылап, 
Ылдам жыйып кел — деди, 
Кармап алып келер да 
Куут кеткен эл — деди, 

11900 Кечээ1 кеткен аскерден 
Бүгүнгө2 кабар келбеди!» 
Кандан жардык угуптур, 
Каса тулпар* ат минип, 
Соно3 аяр тышка чыгыптыр. 
Асар деген жери бар, 
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Аскер күткөн4 токсон миң 
Анда калың эли бар, 
Маймына5 деген тоосу бар, 
Мында калмак жоосу бар6. 

11910 Киши арыш деген жери бар, 
Мында да калмак эли бар. 
Саңыроо деген сазы бар, 
Калмактын кыйла башы бар, 
Мусулманга касы бар, 
Кайып кан деген башы бар. 
Күн батышы тарабы 
Ымалайга карады. 
Эки түндө, үч күндө 
Ал элге кабар салганы. 

11920 Айчылык жол Сура тоо 
Аны көздөй бет алып, 
Аяр Соно барганы, 
Аяк-башы айчылык, 
Аралап кабар салганы, 
Ал а жактан келгенче 
Эки жүз миң үйү бар, 
Жаң-жуң аттуу бийи бар, 
Кара күрмө1, жеңи жок, 
Калдайы бар, беги жок, 

11930 Кара топу,2 карыш чок, 
Калабалуу каапырлар 
Калкта мындай арбын жок. 
Кызыл күрмө, жеңи жок, 
Кытайы бар, беги жок. 
Кыл такыя, кызыл чок, 
Кыжылдаган каапырдын 
Көптүгү3 бар саны жок. 
Соно жолго салыптыр, 
Отуз миң кеткен аскерим 

11940 Ойрон кылып келер — деп, 
Оюна аны алыптыр, 
Ошо бойдон Дүбүр шаа 
Ойлонбой4 жатып калыптыр. 
Ордодо5 жаткан аскерин 
Манасты байлап келгин — деп, 
Башта күн жумшап салыптыр. 
Кеткендери келбеди, 
Келип кабар бербеди. 
Кеткен бойдон токтолду, 

11950 Отуз миң куба кеткен кол 
Ошо бойдон жок болду. 
Күн абада толгондо, 
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Түш абыдан болгондо 
Түмөн аскер кол менен, 
Дукан менен Дагалак 
Арасында жол менен 
Ак асаба, кызыл туу, 
Айгайлаган ызы-чуу, 
Аңгеме көрсең мына бу. 

11960 Көк асаба, кызыл туу, 
Көк жаңырган улуу чуу, 
Жээктеги жол менен, 
Жер майышкан кол менен 
Жетип барган эр Манас. 
Казактардын эр Көкчө 
Кашында бар жүз миң кол, 
Аскерин көрсөң сандан мол. 
Айтууга болгон көп макал, 
Акша каны Аксакал, 

11970 Эштектин уулу Жзмгырчы 
Ал баштаган жүз миң кол, 
Аскерди көрсөң кумдан мол. 
Кан кыпчактын Үрбүсү6 

Ал айдаган жүз миң кол. 
Бакайы бар башында, 
Манас баатыр кашында. 
Жер жепирген кол менен, 
Күн чыгыш жакка жол менен 
Өтүп Манас кеткени, 

11980 Жылдыз чыга калаанын 
Чекесине жеткени. 
Калаадан чыкса какыр жер, 
Чөп өнбөгөн1 такыр жер. 
Жанга зыян кылдырбай 
Баштап өткөн аскерин 
Бакай деген кандай эр! 
Бейбаштык кылса бекер — деп, 
Мээнетке жаның кетер — деп, 
Жолоочу киши өңдөнүп, 

11990 Жолуна Бакай салыптыр. 
Алда кандай болот — деп, 
Аскердин арка жагына 
Арстан Манас баатыры 
Өзү түшкөн акыры. 
Көңкү жүз миң кол менен, 
Дукандын көчө2 жол менен, 
Добул согуп күңгүрлөп, 
Тоо көчкөндөй дүңгүрлөп, 
Эр Манас жолго салганы, 
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12000 Көчөдөгү3 көргөндөр 
Көңүлү айнып калганы. 
Күн чыгышы шашкелик, 
Туу көтөрүп кампайып4, 
Душмандын колу калдайып. 
Бакай, Манас эр менен, 
Санаты жүз миң эл менен 
Кытайдын кыйын жагы —*- деп, 
Калмактын калың жагы — деп5, 
Камданган болсо Каапырлар 

12010 Бизге келер чагы — деп, 
Тозуп жатсын Манасың, 
Толкуган кыргыз алашың1 . 
Ж а т а турсун жайлашып, 
Калаалыктын чөбүнө2 

Ат семиртип байлашып. 
Аны таштап салыңыз, 
Айдаркан уулу эр Көкчө 
Арбын жүз миң кол менен, 
Дукандын көчө жол менен 

12020 Түшчүлүгүн3 алыптыр, 
Көчөнүн4 ичин көчүрүп5, 
Көп дүмөктү6 салыптыр, 
Көрүнгөн малын алыптыр, 
Кабарсыз баскан катын-кыз 
Көчөсүнүн7 боюнан 
Кармап кетип калыптыр. 
Маймына8 тоосун9 бет алып, 
Азарыш жолу а жакта, 
Маймына менен Азарыш 

12030 Анын жолун алыптыр. 
Базарга келген кишини 
Бүтүрдү анын ишини, 
Кайгайлатып калмактын 
Оозунан какты тишини. 
Арпа менен буудайын, 
Ат жеми кылды жудайын.10 

Арбактары*1 колдосун2, 
Анда жүргөн эрлердин 
Амандыгын сурайын. 

12040 Бычан менен чөбүнү3, 
Таталатып*4 көбүнү 
Напасына*5 салдырып, 
Кош башына он миңден 
Үйүп-үйүп алдырып. 
Кыямга тартып жол менен, 
Кыжылдаган кол менен 
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Эр Жамгырчы барыптыр, 
Саңыроо жолун алыптыр, 
Сандыргалуу6 Жамгырчы 

12050 Жайнап тушүп калыптыр. 
Азык менен түлүгүн7, 
Байлоодон8 минди күлүгүн9, 
Бапылдаган бүрүгүң10 

Өкүмүнө алардын 
Өңкөңдөп көнүп11 жүрүүн12. 
Саман, чөбүн13 ташытып, 
Тырмооч14 берип колуна, 
Тери каткан аттардын 
Тердик алдын кашытып. 

12060 Челек берип колуна, 
Суунун15 салып жолуна. 
Отун, суусун алдырып, 
Оруп1 ийди чөптөрүн2, 
Орчун колдун атына 
Ою менен салдырып. 
Арпалап атын байлатып, 
Анда Дукан журтунун3 

Абыдан шорун кайнатып. 
Аны таштап салыңыз, 

12070 Кыргыз кыпчак Үрбүнүн4 

Кабарын угуп алыңыз. 
Ымалай учу тоосу бар, 
Ошо жактан5 келер — деп, 
Ыңкыган каапыр- жоосу бар, 
Күн батышы тарабы 
Үрбү баатыр карады, 
Чет-чекеде калаанын 
Чөбучарын талады. 
Ороодон6 аштык ачышып, 

12080 Четки шаар баарысы 
Мисбуруш бутка качышып, 
Төрт жүз миң аскер барыптыр, 
Тегеректеп алыптыр, 
Чет жакада калмактар 
Кудайым — ден, кужулдап 
Бутканага барыптыр. 
Айланасы алты миң 
Кулачтаса кең болгон, 
Телегейи тең болгон, 

12090 Темирден салган кең коргон 
Ичи темир, тышы таш, 
Элүү кулач бийиги, 
Эгер бенде кирбеген, 
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Кирип калкы көрбөгөн. 
Чымын жанга күч келип, 
Чыдай албай каапырлар 
Бутканага жөнөгөн. 
Камалып кирди коргонго, 
Калаасын камап түрк уулу, 
Калдайып түшүп койгонго1. 
Качкандары бир кыйла, 
Шол коргонго тблгон го. 
Ал коргонго шыкалган 
Катьньбала, кары-жаш 
Үч жүз миңче болгон го. 
Бадышасы Дүбүр кан 
Барган экен бутуна, 
Майышкан экен журтуна, 
«Аярлардан айрылдым, 
Балбандардан жуда жок, 
Оозуна таш бадирек, 
Башка сендей кудай жок. 
Отуз миң аскер ордолук2, 
Ойрон болуп жоголдук3. 
Калкка кабар сала албай, 
Айчылык жол Сура тоо 
Колун жыйып ала албай. 
Кордук көрдүк мына — деп, 
Душманга кор кылба — деп, 
Аяк жагы Ымалай, 
Аскерим бар бир далай, 
Кабарсыз калкым калды — деп, 
Кайнап аткан түрк уулу1 

Калаамды каран салды — деп, 
Качкан качты, кутулду, 
Калган мында тутулду. 
Канды суудай агызып, 
Калкымды кырат шекилдүү2. 
Оңой-олтоң жоо эмес, 
Оңдуруучу неме3 эмес, 
Ж е бир калаага карашып, 
Айт дегенде кыйт деген, 
Эсенкандын элн эмес. 
Ж е Каканчындын калкы жок, 
Карап турсам түрк уулу 
Оңдуруучу салты жок!» 
Муну айтып буркурап4, 
Үч жүз миңдей баарысы 
Жалпы аламан чуркурап, 
Үйүлүп5 ыйлап буркурап, 
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Эмгектеген жаштары 
Эңгиреди баштары, 
Эңкейип калган карысы 
Эл ичинен калгандан 
Эркек киндик азамат 
Элүү миң экен баарысы, 
Кандан кайрат угушту1, 
Карап бутка турушту, 
Көргүн сонун жумушту. 

12150 Азгыруучу2 шайтаны 
Азыр жооп айтканы: 
«Айтпадым беле кечээ эле 
Кылгыла деп урушту3. 
Жалгызың жатып алба — деп, 
Жаныңды аяп калба! — деп». 
Бу да адам уулу — деп, 
Кара санап каапырың, 
Кырылса мейли муну — деп, 
Айткан шайтан азезил, 

12160 Адам үчүн азгын — деп, 
Акыл ойлоп муну бил. 
Бири кыргын салсын — деп, 
Бири кыйрап калсын —деп, 
Душман экен азезил, 
Тукуму калбай калса — деп, 
Элүү миң калган аскерди 
Түрккө уруш салсын — деп, 
Түгөнүп адам баласы 
Неме калбай калса — деп, 

12170 Кайрат сүйлөп салганы, 
Кармаш, уруш калкым — деп, 
Жооп айтып калганы. 
Элүү миң аскер кол чыкты, 
Күн батыш жакка жол чыкты. 
Эр Үрбү жакка бет алып, 
Элүү миң аскер аттанып, 
Элүү миң жөнөп алганы, 
Элдеринде бар экен 
Элүү-алтымыш балбаны. 

12180 Үркөр боо1 деген замбирек 
Он эки билге тарттырып, 
Напага темир арттырып, 
Урушка добул кактырып, 
Ымалай жолун ачсак — деп, 
Ырысы жок буруттун2 

Канын суудай чачсак — деп, 
Касемил аттуу балбаны 
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Кездешип жөнөп калганы. 
Ал барганча тыяктан 

12190 Абакеңиз эр Бакай 
Жүз миң аскер кол менен 
Жүрдү чабуул бу жактан. 
Көчөнүн ичин көчүрүп, 
Жаккан отун өчүрүп3, 
Тамынын көбүн уратып, 
Таш коргонду4 кулатып, 
Такар берген калмакты • 
Көчөсүнө5 сулатып, 
Элүү миң аскер эл менен, 

12200 Не бир балбан эр менен 
Бакайың уруш салыптыр. 
Көкчө кирди, баш алды, 
Көргөндөр шашып калыптыр. 
Көчөнүн1 ичи чаң болду, 
Көргөндүн баары. таң болду, 
Эшиктин баары кан болду, 
Эси оогон2 кыйла жан болду. 
Айдаркандын кызыл туу 
Асмандатып аштаптыр, 

12210 Көкчө колун баштаптыр. 
Жүз миң аскер кол эле, 
Элүүсүн3 бөлүп таштаптыр, 
Аны көргөн калмактар 
Кара көзүн жаштаптыр. 
Бу да кирди күңгүрлөп, 
Атанын көйрөң журт болбос, 
Аламандап дүңгүрлөп. 
Аны таштап салыиыз, 
Эр Эштектин Жамгырчы, 

12220 Эрегишкен душмандын 
Башын жарып кан4 кылчу, 
Телкүрөңүн5 аргытып, 
Бет алган жагын дарбытып, 
Темир тонду жаркытып, 
Жамгырчы уруш салыптыр. 
Элүү миң колу кириптир, 
Не баатырдын баарысы 
Ат бууданды миниптир, 
Айгайлап шаарга кириптир. 

12230 Баатырлардын өзү бар, 
Мына1 ушундай2 кылсак — деп, 
Макулдашкан сөзү бар. 
Элүү миң аскер алыптыр, 
Ат сугарып, тон жайлап, 
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Элүү миңи кошто калыптыр, 
Эр Жамгырчы баш болуп, 
Эсепсиз уруш салыптыр. 
Бакчаиын көбүн кыйратып, 

• Бапылдатып карысын, 
12240 Башка чаап ыйлатып, 

Качырларын туйлатып, 
Катын-кызын ыйлатыи, 
Чулдуратып3 каапырды, 
Дөңгөнөсүн* кыйратып, 
Ошондой уруш салыптыр. 
Алар менен иши жок, 
Көчөнүн ичин көрсөң чаң, 
Көп адамдар болгон таң, 
Кулак тунган жаңжуң-жаң, 

12250 Боз жорго менен акырып, 
Бакай баатыр бакырып: 
«Катын-кыз кармап албаңар, 
Калабага калбаңар! 
Байланып калат колуңар4, 
Баатырлар муну тыңдасаң 
Болбой калат жолуңар5. 

: Калмак жалаң бул эмес, 
Кайнап калың кол келсе, 
Катат бөөдө шоруңар!6 

12260 : Келин-кыз тийсе колуңа1 

Катылбагын калайык, 
Кесир болот жолуңа!2 

Түмөндөи3 жаткан Дуканды 
Түртүп кудай келген соң, 

' Түккабынан* берген соң 
Менменсиген каапырды 

. Берекесин качырды." 
Бейлиңди бузба баатыр —деп, 
Мелтиреген келин-кыз 

12270 Сеники болор акыр — деп, 
• Тийип калар колуңа, 

Катын боЛгун деген соң, 
Кайтып4 коШко келген соң, 
Колун артып мойнуңа5, 
Жанына тилеп амандык, 
Жатып берер койнуңа6. 
Напсиңерди бузбаңар 
Ай талаада7 кучбаңар! 
Көчөгө8 уруш салыңар, 

12280 Көрүнгөнүн алыңар, 
Көрө элегиң дагы бар. 
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Көптөгөн сансыз эсеби 
Аскеринин баарысы 
Алыста калган чагы бар». 
Аны айтып эр Бакай, 
Айгайлап жолго салыптыр. 
Казактан Көкчө, Жамгырчы 
Үрбү баатыр неткен? — деп, 
Ойрон салбай калаага 

12290 Ал каякка кеткен? — деп, 
Эсине эми алыптыр. 
Эрдемсиген түрк уулу 
Не да болсо көрсөк — деп, 
Күн батышка бет алып, 
Күркүрөп жолго салыптыр. 
Көчө менен ат коюп, 
Ат койсо да бат коюп, 
Күн бешимде чагында, 
Эр Үрбү бар го1 жанында, 

12300 Ымалайдын жолунда, 
Элүү миң аскер колунда 
Он эки билге сүйрөткөн2 

Замбирегин алыптыр. 
Сандыргалуу эр Үрбү 
Убада3 маалым4 болду — деп, 
Урушар өлчөөм5 толду — деп, 
Элүү миң аскер кол алып, 
Чыккан экен аттанып 
Дуканды көздөй жол алып. 

12310 Келе турган жолуна 
Керип жааны колуна, 
Кесебил чыккан жол тосуп, 
Келген бойдон Үрбүгө 
Калган экен жолгошуп. 
Жазайылдан жаткырып, 
Чабал-чубал1 замбирек 
Отуз-кыркын аттырып2, 
Эр Үрбүнү3 киргизбей, 
Бу жакта4 жаткан аскердин 

12320 Не болгонун билгизбей, 
Кез-кездешип турушуп, 
Үрбү баатыр Кесебил 
Жаткан экен бул экөө 
Кечке чейин урушуп. 
Бешим болуп калганы, 
Бети курсун калмактын, 
Көкчө баатыр, Жамгырчы 
Көтөрүлө барганы. 
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Баатырлар кайда кеткен? — деп, 
Көкчө баатыр, Жамгырчы 
Көрүнбөй кайда, неткен? — деп, 
Көңүлгө Бакай алыптыр, 
Жамгырчы менен Көкчөнүн 
Көт жагынан салыптыр. 
Күн эңкейген бешимде, 
Эр Үрбүгө5 бет алып, 
Урушуп аткан кезинде, 
Жамгырчы, Көкчө, эр Бакай, 
Аскери арбын бир далай, 
Артынан кирип алыптыр. 
Кесебил балбан баатырды 
Келген эл шорун катырды. 
Айланасы кол болуп, 
Аскери курттан мол болуп, 
Көтөргөнү туу болуп, 
«Асирет!» — деген чуу болуп, 
Кирип кетер көрү жок, 
Кутуларга жери жок, 
Кумдан бетер куюлган1 

Сурадан келген эли жок. 
Жеке карап ордого, 
Кызмат кылчу баягы 
Мисбурущ койгон коргонго 
Сексен миң аскер кол экен, 
Отуз миңи кечээги2 

Жесир болгон ал экен. 
Астында Үрбү жүз миң кол, 
Жүз элүү миң кол барып, 
Курчап калган жери ошол. 
Элүү миң менен Кесебил 
Не кыларга алы бар, 
Эстен танып элейип, 
Эрдемсиген солондор3 

Эси чыгып селейип, 
Башчы болгон Кесебил 
Бир убакта4 караса, 
Аттан кулац, жер кучуп5, 
Кулап жатыр с^рейип. 
Не болду деп1 караса 
Кутулбасын билиптир, 
Кумгана деген уусу2 бар, 
Чеңгелдеп жутуп ийиптир. 
Ары баатыр, балбаны 
Антип өлүп калганы, 
Өткүр3 солон4 мыктылар 
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Өзүнө5 канжар салганы. 
Мусулмандан өлгөнчө6, 
Муңайып кордук көргөнчө, 
Мындай болуп өлөлүк, 
Бу дүйнөдөн жөнөйлүк7, 
Мусулмандан — буруттан8, 
Мурдарды кантип көрөлүк. 
Муну ойлонуп каапырлар 
Отуз миңи өлүптүр. 
Жайылдыгын салганы, 
Жарылып өлүп калганы. 
Ат-тонун таштап бүгүлүп9, 
Жагалалап* жыйырма миң 
Жан соогаттап жүгүнүп10, 
Колун алып төбөгө11, 
Жагалалап жүгүрүп12, 
Аскерди көздөп13 калганы. 
Амандык берди аларга, 
Сиз жакка келген олжо — деп, 
Күтмөгүңдү1 болжо2 — деп, 
Үрбүнүн3 берди колуна, 
Алда эмне кеби бар, 
Аскердин кара соңуна. 
Он эки билге сүйрөткөн 
Замбирек түштү колуна. 
Бил. үйрөткөн билчиси, 
Биле турган тилчиси, 
Баштатып баары алганы. 
Алты миң кулач коргонго 
Арасына бут коюп, 
Кудайым деп койгонго 
Баштап алып жөнөлдү. 
Эки жүз миң кол болуп, 
Жыйырма көчө жык толуп, 
Жер көчүрүп акырып, 
Жер жайнаган калың кол 
Ж а а Алдалап бакырып, 
Шаймерден* — деп чакырып, 
Кылкандай найза жапырып, 
Эки жүз миң аскери 
Айлана йурчап алыптыр. 
Үйдөн чЫгып тыгылган 
Үч жүз миң адам барыптыр, 
Кудайыбыз, куткар — деп, 
Кужулдашып калыптыр. 
Баашасы Дүбүр башында, 
Эсеп кылып карасаң 
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Быйыл кырк төрт жашында. 
Куткара кер кудай — деп, 
Төгүп жашын бурчактап, 
Буркандын аягын кучактап, 
Бул ушинтип калыптыр, 
Муну көргөн кары-жаш 
Муңканып ыйлап алыптыр. 

12430 Карып болду каныбыз, 
Калбайтко тирүү жаныбыз. 
Келер ишти билүүчү1 

Билимдүүдөн2 барсыңбы? 
Кура* таштап, бал* ачар 
Илимдүүдөн3 барсыңбы? 
Кайгыланды каныбыз, 
Калабы тирүү жаныбыз? 
Түрк уулунан түгөнүп4, 
Кеткенби чындап саныбыз?! 

12440 Эки жүз миң, токсон миң 
Эсептеги үйүбүз5, 
Миң кишиге бир-бирден 
Атактаган бийибиз6, 
Билгичтери бар бекен1, 
Не болорду2 билиңиз? 
Муну айтты чуркурап, 
Көпчүлүк ыйлап буркурап, 
Жагалалап 3 турганы. 
Мындан артык болобу4 

12450 Дини кардын курганы5, 
Он эки билге сүйрөткөн 
Замбирек6 менен бир атса 
Ойрон7 кылар буларды, 
Ошону8 билип кары, жаш 
Ойбой салып турганы. 
Ошоңгуча9 болбоду10 

Докеш калмак журтунан 
Төлөбөк аттуу бир бала 
Жыйырма11 төрттө12 жашы бар, 

12460 Айдар көкүл13 чачы бар, 
Алып жүргөн жанында 
Кырк бир төлгө14 ташы бар, 
Барчакеңиз* алганы, 
Бааузур* төлгө салганы, 
Төлгөсүнө15 караса 
Орто Азия көп журту 
Ойрон Манас баатырга16 

Колуна түшүп калганы. 
Башы Кумул карады, 
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12470 Аңдап турса төлгөсүн17 

Аягы Урумга барады. 
Шымал жагы Кара-Кум, 
Шашпай буга1 караган, 
Күн жүрүшү2 Тагырма3, 
Мунун баары кутулбайт 
Баатыр Манас баладан, 
Шымал калкы кантти? — деп, 
Балын ачып караган. 
Түк немесң калбаган, 

12480 Мусулман4 болуп бузулуп5, 
Сермуз, Кырмуз, Дагалак 
Түрк уулуна бу карап, 
Күн чыгышын караса 
Күлдү6 Алтай боо7 карап, 
Оройгы8 деген тоо карап, 
Аңгидей9 деген бел карап, 
Байкап артын караса 
Баары түшөт10 колуна 
Манжурия жер карап. 

12490 Аяк жагын караса, 
Аяк жагы алтайлык, 
Ормон, токой чер карап, 
Алтын тоодой11 кен карап, 
Оркун12 дайра боюнда 
Уюган13 маңгул.эл карап, 
Ала-Көл, Кер-Көл14 тен карап. 
Туурадан Төрткүл1 караптыр, 
Туйгун Манас баатырдын 
Тутпаган жери калбаптыр. 

12500 Уруш2 кирди3 Бээжинге4, 
Ошону5 көрдү6 төлгөчү7, 
Аңдап көрүп анын да 
Аярлыгын көрсөңчү. 
Өз канына караган 
Токонарат даңгадан, 
Каргыщ8, күчөң калкынан, 
Караса төлгө салтынан, 
Анда неме калбаптыр, 
Агасы Кошой жалмаптыр. 

12510 Аларды көрүп Төлөбек 
Акка ыйман келтирди9 

Алдам10 өзүң колдо — деп, 
Бу11 элге айтылуучу12 сөзүм—деп, 
Не боломун13 өзүм — деп, 
Тартып төлгө салыптыр. 
Төлгөсүнө14 караса 
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Таажы кийип башына. 
Нөкөр*15 алып кашына, 
Ойрон Манас баатырга 
Оңуп16 убазир*17 болуптур, 
Дөөлөтү*18 көлдөй19 толуптур. 
Өкүмөт билген өзү бар, 
Өзгө жандын баарына 
Өкүм20 айткан сөзү бар. 
Кудай жалгыз, куран чын, 
Байгамбар ак! —деп, билиптир, 
Орунунан1 турбастан 
Ыслам динге кириптир. 
Азыр турган үч жүз миң 
Канчасы бар катын-кыз, 
Карыядан беш миңче, 
Аяк жагы бир жашар, 
Асты он тогуз, жыйырмада, 
Караса калкы баары аман, 
Кадыр Алдам куткарган 
Азыркы өлүм балаадан. 
«Дарбазаны ач — деди, 
Бурканды кудай2 дегендин, 
Оозуна3 кара таш — деди. 
Сулуу4 келин5-кыз — деди, 
Сумсайбаңар сиз — деди, 
Кааласаң эр деп тиесиң, 
Каалабасаңар мейлиңер, 
Кайтып үйгө киресиң. 
Үйрөтөт6 ыйман, дин айтат, 
Үч ай7 токтоп, тим кайтат. 
Мусулман журту шерти8 бул, 
Бүгүнкү9 күн10 али түн, 
Эртең дигер болгончо 
Бузук кылбай тим жатат. 
Эгер мында бекинсең, 
Үркөр боо11 мылтык колунда 
Таш коргонду12 бир атат. 1 

Калбайбыз тирүү13 жаныбыз, 
Катын, келин^ сулуу кыз, 
Жашы менен карыбыз, 
Жалпы өлөбүз баарыбыз14, 
Не болорун15 билбедим 
Дүбүр шаа каныбыз. 

12560 Бала көрдү бал ачып, 
Барча журт турган жаны ачып, 
Балды кошо карашып, 
Азыр өлмөк16 болдук — деп, 
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Акылдан турган адашып. 
Анык сөзүн угуптур, 
Калайык карап туруптур. 
Эл эшиктн ачарга 
Эми көзү жеткен соң 
Баашаны кудай уруптур. 
Таажысын алды башынан, 
Буркандын турду кашынан, 
Кетенчиктеп кеткени, 
Кере17 бута* жеткени, 
Кайра чуркап калганы, 
Карк алтын куйган буткана, 
Сүзүшүүсү18 кочкордой, 
Ыргытып урган чочмордой, 
Тирелген алтын бутуну, 
Тиктеген бойдон ошону, 
Кудайын каргап, куу каапыр, 
Колдобосоң мына! —деп, 
Тизеге башын бир коюп, 
Кулап калды бу каапыр. 
Маңдайы бутка чабылды, 
Көзүнө каны жабылды, 
Көргөндөр эстен жаңылды. 
Буту турат бултуюп1, 
Буйрук айтпай тултуюп2. 
Муну көрүп баарысы, 
Ж а ш ы менен карысы 
Баашабыздын 3 көргөнү4 

Мына мындай болду — деп, 
Эки күнү, үч түнү 
Кудайладык чуркурап, 
Не колдобой койду? — деп, 
Жалынып атып ошондон 
Жаныбыз мындан тойду5 — деп, 
Казандай болгон чоң кулуп6, 
Калк жыйылган чогулуп, 
Билектей ачкыч салышты. 
Ачканында эшикти 
Абаң Бакай кашында, 
Акча кан бар башында, 
Таздын уулу эр Үрбү, 
Таза баатыр Жамгырчы 
Алар кирди ошондо. 
Атка минсе ак жолтой, 
Атышкан жоодо сан1 колдой, 
Жортуп жүрсө ак жолтой. 
Жоого тийсе сан колдой, 
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Абаң Бакай барганы. 
Кызыл-ала кан болгон, 
Кылым журту таң болгон, 
Бут түбүндө булайып, 
Коркурап жаткан сулайып, 
Дүбүргө көзүн салганы, 
Таштап аткан таажысын2 

Жерден Бакай алганы. 
Жерге киренн, жайыл — деп, 
Желкеге кылыч бир уруп, 
Башын бөлүп салганы. 
«Дүбүрө өлдү каныңыз, 
Аман — деди — жаныңыз!» 
Үч жүз миң адам чуркурап, 
Жан соога — деп, буркурап, 
Жаш-карысы чуркурап, 
Баары турду бүгүлүп, 
Маңдайына жүгүнүп. 
«Жүгүнбөңөр3 баарың — деп, 
Жүрсүн4 аман жаның!» — деп, 
Бакай баштап карысы, 
Акша баштап баарысы 
Аман, аман, аман! —деп, 
Айгайды алар салышты. 
Аман калдык мындан — деп, 
Алиги көргөн көпчүлүк 
Дарбазага бет алып, 
Дүбүрөп1 жөнөп калганы. 
Жан таттысы ушундай 
Аягы менен сүрдүгүп2, 
Адамдын баары дүүлүгүп3, 
Дарбазаны талашып, 
Жүгүрүп жөнөп калыптыр, 
Дүбүрө бааша башыны 
Тебелешип салыптыр. 
Эр Бакай көзүн салганы, 
Эл тебелеп баратыр, 
Дарбазага жакындап, 
Баш куланып калганы. 
«Ай-ай, калмак, токто!» — деп, 
Абаң айгай салганы. 
Анда Бакай кеп айтып, 
Ачууланып бек айтып, 
«Ай, каапырлар — деп, айтып 
Силерди кудай урбайбы, 
Канча шашып, корксоң да 
Каныңдын башы турбайбы. 
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Аттап, басып өтпө — деп, 
Адашып эстен кетпе!» — деп, 

12660 Эр Бакай башын алганы, 
Денеси менен башыны, 
Кайдасың — деп, катыны? 
Кабылан Бакай чакырды. 
Өз заңыңдай кылгын — деп, 
Катынга берди башыны, 
Катын алып бу башты 
Жамгырдай төктү1 жашыны. 
Катынга берип салганы, 
Кудай билет бу сөздү 

12670 Чыны менен жалганы, 
Кан башы болсо көпүрөө2 

Аттап өтпө3 деген сөз 
Макалы бизге калганы. 
Үч жүз4 миң турган кары-жаш 
Үй-үйүнө барганы. 
Өлтүрбөйбүз5 өзүңдү, 
Жумдурбайбыз көзүңдү. 
Эр талабы олжодо, 
Не кыларды болжобо. 

12680 Каралаба малыңа, 
Карк алтын, толгон зарыңа, 
Каралайм — деп, малыңа 
Каталык кылба жаныңа. 
Келишкен болсо ургаачы 
Кетпеймин дебей турбачы. 
Каалаганын алар — деп, 
Калабаны салар —деп, 
Калабаны салам — деп, 
Капилет өлүп калба — деп, 

12690 Калкка жарды чакырды. 
Канча желдет аткарып, 
Өөдө-төмөн1 чаптырды. 
Айтып коюп жарлыгын, 
Алиги жаткан мусулман, 
Ат койду шаарга канча жан. 
Кара куйрук2 нар алып, 
Айдап жүргөн андан көп. 
Кажылдатып калмакты, 
Казан асып, от жак — деп, 

12700 Байлап жүргөн мындан көп3. 
Кызыл куйрук нар алып, 
Байлап жүргөн мындан көп. 
Кыжылдатып кытайды 
Кызталак, кызмат кылгын — деп, 
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Айдап жүргөн андан көп. 
Билериги алтын сулуу алып, 
Минтип жүргөн андан көп. 
Көп экен алтын, күмүш — деп, 
Эски коргон-чалдыбар, 

12710 Немесин койбой оодарып, 
Тинтип жүргөН мындан көп. 
Минерине жорго4 алып, 
Миң дилделик торко*5 алып, 
Торгун, тубар® бул алып, 
Бул алганга7 кубанып8. 
Соё турган союшту9 

Шаарынын баарына 
Салык кылып коюшту. 
Ак сакалы Акча кан, 

12720 Акылга дыйкан Бакай бар, 
Таздын уулу эр Үрбү, 
Татарлардын Жамгырчы 
Аз гана эмес мол менен, 
Алты миң аскер кол менен 
Мисбурга1 кылган коргону2, 
Буткананын өзүнө3 

Боо4 замбирек койгону. 
Замбирек үнү заңк этип, 
Ок тийгенде даңк этип, 

12730 Бир кулач бир кез Мисбур бут 
Кулап түштү жалп этип. 
Он үч кез жерди оюптур5, 
Орунотуп6 коюптур. 
Жерге казып аштаган 
Чоюн менен темирди, 
Бир миң жети жүз болгон 
Каапырлардын теңири, 
Ок тийгенде түз болду. 
Асты темир чоюндан, 

12740 Карк алтындан кылган бут, 
Ага кирген адамдар 
Кудай жалгап салды — деп, 
Кубанып7 көңүлү8 тоюнган9. 
Замбирек атып жыгышты, 
Алтынын бөлүп алышты. 
Темир менен чоюну10 

Көчөгө11 жатып калганы. 
Алты1 миң кулач коргону. 
Алтын, күмүш,2 зумурут3 

12750 Накыш кылып койгону4 

Алтын, күмүш, асылды, 
Коргондун5 түбү казылды, 
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Кез кылып койгон көөхары, 
Жерге түшүп чачылды. 
Уруп жыгып уратып6, 
Ичкн бетнн кулатып7, 
Шыпырып-сыйрып алганы, 
Таш, болот8 экен салганы. 
Жалаң коргон калганы9, 
Жүз миң аскер мусулман10 

Коргонго кирип барганы. 
Жыйырма беш миңден кол барып, 
Жүз миң аскер ол барып, 
Сарайдан орун алышты 
Көргөн-билген кепти айтып. 
Дүбүр кандын казына11 

Түмөндөгөн12 мусулман13 

Жүз миң аскер барганы. 
Үрпөйүшүң үркүшүп14, 
Чыкты качып дүргүшүп. 
Казынага15 барышты, 
Жыйылып жаткан алтыны 
Жети миң төөгө артылды, 
Жез буйлалуу1 нарларга 
Жибек аркан тартылды. 
Жамбысы жандан көп экен, 
Он беш миң төөгө2 артылды. 
Атилес, торгун, тубардан, 
Зумурат, көөхар, жубардан3, 
Сери4 забар5, инжи таш6. 
Шуру7, бермет булардан 
Куржунга8 салып бүктөшүп, 
Алып жатып көп олжо 
Кужулдашып жүктөшүп. 
Калааны камап калыптыр, 
Ичи-тышы мусулман 
Каркап толуп9 алыптыр. 
Ак тасмадай чоюлган10, 
Аркардай көзү коюлган, 
Жыпарлап чачы жуулган, 
Кендирдей бели буулган, 
Атайы сулуу туулган 
Олоңдой11 кара чачтуудан, 
Он бештен артык жаштуудан, 
Калемдей кара каштуудан, 
Кайбардан чыккан түймөдөй12 

Алмадай назик баштуудан, 
Инжиден13 аппак тиштүүдөн, 
Жыйындан чыккан иштүүдөн, 
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12800 Кебезден жумшак эттүүдөн14, 
Албырган кызыл беттүүдөн15, 
Аселден*16 ширин кептүүдөн, 
Алып жатса эптүүдөн1 

Сегиз миң кызын алыптыр. 
Тегеректеп көп аскер 
Калааны басып калыптыр. 
Кан Дүбүрдүн2 катыны, 
Кара көздөн акыры 
Канчалык зейрек3 акылы, 

12810 Акша баатыр алганы. 
Дүбүр4 кан кырк төрт жашында, 
Акша баатыр дегени5 

Кырк бир жашка жаңыдан 
Келген экен ошондо. 
Азаматтар аңдап көр 
Ар ким6 дуулаар тушунда, 
Катыны өлүп, Дүбүр кан 

, Алган экен ошону 
Өткөн жылы кышында, 

12820 Он алты жарым жашында, 
Отого-диңсе7 башында. 
Акша баатыр алганы, 
Алардын недир арманы. 
Түрк уулу болуп туюлуп8, 
Калмакка каран салганы. 
Ошо жерде жай алып, 
Он сегиз күнү калганы, 
Он сегиз күндүн ичинде 
Орчун кошун жыйылып, 

12830 Он сегиз миң аскер барганы. 
Орчун колдун сыртынан 
Алар курчап калганы. 
Кабылан Манас баатырың 
Он сегиз күнгө былк этпей 
Кошко жатып алганы. 
Кошуун тыштан келгенче 
Калааны булар алыптыр, 
Азык-түлүк, бар жарак, 
Даярданып салыптыр. 

12840 Он жүз миң орчун кол келип, 
Буларды курчап калыптыр. 
Муну көрүп беш баатыр 
Эми арга1 кандай болот? — деп, 
Эр Манаска барыптыр. 
Элүү миңден артылбай 
Калаага жатып калыңар, 

17 -3 289 

www.bizdin.kg



Күн-күн сайын элүү миң 
Каапырга уруш салыңар. 
Ошону айтып салгаңы, 
Маакул болот баатЫр —деп, 
Урушмакка бет алып2... 
Манас конуп калганы. 
Эсеп жеткис эл келди, 
Каптачу кара сел келди, 
Кайгыланган жамандар 
Өлөбүз деп сенделди. 
Урушмак3 болгон ушул эл, 
Мурунку кеткен Кошойдун 
Жомогуна4 эми кел. 
Элеман уулу эр Төштүк, 
Эскиден калган Жаангер1 , 
Баштап алып Кошой эр 
Токонйрат Даңгага 
Күчөң2 урук заңгарга3 

Күйө, Көнү, Кара-Кыш4, 
Абаң Кошой баатырдын 
Аңгемесин караңыз. 
Култаң аяр эри бар, 
Байкөш аяр деги бар, 
Арсалаң аттуу баатыры, 
Алардын кеткен акылы, 
Бозкертиктин сыртынан 
Кол баштаган эр Кошой 
Бадамдуу деген өрдөшкө5 

Байкап жата бергин —деп, 
Колду таштап салыптыр, 
Кемектен калган чабдар ат, 
Баса минип алыптыр. 
Сексен баштуу алтын бут 
Асып абаң мойнуна, 
Тыгып алып койнуна6, 
Карап көргүн абаңдын 
Кыла турган ойнуна. 
Жаангердин кемерин 
Байлап алды белине, 
Кадимки Кемек чал болуп, 
Барып калды абаңыз 
Шаа Ороңгу1, Бозкертик 
Так ошонун элине. 
Кирип Кошой калыптыр, 
Өз кишиси өңдөнүп, 
Катчыга катын жаздырып, 
Кырмуз шаа мөөрүн бастырып, 
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Манас баатыр кол менен, 
Кол бийлеген зор2 менен, 
Аяр Кошой алпы бар, 
Азыретин айтайын 
Алты жүз миң калкы бар, 
Алтайлыктан кол келип, 

12900 Камап жатыр каркыбар, 
Карап турсам мүнөзү 
Койбой турган салты бар, 
Опол тоодон, Алайдан 
Аны менен беттешкен 
Ойрон болгон далай жан, 
Кыргыз, кыпчак Элеман, 
Кыраан Кошой катаган, 
Түрк уулунан түк калбай 
Аттанган экен канча жан, 

12910 Шыгай кыргыз, Өмүркан3, 
Кашкарды алып, жол салып, 
Жаангер кожо кошо алып, 
Казактардын Көкчө бар, 
Карача менен Үрбү бар, 
Эштектерден Жамгырчы, 
Не бир баатырдын баары бар, 
Камап жатыр мени1 деп, 
Качан келет? — деп, жатып, 
Чарчап болдум сени — деп, 

12920 Чамам кетти сайышып, 
Жатырмын белим майышып, 
Аярлыктан куткарып, 
Астыңа буюрдум2 Кемекти, 
Азыр ылдам келбесен, 
Аныктап акыр билгиниң 
Башты Манас жемекти. 
Аярлары арбын го, 
Ар борумун карасам 
Арстандай баатыр — деп, 

12930 Самандай кылып сапырып, 
Кырмак болду акыр — деп, 
Өңгө3 колуң келбесе, 
Кийин4 келер баатыр — деп, 
Кан кожого тийгенде. 
Арсалаң менен Будаңчаң 
Байкүш аяр баатыр — деп. 
Ороңгу турсун ордунда5, 
Бозкертик баштап Кейкени 
Бачым келсин акыр! — деп, 

12940 Кат жаздырып алыптыр. 
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Кемек болуп абаңыз," 
Арсалаң менен Бозкертик 
Баш кошкон жерге барыптыр. 
Астына барып жетиптир, 
Кытайча таазим зтиптир, 
Култаң, Байкүш кайда? — деп, 
Күйкөнө менен Бурчакты 
Бачымыраак айда — деп, 
Ашыктырып алыптыр. 
Казат атын мингизип, 
Казат тонун кийгизип, 
Сүрөтүн коюнга1 тыгыптыр, 
Сүрдүктүрүп2 абаңыз, 
Ороңгуга3 барууга 
Сурап алып чыгыптыр. 
Кара-Кур деген калаада, 
Азыр атын Котон — дейт, 
Андагы аты4 Кара-Кур, 
Кара-Кыштан жогору5 

Үч күнчүлүк6 жолдо бар, 
Баатыр Кошой бабаңыз 
Кемек болуп алтоону 
Алдашына караңыз. 
Күйө7 шаар ичине 
Жата турсун жанагы 
Билерик аттуу балаңыз. 
Дигерге жакын айдады 
Барган Кошой бабаңыз. 
Алты балбан ат коюп, 
Ат койсо да бат коюп, 
Ороңгунун8 астына 
Күн чалганда барганы. 
Кара-Курдун калаасы, 
Жан жагынын1 баарысы 
Алты күндүк, беш күндүк 
Арбын экен талаасы. 
Кой, котосу2 малы бар, 
Жылкы малы аз экен, 
Миңдеген төөлөр дагы бар. 
Жайы-кышы кар түшпөс3, 
Кара болуп жүргөн соң 
Кара-Кур деп ат коюп, 
Калаа болгон чагы бар. 
Алты балбан ээрчитип 
Абаңыз алып барыптыр. 
Ары балбан, ары аяр, 
Ороңгунун ордого 
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Алар кирди дапдаяр. 
Оронгу жайын сурасаң: 
Отуз калаа4 улугу, 
Зуң кытайдан уругу. 
Эркек эмес, катындан, 
Эрегишкен душмандан 
Далайдын шорун катырган. 
Көргөндүн көөнү бөлүнөт, 
Оозу — жалаң эки уурту5 

Үч карыштай көрүнөт. 
Мурду тоонун сеңирдей, 
Көзүн көрсйң капырай, 
Көп өгөгөн6 темирдей, 
Эриндери калбайып, 
Эки уурту бадпайып, 
Көкүрөктө1 эмчеги 
Киндигинде салпайып, 
Элүү. менен кыркыңдын 
Ортосунда жашы бар, 
Анда-санда ак кирген, 
Аргамжыдай чачы бар. 
Эринине карасаң, 
Меш*^ кылып койгон суу куюп, 
Көк буканын теридей, 
Маңдайынын кеңдиги 
Боз дөбөнүн3 керидей. 
Ал кайраты каапырдын 
Ачууланса беридей. 
Алтындуу таажы отого, 
Адамзат бендесин 
Окшотпосун4 ошого. 
Олтурган экен ордодо, 
Ордокана5 коргондо6. 
Кемек болгон абаңыз 
Келгенине караңыз. 

.м Таазим кылып каапырга 
Тактыдагы7 баатырга, 
Кааиирдан чыккан кар8 экен, 
Карап турсаң сөөлөтү9 

Мурунку1 өткөн угасыз 
Кайсар канча2 бар экен, 
Как өзүнө караган 
Отуз башка шаар экен. 
Арсалаң, Байкүш киргени, 
Бозкертик, Култаң балбанды, 
Бурчакка көзүн салганы. 

-«Не ашыктың баарыңар, 
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Алыстан жоону көргөндөй 
Ашыгып келип калдыңар?» 
Муну айтып булдурап, 
Калмак менен кытайдын 
Каниги айткан сөзү эмес, 
Ындыдан алган тили бар, 
Аралаш сүйлөп кулдурап, 
Ороңгу турду ороңдоп, 
Ортосунан чачынын 
От-уздай3 чычкан сороңдоп4, 
Каары катуу, бек айбат, 
Камсыккандай кеп айтат: 
«Кандай жүрсүң баарыңар, 
Калыптыр ээн шаарыңар. 
Кашкарды душман алды деп, 
Калабаны салды деп, 
Кабар уктум жаңыдан. 
Ээн коюп шаарыңды 
Тойдуңарбы5 жаныңдан?» 
Анда Култан кеп айтат: 
«Барбай кантип калабыз, 
Кабар келди каныңдан. 
Дагалакта Кырмузду, 
Жаңыдан уктук кыргызды 
Кыргыздан чыккан кыйын — деп, 
Кошой баатыр, эр Манас, 
Кашындагы аскери 
Жети жүз миң жыйын — деп, 
Өзөн ылдый салыптыр, 
Жолдогуну1 жоготуп, 
Каран кылып Кашкарды, 
Басып өтүп2 Маңгунтту, 
Эсеттин журтун алыптыр,. 
Жан жүрбөгөн жаман жол 
Түз3 талаа4 кылып салыптыр. 
Сермуз, Кырмуз журтуна 
Уруш кылып кириптир, 
Ошончонун баарысын 
Ойрон кылып ийиптир. 
Кырмуз, Сермуз калаасы 
Качкан бойдон токтолбой 
Дагалакка кириптир. 
Экинчи кан Дагалак, ; 

Эси чыгып анталап, 
Алтайлыктан келди — дейт, 
Аты Манас санталак, 
Чаптырган Кемек аяры 
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Кечинде келди анталап». 
Айтып муну билдирди, 
Ороңгуну5 бүлдүрдү.6 

Ороңгуда1 бар экен 
Агыдай аттуу аяры, 
Ар бир жумуш2 иш кылса 
Айтканы келчү кыяры. 
Андай болсо бат бар3 — деп, 
Аларды айдап чыгарды. 
Чыгып алып жол жүрдү, 
Кара-Кыш көздөй ол жүрдү. 
Кара-Кыш жолго салганы, 
Жети шаар Жеркендин 
Жетишкен алты балбаны, 
Алдооно4 кирип абаңа, 
Азапка булар калганы. 
Баштап алып эр Кошой, 
Бадамга койгон аскердин5 

Так үстүнө барганы. 
Кароолчу6 болуп караган, 
Катуу жумуш иштерге 
Качан да болсо жараган, 
Он эки миң кол алып, 
Отуз балбан зор алып, 
Сыйгалыктын эр Көкүл7 

Өзөндүн жолун алыптыр. 
Баштап алып Кошоюң 
Эртең эмес кечинде, 
Эл жатар маал кезинде 
Кароолчу болгон кулдарга, 
Как ошондой күтүн1 — деп, 
Аскер койгон жолдорго2, 
Капталтып абаң салганы, 
Качырып чыгып кароолчу3, 
Алтоону4 кармап калганы. 
Калдаң, Байкүш балбаны 
Каруулашып карматпай, 
Калың аскер көп колдон 
Үчтү5 өлтүрүп салганы, 
Койбой колду баратты. 
Кошой абаң барганы, 
Коржойгон6 Калдаң балбанды 
Колуңан Кошой кармады, 
Айлантып силкти атынан, 
Кемек болгон бабаңыз 
Келгенде шорун катырган. 
Катуу серпип салыптыр, 
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Кармаган колу Кошойдун 
13130 Колунда калды ошонун. 

Абакеңиз эр Кошой 
Кармаган Калдаң балбаны 
Кабыргадан сөгүлүп, 
Оң колунан бөлүнүп, 
Абаңызда калганы. 
Жарты-журту талпактай 
Тай жарышым барганы, 
Жерге тийии, күл1 болуп, 
Калдаң балбан калганы. 

13140 Жанындагы Байкүштү 
Жана бабаң кармады. 
Белден алып, жерге уруп, 
Бери бакпай калганы. 
Көкөнө, Култаң калганы, 
Арсалаң менен Бурчакты 
Абаң тирүү кармады. 
Азык-түлүк арттырып, 
Алтын ооз кернейди 
Арылдата тарттырып, 

13150 Алтындан доол кактырып, 
Таң атканда көп аскер 
Кара-Кышка бактырып. 
Желпилдеген туу менен, 
Жер айрылган чуу менен, 
Алтын айчык туу менен, 
Айгайлаган чуу менен 
Каптап кирди талаасын, 
Камаи түштү көпчүлүк 
Кара-Кыштын калаасын. 

13160 Бөлмө-бөлмө калаасы, 
Кээси түштүк,2 ат чабым 
Калаасынын арасы. 
Бөлмө-бөлмө тоосу3 бар, 
Адыр-адыр коосу1 бар, 
Арасынын баары шаар. 
Барган аскер төрт жүз миң, 
Элүү миңден бөлүнүп, 
Ар койнотто2 көрүнөт. 
Адыр-адыр жери бар, 

13170 Арада шаар эли бар, 
Ашый түшмө3 бели бар, 
Жылып аккан суусу бар, 
Кошпой4 бирин5 бирине 
Жылас кылды ушулар6. 
Желпилдетип7 төө8 алып, 
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Желини карыш бээ алып, 
Адырдан9 коюн айдашып, 
Атаны10 арбын кой бол — деп, 
Семиздерин тандашып, 
Ийрип жүргөн андан көп. 
Жанындагы жигити 
Үп бардыр деп үйүндө 
Кирип жүргөн андан көп. 
Жери жаман чөл экен, 
Аягы Сооса11 көл экен, 
Даң-Дун, тоого таяна 
Тараган көчмөн эл экен. 
Баш жагында күн батыш 
Баңия журту дээр экен. 
Айланасы тоо болгон, 
Алда кылган таш коргон. 
Аз болгондо жүз миң үй, 
Бир кишиси баш болгон. 
Күнжүт1 деген шаарыны 
Кара-Кыш журту барышып, 
Базарлайт экен баарыны. 
Шымал жагы Жеркен дейт, 
Ортосунда дайра бар, 
Ойлоп аны караңар. 
Отуз алты болгон шаар, 
Ой-адыры толгон шаар. 
Асты болгон жыйырма миң, 
Арты болгон бир миңден, 
Арасын өзүң ойлоп бил, 
Мындай көптү ким билген. 
Он беш күнү токтошуп, 
Ошончолук көп журттун2 

Кара-Кыштын калкынын 
Эсебин алды жоктошуп3. 
Жети жүз миң үй Экен, 
Жети доотай* бий* экен. 
Келгендерин кетирбей, 
Кентке* кайра жеткирбей, 
Тыштан киши киргизбей, 
Бей жооп бенде жүргүзбөй2, 
Ичтен2 киши чыгарбай, 
Уруксатсыз3, жоопсуз4 

Суудан атын сугарбай, 
ДуШманына каарлуу 
Ким болуптур булардай, 
Жаангер кожо кашында, 
Баатыр Кошой башында, 
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Асты отуз, жыйырмада, 
Так ошондой жашында, 
Азаматын санады, 
Аскерине алганы, 
Ак ыслам дини деп,5 

Ак байгамбар6 бири деп, 
Ыслам динге салганы. 

13230 Жүз сексен миң кол болду, 
Арбып аскер мол болду. 
Киргенин динге киргизди, 
Кирбегендин башына 
Кулагына жетпеген 
Куу тумакты кийгизди. 
Белгиң мындан болсун — деп, 
Жекен7 салып, чом8 кылып, 
Ээр ордуна мингизди. 
Тумтак1 деген бөркүнү2, 

13240 Келиштирди көркүнү3. 
Андай ишке киргизген 
Акең кыргыз түркүнү4. 
Белден алды куруну5, 
Беттен алды нуруну6. 
Буттун баарын буздурду7, 
Мурунку улук болгондун8 

Жеген ашын кустурду9. 
Медиресе салдырды, 
Динге кирбей койгондун10 

13250 Тартып жерин алдырды. 
Тарылды жер-суусунан11, 
Каар көрдү ушундан12, 
Жаангер айткан сөзү чын, 
Баар тапты'3 канча жан, 
Жүрүп-жүрүп он жылда 
Баары да болгон мусулман. 
Бармак болуп Жеркенге, 
Даярлады канча жан, 
Кол башкарган Кошой кан. 

13260 Он беш күн анда жатышып, 
Көп олжого14 батышып, 
Кабар салды калкына, 
Түрк уулунун жалпына. 
Котон-котон кол болуп15, 
Койдон аскер мол болуп, 
Алты жүз миң кол болуп, 
Айдаган Кошой зор1 болуп, 
Жеркен2 жакка жүргөнү 
Майман аттуу жол болуп, 
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Козголуп3 жолго салганы. 
Аяк-башы айчылык 
Котондоп4 кошуун келгенден5 

Котон атка калганы. 
Кол баштаган эр Кошой, 
Алардын барбы6 арманы! 
Жер майышкан кол менен, 
Жеркенди көздөй жол менен 
Абаң жөнөп калыптыр, 
Кара-Кыштак журтунан 
Жүз сексен миң алыптыр, 
Токсону балбан, беш аяр, 
Абаңыз жолго салыптыр. 
Кетте черүү кол менен, 
Келе турсун жол менен. 
Аны таштап салыңыз, 
Катындан болгон каныңыз, 
Кабарын угуп алыңыз. 
Ороңгу катын баатыры 
Ойлонуп туруп акыры, 
Отуз алты калаанын 
Башчыларын чакырды. 
Алты миң аскер эл келди, 
Айыл башчы эр келди. 
Кабар угуп Манастан 
Кан Ороңгу сенделди. 
«Азыр бүгүн апкаарып, 
Чочунамын мен —деди. 
Баарың келдиң жыйылып, 
Көптүгүңө1 сыйынып, 
Миң жылдан берки жумушту 
Билериң барбы балыгер, 
Билдирип кабар мага бер. 
Кура таштап, бал ачып, 
Төлгө тартып, далы ачып, 
Билермандан барсыңбы? 
Айбанатка2 сүйлөшүп, 
Тнл алгандан барсыңбы? 
Балбан Кошой дегендер, 
Манас деген эмне эр? 
Алаш деген кандай эл?3 

Жердегени кандай жер? 
Жерден өңгөн4 киедей 
Чыгза калган кайдагы эл? 
Баштатан маалим Бакбурчун, 
Кан турганы Каканчын, 
Кабар жок эле мындайдан,. 
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Каканчынга караган 
Букар1 менен Самаркан, 
Мындай чыккан чукулдан 
Манас деген кандай жан? 
Алдырамбы,аламбы? 
Аламын деп урушсам2 

Адамдарды кырдырып, 
Убалына каламбы?» 
Ошону айтып Ороңгу, 
Он үч аяр балигер 
Ортосуна койгону. 
Кура таштап, бал ачты, 
Кужулдашып карады. 
Биле албадык муну — деп, 
Ондурбайт3 ко акыр — деп, 
Туруп, кебү тарады. 
Агыдай аяр калганы, 
Балигердин сардалы, 
Айтат экен бу дагы 
Колундагы алганы 
Аркардан алган куу4 далы. 
Далысына карады, 
Жанындагы балгерлер 
Көбү1 билбей тарады. 
Көргөн билген сөзүнү 
Агыдай2 бала айтууга 
Нак ошо жерде жарады. 
Агыдай бала кеп айтат: 
«Ай калайык — деп, айтат. 
Башы Байгур уругу, 
Түбү3 түрктүн улугу. 
Азыркысын жердеген 
Алтай тоодо туругу, 
Каары катуу Каракан 
Как ошондон тараган. 
Арбагы бийик, Алаш кан, 
Атактуусу4 көп болуп, 
Ар тарапка тарашкан. 
Кыпчак, кыргыз, маңгулдан, 
Беттешкен жоосун нан5 кылган, 
Алчын, үйшүн6, найман7 бар, 
Оолаты ногой8 уругу, 
Ошол күндө көп болгон 
Ойротту бузар улугу. 
Абак менен тарагы, 
Тыргоот1 зубун2 калмагы 
Баары ошонун3 тууганы. 
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Азыр4 ушу күнүндө 
Алтай тоодо турганы. 
Алар менен бет алган 
Адамды кудай урганы. 
Бабыр кан түпкү бабасы, 
Башка атасы Ногой кан, 

13370 Төбөйдүн5 Көгөй6 баласы, 
Келген жерң алардын 
Кең Алайдын талаасы. 
Ногойдон7 Жакып бай деген, 
Алтайдын жернн жай деген» 
Далыга карап дагы айтат, 
Агыдай бала шар айтат, 
Көрүнгөнүн, билгенин 
Көп ичине жар айтат: 
«Жакьштын уулу Манас дейт, 

13380 Ж а р болгон азыр алаш дейт, 
Аяк жагын айтайын 
Такты куруп, жай алып, 
Турар жери Талас дейт. 
Баяндаймын өзүм дейт, 
Балдан көргөн сөзүм дейт, 
Кыраан Манас балага 
Кылымдын баары жем болот, 
Кылганы журтка эм болот, 
Дагы өзүнө жар берип, 

13390 Кырк чилтен кайып дем болот. 
Жараткан Алда жар болгон, 
Кылган иши шар1 болгон, 
Аскери алты сан болгон, 
Алаштын журту жам болгон, 
Атанып айкөл кан болгон 
Айтканы журтка даң болгон, 
Аз болгондо аскери 
Алты токсон миң болгон. 
Ак амыры шондой деп, 

13400 Азып кетсе жолунан2 

Азирет Аалы бир3 болот, 
Алганы назик нур болот, 
Жери Талас күр4 болот, 
Ченине келген эр болот, 
Челишемин дегендин 
Жүрөгүнө5 чер болот. 
Ак эшен сынап тааныган, 
Абурайын6 көтөр7 — деп, 
Алдага күндө наалыган, 

13410 Он үч жашка келгенде 
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Аты Кызыр даарыган8. 
Аяк жагын айтайын, 
Кожокматка кол берет, 
Кошуунга кожо жол берет, 
Дөөлөтүн1 кудай мол берет. 
Айтканын Алда эп кылган, 
Ар баашалар кеп кылган, 
Бу жердегн биз2 түгүл 
Бээжиндеги Эсенкан 

13420 Не болом? — деп, шек кылган. 
Башы Камбыл, Кумулда, 
Аягы Кырым, Урумда3. 
Күн жүрүшү Камарды, 
Салкын жагы4 Самарды, 
Жетигени5 Кара-Кум6, 
Жетер жери мына бул, 
Аз жыл турат келери, 
Алооке7 кан зор бааша 
Ага кайгы8 берери. 

13430 Иле менен Чүйүнен9 

Аскер тартып кол баштап, 
Эгер чыкса үйүнен 
Чалып өтер Чарынды, 
Челпектей чайнап Челекти, 
Алмалууну айдаар аа, 
Бөрү-Кожо10 дегенге 
Буйрук кылып, үй тигип, 
Шаар тургузар — деди да. 
Чоюн-Кулак, Кер-Көлдү1, 

13440 Согушса2 кырар көп элди. 
Кемин аттуу дуу-ду3 бар, 
Кеби кийин угулар. 
Булагасын4 жортулуп5, 
Уруша албай бузулар. 
Олуя-Ата, Ташкенден, 
Орчун Кокон, Маргалаң, 
Оро-Төбө, Самаркан, 
Ол Манастын колунан 
Кутула албайт6 жалгыз жан. 

13450 ж а г ы н карасаң 
Ызар менен Көлөптөн7, 
Жетигендин тарабы 
Казак менен жөлөктөн8, 
Талабы кайтпайт Манастын 
Бир Бээжинден бөлөктөн9. 
Айрат эски диниңден, 
Ачкан балдан билинген! 
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Орто-Азия журтунан 
Ойноп, чындап бир бенде 

13460 Кутула албайт10 ошондон. 
Кумулдан өтсөң11 кутулдуң,12 

Турамын десең тутулдуң,13 

Жалган эмес ушунум14. 
Тогуз ата өтүшкөн15. 
Тоо таянып көчүшкөн16, 
Уругу кыргыз баласы, 
Катаган дейт бабасы, 
Караган экен өзүнө 
Дагалактын калаасы. 

13470 Даңгуунун1 журтун талкалап, 
Урушуп жатыр Манасы. 
Жерге сыйбас кол алып, 
Жеркен келет экен го 
Баатыр Кошой агасы — 
Баш жутуучу2 бабасы, 
Дүнүйөнүн3 аяры, 
Түмөндөп канча жыйылса 
Эч жандын жетпейт4 дабасы. 
Наймандагы жол менен, 

13480 Жер майышкан кол менен 
Алты күндө, беш күндө 
Аскерин анын көрөсүң, 
Ажалдууңар өлөсүң, 
Анын динин кош көрбөй 
Эски динде турчуулар 
Эмитен5 качып жөнөсүн6». 
Тамам кылды сөзүнү, 
Жайнатты элдин көзүнү, 
Таң калтырды суук айтып, 

13490 Ороңгунун7 өзүнү.8 

Ороңгу шондо кеп айтты: 
«Агыдай бала — деп, айтты, 
Көкөнө, Култаң, Арсалаң, 
Бозкертик, Бурчак, Калдаңды 
Чакырткан экен Кырмуз шаа. 
Кемек аяр алганы, 
Баштап алып аларды, 
Дагалак жолго салганы. 
Билинбейт бекен балыңдан 

13500 Ары балбан, ары аяр 
Эмне болуп калганы? 
Кеткени анын бул жерден 
Төрт күнгө тамам толду — деп, 
Төлгө тартып, бал ачкын1 
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Төрөлөр2 кандай болду?» — деп, 
Ороңгу сурап калганы. 
Кайра тартып бал тартып, 
Агыдай бала карады. 
Сыйпап-сыйпап далы ачты, 
Жандын баары карашты. 
«Калдан, Байкуш балбаны 
Караңгы жайга барганы, 
Кабылан Кошой жалмады, 
Келген Кошой өзү экен, 
Кемек болуп калганы. 
Көрүнгөн экен көзүнө3, 
Кемек болуп4 Кошой кан 
Келген экен өзүңө, 
Жакшыларды кошупсуң1 

Ж а н алгычтын өзүнө». 
Мусулман динн ак дин — деп, 
Бурчак баатыр кириптир, 
Агыдай бала далыдан 
Азыркыдай билиптир. 
Муну уккан соң Ороңгу 
Урушка какчу барабан 
Добул согуп ийиптир, 
Соо болбосун билиптир. 
«Жоготпоюн2 элди деп, 
Жоголоюн3 энди4 деп, 
Туш-тушумду5 жоо кысып6, 
Душман күчөп7 келди деп, 
Кошо8 качкан кол болсоң, 
Ыракмат дейм, кубанам, 
Качпай калган кол болсоң, 
Лаанат деп айтып, буралам». 
Муну айтып Ороңгу, 
Мурункунун сөзү — деп, 
Ж а т кылганбыз олорду, 
Алда билет бу сөздүн 
Арты кандай болорду9. 
Арабасын напа —деп, 
Кошо жүрчүү10 жан барбы? 
Калдай, жаң-жуң канча бек, 
Кабар салгын калкка деп, 
Токсон дорго* чаптырып, 
Тоодон, ойдон11 чакырып, 
Ороңгу кабар салыптыр. 
Көйү шаар орунда, 
Култаңдын түшүп колуна, 
Арсалаң орго салыптыр, 

www.bizdin.kg



Арсалаңдын сулуу кыз 
Ашык болуп калыптыр, 
Дагалакта уруш — деп 
Айтып турган адамдан 
Айдап барып кырк бешин 
Дагы ошого12 салыптыр. 
Кабар алып ошондон 
Ордо жаткан канча жан, 

13560 Күйө шаар калаадан, 
Ыслам диндин актыгын 
Ырас угуп баладан 
Нургузары13 кыз аты, 
Бу да динди каалаган. 
Кыз да болуп мусулман, 
Талабына жеткен соң, 
Кыз үйүнө кеткен соң, 
Талабына жетти деп, 
Тнлегине бат жетип, 

13570 Нургузары14 кетти деп, 
Биз дагы айтсак болбойбу 
Билерик айткан кепти — деп, 
Зындандагы кырк беши 
Сыр айтышып кеңешти. 
Кудай жалгыз, куран чын, 
Байгамбар бары ак — дешип, 
Бар кудая балаадан 
Куткара көр сап! — дешип, 
Олтуруп алар калыптыр. 

13580 Күн чоң шашке маалда 
Көчөдөгү көп адам 
Дарбып-дүрбөп1 алыптыр. 
Кошоктогон2 кой калды, 
Атан төө, ат көлүк 
Көчөдө басып бой калды. 
Мурунтук3 сүйрөп4 уй калды, 
Зындандагы5 тургандар 
Көрүп турду буларды, 
Бул эмине шумдук? — деп, 

13590 Бир биринен сурады. 
Качмак болду каның — деп, 
Эгер качпай калганың 
Калбайт экен жаның — деп, 
Кошой алып кол келет, 
Эсепчилер эсептеп 
Биле албаптыр санын — деп, 
Бир өтөктүн6 чөбүнөн7 

Кошойдун колу калың — деп, 
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13610 

Коркутуп8 айткан мъгадай кеп, 
13600 Калаалыктан калбады, 

Кара-Кур көздөй барганы, 
Буруш-булуң, тоо-ташка 
Кабар тийбей калганы. 
Кабар азыр тийгендер 
Кан Ороңго1 барганы. 
Катын калды, эр кетти,2 

Канча түрлүү эл кетти. < 
Баланын кетти атасы, 
Бар кудай өзүң кечиргин 
Бардыр3 сөздүн катасы. 
Кыздын кетти энеси, 
Кызыл деңиз үстүндө 
Кыйрады сыньга кемеси. 
Сынбаганда неткени 
Отуз алты миң Жеркени 
Родарылып кеткени. 
Кан Ороңгу качканы, г 
Калктын көбү шашканы. 
Алиги Агыдай балаңыз 

13620 Өзүм кандай болом?4 — деп, 
Өзүнө далы ачканы. 
Далысына караса, 
Айландырып санаса, 
Алтын кемер байланып 
Назик боор белине, 
Аким болуп элине, 
Таажы салып башына, 
Каш безири*1 болуптур 
Эр Манастын кашына. 

13630 Муну көрүп Агыдай 
Атына минип алганы, 
Качпаңар калкым мында — деп, 
Насыятым тыңда — деп, 
Качкан опа кылбайт — деп, 
Шашпай, качпай калгандар 
Шарият2 сөзүн тыңдайт — деп, 
Бейкүнөө жүргөн бендени 
Бекерден түрк кырбайт — деп, 
Кан камданып ордого8 

13640 Казнадагы коргонго 
Ороңгу4 кирип калыптыр, 
Орчун5 тышкы көп колго6 

Агыдай айтып салыптыр. 
Акыл айтат ошо — деп, " 
Алыскы-жуук адамдар 
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Тарап кетип7 калыптыр. 
Казына8 калды зар9 менен, 
Сексен кара нар менен, 
Алты жүз болду жолдошу, 

13650 Ак-Суунун четин бет алып, 
Ороңгу качмак болду ошол. 
Катын эле эри-жок, 
Каткаң чал деген эри бар, 
Эр деп айтар жери жок. 
Оозу-мурду1 бырышкан, 
Ушт-аса колу тырышкан, 
Көз, маңдайы бырышкан, 
Көрүнгөн менен урушкан2, 
Алты кадам баспаган, 

13660 Төртүнчү кадам басканда 
Жер кучактай3 баштаган, 
Бутканасын4 сактаган, 
Торопой5 донуз баласын 
Күл6 чогуна кактаган, 
Адам көргүс7 сасыгы, 
Айлыгына кырк доңуз 
Араң болгон азыгы. 
Ошо түрлүү8 эри бар, 
Оңолбогон9 Ороңгу 

13670 Отуз10 алты шаарда11 

Эсеп сансыз эли бар. 
Эли-жерин таштады, 
Кайдасың деп Каканчын 
Ороңгу жолго баштады,1 

Ойрон Кошой бабаңдан 
Ошончолук шашканы. 
Алты жүз аскер кол2 алып, 
Ак-Сууну көздөй3 жол алып, 
Ак^Суунун куйган4 чаты бар, 

13680 Астындагы мингени 
Кула5 бээ деген аты бар, 
Кумга6 салып чөл менең, 
Түштүгүндө7 Сооса8 бар, 
Аккан дайра көл9 менен 
Ороңгу жолго салыптыр. 
Жетинчи күндө10 жер жайнап, 
Жетип Кошой11 барыптыр. 
Ак асаба, кызыл12 туу, 
Айгайлаган ызы-чуу. 

13690 Көк13 асаба, кызыл туу, 
Көк жаңырган ызы-чуу. 
Каптап кирди калаага, 
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Кара-Курдун шаарына. 
Калбайлы деп балаага 
Миң койдон жүздөн айдашып, 
Жүз койдон онун14 байлашып, 
Азуулары аркайган, 
Астыңкы ээрди шалпайган15, 
Бөйрөктөрү1 дампайган, 
Өркөчтөрү2 коркойгон3, 
Өрдөктөй мойну койкойгон4, 
Жетелешип лөк*5 алып, 
Кара малды* көп алып, 
Сомдогон темир туяктуу6, 
Качкан марал сыяктуу, 
Кыйган камыш кулактуу, 
Кыз баладай сыяктуу, 
Жал-куйругу7 төгүлгөн,8 

Жаадай сыны көрүнгөн9 

Кара байыр тобурчак, 
Как соорусу10 бир кучак 
Ат жетелеп алышып, 
Аскерди көздөй барышып, 
Төөдөй11 өркөч12 алышкан13, 
Ары-бери басканда 
Чөгөлөшүп14 калышкан 
Коркулдатып15 котосту16, 
Үйрү17 менен айдатып, 
Жайыттагы уюнан 
Сайгактатып жайнатып, 
Сапырылтып туш-туштан 
Сансыз малды жайлатып, 
Тулумдуу кара чачтуудан, 
Туура он беш жаштуудан, 
Турна моюн, кара көз, 
Салык ийин, жазык төш, 
Эмчеги тикче, эти арык, 
Эңчегер бойлуу, кара каш1, 
Элик моюн, түймө баш 
Жүз үйдөн санап бир кызды2, 
Он жети миң кыз болду, 
Тартуу кылды Кошойго. 
Качып кетти Ороңгу, 
Кара-Кур шаары жык толду. 
Кабыл кылды тартуусун3, 
Карап көргүн калайык, 
Кан Кошойдун айтуусун:4 

«Жер жайнаган Жеркендик 
Жесир кылсак сени — деп, 
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13740 Абалда5 саа кекендик. 
Урушпадың6, карадың, 
Нускалуу ишке жарадың. 
Б у т т у н 7 баарын жоюңар, 
Мурунку динди коюңар. 
Мурунку динде турам — деп, 
Ойлонбосун8 оюңар. 
Кыйла өрнөк баштаган, 
Сегиз жуз элүү жашаган 
Касиеттүү9 карым бар, 

13750 Кабарын угуп алыңар. 
Алда бар ак, куран чын, 
Айтканына ынаныңар. 
Кыямат күнү кыйын күн, 
Кыйналууга1 калбаңар!» 
Муну айтып эр Кошой, 
Айгайды журтка салыптыр. 
Аяк-башы жыйылган, 
Абаң Кошой астына 
Алты күндө барыптыр, 

13760 Насиятын2 кожонун 
Кулагына салыптыр. 
Акылмандын баарысы 
Ай ушу сөз чын го — деп, 
Курсагына салыптыр. 
Азган-тозгон адамдан, 
Алиги келген көп жандан, 
Карыган эмес, баладан 
Кармаганың барбы? — деп3, 
Колдон сурайт Кошой кан. 

13770 Билбедик да, көрбөдүк4, 
Чур-чур эткен көпчүлүк5, 
Минтип айтат мынча жан. 
Билерикке неткен? — деп, 
Б у шумурай6 куу бала 
Кайсы жакка кеткен? —деп, 
Жеркендиктин элинён 
Маалыңдан калбай келгин—деп, 
Сурап жүрдү Кошоюң, 
Билериктей баланы, 

13780 Билмек үчүн ошону, 
Кандайлыктан жоголду 
Кайып болуп бала — деп, 
Калың аскер көп колдон 
Кабар берсин мага — деп, 
Абаң айтып салганы. 
Адамдар билбей турганда 
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Байлоодогу1 Арсалаң, 
Басып турду ордунан. 
Мына бул билер бекен — деп, 

13790 Байкап турду канча жан2. 
Кандай бала жоголгон?3 

Калем каштуу, нур жүздүу4, 
Эңчегер5 бойлуу6, эр төштүү, 
Жыйырмага жашы келе элек, 
Чырымтал жүнү7 кете элек, 
Кашкардан келе жатам — деп, 
Кабарын айтып калыптыр, 
Кармап келип Калдаң эр, 
Биздин орго салыптыр. 

13800 Болжогула8 ошону, 
Болсо болор шол бала. 
Бүгүн отуз күн болгон, 
Зынданда деп ал бала 
Арсалаң айтып салганы. 
Аты ким? —деп баланы1 

Кошой сурап калганы. 
Көйү шаар Арсалаң 
Көрүңөр — деп, алдырып 
Жөнүн айтып калганы. 

13810 Айтканыңа азаттык!2 

Абаң айтып салганы. 
Айтып оозун жыйганча, 
Аны-муну кылганча, 
Бир миң жолдош алыптыр, 
Билерик келип калыптыр. 
Кан Ороңгу качканда 
Калктын баары дүрбөшүп, 
Бирин-бири жүр —дешип, 
Кач-кач болуп калганда, 

13820 Зындандагы кырк беши 
Капканы ачып салганда 
Көчөгө чыгып калыптыр. 
Нургазарың3 сулуу кыз 
Балага көзүн салыптыр, 
Чакырып кирип баланы, 
Чоң урматка алыптыр. 
Сеникимин мен — деди, 
Селдей каптап түрк уулу 
Келди деп уктум бил — деди. 

13830 Ата болгон сага да, 
Тирүү болсо Арсалаң, 
Амандык ага бер — деди, 
Азиз кожо ак сөөк1 

•310 

www.bizdin.kg



Арстандан болсоң сен — деди.2 

Акыреттик шоруңдун 
Напагамы3 бер десең, 
Напагама* бергениң 
Күйө шаар эл — деди. 
Миң киши сага кошоюн4, 
Атаң бар экен ак сакал, 
Учурашкын сен — деди. 
Казанага байлаган, 
Аркардай көзү жайнаган, 
Арпа, буудай аралаш, 
Жемине кишмиш чайнаган, 
Алтын ээр, сым желдик, 
Алып келип токуду5. 
Нургузарың6 сулуу кыз, 
Насиятын балага, 
Азар түмөн* окуду7. 
Жаман болсо билеби 
Арбыныраак сөз кыЛып, 
Атакеси Арсалаң 
Амандыгын тиледи. 
Өзгө жан муну билеби, 
Аның үчүн1 баланын 
Тилегин ата тиледи. 
Алтын дилде зар берип, 
Азар түмөн мал берип, 
Кызыл дилде бул берип, 
Кызматына кул берип, 
Нургузар жолго салыптыр. 
Эки күнү жол жүрүп, 
Эртесинде бешимде*2 

Кошойго келип калыптыр. 
Миң кишиси кашында, 
Дөөлөт3 кушу башында, 
Колго түшүп кор болгон 
Он бир жашар >кашында, 
Ыйлап келди Билерик 
Атасынын кашына. 
Атакесй Канкожо 
Кол узатып балага, 
Сылап маңдай башына, 
«Ак буйругу4 балам — деп, 
Сен жалгыздын зарпынан 
Мээнет көргөн бабаң — деп, 
Кайрат кылып, бел байлап, 
Кошту го Кошой абаң — деп, 
Он бир жылы жоголуп5, 
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Мапызага* жазган экен»—деп, 
Баланын сүйдү1 мандайын, 
Акыр мында азиз* жан, 
Алда билер алардын 
Акырети кандайын. 
Окуп көрсөң мыланур*2, 
Дуба*3 кылбай калбагын, 
Алымды билбей жаттадым, 
Ак кагазга каттадым, 

13890 Зарлуулар жетти зарына, 
Кол көтөргүн4 мусулман 
Арбактардын баарына. 
Келген бала кашына, 
Алып келип атасы 
Кырк миң дилде кызыл бул 
Айландырып башына, 
Талатты карып мискинге*. 
Сегиз жүз алтымыш жаш жашап, 
Жан тийбеген тизгинге. 

13900 Беш байгамбар5 узаткан, 
Берейин деп батаны 
Эр Кошойду тыңшаткан. 
«Кошой, балам, кел — деди, 
Колуңду ачкын сен — деди. 
Кандай сенин талабың, 
Капилетке калбагын, 
Кандай дуба® алсаң да, 
Алда берсин тилегиң, 
Күчтүү болсун билегиң, 

13910 Алда тилек берген сон, 
Кор болбойт деп билемин!» 
Бузурук* айтып турганы, 
Оомийин! —деп, абаңыз 
Дубага1 колун сунганы. 
Журт карады кашына, 
Кол көтөрүп2 эр Кошой, 
Койну толду жашына. 
«Сенден Алда тилегим: 
Калган журтум кар болсо 

13920 Как өзүмдөй3 билемин. 
Калганымдын баарысы, 
Жашы менен карысы, 
Бабам Кошой колдо — деп, 
Нээтине алып аттанса, 
Кошой абам колдо — деп, 
Сапар чыгып жол салса, 
Жанчышкан4 жоого кол салса, 
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Кошулса деп ороюм5, 
Кол көтөрүп турамын6. 

13930 Жана бирөө7 тилегим, 
Куп билемин мурунтан 
Бул дүнүйө8 жүзүндө 
Каапыр басып билерин, 
Калаама кадам тартпаса, 
Каапыр колун артпаса. 
Кыяматка жеткенче, 
Кырылып1 кытай бу жерден 
Кайра тартып кеткенче, 
Аман болсо элим деп, 

13940 Жана бирди тилеймин, 
Кайып эгем кудурет 
Кай кыларын ким билет, 
Аярлыкты бу жакка 
Кылбай таштап салсам — деп, 
Кандай тилек тилесем 
Бир кереги тиер — деп, 
Кайбана бата алсам дейм!» 
Үчтү2 сурап калганы. 
Карыясы Жаангер 

13950 Бербердигер3 зулжалал*4 

Бере көр — деп, тилегин 
Үч күн, үч түн зарлаган. 
Үч күн, үч түн болгончо, 
Абан кошко5 барбаган. 
Олтуруп6 кожо зарлаган, 
Тике турган абаңыз, 
Бардашы7 бар эрлердин 
Тилегине караңыз. 
Олтуруп8 кожо зарлаган, 

13960 Бишараты* болгончо 
Бабаң тике караган. 
Үч күн, үч түн, алты күн, 
Бешөө өтүп1 бу жакка 
Болгонунда жарым түн 
Жарык болду нак2 түштөй,3 

Таламандын чак түштөй. 
Аш бышымдай токтолду,4 

Адамдар жатат5 уйкуда, 
Айбандар жатыр тамакта, 

13970 Аш бышымдай убакта 
Жарыктык кайра тарады. 
Караңгылык жеткенде 
Кошойго кожо6 карады: 
«Бербердигер зулжалал 
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Берди белем тилегиң, 
Белгиси ушу жарык деп, 
Мен оюмда7 билемин. 
Бар кошуна, балам — деп, 
Жаангер8 айткан жакшы кеп. 
Жазылып турган алакан 
Абаң сүртүп9 бетине, 4 

Нээт кылды эр Кошой 
Кош жагына барууга. 
Оң бутун кадам салганы, 
Сол бутун тартып алам — деп, 
Солдоң этип абаңыз, 
Жыгылып жатып калганы. 
Колдон алып кожоңуз, 
Кошуна барды Кошойдун. 
Сиздер үчүн зарлаган, 
Арбагына10 дуба11 кыл 
Ай мусулман ошонун. 
Эки күнү, үч түнү 
Эс алды жатып кошуна, 
Жанып келди эр Кошой, 
Кайтсаңыз — деп, — уруксат, 
Жаангердин кашына. 
Улуксат алды кожосу, 
Кайтар күнүн болжоду. 
Алар минткен кезекте 
Нуркузарың сулуу кыз 
Билерик бала ойлоду. 
Алсам деген көңүлүн1 

Бабасына айтып койгону. 
Бабаң Кошой баш болуп, 
Он алты күн тойлоду. 
Арсалаң балбан, ары аяр 
Айтып ыйман шол жерде 
Мусулман болду дапдаяр. 
Арсалаң кан камданып, 
Ак буйругу ушу — деп, 
Мурунку кылган ишине 
Муңайып2 өзү таңданып, 
Алдырып кызды өзүнө, 
Аңдаңар кызык сөзүнө, 
Кызды кошту балага 
Кызык үлкөн той кылды 
Кара-Курум калаага. 
Ат чаптырып, той тартып, 
Алтымыш төөгө жүк артып, 
Берди кызын балага. 
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Жаангер алып баласын, 
Кумырабат талаага, 
Бара турсун Жаангер 
Кумар аттуу калаага. 
Аны таштап салыңыз, 
Абаң Кошой сөзүнү 
Аңдап угуп алыңыз. 
Алай, Күнжүт арада, 
Асемил3 аттуу талаада 
Акбай, Мамбет келсин — деп, 
Абаң кабар салдырды. 
Анжиянда Алооке 
Аким болгон жепжеке. 
Алоокеге караган, 
Абалдан ишке жараган, 
Аркалаарга тууган жок, 
Атабыз мындай эле — деп, 
Ата жолун кууган жок, 
Кошулуп алып калмакка 
Кошо жаткан эл болуп, 
Коргон-Базар жер болуп, 
Агыш менен Кожошту 
Аны да абаң алдырды, 
Акбай менен Мамбетке 
Кел деп кабар салдырды. 
Кара шаар, Кашкарды 
Калкын абаң башкарды. 
Жеркен менен Котонду 
Жергелүү журтун которду. 
Дагалактан 'келгени1 

Төрт жүз миң жан элүү миң, 
Кошуп алып Котонду 
Жети жүз миң кол менен 
Жеркенди минтип которду. 
Жеркен менен Кашкардан 
Үч жүз миң аскер башкарган, 
Өңкөй баатыр, өң2 балбан, 
Көрсө душман таң калган, 
Көк менен жердин арасын 
Көз айныган чаң кылган. 
Ал адамдар шаттанган3, 
Кан Кошоюң баш болуп, 
Даңгууну* көздөй аттанган. 
Желеги жибек, кызыл туу, 
Жер жарылган ызы-.чуу5. 
Айчыгы алтын, кызыл туу 
Айгайлаган ызы-чуу.6 
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Аяк-башы үч күндүк, 
14070 Асты-артына көз жетпей, 

Айткан менен сөз жетпей, 
Найзанын учу жылтылдап, 
Аскердин башы кылкылдап, 
Жер союлуп былкылдап, 
Аргымак аттар алкылдап, 
Алтындуу калкан1 жаркылдап, 
Атышчуу киши кайда? — деп, 
Азаматтар жалкылдап,2 

Жеркенден чыгып жол менен, 
14080 Жер майышкан кол менен, 

Даңгууну3 көздөй бет алып, 
Түмөндөп4 түрктөр аттанып, 
Казатка чыкты эрендер, 
Кармашып жүрүп каапырдан 
Кан төгүлсүн5 дегендер. 
Колду Кошой которду, 
Союштарын айдатып, 
Жолго күлүк6 байлатып, 
Басып өттү Котонду. 

14090 Даңгуу7 жакка8 кол жүрүп, 
Так отуз күн жол9 жүрүп, 
Жетти жакын жерине 
Кан Дүбүрдүн10 элйне, 
Дукан шаар калаага, 
Отуз төрт конуп арага, 
Бер жагында түшчүлүк 
Самарноо11 деген талаага. 
Алиги Манас кондурган 
Аспиян деген суусуна12 

14100 Ат өргүтүп, эс алып, 
Эки күн жатып ошого, 
Кан абаң баштап колуну,1 

Таамайлап даңгыт жолуну2, 
Бара турсун бабаңыз — 
Баатыр Кошой абаңыз. 
Аны таштап салыңыз, 
Арстан Манас баатырдан 
Айтылсын кабар алыңыз. 
Башын уруп бутуна3, 

14110 Өлгөн эле, көрдүңүз, 
Дүбүрө4 деген каныны, 
Түк койбой талап түшкөнү 
Дукан аттуу шаарыны. 
Төрт жүз миң аскер кол менен, 
Төрө Манас зор менен, 
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Ашыгы бар элүү миң, 
Ал өңдөнгөн5 элде ким?!6 

Отуз миң барган аскердин 
Он беш миңи кырылып, 
Он беш миңи колдо тим. 
Элүү миң барган аскери 
Эр Кесебил7 баш болуп, 
Отуз миң елүп8 калыптыр, 
Жыйырма миңи калыптыр. 
Жесир кылып түрк уулу, 
Отуз беш миң аскери 
Алар да тирүү калбаптыр, 
Он сегиз күн ортодон 
Өтүп болуп алыптыр. 
Орчун улуу кол барып, 
Олорду1 камап калыптыр. 
Элүү миң аскер аттанып, 
Эң мурунку күнүндө 
Эр Көкчө уруш салыптыр. 
Тамга кирип жатышып, 
Дабырап кирип келгенде 
Тандап туруп атышып, 
Көчөнүн2 жолун буушуп3, 
Көчөдөн кайра куушуп4, 
Көбүн, азын билдирбей, 
Өзүнүн5 элин булдүрбөй6, 
Там мааналап жатышып, 
Тантыбастан атышып, 
Коргонду түптөп7 жатышып 
Коркпой туруп атышып, 
Баатырсынып келгендин 
Башын жара аттырды, 
Маанайына келтирбей, 
Баарын кууп8 качырды, 
Каттатпай жатып калаага 
Ал күнү күндү батырды9. 
Чыңоолду10 чыңдап коюшту 
Чымырканып келгенди 
Түк жибербей союшту. 
Абыдан мыкты баатырдан 
Кароолду катуу коюшуп11, 
Кайрат менен келгенди 
Капилет жерден12 союшуп13 

Ал күнү антип жатышты, 
Күнү-түнү эр Көкчө 
Калмак менен атышты. 
Эртеңки күнү таң атып, 
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Көчөнүн ичин1 чаңдатып, 
Кыпчак Үрбү2 кыйкырып, 
Көчөнү бууп3 жатышты, 
Кеч киргенче атышты. 
Кеч киргенче токтолуп, 
Кароол4 коюп катуулап, 
Чыңоолун*5 чыңдап коюшуп, 
Чыккандарын башка атып, 
Каапырдан канча союшуп6, 
Ал күнү жатып калыптыр. 
Таң атканда кыйкырып, 
Эр Жамгырчы барыптыр 
Көчөнүн жолун байлатып, 
Каапырдын көзүн жайнатып, 
Калаасына киргизбей, 
Кайра сүрүп7 айдатып. 
Төртүнчү8 күнү төрөңүз9 

Бакай баатыр жөнөңүз. 
Кошто Манас. калыптыр, 
Колду Бакай алыптыр, 
Койгулашып кечкече 
Кытайга уруш салыптыр. 
Ай туягын союшуп, 
Кароолду10 катуу коюшуп, 
Кароолго каршы келгенди 
Капилет атып союшуп, 
А күнү антип коюптур, 
Эртеси1 шашке маалда 
Каапыр кайнап толуптур. 
Сура тоодо каапырлар, 
Каапырлардын ичинде 
Сүрү2 суук баатырлар 
Төрт жүз миңдей кол менен, 
Догон баатыр зор менен, 
Лоп дайранын күн жагы, 
Дабаң3 аттуу жол менен, 
Күн жүрүштө4 коосу5 бар, 
Кут* жагында көлү бар, 
Арада® Дабан чөлү бар, 
Арбак урган каапырдын 
Арбындыгын көрүп ал, 
Ар канча кыйын болсо да 
Алабыз деген көөнү7 бар. 
Шашкеликтен*8 шаркылдап, 
Туунун башы жаркылдап, 
Асабасы жалпылдап, 
Аскерине жакындап, 
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14210 Добул согуп күңгүрөп, 
Тоо көчкөндөй дүңгүрөп, 
Башта келген он үч9 миң, 
Баштаганы Кайып10 даң11, 
Кара чоктуу ойротто 
Кайраттуусу мындай ким, 
Азыр келди12 төрт жүз миң, 
Баатыр Догон башында, 
Догон келип көрүштү13, 
Кайып даңдын1 кашына. 

14220 «Дуканды туташ2 алыптыр, 
Душман экен түрк уулу, 
Кыйрына кыргын салыптыр, 
Кыз катындын баарысын 
О л д о кылып алыптыр, 
Бадыша турган базарың,3 

Мааниси4 болбой калыптыр. 
Бара албадык шаарына, 
Бата албадык акыры 
Мусулмандын каарына». 

14230 Кайып кан келип кеп айтып, 
Ыйлап-сыктап, Дуканга 
Ойрон кылды деп айтып. 
«Өлгөн окшойт, каныңыз, 
Өчүн мындан алыңыз, 
Бар аскерди башкарып, 
Өзүңүз уруш5 салыңыз. 
Калаада жалгыз жан калбай, 
Караргандан6 тал калбай, 
Карманарга мал калбай, 

14240 Кызыл ээк чалдарды 
Кырган окшойт түк койбой, 
Кызыл муштум балдарды, 
Эмгектеген жашыны, 
Эңкейип калган карыны. 
Неме койбой Дуканга 
Кууган окшойт баарыны. 
Көбүрөөк калган экенбиз 
Көк теңирдин каарына, 
Көрөр киши калбаган 

14250 Дүбүр кандын шаарына. 
Үч жүз миңдей үй эле, 
Үч дуу-дусу1 бий эле. 
Жаң-жуң, доотай бар эле, 
Күн жүрүштүн журтуна 
Бел болгон Дүбүр2 кан эле. 
Эсенкан калды эң алыс, 
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Арага түшүп койдурар 
Кандардан жок эч3 калыс. 
Ындыстан каны үч айлык, 

14260 Бээжиндин шаары бек ыраак4, 
Ой, антпе — деп5, айтарга 
Ортосун алды мусулман 
Орустун журту деги ыраак. 
Коросан, Аспан мусулман, 
Кой деп айтар киши жок, 
Коркомун — деп, ушундан 
Догонго6 айтып Кайып даң* 
Кабарын айтып салганы. 
Айтканын угуп Догон дөө 

14270 Айран азыр калганы. 
«Найзанын учу жылтылдап, 
Аскердин башы кылкылдап, 
Жер союлуп былкылдап7, 
Ат тыныксын8, эс алсын, 

Адам тынып жайлансын, 
Тамак ичип шайлансын, 
Анан кийин бул иштин 
Табармын1 деп айласын 
Эр Догон2 айтып салганы, 

14280 Маакул ушу кебиң — деп, 
Кайып даң кабыл алганы. 
Катыла албай-бата албай, 
Жай-жайына эки кол 
Жайнап жатып калганы. 
Эртесинде шашкеде 
Кара сакал жайкалтып, 
Кара бозду чайпалтып, 
Тууну тууга урдуруп, 
Тозоңду3 көккө4 бурдуруп, 

14290 Сурнай5 кулак тундуруп, 
Алтын туулар жаркылдап, 
Асабалар жалпылдап, 
Дин мусулман аскери 
Асан айтып каркылдап, 
Кошой келди кол менен, 
Дагалактын жол менен. 
Шымал жактан кол келди, 
Шапкер* тартып мол6 келди,7 

Караанын көргөн каапырга 
14300 Кара жанга зор келди. 

Жер жүзүнүн8 кумдары 
Карап турсак буларды 
Түрк уулу болуп алганбы? 
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Ж е болбосо катыгүн 
Дүнүйөнүн баарысы 
Бизге каарын1 салганбы? 
Ойлоп көрсөк капырай, 
Орто Азия журтунан 

14310 Ойрон Манас албаган 
Неме калбай калганбы? 
Шаардагысы2 канча? — деп, 
Дагалак журту кошулуп, 
Кара-Тегин, калча — деп, 
Кийинки келген колдору 
Алып келди жер жайнап 
Аспияндын басып жолуну. 
Карааны калктан бөлүндү, 
Карап көрсөк алыстан 

14320 Арбыныраак көбүрөөк 
Калчанын колу көрүндү. 
Болот экен жаман деп, 
Мусулман мынча жыйылып, 
Бузулган экен заман деп, 
Муңайып каапыр муну айтып, 
Шымал жакта кытайлар 
Шашкалаңдап3 калганы. 
Шапкер тартып эр Кошой 
Калаага жакын калганы. 

14330 Качып1 чыгып кытайлар: 
Мусулмандын колунун 
Арасында калбайлы, 
Арам өлүп албайлы, 
Калаанын ичи мусулман, 
Тыш жагынан карасак 
Кол баштаган Кошой кан. 
Шымал жагы дүрбөшүп, 
Шашып, коркуп, бир-бирин 
Ылдамыраак жүр! — дешип, 

14340 Атка камчы салышып, 
Алеңгир жаа, сыр жебе 
Асынышып алышып, 
Ала байрак, көк найза 
Далысына салышып, 
Калмактын баары калкылдап, 
Чабуулдашып талпылдап, 
Он төрт жүз миң кол болуп, 
Ой-талаага жык толуп, 
Олор жатып калганы. 

14350 Асан айтып баркылдап, 
Абаң Кошой барганы. 
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Арстан Манас, эр Көкчө, 
Жамгырчы, Бакай барганы, 
Абакеңиз Кошойго 
Саламдашып салганы. 
Баштагыдан беш-бетер 
Дукандыктын1 журтуна 
Азап түшүп калганы. 
Азык-түлүк, атка жем2... 
Дукандыкка болгон —деп, ... 

14360 Мал-башынан түңүлүп,3 

Баары калмак бүгүлүп4, 
Эч бир чыгар5 жер таппай, 
Элеңдешип6 жүгүрүп7, 
Атканага корголоп, 
Агып жашы шорголоп, 
Ичкерки үйгө барышып, 
Азиз жандан түңүлүп, 
Аманат жан курусун, 
Бекинип жатып кай бирөө 

14370 Ачкасынан карышып, 
Катын-кызын ээ кылбай 
Караламан боз балдар 
Жетелеп чыгып барышып, 
Жерге киргир,8 тим жат1 — деп, 
Билгенин кылып салышып, 
Аялуу жерин жарышып, 
Аштык менен түлүгүн 
Ээ9 кылбай сууруп алышып, 
Калаасын камап алганы, 

14380 Каапырлар куурап калганы. 
Камданып болуп үч күндө 
Аттанып уруш салууга 
Он беш жүз миң кол менен, 
Орто көчө10 жол менен, 
Баатыр-балбан баарысын11 

Маш урушка үйрөтүп, 
Дүбүрө кандын замбирек. 
Он эки билге сүйрөтүп, 
Урушмакка аскерин 

14390 Урган таштай күүлөнтүп, 
Түрк уулунан түк калбай, 
Канкор Манас баш болуп, 
Катагандын кан Кошой, 
Казактардын эр Көкчө, 
Элемандын Төштүгү2, 
Эштектердин3 Жамгырчы, 
Жедигердин Багышы, 

www.bizdin.kg



Жеткир чалдын Агышы, 
Кара жаак эр Үрбү, 

14400 Кандын жээни Жүгөрү4, 
Көкмөктөрдүн Керкөкүл,5 

Көчпөс уулу эр Жанай, 
Буудайыктын Бурчагы, 
Куруштардын Мунары, 
Жеркендиктин Арсалаң, 
Жер жайнаган мусулман 
Калаадан чыгып турушту, 
Карагын сонун жумушту. 
Он беш жүз миң кол менен, 

14410 Кайып, Догон зор менен, 
Кайкалатып жер жүзүн 
Эки аскер каршы турушту, 
Эрөөлгө чыгып эрендер, 
Эки экиден урушту. 
Каапыр менен мусулман, 
Карап турган канча жан, 
Бүтүн көкөн*1 жыгачка 
Үйдөй чоюн аштаган, 
Кандай жанды2 чапса да 

14420 Жерге кийрип3 таштаган, 
Бир миң колду бир өзү 
Жаң ойлонуп шашпаган 
Догон чыкты токтолбой, 
Мусулмандан бир баатыр 
Буга беттеп октолбой, 
Майданда Догон акырды 
Баатыр, балбан бар болсоң, 
Кел бери! — деп чакырды. 
Көтөн ооз көк бараң, 

14430 Атса жарым замбирек, 
Асынып алып бадирек, 
Алеңгир жаасы колунда, 
Алтымыш кез найзасы, 
Алган кармап колуна. 
Байнегин* көрсөң баары алтын, 
Жандыгын көрсөң сары алтын, 
Эки жүз батман оору4 бар, 
Каапырдын мындай доору бар, 
Учун кайкы келтирген,5 

14440 Урушканын өлтүргөн, 
Сабын6 алтын чыгарган, 
Заар менен сугарган, 
Чапкан жоосу сулаган 
Узун кылыч байланып, 
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Көкө теңир колдо — деп, 
Лаатманатка*1 жалбарып, 
Минген аты чамбыл ат, 
Моюнунда жалы бар, 
Болжол көрсөң мүчөсү2 

14450 Кыр сеңирдей шаңы3 бар, 
Кутусун4 салып койнуиа, 
Мылтыгыи салып Мойнуна, 
Карап тургун Догондун 
Кыла турган ойнуна. 
Жоондугу жаасынын 
Асый өгүз белиндей, 
Азыркысын сөөлөтү5 

Дөө6-перинин* элиндей. 
Жоондугу найзасы 

14460 Карагай устун бүтүндөй7, 
Астындагы чамбыл ат, 
Качырганы түтүндөй8, 
Кантип турсун бу каапыр 
Урушууга күтүнбөй. 
Айгай салып акырып, 
Даңгуу-даңгуу — деп айтып, 
Атасынын атын чакырып, 
Ураанын бийик салганы, 
Уруп кеткен бу каапкр 

14470 Урушка кирип калганы. 
«Алакандай түрксүң9, 
Ары жоктон жүрүпсүң1. 
Кыргыз, казак, татарсың 
Кыйкырсам өлүп жатарсың,2 

Тийишкениң тим калбай, 
Келгениң шоруң катарсың. 
Катагансың, калчасың, 
Ар жагың алың канчасын? 
Өзүбек бар, сартың бар, 

14480 Өлүүчүңөр мага кел, 
Сагынсаң ажал дартың бар!» 
Муну айтып Догону 
Кышкы кирген буурадай, 
Кычырап3 келип турганы. 
Айтканын Кошой угуптур, 
Айгайлап колго чыгыптыр: 
«Элеман уулу Төштүксүң, 
Эштектин уулу Жамгырчы, 
Айдаркандын Көкчөсү, 

14490 Атактуу баатыр Мамбетсиң, 
Жакыптын уулу Манассың, 
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Жаңы өргүгөн баласың, 
Жайыл каапыр чыкканга 
Жалпы түрктүн уругу 
Жашынып кандай каласың?! 
Көрбөйсүңбү каапырды, 
Көбүңөрдү чакырды, 
Бу жердеги баатырдан 
Барбайсыңбы боо бир жан?!» 

14500 . Муну айтып эр Кошой 
Айкырып айгай салганы. 
Бар баатырлар чогулуп, 
Манасты көздөй барганы, 

. Өлөмүн деген барбаса, 
Өзгө киши не барсын. 
Ажалы жеткен барбаса, 
Асти киши барбас — деп, 
Эрөөлгө чыгып эрсинген, 
Эгерде тирүү калбас — деп, 

14510 Акылдан танып алдырап, 
Атактуу баатыр баарысы 
Карап турду жалдырап. 
«Аксакал Кошой карыңар 
Канкор Манас өлсө — деп, 
Каалаган болсоң баарыңар 
Мен барайын бетбакка, 
Бели катуу чоң Кула ат 
Алып кел — деп, бер жакка!» 
Токутуп оңдоп Кула атты 

14520 Тоодой болгон бул атты, 
Бар жаракты байланып, 
Жоо жаракты шайланып, 
Кайра жаар булуттай 
Каары жүзүнө айланып, 

• Кадыр Алда колдо! — деп, 
Жаратканга жалбарып, 

• Жарагын белге чалынып, 
Шаймерденге жальшып, 
Азирети Аалы шерлердин 

14530 Щейит кечкен эрлердин 
Арбагына сыйынып, 
Соот менен кыягын, 
Бар ж.аракты кийинип, 
Сонун көргүн сыягын, 
Минди баатыр атына, 
Карап турсаң бу дагы 
Жан теңеле албай затына. 
Аккула минип болкоюп, 
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Накери* бутта чойкоюп, 
14540 Кылыч белде кыңгырап, 

Айбалта жанда шыңгырап, 
Сыр найза колдо зыңгырап, 
Аккелте жондо жаркылдап, 
Ак асаба, сур желек, 
Асабасы жалпылдап, 
Майданга чыкты бакырып, 
Манастап ураан чакырып, 
«Сура1 тоодо жериң — деп, 
Динсиз кытай элиң — деп, 

14550 Койбой турган эмедей 
Компоюп кайдан келдиң? — деп, 
Башкы атам Бабыр, түбүм түрк, 
Оозуңа келген кепти айтып 
Оолугасың сен бүрүк2. 
Жараткан Алдам жар болсо, 
Жаның кетер жааннамга». 
Жаалданып эр Манас, 
Кайратына кал таңга1, 
«Баатыр болсоң эр Догон, 

14560 Качыр бери, жалтанба!» 
Ошону айтып эр Манас 
Жаадай болгон чоң Кула ат, 
Атка камчы салганы, 
Айкырган бойдон эр Манас 
Качырып кирип барганы. 
Астындагы чамбыл ат 
Аябай камчы салганы, 
Каарданып эр Догон 
Качырып бу да калганы. 

14570 Калмак ээр кашы — деп2, 
Как жүрөктүн3 башы — деп, 
Баатыр барат бер жактан. 
Алтьш ээр кашы — деп, 
Ай балканын башы — деп, 
Тикирейип тиктешип, 
Эрдин кесе тиштешйп, 
Атка кылып өкүмдү, 
Айгайлашып жетишти, 
Көргөн адам таң калып, 

14580 Көөдөнгө коюп кетишти. 
Коюшканы кочкордой, 
Кагышканы чочмордой, 
Ошондо да эки дөө 
Ат үстүнөн1 козголбой. 
Үзөңгүсүн2 чирешип, 
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Төшкө найза тирешип, 
Күчү эмей неткени, 
Астындагы аттары 
Сүрдүккөн4 бойдон артына 

14590 Кере бута артына 
Кетенчиктеп кеткени. 
Сүрдүгө5 түшүп оңолуп6, 
Тозоңго кирип жоголуп, 
Атына камчы салышып, 
Акырган бойдон барышып, 
Найзаны төшкө салышып, 
Шилтеди найза очоюп7, 
Найза төшкө тийгенде 
Астындагы аттары 

14600 Олтурган иттей чочоюп8. 
Жал-тизгинден кармашып, 
Жалдйрашып карашып, 
Астындагы аттары 
Бакбаягы* майышып, 
Баатырлар экөө9 сайышып, 
Каапыр менен мусулман 
Карагандын баарысы 
Кантер экен булар? — деп, 
Кабыргасы кайышып1, 

14610 Көтөргөндө2 найзасы 
Көк чыбыктай майышып. 
Камчы салды атына, 
Кара санга катыра, 
Калмактардын Догон дөө, 
Кабылан Манас болбосо 
Ким чыдайт анын дартына. 
Өнөрүн жоого баштаган, 
Үкөк деген жыгачка 
Өзү билип аштаган, 

14620 Үйдөй ташты бир чапса, 
Үбөлөнтүп таштаган 
Күрсүнү3 күүлөп алганы, 
Сура тоону жердеген 
Дукан4 шаар балбаны, 
Туйгун Манас баатырга 
Качырып башка салганы. 
Тогуз кабат кылдырган, 
Чапканда көңүл тындырган, 
Айланасы төрт кулач5, 

14630 Арстан Манас баатыры 
Калкан тосту6 акыры. 
Күчтүү күрсү7 чабылды, 
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Калкан башка жабылды, 
Калканга келип карс этип, 
Сыртына күрсү чабылды, 
Калкандын алтын купасы, 
Туулгага чагылды. 
Калкандын сырты карк болот, 
Болотко болот чабылып, 

14640 Туш тушуна ширенди1 

От төгүлдү2 жагылып, 
Аны көргөн адамдар 
Акылынан жаңылып. 
Күркүрөшү3 күн болуп, 
Карарганы түн болуп, 
Беттерине чырымтал, 
Бери болсо капырай, 
Беш байпактык жүн болуп. 
Аман калып акыры, 

14650 Арстан Манас баатыры 
Таш көмүргө4 таптаган, 
Карагайга саптаган, 
Көөкөрчө кылып ийдирген, 
Кыл кыял* кылып чийдирген, 
Чагарак алтын сомдогон, 
Чапкан жоосу оңбогон, 
Эшик эндүү5 ай балта 
Имерип колго алганы, 
Өтө берген Догонду 

14660 Оройго төрө1 салганы. 
Калканынын сыртына 
Катыгыраак2 чабылды, 
Калмактардын Догон дөө 
Акылынан жаңылды, 
Ар тарапка жайнаган 
Ширендиси жабылды. 
Оңоло түшүп ол каапыр, 
Кылычын сууруп, кыйкырып, 
Кыраан эрге келатыр3. 

14670 Аны көрүп эр4 Манас 
Айкожо берген Ачалбарс 
Кылычын колго алганы, 
Кыйкырышып бир-бириң, 
Кылыч тосуп калганы. 
Кылычка кылыч5 чабылып, 
Кылычтын тийген мизине 
Кыпкызыл жалын чагылып, 
Көргөндөр эстен жаңылып. 
А да мылтык октоду, 
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14680 Милтелерин* чоктоду. 
Мергенсинген бу кулду6 

Оң көзүнөн атайын, 
Мааракеге* батайын. 
Муну ойлонду7 эр Манас. 
Мергенсиген бу кулду8, 
Мени атчу куу кулду, 
Оң кезүнөн оёюн9, 
Ошо жерде соёюн,10 

Ойрон кылып коёюн. 
14690 А да маша1 ирмеди, 

Бу да маша ирмеди. 
Урушканга болгон маш, 
Бул2 экөөнүн3 машасы4 

Баталашкан немедей 
Казанчыкка киргени. 
Көк бараң үнү күркүрөп, 
Аккелтенин добушун 
Уккан каапыр журтунун 
Тула бою дүркүрөп. 

14700 Мылтыктын үнү күп5 этип, 
Экөөнүн6 огу дүп7 этип, 
Ок ортодо сүзүшүп8, 
Ара жолго түшүшүп9. 
Жана дүрмөт10 салышты, 
Жаалданып калышты. 
Маңдайы деп, башы деп, 
Ирмеп маша калышты11, 
Маша кошкон немедей 
Маша тартып салышты. 

14710 Калкан жапкан бетине, 
Туулганын четине 
Көк коргошун жабышты. 
Көрүп турган көңкү журт 
Өлдү го деп, бирөө деп, 
Көңүлүнө алышты, 
Көпчүлүк көзүн салышты. 
Баштарында ок менен 
Бир-бирине акырып, 
Ат коюшуп калышты. 

14720 Жаалданып ал экөө1 

Жакалашып калышты, 
Эми салды эңишти, 
Айырып алсак экен — деп, 
Калмактардан экөөсү2 

Ат коюшуп келишти. 
Аларга көзүн салганы, 
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Кошой баштап жүз баатыр 
Коюп атты калганы. 
Жүз кишиси жетер — деп, 

14730 Догон деө баатырды 
Өлтүрүп3 коюп кетер — деп, 
Ж ү з миң каапыр ат койду, 
Кайып даң баштап бат койду. 
«Каапырды кудай урду деп, 
Каптагыла муну!» — деп, 
Эр Бакай айгай4 салганы. 
Немеси калбай эки кол 
Качырышып калганы. 
Каапыр менен мусулман 

14740 Ат коюшуп киргенде 
Дүйнө жүзү бузулган5. 
Капкараңгы түн болду, 
Каапыр менен мусулман 
Бир-бирин көрбөс күн болду. 
Тозоң басты, чаң алды, 
Бул кыргынды көргөндө 
Адам уулу сандалды, 
Асмандагы дөө-пери 
Айбатына таң калды. 

14750 Чак түш күнү түн болду, 
Далай журтка дүң болду, 
Бир мусулман, бир каапыр 
Бир-бирин көрбөс күн болду. 
Тозоңу тоодой бурулду1, 
Токмоктошуп бир-бирин 
Эки аскер эпсиз урулду2. 
Чаң созулду асманга, 
Табылбады чоло жер 
Ат аягын басканга. 

14760 Мылтыктан түтүн3 булады, 
Мыктыдан кыйла сулады. 
Туусу туудан бөлүнбөй, 
Душман кайсы, эл кайсы, 
Бир-бирине көрүнбөй, 
Ай балта башка шак этип, 
Найза төшкө так этип, 
Кыйкырып4 кылыч чабылып, 
Кызыл кан5 бойго жабылып, 
Көргөндөр эстен жаңылып. 

14770 Туу6 түбүнө турушуп, 
Туу такандап урушуп1, 
Колтуктун2 баары чоюлуп3, 
Колдун баары жоюлуп4 

•330 

www.bizdin.kg



Канаттын баары кайрылып, 
Чапандын баары айрылып, 
Этектин көбү түгөнүп, 
Ээрдин кашы үбөлүп5, 
Эриндин баары кесилип, 
Эмчектин баары эзилип, 

14780 Кездүн көбү тешилип, 
Кол, аяктар кесилип, 
Баштын көбү алжайып, 
Уурт6 айрылды жалжайып, 
Башы, көзү кыпкызыл 
Тула7 боюн кан жайып. 
Колу сынып, кокуйлап, 
Кобо албаган дагы бар, 
Аягы сынып алсырап, 
Башы айрылып кансырап8, 

14790 Эли, жоосун биле албай, 
Эстен танып тантырап9, 
Элеңдеген дагы бар, 
Бирөө10 кокус жетет — деп, 
Кылыч, найза, бар жарак 
Белендеген дагы бар. 
Чоюн баш тийип ууртуна 
Булчуйгандар1 дагы бар, 
Ай балта тийип мурдуна2 

Былчыйгандар дагы бар. 
14800 Найза тийип көзүнө 

Олойгондор дагы бар, 
Кылыч тийип карыдан 
Чолойгондор3 дагы бар, 
Кулагын4 кылыч5 шыпырып 
Молойгондор дагы бар, 
Бая эртең менен өлүшүп6, 
Дени сууп, кан агып 
Солойгондор7 дагы бар. 
Кылыч тийип мойнуна8, 

14810 Кан куюлуп9 койнуна10, 
Көтөрө албай башыны, 
Көздөн ирмеп жашыны, 
ЖыгылганЫ дагы бар, 
Эбак өлүп жан чыгып 
Шылкыйгандар11 дагы бар. 
Урушту12 көргөн таң калган, 
Уюган жерде кан калган, 
Какырлуу жерден суу аккан, 
Айгайлаган чуу аккан, 

14820 Суу ордуна кан аккан, 
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Калбады бирөө13 жан баккан. 
Жазайылдан жаткырып, 
Замбирек үнү күркүрөйт14, 
Туш тушунан аттырып. 
Башы боштон бир жан жок, 
Кайра качкан тирүү жан жок, 
Кабаарышкан1 эки кол 
Карап бекер турган жок. 
Шоркураган2 кан чыгып, 

14830 Коркурай түшүп жан чыгып, 
Азууларын аркайтып, 
Астыңкы эрдин шалпайтып3, 
Кең соорусун4 даңкайтып, 
Келиштирип койбосо 
Жомокчулар калп айтып, 
Жолдо калган өлүктү5 

Ат тебелеп жалпайтып, 
Ат өлүмү андан көп. 
Муруттарын чычайтып, 

14840 Ооздорун ыржайтып, 
Жомокчулар койбосо 
Уйкаштырып6 ырды айтып, 
Эр өлүмү сандан көп. 
Мылтыктарын кучактап, 
Мерген өлүп жатыптыр, 
Күрсүлөрүн7 жастанып, 
Балбан өлүп жатыптыр, 
Таажылары башында, 
Кандан өлүп жатыптыр, 

14850 Кара аламан кара журт 
Салгылашып талаада 
Сандап өлүп жатыптыр. 
Калкандар жатыр калкайып, 
Калган экен кырылып, 
Канча өлүк жатыр даңкайып. 
Найзалар жатыр сулайып, 
Азамат жатыр булайып. 
Чылбырын сүйрөп ат жүрөт, 
Шымдакчан басып эр жүрөт. 

14860 Жарасы бар, жаны аман, 
Ошондо да ойлонот, 
Арамзада көп жаман: 
Бу кыргын жанды алат ко, 
Ушинтсем жаным калат ко. 
Бу акылды ойлошуп1, 
Көп өлүктүн2 ичине 
Тирүү кирип3 сойлошуп4, 
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Бир топ өлүк четинде, 
Орунунан зоңкойтуп5, 

14870 Бир өлүктү солтойтуп 
Кармап алып бетине, 
Каапыр менен мусулман 
Карсылдашып кеткенде6, 
Мылтык атып баарысы 
Тарсылдашып кеткенде, 
Мылтык атып, жаа тартып 
Былчылдашып өткөндө, 
Кызталакты кыйрат! — деп, 
Кырчылдашып кеткенде, 

14880 Кыпкызыл кан боюнан 
Чылпылдашып өткөндө1, 
Дөбөлөнгөн өлүктү2 

Тебелешип өткөндө3, 
Кызталакты өлтүр! — деп, 
Бирин бири кыйкырып, 
Жемелешип кеткенде 
Астында жаткан өлүктүн4 

Аягы тийип көлүктүн5, 
Туяктын орду канталап, 

14890 Тура качып анталап, 
Мөңкүп жүргөн сандан көп. 
Атты сайып алышып, 
Аман-эсен калышып, 
Кол ичинен ат коштоп, 
Жөңкүп жүргөн андан көп. 
Күүгүм кирди, күн кетти6, 
Калың аскер канетти? 
Далай эрден жан кетти, 
Какыр, ойбут жерлерден 

14900 Суудай агып кан кетти. 
Догон менен салышкан 
Баатыр Манас канетти? 
Аскери кирип калган соң, 
Бир-биринин башына 
Акыр заман салган соң 
Кыйын уруш салыптыр, 
Кыраан Манас эр Догон7 

Кылым журттан бөлүнүп, 
Бойлорунан экөөнүн8 

14910 Кыпкызыл кан төгүлүп, 
Кыраан Манас баатырдын 
Абыдан ачуу келгенде 
«Алдам колдо!» — дегенде 
Көзү көрбөй көр болуп, 
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Кулагы укпай кер болуп, 
Соот-кыяк, чарайна 
Айрылчудай жык толуп, 
Алданы алып эсине 
Ай-ааламдын баарысы 

14920 Көрүнбөй1 кетип көзүнө, 
Кандай адам токтосун2 

Канкор эрдин өзүнө, 
Жаракты белге чалынып, 
Шаймерденге жалынып, 
«Эртеги өткөн эл билген 
Эр Үрүстөм ага — деп, 
Намнахарман*3 баба — деп, 
Жардам эткин мага — деп, 
Кызыр Илияс*, кырк чилтеи* 

14930 Колдогонуң кана?!» — деп, 
Астындагы4 чоң Кула ат 
Камчыны катуу салганы, 
Качырышып бир-бирин 
Каршылашып баргаиы. 
Барып Манас баатырың 
Белбоосунан1 алганы, 
Тебетейдей көтөрүп, 
«Теңир урган каапыр!» — деп, 
Жерге уруп салганы. 

14940 Жерге тийип нан болду, 
Тегереги кан болду. 
Астындагы чамбыл ат, 
Атын коштоп алыптыр, 
Аскерди көздөй бет2 алып 
Кайра тартып калыптыр. 
Кайра тартып караса 
Тогуз уулдун кенжеси, 
Элемандын эркеси, 
Кыпчактардын кыйыны 

14950 Алдын тосуп барыптыр3, 
Соогат баатыр, соогат! — деп, 
Атын сурап алыптыр. 
Бузулган4 тамдай локуюп5 

Мурдар Догон калыптыр. 
Атын берип Төштүккө,6 

Алгын тоноп7 итти8 — деп, 
Манас айтып салыптыр, 
Маакул болот, баатыр — деп, 
Төрө Төштүк9 барыптыр. 

14960 Тону менен жарагын 
Тоноду Төштүк карагын. 
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Ошондо бешим кези эле 
Ачуусу менен эр Манас 
Акылы кеткен, нез эле. 
Кызуусу менен кыйкырып 
Колго кирип калыптыр, 
Чакыр-чукур сайышып, 
Аскерлер уруш салыптыр, 
Күн батыш жагы Ымалай1, 

14970 Самсып келген көп аскер 
Саңыроонун сазынан 
Кайып даңдын2 кашынан, 
Алты жүз миң кол менен 
Аскери шондой мол келген. 
Ошо барган боюнча3 

Ойронду Манас салыптыр, 
Астын-үстүн4 кыйратып, 
Аралашып калыптыр. 
Күлүктүн5 бели ийилген, 

14980 Көпкөк темир кийинген, 
Кытайча таажы башында, 
Кырк миң аскер кашында, 
Кыйкырыгы баш жарып, 
Лаатмат* деп айкырып6, 
Лайламалаху*7 ~ деп, 
Кайып даң баатыр бакырып, 
Кыраан Манас баатырга 
Кыйкырып найза салганы, 
Найзанын учун бек кармап, 

14990 «Алдам колдо!» — деп, кармап, 
Бура тартып Кула атын, 
Бучкакка камчы салганы, 
Күлүктү минген чуратып1, 
Күркүрөгөн2 Кайыптын 
Найзасын сууруп алганы, 
Султан эрдин колуна 
Найза кетип калганы. 
Найзасына каралап, 
Аты менен сабалап, 

15000 Артынан жөнөп калыптыр, 
Аралашкан урушта3 

Аңдабай кирип барыптыр, 
Кыйрашкан кыргыз колу экен, 
Кыраан Бакай ол экен. 
Капталдан Бакай жеткени, 
Качырып найза неткени, 
Жаадай кара ат үстүнөн 
Жагалданган Кайып даң 
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Жалп этип кулап кеткени. 
15010 Сандыргалуу Бакайдын 

Найза жанчса4 соо кылбай 
Адистиги5 эмей неткени. 
Күлдүрдүн1 уулу Чалыбай, 
Күлдүрүүчү2 Абдылда3 

Он колунан бири алып, 
Сол колунан бири алып, 
Көкбөрү тарткан немедей 
Көтөрүшүп4 кеткени, 
Көп аскерге жеткени, 

15020 Көкжал5 эрлер карасаң 
Эрлиги эмей неткени: 
«Бадиректи байла — деп, 
Мага десең ар жакка 
Башын кесип жайла!» — деп, 
Кошко таштап салганы, 
Койгулашып булар да 
Колго кирип калганы. 
Догон баатыр өлүптүр, 
Өлгөнүн6 калмак көрүптүр. 

15030 Жагалалап буркурап, 
Жалпы баары чуркурап, 
Кайдасың? — деп, бир бирин, 
Суралга7 колун бөлүптүр. 
Караңгы кирди, кеч болду, 
Калк тарашар кез болду. 
Аман, аман, аман8 — деп, 
Эми урушсак жаман — деп, 
Кошой баатыр бакырып, 
Колго кирди акырып1. 

15040 Аман, аман, аман — деп, 
Эми урушсак жаман — деп, 
Аяр Соно2 акырып, 
Ташкур деген бир балбан 
Колго кирди бакырып. 
Бир жагы калмак бөлүндү 
Даңгуулап ураан чакырып, 
Бир жагы калмак бөлүндү 
Күргүндөшүп3 күркүрөп, 
Таш таянып дүркүрөп. • 

15050 Мусулман журту акырып, 
Ж а а кудайлап бакырып, 
Азирет! — деп, бир-бирин 
Кел бери — деп чакырып, 
Эки аскер эки бөлүндү, 
Эрлердин каны төгүлдү, 
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Эртеси туруп караса 
Элдин жаткан өлүгү4 

Жуушаган койдой көрүндү. 
Ок, кылычтан, найзадан 

15060 Окус өлгөн көлүгү, 
Үстү-үстүнө5 жыгылган, 
Үйулгөн таштай көрүндү. 
Кан агыптыр сел болуп, 
Ат-көлүгү аралаш, 
Кырылган6 кылым эл болуп. 
Кыргыны бул урушу, 
Кылымга маалим жумушу. 
Урушта өлгөн жандардын, 
Даңгыт журту заңгардын, 

15070 Мусулман менен каапырдын, 
Өлгөн өңкөй баатырдын 
Көпчүлүк1 эмей неткени 
Орток уруш2 болгон соң 
Кыяндай каны сел болуп 
Лопко куюп3 кеткени. 
Көл чети болду кызыл кан, 
Көп кырылды канча жан, 
Көлдөн адам суу ичпей 
Көргөн адам болгон таң. 

15080 Үч ЖҮ3* миң жети жүз болуп 
Көп кырылган мусулман. 
Карап көрсөң капырай 
Калмакта канча баатыр ай, 
Өлүгүнө5 сан жетпей 
Жер кучактап жатыр ай, 
Как ошентип олтурса 
Адам уулу жалганга 
Калбайт белем® капырай. 
Жасанып барган кол үчүн, 

15090 Баатырлары мол үчүн 
Өлбөгөн экен мусулман. 
Түрк уулунан түк өлбөйт, 
Түгөл өңдүү көрүндү, 
Аман деген аскер бул — 
Үч жүз миң жети жүз киши 
Жан тынынан1 бөлүндү. 
Калган экен караса2 

Каапырдын журту тёңделип, 
Калганд'ай болуп уруштан3 

15100 Жадаган экен сенделип. 
Капкасында камалйп, 
Калкы келйп болгончо, 
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Калың аскер толгончо, 
Алыскы колу4 келгенче, 
Аны-муну дегенче 
Камоодо калып кайгырып, 
Колдогу сексен миң колдон 
Аңдабай туруп айрылып, 
Дүбүрө баштап5 кан өлгөн, 

15110 Уруш6 болуп бүгүн7 күн 
Жети жүз миң жан өлгөн. 
Он беш жүз миң сексен миң 
Ошончолук8 кол эле, 
Башкаруучу баарысын 
Бадыша Дүбүр9 кан10 эле, 
Адам жеңбес дегени 
Балбан Догон ал эле. 
Журту бай, эли арбын — деп, 
Дүнүйө жагы мол эле, 

15120 Ымалай, Саркан жердеген, 
Бендеге намыс бербеген, 
Капшытымда дээр эле1, 
Кайып даң деген эр эле. 
Сегиз жүз миң кол калды, 
Эки аскердин ортосу 
Кунан чабым жол* калды. 
Өлгөндөн2 калган тирүүсү3 

Көбү болгон жарадар, 
Өбөктөшүп4 жүрүштү5. 

15130 Мусулман журту ыйлашып, 
Ата-энебиз барбы? — деп, 
Муңая6 түшүп, чыйрашып7. 
Мында8 келгин, мына9 — деп, 
Бирин бири сыйлашып. 
Канетебиз минтпесек 
Каапыр кордоп баратыр. 
Кыжылдаган10 каапырдын 
Кыйрынан мурун кирбесек, 
Кылык менен жоругун, 

15140 Кылар11 ишин билбесек 
Кызыл ээк12 чалдарга, 
Кызыл муштум13 балдарга 
•Кыйын кылып салабыз, 
Кытай болуп калган соң 
Убалына калабыз. 
Эркине койсок не кылбайт, 
Эмки тууган жаш балдар 
Эртели-кеч кеп1 тыңшайт, 
Кытайдан бөлөк эл жок ко, 
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15150 Айтканы анык деп тыңдайт. 
Башынан китеп келбеген, 
Бар кудайым2 мындай —деп, 
Байгамбар буга бербеген, 
Абалдан китеп келбеген, 

. Олуя буга бербеген, 
Көптүгүнөн каапырды 
Адам уулу жеңбеген. 
Жууп өлүк3 көмө албай, 
Жураты түрк4 болгон соң 

15160 Журт бетин кайтып көрө албай, 
Өлгөнгө ыйман айта албай 
Жаштарга жаман^ болбойбу6, 
Батып калган дининен 
Башын алып кайта албай, 
Түбүбүз7 түрк болгон соң 
Менин түбүм мындай — деп, 
Кызыталак кытайга 
Кыйындык сөзүн айта албай 
Уруулуу журттун баарына 

15170 Урушбасак8 бел байлап 
Убал кылып салабыз, 
Уламалуу молдо жок, 
Улуу Даңса* колдо жок 
Убарага калабыз. 
Түрк уулунан түк. койбой 
Кырып кытай салбайбы, 
Кайрат кылса азамат 
Канын төгүп, каапырдан 
Башын ачып албайбы? 

15180 Каракандын тушунда1 

Кан экенбиз ошондо. 
Алаш кандын тушунда2 

Адам экен ошондо. 
Байгурдан3 кийин бөлүнүп, 
Бача* талак* биздин4 түрк5 

Баш-аламан көрүнүп, 
Калмак болуп канчасы, 
Каапыр болуп баашасы, 
Маңгулмун6 деп бөлүнүп7, 

15190 Башын алып көрүнүп, 
Бир-бирине кас болуп, 
Билимдүүсү аз болуп, 
Азиянын жеринен, 
Азып кытай элинен, 
Оамарканды, Букарды, 
Аким* болуп кытайлар, 
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Тамам алды буларды. 
Чети1 Күнжүт2, Камасты 
Баарын кытай албаспы?! 
Кор болду деп түрк уулун 
Чыгарган го3 кудурет 
Кошой менен Манасты. 
Күн чыгышың жатыр го 
Себер* мухит*4 көлүндө5 

Күн батышың жатыр го 
Нургаптын Кызыл-Белинде. 
Алдың Котон, Жеркенде, 
Азым* Кашкар дегенде. 
Ар жагында кудурет 
Насип буюрса бербейби. 
Үч жүз миң кишиң өлүптүр6, 
Өлгөнүн көзүң көрүптүр7. 
Каапыр өлдү саны жок, 
Карап көрдүк өлчөөсүн, 
Кайрат кылып урушсак 
Кармашуучу жаны жок, 
Баары жесир калды го, 
Башкаруучу каны жок. 
Догон өлүп калганы, 
Бир башчысы Кайып даң 
Колго түшүп алганы, 
Караламан не кылат, 
Калк башкарар калбады. 
«Аттын баарын1 сугар —деп, 
Алдырады булар — деп, 
Чөп чалдырып салыңар, 
Жеми барың жем берип, 
Даярданып алыңар, 
Канча адамың өлдү экен, 
Эсебин кыл баарыңар!» 
Муну айтып эр Манас 
Кабар салды калкына, 
Кабылан Кошой алпына. 
Көз жетеби бу сөздүн 
Чыны менен калпына. 
Катагандын кан Кошой, 
Казактардын эр Көкчө, 
Элемандын Төштүгү, 
Эштектерден Жамгырчы, 
Кыпчактардын Үрбүсү, 
Кыргыздардын Баккйы, 
Кыйла жакшы чогулуп,2 

Кыдырды колдун дйлайын. 
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Айбалта тийген башына, 
Жолдошу3 келген кашына4 

Мына муну жуткун —деп, 
Койсоңузчу, сага не болгон? 
Колуң менен туткун — деп, 
Колтугунан1 көтөрүп 
Жөлөп2 аткан андан көп. 
Жарасы жаман экен го, 
Тербелсе күчөп3 кетер го. 
Ж а ш баладай жаткырып, 
Бөлөп4 жаткан мындан көп. 
Ок жуткуруп5 окшутуп6 

Өпкө, жүрөк кан го — деп, 
Тозгу*7 менен копшутуп, 
Минтип аткан андан көп. 
Сөөккө8 жакын ок бар — деп, 
Коргошун тинтүүр9 кылышып, 
Түрткүлөшүп10, сайгылап, 
Билип аткан мындан көп. 
Так ушу жерде турат — деп, 
Наштар* менен мылгытып 
Тилип аткан сандан көп. 
Кыйшык бүтөт11, кызталак, 
Былк этпестен таңдыр — деп, 
Шакшак кылып даярлап, 
Тай мөңкүгөн12 немедей 
Минип аткан сандан көп. 
Баланча жери жара — деп, 
Ишенбесең ага сен 
Жаман экен кара — деп, 
Билип аткан сандан көп. 
Кустурма берип кустуруп1, 
Күйүккөн экен ушу — деп, 
Уулжан берип ичинен, 
Эски дартЫн буздуруп2 

Жазылып аткан андан көп. 
Сенин атың жакшы эле, 
Бүгүнчө3 бере турсаң — деп, 
Асылыи аткан сандан көп. 
Кош4 кошунан топтошуп,5 

: Балаң киши жок — дешип, 
Эсеп алып жоктошуп6, 

. Майдан жерге баралык, 
Өлүгүн таанып алалык, 

• Өлүгүн көөмп7 салалык. 
Муну айтышып кай бирөө 
Ондон-бештен келишип, 
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Өлүктү8 көздөй желишип, 
Урушпасын бүгүн — деп, 
Эл урушпай калды го, 
Өлүп кеткир, жүргүн — деп, 
Жолдошун кошуп алышып, 
Урушкан жерге барышып, 
Каапыр менен мусулман 
Кайсы экен? — деп, аңгарып 
Калдайып жаткан өлүктү9 

15300 Оодара1 салып аңтарып, 
Тааныганын өңөрүп2, 
Кошун3 көздөй жөнөлүп4, 
Келип жүргөн андан көп. 
Баланчанын өлүгүн 
Таба албадым дагы — деп, 
Өлүк көрсө аңтарып 
Желип жүргөн сандан көп. 
Балан жерге баланча 
Өлгөн экен көрдүк — деп, 

15310 Келип жүргөн андан көп. 
Күйөр5 киши жок беле? 
Неге издеп барбайт? — деп, 
Эртеден таап албайт — деп, 
Салпылдатып өңөрүп6, 
Алып келип кошуна 
Берип жүргөн сандан көп. 
Айбалта, кылыч, канжарды 
Талаада жатып калганда 
Алып олжо кылууга 

15320 Терип жүргөн андан көп. 
Мусулмандын7 аскери 
Күтүп жатып калганы. 
Кемегедей бир жерди 
Кемире чаап оюшуп8, 
Кыяматта* көрөр1 — деп, 
Кызыл ала боюнча 
Кийими менен коюшуп, 
Көөмп аткан сандан көп. 
Өлүк жыйды, кеч болду, 

15330 Өңкөй каапыр нез болду2. 
Каапырдын журту кайгырып, 
Калдык деди чуркурап 
Кан заададан айрылып, 
Баашабыз Дүбүр башта жок, 
Байкап турсак көзүбүз 
Тыйылуучу3 жашта Жок. 
Эл четине тарадык4 / 
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Эсеп кылсак канча жыл 
Эсенкан деп карадык. 

15340 Арабызды көл алып, 
Ат жеткиз жерди чөл алып, 
Кабар жетпей каныбыз, 
Каары катуу түрк уулу 
Калбай тирүү жаныбыз, 
Өлүм келди башка — деп, 
Күч келтирдик жашка — деп, 
Ыйлап көздү шишитип, 
Чалап суусун ичишип, 
Аттарынан түшүшүп5, 

15350 Жайыл кытай далайы 
Бу көрөкчө алгын — деп, 
Кара жерди сүзүшүп1. 
Өлүк көмгөн заң эмес, 
Өлүгүн жыяр2 дагы эмес, 
Жайнап жатыр өлүгү, 
Жанында жатыр кошо өлгөн 
Айбанаты-көлүгү3. 
Сегиз жүз миң кол калып, 
Мунетишип калыптыр. 

15360 О н э к и ЖҮ3 м и ң . к о л калган, 
Түрк аскери мол калган, 
Башчы болгон баарына 
Бабаң Кошой зор калган. 
Баатыр Манас эр* да бар, 
Башка урук эл да бар, 
Уруша5 турган добулду 
Кагып булар салганы. 
Атка минип мусулман, 
Уруша6 турган жерине 

15370 Дүңгүрөшүп7 барганы. 
Эми урушар жайы жок, 
Эси чыккан, шайы жок, 
Эл башкарар байы жок, 
Мусулман каптап барганда 
Ымалай тоону бет алып8 

Ыктап кетип баратыр, 
Аты жүрбөй1 калганды, 
Аламандап кытайды, 
Атын алып, өлтүрүп, 

15380 Мыктап кетип баратыр. 
Туу көтөрүп калкылдап, 
Жарактын баары жаркылдап, 
Көйрөңүрөөк2 боз балдар 
Көтүнөн чаап талпылдап. 

•343 

www.bizdin.kg



15390 

15400 

15410 

15420 

15430 
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Кууп артынан жетесиң, 
Курган неме экенсиң, 
Кытайга кирип барган соң. 
Кыя тартып жаа атса, 
Бөөдөдөн3 өлүп кетесиң. 
Качып берген жоо болсо 
Катын да сайып албайбы, 
Капталып калсаң огуна4 

Кадемиң катып калбайбы. 
Барба илгери, чаппа — деп, 
Барамын —деп, эрдемсип 
Башыңа балаа таппа — деп, 
Жаштарын кары жемелеп, 
Кас буудандын* баарына 
Камчы салып жебелеп*, 
Дукандын калды калаасы, 
Үч күнчүлүк жол экен 
Чөл менен тоонун5 арасы, 
Ар жылгага кол кирип, 
Көрүнбөй каапыр карасы, 
Мусулманга1 калды го 
Шаар Дукан калаасы. 
Атам өлдү, көрдүм — деп, 
Качкан экен калкына 
Кайып даңдын баласы. 
Баласынан уккан соң 
Кара кийип, чач жайып 
Калган экен2 энеси3. 
Кере күндүк жол экен 
Ымалайдың талаасы 
Ымалай менен Саңыроо 
Ал экөөнүн арасы. 
Асыроо-Маймын4 тоосуна5 

Эки жүз миң кол качып 
Кирди кокту оозуна. 
Сураны6 көздөй суналып, 
Чаң асманга буралып, 
Келген экен7 урушка 
Капкайдан каапыр куралып. 
Белес ашыд, таш басып 
Беттей албай түрккө8, 
Кыйындык түштү9 башына 
Кытай деген бүрүккө10. 
Карагайлуу чер менен, 
Эки жүз миңдей эл менен, 
Ашып артуу бел менен 
Сүрүлүп качты, жоголду1, 
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Сүйүнөрсүң2 түрк уулу, 
Эми ишиңиз оңолду3. 
Догон баатыр эр өлгөн, 
Төрт жүз миң эле келгени, 
Эки жүз миңге жетпеген 
Элине качып жөнөлдү4. 
Асыроого бет алып 
Аскери качып барыптыр, 

15440 Ар тарапта эли бар, 
Айыл5 конгон жери бар, 
Арасы тоонун талаа бар, 
Астан-астан калаа бар, 
Аман койбой түрк уулу 
Аламандап талаңар. 
Он эки жүз миң аскери 
Ошончо жүрбөс талаада, 
Ошо дагы бас6 — деди, 
Олжосуз кантип калабыз, 

15450 Ойронду буга салабыз, 
Жылкысы тоодо7 көрүнсө8 

Жылдырып айдап алабыз. 
Муну ойлонуп түрк уулу 
Бөлөк-бөлөк бөлүнүп, 
Атактуулар туу алып, 
Мен мында — деп, көрүнүп, 
Он эки миң кол барып 
Ымал^ай тоо, Асарга, 
Маймын, Кубаң1, Тазарга 

15460 Бет-бетинен ат коюп, 
Ат койсо да бат коюп, 
Алды каткан кытайлар, 
Аталары биригип 
Аралашкан калмак бар, 
Тоо да, токой, караган, 
Тополоң түштү канча жан. 
Тоодон аша качышып, 
Эси чыгып шашышып2, 
Ормондорго3 тараган, 

15470 Кутулсак деп балаадан, 
Кужулдаган канча жан4. 
Тоо башына тарашып, 
Жоо канетер экен? — деп, 
Тоого чыгып карашып, 
Жоголдук5 эми дей ойлоп 
Жоболоңду6 санашып, 
Бирн келген, бири жок, 
Бир-биринен адашып, 
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Каапырлар качып калыптыр, 
15480 Мурун жеткен кытайлар 

Өргүтүп7 үйүн8 салыптыр. 
Калмак, кытай канчалык 
Кайнап жаткан эли бар, 
Төө-Жүрбөгөн аташкан 
Туш-тушунда бели бар, 
Азаматтын1 баарысы, 
Агала болгон карысы 
Катын-бала карабай, 
Кайрылууга жарабай, 

15490 Качып жолго салыптыр, 
Аламандап-чабуулдап 
Аскери алаш барыптыр. 
Тигилген бойдон үй2 калды, 
Тирелген бойдон дан калды, 
Жайылган бойдон мал калды, 
Ээсиз3 калган малдарды 
Жабылып айдап албайбы. 
Кайнаган бойдон чай калды, 
Байлаган бойдон тай калды. 

15500 Желеде калды4 кулуну, 
Ымалай эли куруду.5 

Курубаса не болду, 
Таштап атып өрүшүн6 

Качып алып кеткени, 
Артынан куугар мусулман 
Талап7 алып үй-үбүн8 

Талабына жеткени. 
Тоодон түшүп оюна9 

Чоң өзөндүн10 боюна11 

15510 Жата турсун жалпыңыз. 
Качкан жоону чапмакта 
Мурунтан калган наркыңыз. 
Аны таштап салыңыз, 
Арстан Манас баатырдын 
Алда эмине сөзү бар 
Кабарын угуп алыңыз. 
Жүргөн экен жол менен, 
Жүз элүү миң кол менен. 
Саңыроо1 жолго салыптыр,2 

15520 Самсып аткан үркүнгө 
Аралашып калыптыр. 
Буйласын сүйрөп төө калды, 
Бурала баскан жөө калды. 
Жүк көтөргөн лөк калды, 
Жүрбөгөн малдар көп калды. 
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Астананы*3 өрдөгөн, 
Ажалсыз бенде өлбөгөн4, 
Айгайлап кирип келгенде 
Алып жанын жөнөгөн. 
Кайрат кылар калбаган, 
Каптап жетип мусулман 
Катын-кыздан5 кармаган. 
Катындар жүрөт каралуу, 
Калган каапыр жаралуу, 
Кабак-кырдын баарысы 
Кайгайлаган ызы-чуу, 
Көңкү кирген6 мусулман 
Көтөргөнү кызыл туу. 
Ак-Даңгыл деген1 колотту 
Арбын көч өрдөп алыптыр, 
Аркасында үч жүзчө 
Жасоону2 бөлүп салыптыр, 
Аламын — деп, ат коюп, 
Астыңкы барган3 кыргыздан 
Алтымыш өлүп калыптыр. 
Атка минсе ак жолтой 
Атышкан4 жоодо сан колдой5 

Абасы Бакай барЫптыр. 
Жаанын огу жаңылып, 
Омуроого ок тийип, 
Өңүрүн кызыл кан кылып, 
Өзгөлөрүн таң кылып, 
Аркасынан үркүндүн 
Абасы Бакай бөлүндү. 
Алиги көчтүн соңунда 
Айбаты катуу көрүндү. 
Сур жорго минип теңселген, 
Супту* кийип белсенген, 
Кундуздай чачы куюлган, 
Куурайдай бели буулган6, 
Кийген тону карк алтын, 
Чарайна, соот, кыягы, 
Чабуул барган көп аскер 
Чак келбестей сыягы, 
Астындагы сур жорго 
Алтындуу така, күмүш мык, 
Жарк-журк этет туягы, 
Алеңгир жаа* колунда7, 
Көп үркүндүн8 соңунда9, 
Атса жаасы кыркырап 
Алда кайда жетийтир, 
Айбатын көргөн мусулман 
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Жолой албай ошого, 
Көч алдына барсак — деп, 
Көбү жонго10 чыгып кетиптир. 
Баары саадак* атчуудан 
Үч жүз жолдош алыптыр, 
Үркүндүн1 арка жагынан 
Минтип түшүп2 калыптыр. 

15580 Кашындагы жолдошу3 

Отузу кыз, өңгөсү4 эр, 
Аңгемесин тыңдай бер, 
Отуз кызы ок атат, 
Найза, кылыч жеткирбей, 
Оолактан атып жоготот. 
Эки жүз жетимиши бар 
Баары мылтык төп5 атат. 
Эркектен артык кайраты, 
Эми көрсөң ошо кыз 

15590 Үркүнүнөн түк бербей 
Элдин шорун кайнатты. 
Сулуулугун сымбатын6, 
Арзан менен кымбатын 
Адам өлчөп билбеген, 
Жарагынын баары алтын, 
Жаман кийим кийбеген, 
Бей жообунан7 калмактан 
Бенде үстүнө8 кирбеген, 
Калктан ашык мында көрк, 

15600 Кайып даңдын кызы экен, 
Атын уксаң Карабөрк, 
Кылчаңдашып мусулман, 
Батына албай ушундан9, 
Жанынан коркуп1 чочушуп 
Бара жаткан канча адам. 
Артынан Манас келгени, 
«Азаматтар не болдуң?2 

Алыңар олжо!» — дегени. 
Акымбек уулу Меңдибай: 

15610 «Аркадан куру3 келдиң ай. 
Эми келдиң эр болуп, 
Эрдемсинип4 баргандар 
Кара жер менен тең болуп, 
Эки жагы капчыгай, 
Жандап өтүп5 жан чыкпай, 
Коктуну үркүн алыптыр, 
Кайып даңдың кызы6 — дейт, 
Кыз ошондой болорбу, 
Кырып салды капырай. 
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15620 Жолоп7 болбойт буга окшош 
Маңазын* доңуз8 какайга*, 
Окусунан келе атып 
Ок жаңылды Бакайга. 
Мылтык эмес, жаа тартат, 
Көз көрүм жерден көмө атат, 
Көрүнгөндү жара атат. 
Кыргыздын жолун бууду9 — деп, 
Кызды кудай урду — деп, 
Кылым элден ким көргөн 

15630 Кыздан мындай кууну»10 — деп, 
Меңдибай кабар салганы, 
Берен Манас баатырың 
Айтканын угуп алганы. 
Айтып оозун жыйганча 
Омуроосун кан кылып, 
Эр Бакай келип калганы. 
Качып каапыр11 кайрылбай 
Урушпайт ко дегенсип 
Оюна мурун алыптыр, 

15640 Чарайна, соот, кыягы, 
Качкан жоо кайрат кылбайт — деп, 
Ойлонгон экен сыягы, 
Омуроосу кызыл кан, 
Сол өңүрү бу жагы, 
Жоо жарагын киймекке, 
Шол кызга барып тиймекке 
Келген экен кезенип, 
Кебин айтып Меңдибай 
Турган экен безенип. 

15650 Бакайды көрдү кан болгон, 
Баатырдын көөнү карк толгон. 
Өрттөй көзү кызарып, 
Өрдөктөй мойну узарып, 
Астындагы Кула атка 
Аябай камчы салганы, 
Найзаны колго алганы, 
Үркүндүн арка жагынан 
Манас жөнөп12 калганы. 
Окус болот экен —- деп, 

15660 Ор кызыл менен тепеңдеп, 
Бакай барат бакырып, 
«Майып болбо Манас!» — деп, 
Жетпей барат чакырып. 
Ачуусу келген эр Манас 
Желегин жерге жапырып, 
Жетти жакын качырып. 
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Жамгырдан бетер жаа тартты, 
Жазайыл менен топ атты, 
Апкаарыган адамдар 

15670 Алыс атты, жердн атты, 
Жебенин огу кыркырап, 

Жең, жакасын ок жулуп, 
Өтүп кетти зыркырап1. 
Чаң артында буркурап, 
Көч көтүндө жасоосу2 

Тоого качты быркырап. 
Жаалына тура албай 
Жалпы калмак кол качты 
Жагалалап чуркурап, 

15680 Эркек качты, кыз калды, 
Не бир кыйын уз калды3. 
Кызды таштап кетүүдөн 
Карабөрк аны кызганды. 
Кайыптын кызы Карабөрк 
Кыздарын таштап кете албай, 
Баары ошонун нөкөрү4, 
Астыңкы көчкө5 жете албай, 
Ал кыздардын баарысын 
Өнөр окко үйрөткөн6, 

15690 Аралап кирди эр Манас 
Октой Кула ат күүлөнткөн, 
Ж а а атууга маш кылып, 
Ж а а атууга бурулткан,7 

Таштап кетпе, эже — деп, 
Жаңкы кыздар куруткан. 
Курутпаса неткени, 
Аккуланы чуратып 
Арстан Манас жеткени. 
Найза менен сайсам — деп, 

15700 Кыялына кеткени. 
Кыя тартып ошондо, 
Кылычы бар колунда1, 
Кыз Манаска жеткени. 
Кызга кылыч чаптырбай, 
Кылыч туткан колуну 
Чапа кармап алыптыр. 
Сол кол менен имерип 
Ат тизгинин алганы, 
Бура тартып жолунан2, 

15710 Кылыч, жаа 3 жарагын, 
Колдон алды карагын. 
Сары алтындан тону бар, 
Тал чыбыктай бою бар, 
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Ошондо да Манаска 
Жамандык кылар ою бар, 
Колго түшкөн4 бу кыздын 
Салтанатын коюңар. 
Көөхардай жарык көзү бар, 

15720 Бал, шекердей сөзү бар. 
Кирпиктери сайылган 
Киши карап тургандай, 
Аңык жүзүн көргөндөр 
Ашык болуп кургандай5. 
Коош6 мурун, калем7 каш, 
Короз моюн, түймө баш, 
Өтүгүнүн өкчөсү* 
Жаркыраган жакут1 таш. 
Тиши тунук акактан, 

1С.7оП Кыз да болсо айбаты 
Арстандай кандай жан2. 
Бети жайык нурланган, 
Бели назик буралган, 
Бендеден тууган неме эмес, 
Бет ажары жылдыздуу 
Беризаттан кем эмес. 
Кийген тону сары алтын, 
Ким көрүптүр чын, калпын, 
Кулак3 ташы зумурут4, 
Жаркыны жаанга куюлат,5 

15740 Чачы кара жибектей, 
Жубарланып6 буралат7. 
Колго кармап алганы, 
Бул өңдөнгөн кыз кармап 
Алардын недир арманы, 
Кармаган8 жерде канкоруң9 

Ашык болуп калганы. 
Сулууга көзүн салбаган, 
Жыйырма экиге жеткенче 
Суктанып карап албаган, 

15750 Кызга көзүн салбаган, 
Баланча кыз дегенге 
Кызыгып карап албаган, 
Эркекмин —деп, ойлонуп1 

Эч аялга барбаган, 
Жыйырма эки жарым жашында 
Карабөрк кызды кармаган. 
Отоголуу бөркү бар, 
Оймок ооз,2 калем каш, 
Ойротто жок көркү бар. 

15760 Коштоп кызды кармады, 
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Аркасында аекери 
Аламандоп ат коюп, 
Чабуулдап далай өткөнү3. 
Байбичесин Кайыптын 
Бара жаткан жеринен 
Бакай кармап калыптыр. 
Баары жүгүн4 арттырып, 
Токсон төө нар экен, 
Не сонундун5 баарысы 

15770 Ошол төөдө6 бар экен 
Кырмызы килем7 кымбат8 баа, 
Кызыл дилде, жакут да, 
Тубар-торгун асылы 
Баары төөдө басылуу. 
Ат коюшуп калышып, 
Арткы келген аскерлер 
Аламандап алышып, 
Жүгү менен төө9 турат, 
Жүрбөгөндөр жөө турат, 

15780 Ээри1 менен агтурат , 
Ээси качкан мал турат, 
Эмне кылып олтурат, 
Эми кантер экен? — деп, 
Эси чыккан жан турат. 
Тоого качып өрмөлөп, 
Мууну2 кетип чуркурап, 
Кош аяктап жөрмөлөп3, 
Аралашты үркүнгө. 
Ак асаба, кызыл туу, 

15790 Айгайлаган ызы-чуу, 
Көк асаба, кызыл туу, 
Көк жаңырган улуу чуу. 
Көрүп туруп аскерди 
Кыздын айткан сөзү бу: 
«Айбатың катуу, заарың күч 
Азаматтын бирнсиң, 
Аңдап турсам өзүңдү 
Атпай түрктүн уулунун 
Жүк көтөрчү билисиң. 

15800 Атыңдын мойну бир кучак, 
Аркар сындуу тобурчак*, 
Айбандан сындуу атың бар, 
Ар сөөлөтүң жанда жок, 
Адамдан башка салтың бар, 
Саадагың түбү чапчактай, 
Адамдын алпы сен4 кимсиң? 
Бастырганда жолуң чаң, 
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Баатыр сындуу сен кимсиң?1 

Майданга кирген колу кан 
15810 Балбан сындуу сен кимсиң? 

Омурооң тоонун2 керүүдөй, 
Оозуң кандуу бөрүдөй®, 
Бу дүйнөдө душманың 
Бири калбай жабылса 
Ала турган сен кимсиң 
Жан көзүңө көрүнбөй?» 
Атын сурай калганы, 
Арстан Манас баатырың 
Айтты жөнүн4 акырын: 

15820 «Атам Жакып, Манасмын, 
Аркы уругум алашмын, 
Түбүм5 түрктүн уулумун, 
Жалганы жок мунумун, 
Жасагандын кулумун, 
Жай сурайсың кыз менден, 
Жаңы кармап турумун, 
Өзүң айткын6 өзүңдү,7 

Мен да угайын сөзүңдү8. 
Отуз нөкөр кызың бар, 

15830 Ок жаадырдың, жаа тартып, 
Ойроттун баарын жадатып, 
Касиеттүү9 карыга 
Огуңдун учун кадалтып». 
Жайын Манас сурады, 
Кыз сүйлөбөй турабы1. 
«Көкүн2 шаа дейт элибиз, 
Өзүбүздүн3 жай алган 
Саңыроо дейт жерибиз. 
Атамдын4 аты Кайып даң, 

15840 Алтымыш5 миңдён дагы артык 
Калмак кытай элибиз. 
Айтсам1 ушу кебибиз, 
Үчөө эркек, эки кыз 
Тууган экен энебиз. 
Төрт атадан бер жакка 
Жыйылбаптыр желээбиз. 
Малын жайып, үй тигип7, 
Башта үркүндү ким көрдү. 
Уруш менен чабуулду 

15850 У ш У бүгүн көрдүк го. 
Манасмын дейсиң кармаган, 
Байласаң да өлдүң го. 
«Атаңды Манас өлтүрдү8, 
Аскерин бери келтирди», 
Айтып келген агам — деп, — 
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Атамды жуткан Манассың9, 
Катылбагын мага — деп, 
Карк алтынга көмсөң да 
Катын болбойм10 сага — деп. 

15860 Олжо катын мен эмес, 
Олжо болуп колуңа11, 
Ойло сөздүн соңуна, 
Жүрүүчү1 кыз мен эмес. 
Тирүүлүктөн2 кечемин, 
Тим жүрбөй3 түпкө жетемин, 
Катын болуп саа жүрбөй 
Капилеттен бир күнү* 
Кардыңды жарып кетемин! 
Ээ болсом өзүм башыма, 

15870 Тойсоң алгын жашыңа, 
Эгер шол күн өлсөм да 
Уу салармын ашыңа!» 
Кыз сүйлөдү кыйынды, 
Кыраан Майас баатырдын5 

Бул эмине жорук? — деп, 
Кыздан® бою жыйылды. 
«УрГаачы эрге тиймеги 
Нуска — деди — мурунтан, 
Улук Манас мең болом 

15880 Олутуңду7 куруткан. 
Бата кылып, мал алып 
Атаң сенин Кайып даң, 
Күйөөң барбы мурунтан? 
Жанымдан кантип тоёюн, 
Тикилдесең тик карап, 
Сени өлтүрүп коёюн. 
Өлтүрөйүн1 өзүн—деп 2 , 
Өкүм айткан сөзүн» — деп, 
Кылычтын сабын кармады, 

15890 Кызга Манас карады. 
Кыз сүйүнүп3 өлсөм — деп, 
Кымырылып барады. 
Кызга кылыч суурганын 
Кыраан Бакай карады. 
Кашаттын үстү4 жагында 
Кабылан Манас баатырың 
Кармаганы сулуу кыз, 
Ойдон Бакай чакырды, 
Карынын сөзүн угуңуз:5 

15900 «Алда берген насиби6 

Казатта жүрбүз7 биз — деди, 
Байгамбар айткан шарият 
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Байыртадан түз — деди. 
Кармаганың кыз — деди, 
Кызга кылыч чапмакты 
Каалабаңыз8 сиз!» — деди. 
Бакайдын сөзүн алганы, 
Байкап Манас бу кызга 
Дагы көзүн салганы. 

15910 Көркү башка бендеден, 
Көргөндө көңүл дегдеген, 
«Жайылданып өлөм1 —деп, 
Кимге өчөштүң2 сен?» — деген. 
Кыз ошо жерде кеп айтат: 
«Катын кылып алам — деп, 
Кызыкпаңыз — деп, айгат. 
Алар болсоң башында, 
Аскериңдин кашында, 
Атам түшүп колуңа, 

15920 Арстандардан сен болсоң 
Аңдаар элең соңуна, 
Колго түшкөн адамды 
Коёр элең өлтүрбөй, 
Асыр түшкөн адамды 
Жебес элең башыны. 
Өлгөн адам өлбөйбү3 

Өкүмөттүн4 күчүнөн, 
Жанчкан найза учунан, 
Чапкан аттын изинен, 

15930 Чабылган кылыч мизинен, 
Атылган ажал огунан, 
Кармап барып өлтүрдүң 
Кайып даң менин атамды 
Акылыңдын жогунан. 
Кармаганды өлтүргөн 
Канзаададан эмессиң, 
Колго түшсө өлтүргөн5 

Кор6 журттардын бирисиң. 
Түшкөн эрди өлтүргөн 

15940 Түбүң1 жаман журтсуң го. 
Уруштан өлсө окко учуп, 
Узунунан2 жер кучуп 
Убайым недир атама, 
Карматып барып өлтүрттүң3, 
Канзааданын иши эмес, 
Кашыңда турган бакыр кыз 
Катын болуп түрккө 
Тирүү жүрчү4 киши эмес. 
Саңыроо сазым жерим кең, 
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15950 Эл эмессиң сөөгүң5 тен, 
Ары жагым ак сөөк төрөдөн. 
Калкыма катын6 болот — деп, 
Алдасам аман калат — деп, 
Үмүт кылба түк менден». 
Аны айтып бул кыз салганы, 
Кыз7 коштоп кыраан Манасың 
Бакайды көздөй барганы. 
Айтар кеби жок болуп, 
Алган бойдон бу кызды 

15960 Абаңа Бакай барганы. 
«Кармаганың кут болсун! 
Кабылан Манас баатыр!» — деп, 
Акынбектин Меңдибай 
Айтып сөзүн салганы. 
Аралашкан көп аскер, 
Алиги кокту ичинде 
Айгайлашкан калмак эл. 
Кыргый сындуу, кыйган каш 
Кыз кармаган андан көп. 

15970 Кызыл кундак, жез кароол 
Түз кармаган сандан көп1. 
Кулундары2 кишинеп, 
Бээ кармаган андан көп. 
Куржун салып жетелеп, 
Төө3 кармаган сандан көп. 
Кул кылам — деп, калмактан, 
Жөө кармаган андан көп. 
Дүңгүрөтүп жылкы айдап, 
Тийип жүргөн сандан кеп. 

15980 Торгун4, доолан*, тубар тон 
Тоноп алып каапырдан, 
Кийип жүргөн андан көп. 
Жорголорун бөжүтүп5, 
Минип жүргөн сандан көп. 
Жамбы артыптыр буга6 — деп, 
Билип жүргөн андан көп7, 
Жандай түшүп куржунун8 

Тилип жүргөн сандан көп, 
Топулдап жамбы түшкөндө 

15990 Токтобой чаап келишип1, 
Кыргый алган торгойдой 
Илип жүргөн сандан2 көп. 
Котолотуп уй айдап, 
Тозуп жүргөн андан көп. 
Уйду3 эмне кыласың? 
Илгертен жылкы издейм — деп, 
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Озуп4 жүргөн сандан көп. 
Жолдошунан5 адашып, 
Бозуп жүргөн андан көп. 

16000 Чуркуратып6 кой айдап, 
Кошуп жүргөн сандан көп. 
Таңылчактан бул чечип, 
Чачып аткан андан көп, 
Куржундарда не бар? — деп, 
Ачып аткан андан көп, 
Арам экен жүгү — деп, 
Качып жаткан сандан көп. 
Көй күлүктү7 октолтуп, 
Көчтүн баарын токтолтуп, 

16010 Үркүндүн баарын жайнатып, 
, Ошентип шорун кайнатып, 

Жасалуу кол — жалпы аскер 
Жайнап басып калыптыр, 
Коштоп кызды, кол жакка 
Бакайга алып барыптыр. 
Колго түшкөн энеси — 
Кордукта турган немеси, 
Бар эле эркек баласы, 
Куруп1 калган энеси. 

16020 Күн батыш жакта бар эле. 
Тоборо деген белеси, 
Тоборо2 тоону ашканда, 
Үч баласы качканда 
Көргөн экен энеси, 
Кутулуп жоодон3 кетти — деи, 
Кетпегенде нетти — деп, 
Балдарга көзүн салыптыр, 
Байбиченин көңүлү4 

Баштатан тынып калыптыр, 
16030 Кайып даң атам өлдү — деп, 

Баласы айтып барыптыр. 
, Кара кийип5, кан л<утуп 
Калган экен энеси. 
Каптап аскер келгенде 
Эри эсинен кетиптир, 
Эсен калса балам — деп, 
Балдарга жардам этиптир. 
Кутулуп6 балдар кеткен соң 
Байбиче кубанч7 этиптир. 

1604® Кайрат кылган кызына, 
Кармап алып эр Манас, 
Алып келди өзүнө. 
Кызы колго түшкөн соң 
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Бу дүнүйө жалган жай 
Көрүнбөдү көзүнө. 
Чырагым балам неттиң? —деп, 
Колго түшүп, кор болуп, 
Олжо болуп кеттиң — деп, 
Энеси айтьга салганы. 

16050 Олжо болбойм эне — деп, 
Өлдү деп, билгин мени — деп, 
Кыз сүйлөдү мындай1 кеп. 
Байбиче2 шондо кеп айтат: 
«Андай дебе, балам — деп, 
Кыз баланын баарысы 
Жарабайт кылган намысы, 
Эркек кармап, кызды алган 
Мурунтан өрнөк калышы. 
Өлгөн киши көмүлөт3, 

16060 Өксөп ыйлап зарласа 
Куру жерлер көрүнөт. 
Куру кайрат бекер — деп, 
Жайылдык жаман экен — деп, 
Тирүү бенде тим жүрүп 
Талабына жетер — деп, 
Өчөшсөң балам өлөрсүң4, 
Өзүңдүн5 жаның кетер — деп, 
Өзгө журт сени нетер — деп. 
Калмактан келген бир күң — деп, 

16070 Талаага таштап кетер — деп. 
Өлбө, балам, тил алсаң, 
Өзүм1 экен энеМ '—деп, 
Мен айткан сөзгө ынансаң. 
Жаман киши кармабай, 
Жараган жигит кармаптыр, 
Кыз-катындан сендейден 
Кылайган неме калбаптыр. 
Баарысынын алганы 
Баашасы эмес түрктүн2, 

16080 Манасы ңармап алган соң 
Бейжайлык кылып жүрүпсүң3. 
Калкына барып сүйлөшүп, 
Катасыз билгин тилини, 
Кандай экен түрк эли, 
Байкап көргүн динини. 
Тийищтүү сөздү сөз дейлик, 
Дин жакшысын көздөйлүк.4 ; . 
Бер десем мага берерби, 
Мерт болуптур атаңыз, 

16090 Бери кайтып келерби?! 
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Өлгөн киши келмек жок, 
Колго түшкөн. олжону 
Коркуп кайра бермек жок. 
Өлөмүн деп коркутпай 
Өкүмүнө тургун — деп, 
Өлтүрсө мейли өздөрү5, 
Өлүмгө моюн сунгун — деп, 
Мен да сенин энеңмин, 
Акыл айтып турам — деп, 

16100 Акыр атаң өлүптүр, 
Алам десе алашка 
Мен да тийген турамын. 
Мени алып булар не кылсын, 
Карып калган катын — дейт, 
Кажылдаган каапыр — дейт. 
Алар киши менде жок, 
Арстандын бири туткан соң 
Акыл балам сенде жок». 
Байбиче1-сүйлөп салганы, 

16110 Энесине тик карап, 
Кыз сүйлөнүп калганы: 
«Атамды менин өлтүргөн, 
Агам айтып билдирген, 
Ушу Манас турбайбы 
Айылымды бүлдүргөн. 
Жесирлерди өлтүргөн 
Тексиздердин иши го, 
Башын жуткан адамдын 
Манасыңар бу2 болсо 

16120 Башынан жаман киши го?» 
Кыз сүйлөнүп калганы, 
Кыйкырыгы баш жарып, 
Кыраан баатыр Чалыбай 
Кайда? Кайда? Кайда?2 — деп, 
Кашына жетип барганы. 
Канкор Манас кашкайып 
Мына, мына, мына!1 — деп, 
Көргөзүп2 кызды салганы. 
Көргөн жерде көркүнө3 

16130 Чалыбай айран калганы. 
«Кас беринин4 өзү экен, 
Кармалып калган кези экен, 
Кандай жандын кызы экен? 
Баракелде турпаты5, 
Башкача экен сымбаты6, 

' Акыл ага жетпейт ко7 

Баары жандын кымбаты?»8 
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Чалыбай сурап калганы, 
«Өлүп калган Кайып даң, 

16140 Кайып даңдын кызы экен», 
Кан Бакай айтып салганы. 
«Качан өлдү Кайып даң? 
Колго түшкөн бендеден 
Өлгөн эмес жалгыз жан. 
Багылуу биздин кошто — деп, 
Байлалуу эмес бошто — деп, 
Кайып даңдын өзү — деп, 
Биздин кошто типтирүү 
Караган кара көзү — деп, 

16150 Чалыбай айта салганы. 
Атынан түштү кыз байкуш, 
Апкаарый турган ошол иш. 
Аттан Түшүп бүгүлүп, 
Арстан Манас баатырдын 
Аягын кучту1 жүгүнүп. 
Акты жашы бурчактап, 
Атаң тирүү деген соң, 
Аягын келип кучактап. 
«Кечкин — деди — катамды, 

16160 Өлтүрбөй2 өзү бар болсо 
Көргөз — деди — атамды. 
Каар кылба бизге — деп, 
Каталыкты көп кылдым 
Кабылан баатыр сизге — деп. 
Бердим сизге дилимди3, 
Мен тутайын диниңди, 
Түрк уулу деп билемин 
Түбү4 — жайы зилиңди. 
Өлгөн болсо атакем, 

16170 Өлүм5 жанга бат экен, 
Өлөт6 элем акыр — деп, 
Өзгөчө кылдым көп ката, 
Кеч күнөөмдү7 баатыр — деп. 
Акка сундум мойнумду, 
Ар кандай кылсаң мен турдум8, 
Кыларсың билген ойнуңду»9. 
Басып келип ошо кыз 
Манастын бутун кучактап, 
Байкуштун жашы бурчактап, 

16180 Айгайды антип салганы, 
Кубангандан1 үшкүрүп, 
Байбиче түшө2 калганы: 
«Байым болсо меники 
Кыз-келиним кыйрыңа, 
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Бар дүнүйөм3 сеники! 
Эскирип калган байымды 
Эсен колго салгын — деп, 
Эли журтум, бар мүлкүм 
Эсеп кылып алгын — деп, 

16190 Канышым жалгыз кызым —деп, 
Как өзүңө ылайык, 
Отун алып, суу куюп, 
Кызматыңды кылсын — деп. 
Кырк жыл кызмат кылсын — деп, 
Кызматы бүтсө4 тынсын — деп, 
Кызматыңдан аянса 
Кырчынында сынсын!» — деп,5 

Эр Бакайга, Манаска, 
Эгей-шыгай6 алашка 

16200 Атышкан7 душман эл болду, 
Эл болбосо не болду, 
Айтып-айтып бар дартын, 
Агып жашы сел болду. 
Айтканын8 Манас угуптур, 
Айран калып туруптур. 
Булардын айткан сөзүнө 
Муңайып карап турады, 
Мунун1 эри кайда? — деп, 
Чалыбайдан сурады. 

16210 Эр Чалыбай кеп айтат: 
«Ай, баатырым—деп, айтат 
Жалган дебе баатыр — деп, 
Кошто тирүү жатыр — деп, 
Кордук,2 зордук3 көрбөстөн, 
Аман-эсен акыр» — деп. 
Манас угуп бу жерден 
Баргын ылдам кошко! — деп, 
Чалыбайды буйруп4 салганы, 
Чапкылаган боюнча 

16220 Чалыбай жөнөп калганы. 
Бакай баатыр бакырып, 
Өң мусулман колуна5 

Ж а р чакырып салганы: 
«Союштан артык сойбоңор, 
Бүгүн душмаң, эртең эл, 
Бүлүндүрүп6 койбоңор! 
Кылыктуу киши кыз алат, 
Кызматы жеткен эл алат, 
Кылык-жорук билбеген 

16230 Кызталактар нени алат? 
Ургаачы кармап албаңар, 
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Улуу доого7 калбаңар, 
Келин-кыз кармап албаңар, 
Кеткен алып шондо — деп, 
Кектүү болуп калбаңар! 
Аман экен Кайып даң, 
Алтымыш миң айылга 
Болуп жүргөн мурда кан. 
Аккелте атып түздөдүк1, 
Алтай тоодон бери жакка 
Биз эмине2 издедик? 
Ак болот кылыч мистедик, 
Эл кылмакка душманды 
Эски оорунду издедик. 
Кордугунан3 кытайдын 
Кошуун4 жыйдык, эл курап, 
Коңшу болуп берсек — деп, 
Кайып даңдын катыны 
Асылып жатыр арыз кылып, 
Амандйкты көп сурап. 
Ар канча каапыр болсо да 
Бу да кудай бендеси5, 
Тайгылып кетсек тактыдан 
Буга окшогон жаман иш 
Бизге да барбы® келбеси?! 
Куру муну бүлдүрбө7, 
Кубатыңды8 билдирбе, 
Урушкан9 душман кезекте, 
Ишенбесең эсепте. 
Дүбүр баштап кан өлдү, 
Түмөндөп1 канча жан өлдү. 
Чаап алып, бүлдүрмөк2 

Жамандардын иши — деп, 
Жайнап жаткан бу калмак 
Сен дагы бир, бу да бир, 
Жан жаныбар болгон соң 
Жараткан жалгыз Алдага 
Жандын баары жуда бир, 
Кудай кылган киши — деп, 
Куп жакшыдыр3 өзүңө 
Сабырлыктын иши — деп. 
Алтымыш миң айылды, 
Ак кылды бизге кайырды, 
Ажал жеткен кыйланы 
Денден жанын айырды. 
Колдон келди, кырсак — деп, 
Кополдордун сөзү го, 
АЛыбыз келди, кырсак — деп, 
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Наадандардын кеби го, 
16280 Ал жеткенди кырганын, 

Ак кашына барганда 
Абыдан жаман деди го! 
Киши өлтүрбө, мал алба, 
Эр өлтүрүп4, мал алып, 
Эсепсиз калба залалга! 
Жан кыйганың жаман — деп, 
Жанын койгун аман — деп, 
Өлүп бара жатсаңар 
Өзү берсин кол менен, 

16290 Өлчөөгө ченеп мал ал» — деп1, 
Эр Бакай айгай салганы, 
Айткан сөзүн абаңдын 
Ал эл маакул алыптыр. 
Баш-аягы күнчүлүк2, 
Барган тоосу Кең-Өзөн, 
Эли, жоосу аралаш 
А күнү конуп алыптыр. 
Каалаган малын союшуп, 
Калмактардын өзүнөн3 

16300 Казанчы кылып коюшуп, 
Кадимки конок өңдөнүп4, 
Айыл болуп конушуп, 
Ошо бййдон тек жатып, 
Калмак журту кайгыда 
Канетебиз? — деп, жатып. 
Эртесинде кечинде 
Кеч бешимде кезинде 
Кайып даңды алыптыр, 
Алты жигит кошчу алып, 

16310 Кайып даңды башчы алып, 
Чалыбай келип калганы. 
Чапкылашып чебендер*1 

Кайып даңга барганы. 
Өзөндөгү2 көп3 калмак 
Өлдүто — деп, өкүргөн, 
Ушундай кыргын болдук — деп, 
Өлгөнүнө өкүнгөн. 
Кара аты бар астында, 
Кан жыгасы* башында, 

16320 Кайып даң келди ошондо, 
Катын-кызы кор болуп, 
Олтурганда уШунда4. 
Көрдү катын, баласын, 
Көмдү Дукан калаасын, 
Кызыл жойкун кан кылган 
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Ымалайдын талаасын. 
Тирүү алып келген соң 
Катыны менен кызынын 
Кайып даң көрдү кашында 
Карабөрк сындуу баласын. 
Ашык болгон билиптир 
Арстан баатыр Манасын. 
Кызга салып көзүнү, 
.Кыйшык айтпай сөзүнү, 
Олтурган экен кошунда, 
Азыр келди Кайып даң 
Отого диңсе башында. 
Кан сөөлөтү борумдуу, 
Кызга салып көзүнү, 
Олтурган Манас орундуу1. 
Салам кылып калмакча 
Мөндүнү*2 айтып салганы, 
Кубангандан3 эр Манас 
Байна* —деп, тура калганы. 
Олтур, олтур балам! —деп, 
Оозунан4 чыкты жакшы кеп. 
Бакай абаң бакылдап, 
Кашындагы Меңдибай 
Катуу күлдү5 шакылдап. 
Кантсең да кызды алдың — деп, 
Кайып даң мөндү6 дегенде, 
Ашыкканың курсун ай, 
Байнаны айтып салдың — деп, 
Кара жанга күч келип 
Кабылан Манас баатырым 
Калмак боло калдың! — деп, 
Баатырлар кылды тамаша, 
Баары олтурган жайдак кош 
Кыдырата жанаша. 
Келген заман Кайып даң, 
Кызматкери канча жан, 
Үй көтөрдү7, тай сойду, 
Кыдырата чай койду. 
«Душман болдук башында, 
Урматтуу улук баласың, 
Улук болдуң жашыңда. 
Уругуң кыргыз улуу журт, 
Дүнүйөгө жашынба. 
Каканда эле каныбыз, 
Кандан кайыр жок болуп, 
Кырылды кыйла жаныбыз, 
Кылам десең кылдыңыз, 
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Жайытта жатат1 малыбыз, 
Колуңда жатат жаныбыз, 
Караламан калк түгүл2 

Кашыңда жесир олтурат 
Кайып сындуу каныңыз. 
Коёр бекен жанды? — деп, 
Тартуу кылган турабыз 
Колумдагы барды» — деп, 
Кайып даң туруп ордунан, 
Кызга көзүн салыптыр, 
Кылганында ишарат 
Жүгүрө3 басып лыпылдап4, 
Кыз жүгүрүп калыптыр. 
Колунан кармап, салам —деп, 
Жалгыз жанга соогат — деп, 
Башыңды алып карагым, 
Манаска тартуу барам — деп, 
Кайып даң айтып салганы. 
Кыз ысынып, бою ийип, 
Ыштанына бир сийип, 
«Кабыл кылдым ата —деп, 
Кабылан Манас байтырга 
Кылгамын кыйла1 ката — деп, 
Кызмат кылып сиз үчүн 
Жаныма салсам жапа» — деп, 
Кызыккан Манас баатырга, 
Кыз токтолгон акылга, 
Кеңештери бүтүшүп2, 
Баары келди маакулга. 
Үркүп калган журтунун 
Баарына кабар салдырды, 
Үркүндөн калган үй жарак 
Жыйнатып кайта алдырды. 
Саңыроонун сазына 
Эртеңки күн таң ата 
Көчүрүп журтун бардырды 
Корук3 кылган саз экен, 
Конор жери ушу экен, 
Алтымыш миң үйлүүсү4 

Айлана консо бош экен. 
Арстан эрдин кащында 
Ар уруудан кошо5 бар, 
Насият айтар кожо бар. 
Насиятын укканы, 
Эки күнү, эки түн 
Насият айтып бүпбүтүн1, 
Тилинен Кайьш чыкпады. 
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16420 Тилге Кайып киргени, 
Динден чыксын ким — деди, 
Келме шаадат2 жар кылып, 
Кудай бир — деп, билгени. 
Көп журт болду мусулман, 
Кудай бирөө, куран чын — 
Абийир танты канча жан. 
Алты күнү болгон соң 
Аябастан дүйнөсүн3 

Алиги көргөн Кайып даң 
16430 Кыз берүүгө4 камданган. 

Уугун күмүш5 сырдатып, 
Керегенин6 борумун 
Кандай ус?а кылган? — деп, 
Көргөн жанга7 суратып8, 
Ак манат менен жаптырып, 
Керегенин кобулун 
Алтындан накыш чаптырып, 
Ичин кызыл сырдаган, 
Чийин жибек менен чырмаган, 

16440 Салтанатын көргөндө 
Жайсаң ырчы дегени 
Ж а л а ң үйдүн9 борумун 
Жарым күнү ырдаган. 
Ак отоо үйүн10 көтөртүп11, 
Атилес, шайы, дүрүйө*12, 
Алар да өттү жалгандан 
Опоосу жок дүнүйө, 
Атилес төшөк, ак шейшеп 
Алдарына салдырып, 

16450 Адам бою ак мамык 
Башка ылайык алдырып, 
Салган орун мамыктан, 
Жаткан адам камыккан. 
Дамбылданы чакыртып, 
Күбө далил жыйдырды, 
Окуп кутпа* дубасын, 
Кызга нике кыйдырды*. 
Кызга нике байлады, 
Төшөк көтөр*1 жеткенче 

16460 Кыргыйдай көзү жайнады, 
Коржоңдоду кокую, 
Баатырдын шору кайнады. 
Төшөк көтөр жеткени, 
Кыз койнуна келген соң 
Кыраан эр кыймыл эткени. 
Ачасын белге алыптыр, 
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Алиги кызды караса 
Ак-ылынан таныптыр, 
Аялуу жерге баатырың 

16470 Аябай аспап салыптыр. 
Бүгүштүн2 баары жазылды, 
Бүктөөдөгү3 кара кан 
Бүркүрөй4 түшүп басылды. 
Баатырдан себил* берилди, 
Бүрбүйүп1 жаткан баягы 
Кириши2 чыгып керилди3. 
Чирене түшүп, чоюлуп, 
Чиркин жеңең карасаң 
Аркардай көзү коюлду, 

16480 Баатырың менен Карабөрк 
Баякы жери тоюнду. 
Туюгун4 оюп5 бузуптур6, 
Туйгун эрдин себили 
Асылын азыр кузуптур. 
Кара тер басып камыгып, 
Кара бою ымыгып, 
Сөөгүнөн7 суу чыгып, 
Төрөң8 солуп калыптыр, 
Суусун төгүп алыптыр, 

16490 Суурарында Карабөрк, 
Тубар жоолук колунда, 
Шыпырып туруп калыптыр. 
Баары келген тептегиз, 
Таң атканча абаңыз 
Жеңеңди минди он сегиз. 
А күнү антип жатыптыр, 
Таң сөгүлүп атыптыр, 
Алтын кумган, жылуу9 суу 
Азырлаган жери бу. 

16500 Баатырың сууга жуунуп, 
Алтындуу кемер, бото кур*10 

Белди бекем буунуп, 
Баатырың тышка барыптыр, 
Баягы бойдон шол үйгө 
Кыз токтолуп калыптыр. 
Аяк башын аскердин 
Алгын угуп кабарын. 
Алиги кеткен көп элге 
Кууганы кеткен үркүнгө 

16510 Кууп жеткен көп элге: 
«Качпаган журт карайсың, 
Жай-жайыңа тарайсың». 
Кошой, Көкчө барыптыр, 
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Элемандын Төштүгү 
Кошо женөп калыптыр. 
Эштектердин Жамгырчы 
Элүү миң үй алыптыр, 
Качкандарын токтотуп, 
Калкына кабар салыптыр. 

16520 Канап-бутап камбылдар 
Канчалык олжо алыптыр. 
Жыйырма күндө жыйнатып, 
Эл эсебин алыптыр. 
Сура тоодон башкасы 
Алты жүз миң эл экен, 
Аяк-башын чогултуп, 
Эсебин эсен алыптыр. 
Кайып даңды кан кылды, 
Тартуусуна11 келгени 

16530 Эсеп-сансыз мал кылды. 
«Баягы Дукан калааң — деп, 
Ымалай тоо, Маймуна 
Жай-жайыңа тара — деп, 
Мал-жайыңа кара!» — деп 
Төрө1 жарлык салганы. 
Төлгөчү2 кара3 Төлөктү4 

Төлгөсү журттан бөлөктү 
Канга аны бек кылды, 
Калайыктын баарысы, 

16540 Кошой баштап карысы 
Бек кылганды эп кылды. 
Берен Манас баатырды 
Бенде жеңип болбос — деп, 
Уккан-көргөн шек кылды. 
Жеркендикке5 караган, 
Көрбөй ишке жараган, 
Акылын баштан учурган 
Ороңгудай каапырды 
Дал ашуудан качырган 
Агыдай далы көрүүчү, 

16550 Ашкере айтып берүүчү 
Алты шаарга бек кылды, 
Аны дагы шол жерде 
Ааламга маалим кеп кылды. 
Арстан Манас баатырды 
Алдырбайт ко жанга — деп, 
Ай-аалам журт шек кылды. 
Кыз алды Манас Кайыптан, 
Кызык көрдү канча жан. 
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16560 ; ,, Карк адтыцдан дейилде*1 

Каттац жүргөн дагы; бар, 
• Карачы ңеңив ;атымды 

,: даадрдңң .өзү;-?- деп/>;, ^ ; 
Ңадйн.щлмак берди — деп, 
.Хаптад ^ р щ н р ^ а г ^ бар. 

,, т,0|н:3^ң ^фка-бу — деп, 
ДЦктац/;жмр.1;§й дары бар. 

, , ̂ е^киддедил!(Төө®:- ал ып, 
ЖОДИҢИ к а р ң щ бээ ^лып, 

16570 Ку,баңханы1д^гм бар. 
;,, ;. КаДОҢ; >!«> К Ө Ц ; Д & Н 5 

,Ол;Ж<? ац&зтң ; көи, калган. 

; Куурагаңн дагы бар. 
- ;,%дай,:у|рсуң70л,жоңу, 

туугщыщ аад,У(т-деп, 
^Буралгаңы^дзгЫ; бар, 
К ы л ы ^ .лщдтмфя^арактан 
Мага. муну берчи? ,-7» деп, 

16580 Сураңгаңы дагы:0ЭР-
Өлүп. дене суушун, ' 
Сулаганы дңгы .бар., 

:, Элгөнүңө КУҢ; б©р деп, : ;; 
Кун адгады дегде бар. 

; Азыңатьщ айгырың, 
Минип жүрг.өн дагы бар. 

, Алтьщдуу, жэа, ; .сыр'жебе 
Алсак кантег муну? — ден, 
Карысына, адржайтып 

16590 Илиң жүррөң, дагы бар. 
Агала калнак, көк күбө1 

, , Кийип жүргөн дагы бар. 
Атын к а р ^ а ц ^^лмактын, , , ... 

; А^инип жүргөн дагы бар. 
Өгүз адыц щаа мүйүз2 

Жыйып г^үррөң; дагы бар, 
Бейбаштыкты кылба — деп, 
Жамандарын жакшысы 
Тый^и жү,рг<эн дащ- бар. 

16600 Кун бүттү3 -тт деп, бөлүшүп4, 
Таадан .алгаң кө-к чыбык 
Калысы ңелңп- бирөөсү 
Капортодрң ^чыбыкты 
Кыйып гкүргөн* дагы бар. 
Аскер токтон калыптыр 

. Окуган намаз5 көрүшүп6, 
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Ушунун днни ак ко — деп, 
Намаз окуп көнүшүп7, 
Көнүп аткан дагы бар. 

16610 Мусулманды таңыркап, 
Жолу1 мындай экен — деп„ 
Көрүп аткан дагы бар. 
Көрүп алып кайтышып, 
Үйгө барып көргөнүн 
Үч-төрт кылып айтышып, 
Кетип аткан дагы бар, 
Талабына бу колдо 
Жаңкы Манас баатырдай 
Жетип аткан дагы бар. 

16620 Келинден кармап алышып, 
Келгенде жаба салышып, 
Көпчүлүккө көргөзбөй2 

Нетип аткан дагы бар. 
Абал3 жатты бир айы, 
Аяк-башын жыйганча 
Каны-бегин которуп4, 
Калк дүрбөөнүн5 тыйганча 
Алтымыш күн эки айды 
Арадан үч ай6 өткөрүп 

16630 Арбынын алды бир жайды. 
Урушкандан бер жагы 
Үч ай токсон күн болду, 
Калба салып кармашып, 
Калмакка каран түн болду. 
Кайып кан бааша болду— деп, 
Калк ичине дүң7 болду. 
Элге маалым жомогу, 
Эрегишсе душманга 
Эр Манастай ким болду?! 

16640 Казатка чыккан кандарга 
Канча заман күн болду. 
Кашындагы жолдоштор 
Алтын жамбы, ак күмүш 
Дүнүйөгө карк толду. 
Немесин койбой жыйыптыр 
Өлгөндөн калган көп колду, 
Бутка салган коргонду, 
Бузбай аны койгону. 
Бутту бузуп алдырып, 

16650 Медиресе салдырып, 
Мусулмандын дининин 
Чырак отун жандырып, 
Калктын баары жамданып, 
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Каапырды бузган чаң салып, 
Кайтабыз — деп, камданып, 
Ат жарагын оңдошуп, 
Алты шаар адамы 
Ээрсиз келген кыйласы, 
Жекен алып чомдошуп. 

16660 Нургапты көздөй нээт алып, 
Баатыр Кошой бет алып, 
Алайды көздөй бет алып 
Арстан Төштүк аттанып, 
Агыш менен Кожошу 
Алты шаарга кошулуп, 
Акбай менен Мамбети 
Аккуудай мойну созулуп1, 
Алты шаарга кошулуп, 
Туура-туура бүктөшүп, 

16670 Тулпарга кошун жүктөшүп2, 
Камканы* кайрып бүктөшүп, 
Качырга кошун жүктөшүп, 
Кажылдаган каапырдан 
Кутулдук аман шүк3 дешип, 
Кара-Кыштак шаарына 
Керме-Тоону түптөшүп4, 
Бачым жетсек экен — деп, 
Кашаң аттуу тепеңдеп, 
Үй жагына тиктешип, 

16680 Кашкар калкы тарады. 
Казак Көкчө, Жамгырчы 
Алтай жакка карады. 
Алиги Манас баатырың, 
Анын кара акырын, 
Кайната болгон Кайып кан, 
Карабөрккө ээрчитип 
Кашына кошту1 канча жан. 
Жамбы менен дилдесин, 
Санатын бенде билбессиң, 
Отуз төөгө жүктөтүп2, 
Асыл булду бүктөтүп3, 
Кызыл кымкап, ак шайы, 
Кыйла сонун баашайы 
Кырк атанга жүктөтүп, 
Бакайы бар башында, 
Манас баатыр кашында, 
Жыйып-жыйнап караса 
Сырттан Манас дегениң 
Жыйырма үч жашында, 

16690 
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•(Ьчхшчгвя 11Ш.0М ЦВ1ГВХ 
1гви йвм 1чмг1чж нвлгв̂  

лглл но нлногео^о 
'йихшчгв ю э е хвлооэ 

'нэ!' — йонхнв нв.шЛд н ^ к м г и ^ 
•1101.' — (10НН13Н НВУВХ1Ч£1Ч>{ 

ивгнп.чнвь ^ е ш н ^ ж н1/увхп){ 
' ив 1/ңвнхвж: (1энэ9 щ щ ; 

чкчхпшгв ИВ(1ло хвхоо') 

иА е А ж 1пэ9 '1чнгнж НИК Н Н 6 
^чивххсИж НИХМНХХЭЭе 

'й1яхп1ч1сво ол.'ож цл(1дх ЭХ(1<3 
пххв нвх нАн и>шэх(1(: 

'нххвж/иих;ц̂ңод{эйрлее>{{; • 

• й н х п ң е в и шп:аи вхв(1ив'1*у 

'иАдАж ]>0}к,иң.(1вЖ':нАн 
'с1|ЧХ1П'а"во о.нгож эвнв^? (1е 

'НВГ(]ВХ'В ШЧШВ1'НВКү ; 
•ннвнхив) шрңтгаои, йвйңнхе^ • 
'иэи1— [ьэнцид :НШ(1в9,;Н?иү, 

: ;, •инвмхувм нэ^йэж лтА мв>1 ; 
к1чн-шчхвм ни1'нвн шчив>1 

'пи^ихцэм шчьччм иквх/ : 

'цң4им.хэж: 
•шч.)в9 1'01\; .\1л.ч)ж (1вь ү 

'пноед, мДКҢАм РХКҮ; 
'ги()1'1.,о>к-гом< цА(1Аьөм к п ^ 
',иннвх.хв ңщ^вм; йдҢ;•еңхээ 

нохч-ожгоу иэяв нвмшү 
1члчк1чн мвв нвхшвд 

в1гиң ^ңдгРЯ.ҢО^РӨ^Ү 
йоэ номщр^, ңхчвңм, 

• н р а ^ д в х 

нвм• Ң14?кр, ;ИҢ9.Н 
'р^ҢВХ.ңА.ҢҢИҢЧе:; 

'нвхйрЗД?, .цвьщд^с 
<цтек(1вм Ңик х(1өх. нвххв .ийи 

' ннхв»ңр : ңэд.хи^и , 
•НӨҢ 
'дбА^.-име .вфходвяСТ)! 

•^нөхөр, ЙҢ9 
'цөм ш ^ й в д , , 
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Кйн .Жзкыптңң агасы, 
: ш л н ( А ш ь ц ^ ң Рщ8ВЙ»; г. >5 

' I) Өз.;тууганң, ңицтңен соң 
16750 Маңасть{н ; :ңедир :дабасы!. 

1. и 'ДҮгйЧҮЖт <Р?,лыбай, 
К д а м ж ү е й Щщм^ 

^^р^токр.Мажңгң, : 

иу .Ада^ер^^йвдр ШШЯҮ7» 
1 С „ Л , 1— деп, 
1Ь7Ь0 А р к ^ - ң ң з ң ^ а д ө д ү ^ 

Б щ щ . б ^ а д р ы п , 
.и;,! Б а д а р ^ . в д ^ д а Г м - Д е п , 

Ач у,у су1': ке д ңл .адчВД пт ы р, 

, м ? ми ( д а ң ц I ш в д ы Р • 
16770 ^Дк^ач^ррдоңдеадаа^ган, 

о ^ ^ Ч Д а й г д е р а й г а н 1 .»» .,,5 
», ̂ р щ д э ^ й р Л ^ р к , 

Щ т Ц Ж т Ш г М Ш И а й көрк. 
.(ш кужтгтя*? 

. (1 ы т п ы М т в Ш ' 
ЖёШМР 

, (IЫ П , Рйади, дав^ңңз. 
16780 ; н (,. Ущуну ң^ .үчүң т т щ — деп, 

>1 (^^Лб^ңдй^шө. ' , 9 ш щ р , 
,,'! 7 1 ; ш ш шяезщ.бай 

V ! — деп, 

$ т $ к ) Л т $ п Ш т - & - деп, 

1 6 7 9 0 

.. I фаШшт адч® 
1 Кедияде® дяң Рчр ысы, 
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Аткан ок үчүн уялып 
Карабөрк качты Бакайдан, 
Жаңы келген келиндер3 

Кайнагадан качам —деп, 
Убара болду канча жан.1 

Аларды коё салыңыз, 
Ороздунун уулу үчүн 
Бакай кирди Манаска, 
Кабарын угуп алыңыз. 
Малын тийип2 жүргөнүн 
Көрдүң эле баарыңыз3, 
Акыл айтып Манаска 
Кирди Бакай карыңыз. 
«Тууган деген ушу — деп, 
Экөөбүзгө4 эреркеп 
Малга тийген тушу5 — деп, 
Алганынча алар — деп, 
Артканы бизге калар» — деп, 
Эр Бакай айтып салганы, 
Арстан Манас баатыры 
Насыятын алганы. 
Алиги чапкан аскерлер 
Аркасынан барыптыр, 
Анча-мынча мал берип, 
Айдап жолго салыптыр. 
Айдаган малдын баарысын 
Алар кайрып калыптыр. 
Кесип башын, өлтүрүп6, 
Кызыталак канкорго 
Кылабыз — деп, кекенип, 
Жаман сөз айтып салыптыр, 
Жаалданып Чагатай 
А бойдон кетип калыптыр. 
Астында болгон ага жок, 
Артында болгон ини жок, 
Жакыптын жалгыз уулу го, 
Жара тартсак бир күнү 
Болушар тууган бири жок. 
Күн карама Бакай —деп, 
Көптөп кирсек бир күнү 
Манас өлүп калбайбы. 
Барарына байы жок, 
Батаарына жайы жок, 
Башын бизге салбайбы, 
Манас өлүп калган соң 
Кет дегенге болбостон 
Келип Бакай калбайбы. 
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Орозду уулу онбуз1 — деп, 
Ону бирдей жабылса 
Ойротко түйшүк салбайбы, 
Онубуз2 турсак биригип 
Ногой уулу биздерге 
Кыңк3 эте албай калбайбы. 
Муну айткан Чагатай, 
Маакул көрдү Бабатай, 
Ошол-ошол-ошол — деп, 

16850 Ошо сөзүн куп — дешип, 
Оолуккан экен Ордобай, 
Ойрон болор аягы, 
Алардын сөзү бир далай. 
Алар1 кетсин ошондой, 
Айлына барсын жайма-жай. 
Чагатайдын бир уулу 
Берилген аты Бердибай. 
Бабатайдын бир уулу 
Ат коюлган Алапай. 

16860 Акырында Манаска 
Алар күйөт2 жайма-жай. 
Ай караңгы түн болсо, 
Ай талаада жер болсо, 
Ж е болбосо кара ормон* 
Караңгы токой чер болсо 
Айсыз түндө азбаган, 
Келген изин жаңылып 
Бир изин жаза баспаган, 
Айгай каптап чуу чыкса 

16870 Алда кандай душман —деп, 
Акылынан шашпаган, 
Ат жыгылып турганча 
Ашыгыштуу күнүндө 
Алты ооздон3 акыл баштаган, 
Ат сүрдүгүп жыгылчу,1 

Жыгылган ат турганча 
Алты ооз акыл чыгуучу2, 
Алыска болсо көрөгөч3 

Азыркы болсо билегеч,4 

16880 Азыркы аты Алапай, 
Акылы көп бир далай, 
Элге маалим билинген, 
Ар нерсеге себепкер, 
Акыр заман журтуна 
Серек атка илинген. 
Чагатайдын баласы, 
Тууган жери Чагарчык, 
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Асшьшш] баргЗн, кабйры, 
ншТзрзг >юарым;1>^ыл] бсйуптур, 
. ьТарвгеүнЗ барддййабары. 
I! 1Т5гунуяакт..мок>ия'ай, 

.моыАк сакальш-жокэндңй, 
16940 ' V г.»(Э-зфчити^, 'Жакьш/ б>ай 

,;1-Зки; :жаКШ'ы!:йаланы; > 
, -4 и х,вп шТогузЕа^Манас! гшйКйнд а 

Кйя^энеи&Ба^ц^өвЛЬт6 0>"Н.'«)! 
Жакы/Фууа7) хаш-анй! 

•/-ыЖөлЕен акан<.10н!-бешйё, 
Акебайл ап-жалыный, 

. .'.Маиаска к е ^ п калганы. 
даг^и-бйрөө^ар, 

Кат;жашнан1йэрч^п-!/Какыптын 
16950 ::,Ал,Л1анаска,6арбадй. 

и М а к а р ш и М ш ^ К амцЯшы, 
и гл> ;ИМк€й!бө1й:вддаамаЯ? — деп, 

,якж вЭрнейе^ййкаайшныес] ГКМ)Т! 
.нсЭэрнмтМиады®? М/аЙсы 

, а 0/кЖеңейвнй(збөргднщ1;>1 
; л. -Алтындуужүрмв!' ае|<лүү1 тон 

Ал 1экө^йе2 шввдйздп^ 
{? Шштал) жолго »ргй'гип, 

ц !П;ш фң!лр$ынйн|©юи)а3,ь;< 1 
16960 Аккаи юуунрг^бо^онң. 

Ррдога.авда^үй т?кйсгй, 
I г, ц(|; Ойроңуң) гМаңЦсмцңҮиптир. 

Кйр^ндүйк^^шамбыДалып/; 10 \ ! 
Кергөң^укңай такдайып, 
Байбинй Чыййр.бар-паны. 
,Бдари;>жеу1«(н; к®р мв-ккө 

н Бйигдаелвд! дажамдаУды. 
Айоддадаы катв1й-(кыа 

ц.БарДаганы шябады-Л 
16970 л / /Баргандардын^аарйна , 

Ж а ш ы м<енен карЫЕй 
мАеиын/а> б^ердилдейилАе5, 

лншАярына караотон.нвП 0К0Т1 
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Абыке, Көбөш иниси, 
Алтын үй болду кириши, 
Бай Жакып бай атасы1, 
Кудай билет бул иштин 
Артык, кем, канча катасы. 
Августтун бир нечесинде2 

Ошол3 кепти баштадык, 
Ойлонуп жаздык, шашпадык, 

16990 Он үчүндө октябрь4 

Бир казатын бүтүрүп 
Тамам кылып таштадык. 
Эсеп кылсак санаты5 

Тогуз жүз жыл арасы. 
Айтса сөзү көп экен, 
Көрүнбөгөн карасы. 
Көргөн молдо дуба кыл 
Кан Жакыптын баласы 
Кадимден жомок Манасты. 

17000 Башта билбейт башка жан, 
Өтүп кеткен Манас кан, 
Казак, ногой айткан жок, 
Кыргызга калды нускасы, 
Ага болом айран-таң. 
Манас аттуу суусу бар, 
Базары арбын бу бир шаар. 
Үрбү деген эриң бар, 
Үрбү турган жер үчүн 
Үрүмчү6 — дейт, улуу шаар. 

17010 Азим шаар Ажыбай, 
А дагы бар бир далай. 
Баба, Кары, Кутубий 
Баары турат көрүңүз, 
Манае кандай экен? — деп, 
Ынабаса көөнүңүз. 
Бай өткөн сон дүйнөдөн, 
Баштагы элден сурасам, 
Байдын өткөн жери — деп, 
Байыркылар сүйлөгөн. 

17020 Бай дегендин шаары бар, 
Эр Манастын нөкөрү 
Токсон деген дагы бар. 
Угуп турсам калаасы, 
Ушулардын баары бар. 
Күмөн, Бөзөк дагы бар, 
Манас күткөн кырк жигит 
Так Камбылга жеткенче 
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Кырк шаары дагы бар. 
Атагы калган, өзу жок, 

17030 Азыр жүргөн адамдар 
Аны көргөн көзу жок. 
Биринчи казат тозулду, 
Муну айткан Сагымбай 
Айта берсе жомогун 
Билбей турган сөзү жок 
Акылмандар баарың ук 
Жазып нуска чыгарган. 
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С А П Б О ^ Ж В Щ Д ^ Ү ИЧКИ 
КОММЕЙТАРИЯЛАР 

1 — 2 6 ! " ' ) 1• ' 5 ) ' I ' } ' ' ''• '' * I-' ' - ? '' { 
1. Түп нускада (уламн «айташашрлтурбоо үчүн мындан нары түп 

нускада делген сөздөрн<шр<?өфүлбөстөн,'-катар номер гана берилет) — 
бОЛЫб. ,'7 ^ВМП.УГЛ.!;;/, 

Ушул ыр сабынан нтартып!» баомагалдайрдалган тексттердин түп 
нускасы катары Сапарбай Сооронбаев тарабынан жүзөгө ашырылган 
кол жазма пайдаланылды. Анткени Сагымбай манасчынын негизги кат-
чысы болгон Ыбырай Абдыракманов тарабынан жазылган тексттер бул 
китептеги 2468 сап ыр менен («Алы күчү боюнда». Кол жазманын 
305-бети) бүтөт да ага улай келүүчү «Ачкычын колуна алганы» дел-
ген ыр сабы менен башталуучу тексттер жок. Кыясы алар башка деп-
терге жазылып, ал дептер жоголуп кетсе керек. Дептердин качан, кан-
дай себептерге байланыштуу жоголгону илимге белгисиз. Кол 
жазмаларды жакшы билген, ар бирин канчалаган жолдору кайра карап, 
окуган адам Ы. Абдыракманов да өзү жазган кол жазманын тагдыры, 
качан жоголгону, ал гана турмак анын жок экендиги жөнүндө да эскер-
бейт. Мунун себеби кол жазма Э. Арабаев, же К. Тыныстанов сыяктуу 
«Манас» эпосуна тиешеси бар адамдардын эл душманы делген жалаа 
менен камалышына байланыштуу болсо керек. Бул жоромолду ошол 
Ы. Абдыракманов жазган тексттердин латын тамгасындагы көчүрмөсү 
бар экендиги да айгинелейт (андай көчүрмөлөр негизинен 1935-жылдар-
дан тартып жүзөгө ашырылган. Демек, кол жазма отузунчу жылдардын 
экинчи жарымында жоголгон). 

Китепке кирген тексттердин баш жагын Ы. Абдыракманов жазган 
кол жазма менен даярдап, ал токтогон жерден тартып анын көчүрмөсү 
боюнча, же С. Сооронбаевдин жазгандары менен улантууга болот эле. 
Бирок биз негизги таяныч катары Сапарбай Сооронбаевдин кол жаз-
масын алууну туура көрдүк. Анткени, биринчиден Сапарбайдын жаз-
гандары Ы. Абдыракманов жазгандардын көчүрмөсү эмес, ошондой 
эле толук укуктуу түп нуска. Ал тексттерди Ы. Абдыракманов сыяктуу 
эле манасчынын өз оозунан жазган. Ырас К. Мифтаков өз эскерүүлө-
рүндө С. Сооронбаев жазган тексттерди көчүрмө (копия) деп атайт 
жана аны жүзөгө ашыруунун максаты алдын ала макулдашылган убада 
боюнча уюштуруу маселелеринде, материалдык жардам бергени үчүн 
Нарын канткомунун Ы. Тойчунов ж. б. кызматкерлерине берүү экенин 
да эскертет. Бирок С. Сооронбаев жазган тексттер сөздүн так маани-
синдеги көчүрмөлөр эмес. Анткени катчы аларды негизги катчы эсеп-
телгён Ы. Абдыракманов жазган тексттерден көчүрбөстөн манасчынын 
өз оозунан жазган. Буга ошол эле К. Мифтаков өзү күбө өтүп, Сагым-
бай манасчы айткан «Манасты» Ы. Абдыракманов менен С. Сооронбаев 
жарышып жаза баштаганын эскертет. Демек, Ы. Абдыракманов менен 
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С. Сбо^онбаевДин' катчы катарындагы укугу' бирдей. Кыяеы С. С00])0и-
баевдин жаштыгьш; алй мёк^геп окуучусу экендигий эске алып т а н а 
эпосту жазуу ишййин уюшТуруучусу 'К. МифтайЪв аный "жазгандарып 
экннчи йлапга коюн, коиия — деп атаса ксрек. '' • • 

Экинчйден,' буЯ китёпке кйрген 1-ёксттер эпостогу ! өзүнчө оКуяны 
түзөт. Шарттуу т^р'д^ «Ман^сГын он бир дуу-дуга каршы согуштары 
жана ага түздөн-түз байлайышы бар «Кошойдун'Билерикти бошотко-
н^» дёп атоого боЛо турган 1 бул Окуяйы айтуучу өзү «Манастын 
бйринчй .казаты деп' атайт. Демек, бйр окуянын баштан-аяк бир кат-
чынын кол жазмасй аркылуу берилиши максатка ' ылайыктуу: Ошону 
менен бирге эле Сапарбай Сойронбаев жазган тексттер Ы . Абдыракма-
нов жазгандар менен салыштырылды жана айырда&лар Кёрсөтүлдү, 
тактоолор киргизилди. Мь1ндай иш 2468-ыр сабына Чейий эле эмес, 
окуянын аягына чейин улантылдь^. Бул' багыгМ' 2469-ыр сабынан тар-
тып Ы. Абдыракмановдун жоголгон кол жазмасынын эски көчүрмөсү 
пайдаланылды (көчүрмө сөздөрдүн жазыльцнын тактоодо эмес, негиз!:-
нен ошол кезде мектеп окуучусу болгон жаш бала С.'Сооронбйев үлгү-
рүп жаза албай калтьгрып кеткен ь|р салтйрьгй каль^гбына келтирүүдө 
таяныч 'катары пгйдаланыЛды). Ошондо да контекст, ырдын курулуш, 
түзүЛүш белгилери ж. б. эске алынды >к'ана тиешелүү эскертүүлөр 
бе.рилди. ' ... ,, ^ 1 " 

2. токсан. Сөз Ы. Абдыракманов жазтан текстте да «токсан» делип 
фиксацияланган. Эки катчыда бул түрдө бир үлгүдө жазылган сөздөр 
аз эмес (мисалы, жогоруда көрсөтүлгөн «болыб» Ж: б.). Бирой: ошону 
менен бирге эле бирдей сөздөрдү эки башка жазуу 'учурлары да арбын. 
Мисалы: кийинки ыр сабындагы «дүя» деген сөз мунун даана үлгү-
сү — бул сөздү Ы. Абдыракманов «дун» түрүндө жазса, С. Сооронбаев-
дин кол жазмасында «дүн» делип туура форктада берилген. Мындан 
нары С. Сооронбаевдин кол жазмасындагы жазылыш нёгйз катарЫ пай-
даланылып, Ы. Абдыракмановдун жазгандары зарылдыгына карата 
гана пайдаланылат. 

«Болыб», «токсан» ж. б. сыяктуу сөздөрдүн биринчи китепте учу-
раган жана жазылыштары көрсётүлгөң үлгүлөрүн бул кптептв кайталап 
бербесе да болот эле. Бирок тексттердп жазУуиу жүзөгө ашыргай кат-
чылар эки башка адам экендигин жана алардын айрым сөздөрдү Ясазуу 
үлгүлөрү дайым эле бирдей эместигин эске ала бул катчы сөзДбрдү 
кандай жазса ошол улгү көрсөтүлүү керек дсп эсептедик жана мурдагы 
даярдалган китёптйн приңциптерйне йлайык бул ка"гчы жазган чекст-
тердеги бу.рмаланыд жазылгап ар бпр сөздүп үлгүсү биршнси жолуккан 
жерде эсксртилди. Бирок мурда эц көп жо.чуккан жана бул катчыпьш 
жазуусунда да кснирп учураган айрым көрүнүштөр улам кайталабоо 
үчүн эгер алар маанигё •гаасириН тййгйзбесе — атайын эекерүүлөрсүз 
эле туура үлгүсү берилет. Мисалы: созулма үңдүүлөрдүн бир ундүү 
аркылуу эле жазылып кальпны (тажы), жс сөздөрдүй угулушуНа карата 
жазылышы (баратат, келатат ж. б.). - , 

'.'3.' айкожа; . ; 

4. пир. Сөз эки катчыда тсй ушул түрдө жазылган. Буга карагйнда 
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манасчы өзү да сөздү «пнр» деп айткан дешке негиз бар. Бирок, ай-
туучунун оозунан «бир» түрүндө айтылган сөздү анын негизи «пир» 
катары айтыларын билген сабаттуу катчылар каткалаң үнсүз менен 
жазган болушу мүмкүн экендикти да жокко чыгаруу кыйын. Анын 
үстүнө манасчы бул сөздү көпчүлүк кыргыздардын оозеки сүйлөөсүндө 
учураган үлгүдө «бир» катары айткан болуу керек деген жоромол да 
аныкталган далил эмес, болжол гана. Ошон үчүн мындан нары бул сөз 
текстте кандай түрдө кезиксе ошол үлгүдө («бир» деп да, «пир» деп 

да) берүү жөидүү деп эсептейбиз. Бүгүнкү сүйлөө тилинде да эки үлгү 
тең кезигет жана эки учурда тең контексттеги маани езгөрбөйт. 

5. көрген. Сөз Ы. Абдыракмановдо да ушул түрдө жазылган. 
6. көңили. Абдыракмановдо да ушул түрдө. 
7. кеден. Ы. Абдыракмановдо да ушул түрдө. Мындан нары сөздөр-

дүн эки катчыда бирдей жазылышы атайылап эскертилип олтурбайт. 
Эки кол жазманы салыштыруу жана айырмасын белгилөө зарыл учур-
ларда гана иштелет. 

8. Текстте ушул ыр сабынын аягы бүтпөй, ой үзүлүп калган сыяк-
танат. Буга карап жазылбай калып калган ыр саптары бар болсо керек 
деш мүмкүн. Чынында эле ушул ыр сабынан кийин «Арстан Манас 
баатырың жайланып жатып калыптыр» делген эки сап келсе ой 
аягына чыга айтылат эле. Ошондой эле кийинки ыр сабынан мурда да 
«Колумдагы элимди, же «Маа караган бул элди» деген мүнөздөгү бир 
сап ыр керек сыяктанып турат. Бирок эки катчыда тең тексттер 8-ыр 
сабы «Көөдөн кара кир болуп» делип, ага улай келген 9-ыр сабы «Ис-
лам динге салам деп» болуп турат. Буга караганда катчылар жазбай 
калтырып кеткен (бири үлгүрбөй калса да экинчиси жазат эле да) ыр 
саптары жок. Демек бул жердеги тексттерде ойдун так берилбей ка-
лышы манасчыга таандык стилдик мүчүлүштүк. 

9. үзилгенин. 
10. Жөлеген. 
11. себтеген. Мындан нары бул түрдөгү каткалаң — «п» келүүчү 

сөздөрдү «б» аркылуу жазуулар эскертилүүсүз эле туура үлгүдө (эгер 
андай жазуу контексттеги мааниге тескери келип калбаса) жазылат. 

12. алтайлыкдын. Сөз Ы. Абдыракмановдо «алтайлыктын» делип 
туура жазылган. Мындан нары бул түрдөгү каткалаң, жумшак үнсүз-
дөрдүн бири бирине туура келбей жазылуулары да эскертүүсүз эле 
туурасы берилет. 

13. туменбайдын. Ы. Абдыракмановдо да — Туменбайдын. 
14. абылда. Ы. Абдыракмановдо — Абдылда. Демек С. Сооронбаев 

сөздү жазууда ката кетирген. Бул белгилүү каармандын аты салт боюн-
ча дайым Абдылда делет. 

15. хк. Сөздү «хык» катары окууга да болот. Ы. Абдыракмановдо 
да — хык. 

16. пегымбир. Ы. Абдыракмановдо да — пегымбир. 
17. буйырган. 
18. аның. Сездүн аягындагы «н» тыбышын «ң» катары жазуу 

Ы. Абдыракмановдо да кеңири жолуккан белгилерден эле (бул жерде 
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да анын жазуусунда сөз «аның» түрүндө). Мындан нары сөздөгү маани 
өзгөрүп, контекст бузулуп калбай турган болсо бул түрдөгү жазуулар 
эскертүүсүз эле туура үлгүсүндө берилет. 

27—52 

1. бусулман. Ы. Абдыракманов бул сөздү ушул эле ыр сабында 
«мусылман» — түрүндө жазган. Адатта сөз эл арасында негизинен 
«мусулман» катары айтылат. Ошону менен бирге эле «бусулман», же 
«бусурман» делип айтуу учурлары да кезигет. Манасчы өзү кайсыл түр-
дө айтканын так белгилөө кыйын. Ошентсе да эл арасында көбүрөөк 
учураган жана сөздүн түпкү маңызына жакын форма болгондуктан 
текстте «мусулман» калтырылды. 

2. бузык. 
3. кожам. 
4. куран. Ы. Абдыракмановдо — кран. 
5. ширигытды. 
6. 36—39-ыр саптарындагы 4 сап ырдын мааниси түшүнүксүз. Эки 

катчыда тең ыр саптары бирдей жазылган. Буга караганда үзүлүү, же 
жаңылыш жазылуу жок. Кыясы манасчыдан кеткен мүчүлүштүк. Ошол 
төрт саптан мурдагы жана кийинки ыр саптарындагы контекстке ка-
раганда алгачкы эки сап ыр Ажыбайдын Кебилге барарын (Айкожону 
чакыруу үчүн) туюнтат, 3—4-саптар Айкожого куру кол барбай, бере 
турган белек жөнүндө окшойт. Эмне болгон күндө да ушул төрт сап, ал 
эле эмес ага удаа келген эки сап ырларда кандайдыр себептер менен 
манасчы айтып жаткан оюнан чаташып, мурдатадан түз келе жаткан 
сюжеттик нукту так алып бара албай калган. 

7. бергенин. Ы. Абдыракмановдо — бергендин. Контекст боюнча 
туурасы — бергендин. Демек, катчы бул сөздү жазууда ката кетирген. 

8. колын. 
9. жолга. 
10. турыңыз. 
11. урыңыз. 
12. болса. 
13. муныбыз. 
14. жергенге. Ы. Абдыракмановдо — жеркенге. Оозеки сүйлөөдө 

сөз «жергенге» түрдө айтылат. Анын үстүнө жалпы эле ушул топоним 
эл арасында Жерген, Жеркен, Жеркент, Жергент, Жеркенд ж. б. түр-
лөрүндө айтыла берет. Тексттер арасында да катчылар тарабынан ар 
түрлүү жазылган (буга С. Сооронбаев «жергенге» десе Ы. Абдыракма-
нов ушул эле ыр сабында «жеркенге» түрүндө бериши да далил). Ма-
насчынын өзү кайсыл түрдө айтканы белгисиз. Бирок ал шаар, кыш-
такты кент — дейт дегенине караганда Жеркен, же Жеркент түрүндө 
айтышы мүмкүн. Анын үстүнө эл арасында көбүрөөк учураган үлгү 
да — «жеркен», же «жеркент». Ошон үчүн тексттерде да негизинен 
«Жеркен» түрүндө берилди. Адатта түрдүү айтылганы, жазылганы ме-
нен чынында сөз бир эле топоним жөнүндө. Демек түрдүү жазылыштар-
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ды*бир/ үдаүтө^крлтирүүдеМ маанңчрргөрбевйт,' теоквристңчеефүшшуска' 
лардагы^жашльппы. ^оюнчапар^түрдүү- 1үлпүдө)берилсе-'сөа> башка? башка 
шаарлар жөнүндө бара жатканшган в.түщүяүк пайда болуп калышы 
мүмкүн эле. 

15. турсын. • 
16. сүйген. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. боздон сөз 

кандай чңкса! «шол ;түрдэ 'жазууокаанБшын; асеййиЛйгинэмее, > ййгйлиги. 
Ошондбй болсочда^сөз манасчы тар^абынан гсөзсүз 'ущул үлгүдө айтыл-
ган де®;эч рм? кепия бщкнапгбшйт. Манййчыстуура: фөрмада айткан сөз-
дү, кашпйкеб үбааяи*«меА6н гзнааыш». дарык^гымал/. гЖалтыцэле.! баратат, 
келат^р.деген! формаиагы сөздар-чйыяктуу эшекшгя эмес^ .«е».чаржылуу да 
айтыла;; 1 бермлүүчу -' 1сөздөр..ьмындан г лв ар ьг -! эуер -эдаанига.зыяшкелбесе, 
контекст боюнча өзгөрүү болбосо улам; жайтаиапполтурбоо/үчүн эскер-
түүсүз эле туурасы жазыла берет. . • 

17. тутынсын. 
18. түрктин. • • ••л.,:;',;и:;/.:>:.:•..'•;>: ; 
19. адеб. Ы. Абдыракманов сыяктуу эле С. Сооронбаев • да сөз 

айгында-кадүүчү каткалаңнүнсүз «п» *ыбышын ;адат кцтары «$» аркы-
Луу Ш&а*Убөяыб^деб'ж;>б;Мыедай . абал сөвяёрдүгырвсаб^ынын: тутумун-
Д а п ^ з ё № 'ййтуудагы угулушу 'менеш; байланышкан. Андай: учурлар өтө 
эле көптүгүн жана каткалаң үнсүздүн жумшак үпсүзгө алмаштырылып 
айтылышьй!да,. адат> катары, маани өзгөрбөөсүн (болуп — болуб, деп — 
деб) йсйе" ала мындан нары эгер контексттёги мааниге зыян келбесе, 
Маани өзтөрбөСд' андай сөздөр эскертүүсүз эле туура үлгүдө жазылат. 

20. суйлебе. • 

53—78 

1. шонча. Сөздү жазылкшына карап «ошончо» --- деп .окууга болор 
эле. Бирок манасчы өзү эле «шончо» түрүндө айткан дешке негиз бар. 
Анткени ыр сабындагы муун өлчөмү жана ыргак бузулбас үдүн,«шончо» 
делиш ыңгайлуураак. Контексттеги маани өзгөрбөйт, эки учурда тең эле 
бир. ' : • 

2. жолдаш. 
3. абылда. Катчы бул адам атын мурда да ушул түрдө ж-азган эле 

(к. 20-сап ыр). Бирок мындай жазылыш атайын ык эмес, жөн эле тез 
жазуу учуруйда катчыдан кеткен мүчүлүшт\"к. Анткени ушул адам аты 
бир сап жогоруда Абдылда — делип туура жазылган. 

4. түби. 
5. КӨрерСИЗ. ,•::::; ' : , . . : ; . '• . . : . . , . ' : , , . 
6. ажы бий. Каармандьтн салттык кабыл алынган ңсмы, —- Ажыбай. 

Л е г и к а ' ж а н а ' контёкЬт боюнча бул жерде «Ажыбай» делищ,, керек 
элё! Бирок эки катчыда тең ~ Ажы бий; Буга карагаңда манасчы өзү 
уйул түрдёгайтсакерёк:.': п*.'••:;<;'. •';'•'."/ 

• 7. балккыб. Атайын жазу.уга караганда, кокустуктан кеткең ката-
ЛЫК деш 0Ң. ,, ,"/..:;,•• .1 •:.•.•', •..•,•:••<' 

8. угыб. '• .'"•'-. ".'•' ••"•'•:.', . :,'::;•:. .:•'•' 
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9. кумыл. 
10. кумылда. 
11. колтаң. Адатта бул каарман Култаң —деп аталат. Анын үстүнө 

«Колтаң» формасындагы сөз кыргыз тилиннн өзгөчөлүгүнө туура кел-
бейт, андай түрдөгү сөздөр болгон күндө да оозеки айтылууда «Кул-
таң», же «Колтоң» катары айтылар эле. Бул адам атын ушул ыр са-
бында Ы. Абдыракманов «Култаң» деп жазган. Кийинки эле удаа 
келген ыр сабында бул адам атын С. Сооронбаев өзү да Култаң — деп 

жазган. 
12. анжу. Ы. Абдыракмановдо — анжуу. 
13. онердин. 
14. бөлинген. 
15. болме. 
16. төгеректен. 
17. торт. Ы. Абдыракмановдо — төрт. 

7 9 - 1 0 5 

1. тубин. Ы. Абдыракмановдо — түбин. 
2. соң. Ы. Абдыракмановдо — суң. Эки жазуунун «суң» дегени туу-

ра. Анткени бул кеңири жолуккан этноним адатта «суң» түрүндө аи-
тылат. 

3. саңуурау. Ы. Абдыракмановдо — Саңгырау. 
4. журты. 
5. кылалык. Мурдагы жана кийинки ыр саптарындагы сөздөргө так 

уйкашуу үчүн туурасы — кылалы. Анын үстүнө сөз Ы. Абдыракмановдо 
«кылалы» түрүндө жазылган. 

6. көрсе. 
7. олтирет. 
8. болган. 
9. ашка тойга. 
10. отыз кырктан. 
11. топтаган. 
12 көрсек. Сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн эле. Контекст 

боюнча анча чоң айырма чыкпайт. Бирок «көрсөң» толугураак туура 
келет Манасчы «көрсөң» түрүндө айтса керек. Анткенн Ы. Абдырак-
мановдо «көрсөң» деп жазылган. Кыясы, С. Сооронбаев «н» тамгасына 
тиешелүү үч чекитти койбой кетип, анын жазганы — «көрсек» болуп 
калган өңдөнөт. 

13. боларды. Ы. Абдыракмановдо — буларды. 
14. көлки. Ы. Абдыракмановдо — күлки. 
15. ойланыб. 
16. журө. 
17. журөт. 
18. түшдик. Ы. Абдыракмановдо — түштик. 
19. турли. 
20. сонын. 
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106—130 

1. Жизирага. Ы. Абдыракмановдо «жизиреге». Бул топоним жа-
зийра, жезийре ж. б. түрлөрдө айтыла да, жазыла да берет. Чынында 
сөз бир эле жер аты жөнүндө. Манасчы өзү кандай түрдө айтканын так 
белгилөө мүмкүн эмес. Турмушта көбүрөөк жолукканы жана кыргыз 
тилиндеги айтылыш ыңгайынын жөнөкөйлүгүнө карап «Жазийра» ка-
тары берилди. 

2. уйли. 
3. лубдын. Ы. Абдыракмановдо — Лопдын. 
4. көли. 
5. хындыстандын. Топонимди Ы. Абдыракманов да ушул түрдө 

жазган. Буга караганда манасчы ушул түрдө айтуусу да мүмкүн. Ошо-
ну менен бирге эле айтуучунун үлгүсүн сабаттуу катчылар «маданият-
таштырып» жазуусу мүмкүн экендикти да жокко чыгаруу кыйын. 
Ошондуктан эл арасында көп жолуккан жана кыргыз сөзүнүн ыңгайына 
туура келген үлгү «Ындыстан» берилди. 

6. чоли. Ы. Абдыракмановдо — чөли. 
7. тауның. 
8. күни. 
9. журсе. Ы. Абдракмановдо — жүрсе. 
10. көйин. 
11. бойын. 
12. көбтигин. 
13. жолбарс. 
14. аюан. Ы. Абдыракмановдо — айбан. 
15. көкене. Ы. Абдыракмановдо — көкена. 
16. койнатда. 
17. котан. 
18. уулы. 
19. атты. 
20. озине. 
21. эки. Ы. Абдыракмановдо — миң. С. Сооронбаев да сөздү аде-

генде «миң» — деп жазып, бирок аны сызып салып, өз колу менен үстү 
жагына «эки» деп оңдогон. Кыязы, «миң» деген сөздү манасчы эле 
айтып, бирок өтө эле аша чаап кеткенин (сөз бир эле чоң шаардын баш-
каруучулары жөнүндө бара жатат. Мындай шаар — мамлекеттердин 
карамагында ошол негизги чоң шаарга жакын жайгашкан майда шаар-
чалар да болгон) — сезип, «миң» дегенди оңдоп «эки» деп айтса керек. 
Анын оңдоосун С. Сооронбаев кагазга үлгүрүп түшүргөн да, Ы. Абды-
ракманов ошол мурдагы үлгүсүндө калтырган. Контекст боюнча эки 
сез тең туура келе берет. Бирок логикалык жактан жана жалпы маз-
мунду эске алганда «эки» делиш туурараак. 

131—155 

1. омириниң. > ! 
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2. көни. Ы. Абдыракмановдо — күни. 
3. колын. 
4. тубди. Ы. Абдыракманов мурда «типк» — деп жазып, кайра аны 

сызып үстү жагына оңдоп жазган, даана окулбайт, кыясы «тибто» өң-
дөнөт. Сөздү манасчы өзү «типти» түрүндө айтса керек. Бул сөз манас-
чынын словарында кеңири кезиккен сөздөрдүн бири. Кыясы сөздүн 
маанисин катчылар так ажырата албай, натыйжада чаташып жазыш-
кан өңдөнөт. 

5. өмир. 
6. бута. Ы. Абдыракмановдо — буты. Кыясы С. Сооронбаевден ме-

ханикалык ката кеткен. Адатта бул түрдөгү сөздөрдү эки катчы тең эле 
«буты» түрүндө жазышат. 

7. чойындан. 
8. койган. Сөздү «койгон» катары окууга болот. Андай маани кон-

текстке да негизинен каршы келбейт. «Чоюндан койгон куту бар». Би-
рок Ы. Абдыракмановдо сөз «куйган» түрүндө жазылган. Мындай 
маани контекстке толук туура келет жана ыр сабы «Чоюндан куйган 
куту бар» түрүндө өтө көп кезиккен, салттык туруктуу мүнөзгө ээ 
туюнтмалардан болуп калат. Ушуну эске алганда С. Сооронбаев сөздү 
ката жазуунун натыйжасында маани өзгөрүп кеткен. Туурасы — куйган. 

9. куты. 
10. журты. 
11. таусы. 
12. фил. Сөздү манасчы «пил» дебестен «бил» түрүндө айткан деш-

ке негиз бар. Анткени «пил» деп так айтса катчылар (экөө тең «фил» 
түрүндө жазышкан) ошол үлгүдө жазышы мүмкүн эле. Манасчы сөздү 
«бил» деп айткандыктан анын чет тилден киргендигин эске алыша «ф» 
аркылуу жазышса керек. 

13. киректен. Ы. Абдыракмановдо — кирикдан. Анын үстүнө бул 
катчы сөздү «бил» деген сөзгө маанилеш сөз катары экөөнүн арасына 
сызыкча коюп жазат. Кыясы ал адам бил менен керик эпос боюнча эки 
башка маанидеги сөздөр экенин билбеген болсо керек. 

14. жаусы. 
15. ашкычы. Ы. Абдыракмановдо — аскычы. Манасчы кандай үл-

гүдө айтканы белгисиз. Сөз ашуу — бел жөнүндө бара жатканы эске 
алынып «Ашкычы» — делген үлгү калтырылды. 

16. көсараш. Ы. Абдыракмановдо —• күсараш. Манасчы айткан үлгү 
кайсынысы экенин так айтуу кыйын. Бирок кыргыз тилинин өзгөчөлүгүн 
эске алганда «Күсараш» делүү ыңгайлуураак. 

17. күли. Ы. Абдыракмановдо — көли. Ушул эле маанидеги сөздү 
С. Сооронбаев 110-сап ырда «көли» түрүндө жазган эле. 

18. будаңчаң. Ы. Абдыракманов — «бодаңчаң» түрүндө жазган. 
Бул кеңири белгилүү каарман адатта «Будаңчаң» — делет. 

19. күндик. 
20. жиеги. Ы. Абдыракманов «жээги» — деп туура жазган. 
21. жиекте, Ы. Абдыракмановдо да—жиекте. 
22. үчин. 
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23. жергент. Ы. Абдыракмановдо—Жеркент. Оозеки сүйлөөдө 
«Жергент» түрүндө угулары күмөнсүз. 

24. ол. 
25. атды. Ы. Абдыракмановдо — атты. 
26. ойран. 

156—206 

1. олтирем. 
2. сауса. 
3. конка. 
4. чол. 
5. толган. 
6. бел. Ы. Абдыракмановдо — эл. Ыр сабындагы контекстке экөө 

тең туура келе берет — «Тоосу толгон бел болгон» — «Тоосу толгон эл 
болгон». Манасчы өзү айткан үлгүнү такташ кыйын. Бирок «эл» деген 
сөз жогорку 160-ыр сабында жана төмөндөгү 166-ыр сабында кезиккен-
диктен бул жерде «бел» делиш жөндүү өңдөнөт. 

7. тумен. 
8. кошылыб. 
9. сусы. Ы. Абдыракмановдо — суусы. Жалпы эле Ы. Абдыракма-

нов көпчүлүк учурларда созулма үндүүлөр, айрыкча «уу» келүүчү сөз-
дөрдү эки тамга аркылуу жазган учурлары көп жолугат. Буга чейинки 
андай учурлар зарылдыгы болбогондуктан көрсөтүлгөн жок. Мындан 
кийин да катчылардагы андай мүнөздөгү айырмалар белгиленип олту-
рулбайт. Анткени тексттердеги сөздөрдө созулма үндүүлөр аркылуу 
жазылуучу сөздөр катчыда бир үндүү аркылуу жазылса да мааниси 
боюнча туура үлгүсү эскертүүсүз эле жазылды. 

10. кошылган. 
11. саңырау. 
12. ораңгы. 
13. а гараган. Ы. Абдыракмановдо — ага караган. Сөздүн туура 

айтылышы ушул түрдө. Бирок ыр сабындагы муун өлчөмүнүн таламын 
жана ыргактын шыдыр кетүүсүн эске алганда «а караган» делиш туу-
рараак өңдөнөт. 

14. отыз. 
15. ортак. 
16. тауның. 
17. ойында. 
18. улы. 
19. озендин. 
20. бойында. 
21. доланды. 
22. маңгүт. 
23. оларды. Сөздү «аларды» деп окуу жөндүү эле. Бирок бул сөз 

жогорку ыр сабындагы «Долонду» деген сөзгө уйкаштыкка түшүп ту-
рат. Ошого карап сөздү манасчы өзү эле «олорду» түрүндө айткан деш-
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ке негиз бар. Оозеки сүйлөөдө ушул үлгүдө да айтылуусу кезигет. 
Форманын мындай өзгөрүшүнөн сөздүн мааниси өзгөрбөйт. 

24. болжалсыз. 
25. чаркурыш. Ы. Абдыракмановдо — чаркуруш. 
26. мурынгы. 
27. көнө турпан. 
28. сермыс. Эки катчыда тең ушул түрдө жазылган. Бирок бул 

адам аты башка жерлерде көпчүлүк учур.ларда Сермуз делет. 
29. өткен. 
30. Дакы Жуныш. Ы. Абдыракмановдо — Дакы Жуныс. Бул адам 

аты эл арасында жана жазма адабияттарда Даки Жунус катары бел-
гилүү. Ошон үчүн манасчы Дакы (сөздүн аягындагы тамганы «и» деп 
окууга болбойт. Анткени андан мурда турган тамга «к» — (-кы) Жунус 
деп айткан дешке негиз бар. 

207—239 

1. дурбен. 
2. алач. Адам аты, эл, уруу аталыштары катары кезиккен бул сөз 

көпчүлүк учурларда «алач» катары жазылган. Кээде «алаш» түрүндө да 
жолугат. Сөздүн кыргыздарда айтылыш үлгүсү — алаш. Катчылар ка-
закча айтылышын туура деп эсептеп «алач» катары жазышса керек. 
Манасчы өзү башка кыргыздар катары эле сөздү «алаш» деп айткан 
дешке негиз бар. Антпесе катчылардын «алаш» түрүндөгү жазуулары 
болбойт эле да. 

3. караган. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. Туура айты-
лышы жана жазылышы — Каракан. 

4. улынан. 
5. ногай. 
6. уругы. 
7. падышаның. 
8. туныгы. 
9. тауда. 
10. турыгы. Ы. Абдыракмановдо — туругы. 
11. але. 
12. оша. 
13. тууны. 
14. өкимиң. 
15. колыңдан. 
16. озиңерди. 
17. жолынан. 
18. толык. 
19. гачан. 
20. соңынан. 
21. болат. 
22. жолдашы. 
23. жолбарсы. 
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24. уйыган. 
25. урыштын. 
26. жонин. Ы. Абдыракмановдо — жөнин. 
27. толтырбай. 
28. болтырбай. 
29. алачты. 
30. муны. 
31. көриб. 

2 4 0 - 2 6 3 

1. уулын. 
2. ушы. 
3. жутбасак. Ы. Абдыракмановдо да ушул түрдө. Адатта бул салт-

тык туруктуу ыр саптары «Ушу баштан тутпасак» түрүндө айтылуучу 
эле. Кийинки ыр сабы «Узартпай башын жутпасак» болуучу эле. Бул 
жерде ыр саптарынын аяккы сөздөрү орун алмашып калган: «Ушу 
баштан жутпасак узартпай башын тутпасак». Натыйжада контексттик 
маани анча туура келбейт. Эки катчыда тең ыр саптары окшош жазил-
ганына караганда жаңылыштык манасчынын өзүнөн кеткен. 

4. Ыр сабы С. Сооронбаевде башка ыр саптарынан эч айырмасы 
жок, башкалар сыяктуу эле жазылып, андан кийин эч белги коюлбай, 
башка сөздөр жазылбай, кийинки сап кайдыгер, кадимкидей эле жөнө-
көй улантылган. Ы. Абдыракманов жазган тексттерде бул саптан кийин 
ачык орун калтырылган экен. Ал ачык жерге латын тамгасы менен 
II том, 1-казат (II 1от, I цага1) —деген сөздөр жазылган. Анын ылдый 
жагына «1-Он бир дуу-ду Манаска көп кол менен жөнөгөнү» — деген 
сөздөр арап ариптери менен тема түрүндө жазылып, алды сызылган. 
Кол тамга Ы. Абдыракмановго таандык. Бирок сөздөрдү жазган сыя 
башка (негизги тексттер кара сыя менен жазылган, бул сөздөр көк сыя 
менен жазылган). Буга караганда жана латын тамгаларын пайдаланга-
нын эске алганда сөздөр кийин жазылып киргизилгени шексиз. Бирок 
мурда незизги тексттерди жазып жатканда бул жерге эмне себептен 
мынча чоң ачык жер (барактын баш жагы, бирок ага чейин да бир ка-
тар ыр саптары жазылган, демек тексттердин барак ичиндеги арасы) 
калтырылып кеткени белгисиз. Окуя бүткөн жер, ошон үчүн манасчы 
мындан нары башка эпизод башталат — деп эскерткен го дешКе да бол-
бойт. Анткени ыр саптарындагы айтылып жаткан ой бүтө электе, орто 
жеринен экиге бөлүнүп калган. Кыясы катчы өзү эле эмнедир себеп 
менен бул жерди калтырып кетип, кийин ошол ачыкты пайдаланын жо-
горку сөздөрдү жазып, тема киргизсе керек. Ушул кол жазманын 254-
бетинин жогору жагындагы тексттерди жазганга чейинки ачык жерге 
латын тамгасы менен «12500 жол, 25 басма табак» — деген сөздөр жа-
зылган. Кол тамга Ы. Абдыракмановдуку. Барактын сол тарабындагы 
ачыкка жогорудан төмөн карай арап тамгасы менен «мындан төмөнкү-
сү эсепке кирбейт, анткени 2-томдо бар» — деген сөздөр жазылган. Ке-
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бетеси барактын башындагы жазылгандар ыр саптарын эсептөөгө 
тиешелүү сөздөр окшойт. 

5. соялык. Ы. Абдыракмановдо — соёалок. 
6. көзин. Ы. Абдыракмановдо — көзөн. 
7. оялык. Ы. Абдыракмановдо — оёлок. 
8. болдык. Ы. Абдыракмановдо — болдок. 
9. кармамбайбыз. Сөз эки катчыда тең ушул түрдө жазылган. Экөө 

диалектилик белгилери боюнча эки башка топтун өкүлдөрү. Муну эске 
алганда сөздүн «кармамбайбыз» түрүндө айтылышы манасчыга таан-
дык диалектилик белги. 

10. палбанын. Ы. Абдыракмановдо — балбанын. 
11. көбүн. Бул сөз кол жазмада жок. Ы. Абдыракмановдо да мурда 

жазылган эмес. Кийин башка сыя менен ыр саптарынын арасына сөз 
кошулуп жазылган, даана окулбайт, «көбүн» деп жоромолдоого болот. 
Бул жерде кыясы манасчынын мүчүлүштүк кетирүүсү менен сөз түшүп 
калган. Ал сөз болбосо ырдын мааниси ачылбайт, сап да ырга окшобой 
калат. Контекстке караганда түшүп калган сөз «көбүн», же «колун» 
ж. б. ушул түрдөгү сөздөрдүн бири болуусу мүмкүн. 

12. кепирлар. Ы. Абдыракмановдо — капирлар («ки» аркылуу). 
13. көңилдерин. Ы. Абдыракмановдо — күңүлдерин. 
14. аяягы. Кыясы кокустан кеткен ката. Ы. Абдыракмановдо — 

аягы. 

264—289 

1. койыбдыр. Ы. Абдыракмановдо — коюбдыр. 
2. көзи. Ы. Абдыракмановдо — көзө. 
3. олайыб. Ы. Абдыракмановдо — олуёб. 
4. молайыб. Ы. Абдыракмановдо — молоайыб. 
5. колын. Ы. Абдыракмановдо — колон. 
6. чолайыб. Ы. Абдыракмановдо — чолтоёб. Башка саптардагы 

уйкаштыкка түшкөн сөздөргө караганда туурасы — чолоюп. Чынында 
стилдик мүчүлүштүк бар. Анткени ыр сабындагы башка сөздөрдүн тү-
зүлүшүнө караганда «чолойтуп» делиш маани жактан тагыраак туура 
келмек. 

7. мурыны. Ы. Абдыракмановдо — мурно. 
8. молтайыб. Ы. Абдыракмановдо — молтуёб. Сөздүн бул түрдө жа-

зылышын «мултуюп» — деп окууга болот. Мындай үлгү мааниси жа-
гынан контекстке тагыраак туура келмек. Бирок манасчы айткан үлгү 
«молтоюп» дешке негиз бар. Анткени кийинки ыр сабындагы буга 
уйкашкан сөз «томтоюп». Сагымбай манасчы уйкаштыктын так келиши 
үчүн кээде сөздү атайын формасы жактан өзгөртүп айтуу кеңири ке-
зиккен белгилерден. 

9. томтайып. Сөздү «тамтайып» деп окуса да болор эле. Андай 
үлгү контексттеги мааниге толук туура келмек. Бирок бул жерде ма-
насчы «томпоюп» түрүндө айткан дешке негиз бар. Анткени Ы. Абды-
ракмановдо «томтуёб». Сөздүн мындай жазылышын «тамтайып» — деп 
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окууга караганда «томтоюп» катары окуу жөндүүрөөк. Анын үстүнө 
«томтоюп» жогорку ыр сабындагы «молтоюп» — дегенге ийкемдүү жана 
тагыраак уйкашат. 

10. көрди. Ы. Абдыракмановдо — көрдө. 
11. санкары. 
12. будаңчал. Ы. Абдыракмановдо — будадчаң. Бул белгилүү каар-

мандардын биринин ысмы салт боюнча «Будаңчаң»—деп аталат. 
13. болды. Ы. Абдыракмановдо — болдо. 
14. ораңгы. Ы. Абдыракмановдо — ораңгу. 
15. курмуз. Ы. Абдыракмановдо — кормоз. Адатта бул каарман 

«Кырмуз» делет. 
16. сармачса. Ы. Абдыракмановдо сармачжа. Мурда бул каарман-

дын аты. «Сермуз шаа» делип аталган эле. Кыясы оозеки айтууда даана 
чыкпай, катчылар жаңылыш угуп, натыйжада экөө эки бөлөк жазган 
өңдөнөт. 

17. коб. 
18. чочыды. Ы. Абдыракмановдо — чочодо. 
19. болар. Ы. Абдыракмановдо — булар. 
20. ду-дусо. Ы. Абдыракмановдо — додосо. 
21. бо. Эки катчыда тең ушул түрдө жазылган. Сөздүн бул түрүн-

дөгү маани белгисиз. Контекстке караганда «бу» болуусу мүмкүн. 
22. кордыкды. Ы. Абдыракмановдо — кордокто. 
23. көргенче. Ы. Абдыракмановдо — көргөнчө—деп туура жа-

зылган. 
24. көнгенче. Ы. Абдыракмановдо — көнгөнчө. 
25. мойын. 
26. өлгенче. Ы. Абдыракмановдо өлгүнчө. Контекст боюнча сөздүн 

туура үлгүсү — өлгөнчө, 

290—314 

1. онерпуз. Ы. Абдыракмановдо — өнүрпүз. 
2. аязды. Ы. Абдыракмановдо — аярды. Контекст боюнча туура 

келүүчү сөз — аярды. Кыясы С. Сооронбаев ката жазып алган. 
3. уулыны. Ы. Абдыракмановдо — уулуно. 
4. түгетиб. 
5. жудетиб. 
6. төгелик. Ы. Абдыракмановдо — төгүлөк. 
7. черу. Ы. Абдыракмановдо — чериф. 
8. апарыб. Ы. Абдыракмановдо — алпарыб. Манасчы өзү кайсыл 

түрд» айтканын тактоо мүмкүн эмес. Башка негиз жок болгондуктан 
негнзгн катчы болгон Ы. Абдыракмановдун кол жазмасындагы үлгү 
калтырылды. Бирок бул анча чоң принципиалдуу маселе деле эмес, 
анткени экн үлгүдө тең эле бнр маанн берилет, аларды алмаштыруудан 
контекстке эч зыян жок. 

9. төгеректүү. Ы. Абдыракмановдо — төгүрүктү. Контекстке «теге-
ректеп» көбүрөөк туура келер эле. Бирок эки катчыда тең «төгеректү» 
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дегенге жакын турдө жазылган. Ошого карап манасчы айткан үлгү 
ушул дешке негиз бар. 

10. көрелик. Ы. Абдыракмановдо — көрүлөк. 
11. ушыны. Ы. Абдыракмановдо — ошуно. Бул жазылыштарды 

«ушуну», «ошону» — деп окууга болот. Эки үлгүнүн мааниси бир, бирок 
«ошону» деш контекстке тагыраак жооп берет. 

12. улыктар. Ы. Абдыракмановдо — улуктар. 
13. урдо. 
14. урышка. Ы. Абдыракмановдо — урушка. 
15. уматына. Ы. Абдыракмановдо орматына — делип жазылган ал-

гачкы сөз башка сыя менен «өкүматына» — делип оңдолгон. Оңдоо ка-
чан жүргүзүлгөнү белгисиз, башка сыя экендигине караганда текст 
жазылуу учурунда эмес, демек кийин. С. Сооронбаев жазган сөздү 
«ооматына» катары окууга болот. Андай маани контекстке толук туура 
келет. Буга карап Ы. Абдыракманов сөздү ката жазган, аны кийин 
оңдоо да ушуга байланыштуу дешке негиз бар. 

16. биреу. Ы. Абдыракмановдо — бир. Биринчи жазылышты «би-
рөө» деп окууга болот. Бирок андай маани контекстке туура келбейт. 
Туура келүүчү сөз — бир. Кыясы С. Сооронбаев жазууда ката кетирген. 

17. көздей. 
18. туны. Ы. Абдыракмановдо — туно. 
19. урдырыб. Ь1 Абдыракмановдо — урдуроб. 

20. тундурыб. Ы. Абдыракмановдо — тундуроб. 
21. сөзи. Ы. Абдыракмановдо — сөзө. 

315—343 

1. тауга. 
2. көтериб. Ы. Абдыракмановдо — көтөрөб. 
3. жуз. Ы. Абдыракмановдо — жүз. 
4. журтынан. 
5. Жолай. Ы. Абдыракмановдо — Жолой. 
6. балбаны. Ы. Абдыракмановдун кол жазмасында ушул ыр сабы-

нан кийин 256-беттин башындагы ачык жерге башка сыя менен «II 279-
деген мааниси, милдети белгисиз сөздөр жазылган. Ага улай эле. Манас 
Жолойдун чайын алганы» — деген сөздөр тема катары жазылып, алды 
сызылган. Кол тамга кыясы А. Абдыракмановдуку өңдөнөт. Бул аракет 
кийин тексттерге тактоо киргизүү максатында иштелсе керек. Бирок 
манасчынын эркинен тышкары иштелген аракет болгондуктан текстке 
негизсиз кийлигишүү катары терс бааланышы керек. Ошон үчун текстке 
киргизилген жок. С. Сооронбаев жазган тексттерде бул жерде тема да, 
башка белгилер да жок. Бул абал Ы. Абдыракманов теманы тексттерди 
алгач жазуу учурунда жазбаганын дагы бир жолу айгинелеп турат. 

7. тогыз. Ы. Абдыракмановдо — тогоз. 
8. т^уеге. Ы. Абдыракмановдо — түөеге. 
9. жүриб. Ы. Абдыракмановдо — жүрөб. 
10. каралчуга. Ы. Абдыракмановдо — каравылчынга. 
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11. каралчунын. Ы. Абдыракмановдо — каравылчынын. 
12. бнреуи. Ы. Абдыракмановдо — биреви. Оозеки сүйлөөдө ыр 

сабынын тутумунда турганда да сөз «бирөө» түрүндө айтылышы мүм-
күн. Бирок тагыраагы жана ыр сабындагы муун өлчөмүнүн так сакта-
лышына туура келер сөз бирөөсү. 

13. ошундай. Сөздү «ошондой» деп окуса да болот. Контексттеги 
маани ушундай, ошондой — дегенден негизинен өзгөрбөйт. Бирок 
«ушундай» тагыраак туура келет. 

14. куён. 
15. добыл. Ы. Абдыракмановдо — дубул. 
16. согыб. Ы. Абдыракмановдо — согоб. 
17. күңгиреб. Ы. Абдыракмановдо — көңгүрүб. 
18. тав. Ы. Абдыракмановдо — тов. 
19. көчкендей. Ы. Абдыракмановдо — көчкүндөй. 
20. дүңгиреб. 
21. сырынай. 

344—372 

1. керекке. Сөздүн уңгусун катчы 141-сап ырда «кирек» (киректен) 
түрүндө жазган эле. Сөз Ы. Абдыракмановдо — керикке. Мурда ал «ки-
рик» (кирикдан) түрүндө жазган болчу. 

2. кошын. Ы. Абдыракмановдо — кошон. 
3. элу. Ы. Абдыракмановдо — эки. Контекст боюнча туура келүүчү 

с ө з — э к и . Кыясы С. Сооронбаев сөздү жаңылыщ угуп, ж е ката жазып 
алган. 

4. барчы. Ы. Абдыракмановдо — барычы. Сөздү «баруучу» — деп 
да окууга болор эле. Бирок ыр сабындагы ыргактын таламына «барчуу» 
туура келет. 

5. жонеб. 
6. тосау. Ы. Абдыракмановдо — тосо. 
7. койышды. Ы. Абдыракмановдо — коюшдо. 
8. союшды. Ы. Абдыракмановдо — союшдо. 
9. торт. Бул маанидеги сөздү катчы 323-сап ырда «төрт» — деп туу-

ра үлгүдө жазган эле. 
10. өлтириб. Ы. Абдыракмановдо — олтуроб. 
11. бутирди. Ы. Абдыракмановдо — ботурдо. 
12. урыш. Ы. Абдыракмановдо — уруш. 
13. аюандан. Ы. Абдыракмановдо — айбандан. 
14. саты. Ы. Абдыракманов да ушул түрдө жазган. Буга караганда 

балким манасчы өзү ушул түрдө айткандыр. Бирок баары бир күдүксүз 
жыйынтык чыгаруу кыйын. Мындан нары ушул түрдөгү сөздөр эскер-
түүсүз эле туура үлгүдө жазылат. 

15. колында. Ы. Абдыракмановдо — колунда. 
16. көрсиси. Ы. Абдыракмановдо — күрзиси. 
17. Жолайдын. Ы. Абдыракмановдо — Жолуйдон. 
18. мурыт. Сөз «мурут», «бурут» — катарында айтыла берет. Туура 
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айтылышы — бурут. Сөздү Ы. Абдыракманов «журот» түрүндө жазган. 
Анын жазганын «журт» — деп окууга болор эле. Бирок бул жерде кон-
текстке «бурут» көбүрөөк туура келет. 

19. гир. Ы. Абдыракмановдо — кир. 
20. хдай. Сөздүн уңгусун катчы 265-сап ырда, андан мурда да 

«кудай» (кудайдын) катары жазган эле. Бул жерде Ы. Абдыракманов 
сөздү мурдагыдай эле «кудай» түрүндө жазган. 

21. көбтедиң. Ы. Абдыракмановдо — көбтөдөн. 
22. жолдашымды. 
23. төккениң. 

373—399 

1. олермин. Ы. Абдыракмановдо — өлүрмөн. 
2. олбей. Ы. Абдыракмановдо — өлбөй. 
3. тирү. Ы. Абдыракмановдо — тирө. 
4. болсам. Ы. Абдыракмановдо — (бул ысымды улам кайталап ол-

турбоо үчүн мындан нары Ы. А. — түрүндө гана берилет) — болсом. 
5. кутылганың. Ы. А. — кутулганың. 
6. болармын. Сөздү «болормун» — деп окууга болот. Бирок андай 

маани контекстке туура келбейт. Ы. А. — көрүлөп. Мындай сөз жок. 
Бирок буга үндөш сөз «көрөрмүн». Анын мааниси контекстке толук туу-
ра келет. 

7. көмермин. Ы. А. — көмөрмөн. 
8. курымдай. Ы. А. — курумдай. 
9. төгермин. Ы. А. — төгөрмөн. 
10. кончдай. Ы. А. — кончдой. 
11. колың. Ы. А. — колоң. 
12. сөгермин. Ы. А. — сөгөрмөн. Эки катчынын бир эле сөздү эки 

формада жазуусу кеңири мүнөздөгү белги. Ошондой эле бир түрдө жа-
зуулар да аз эмес. Ал турмак бири буруп жазган сөздү экинчиси толук 
түрдө туура жазуулар да кезигет. Мындан нары типтеш көрүнүштөрдү 
улам кайталап олтурбас үчүн эки катчынын жазгандарынын бир эле 
мааниде окууга боло турган үлгүлөрү келтирилбейт. Эгер негизги кат-
чы эсептелип жаткан С. Сооронбаевдин жазгандары туура эмес болсо, 
же маани бузулган жерлерди тактоо зарылчылыгы туулганда гана 
жана экөө такыр эки башка мааниде берген учурларда гана салышты-
рылуу үчүн экөө тең көрсөтүлөт. 

13. мурытдар. Ы. А. — бурутдар. С. Сооронбаев сөздүн уңгусун 
мурда 367-сап ырда да «мурыт» түрүндө жазган эле. Бирок бул жерде 
бир эле сөз эки катчыда такыр эки башка айтылышта жазылганына 
караганда манасчы жеке эле «мурут» түрүндө айтпастан «бурут» ката-
ры да айткан дешке негиз бар. Антпесе «бурут» деген үлгү манасчынын 
словарында жок болсо катчы өз демилгеси боюнча, же оюнан чыгарып 
жазбайт эле да. Анын үстүнө «бурут» сөздүн туура айтылыш үлгүсү. 
Буга карап балким манасчы «бурут» катары айткан сөздү катчы каңы-
рыш, же чала угуп, так кабыл ала албай калып «мурут» катары жазган 

•395 

www.bizdin.kg



болуу ыктымал дешке да болор. Ишенимдүү далил болбогондуктан 
манасчы сөздү кайсыл түрдө айтканына так бүтүм чыгарууга мүмкүн 
эмес. Эл арасында оозеки сүйлөөдө сөздүн эки түрү тең айтыларын жа-
на алардын мааниси дайым бир туюнтманы берерин эске ала мындан 
нары сөздүн эки формасы тең тексттеги берилиши кандай түрдө болсо 
ошол үлгүдө өзгөртүүсүз келтирилет. 

14. падша. Ы. А. — бадышам. Контекст боюнча жана жогорку ыр 
сабындагы «каным» — деген сөздүн курулушуна, маңызына караганда 
бул жерде туура келүүчү үлгү «бадышам». 

15. бакбарчын. Ы. А. — бакборчон. Бул кенен белгилүү терминдин 
эпос боюнча адаттагы туура айтылышы — Бакбурчун. 

16. журтым. 
17. чынмарчын. Ы. А. — чынмачын. Сөздүн адаттагы туура айты-

лышы — чынмачын. Кыясы С. Сооронбаев жазууда ката кетирген. 
18. кантунда. Ы. А. — кантундо. Сөздүн адаттагы кыргыз тилине 

ыңгайлашып айтылышы — Кентунду. 
19. тагылар. Ы. А.— тагы ар. Сөздүн мааниси белгисиз, контекстке 

карап «дагы бир» — деп болжолдоого болор эле. Бирок эки катчы не-
гизинен бирдей жазган сөздөр буга негиз бербейт. Балким бул жерде 
топоним — шаар атыдыр. Ушуну эске ала сөздү айтылышы шыр болуу 
үчүн «тагалар» катарында берип, калаанын аты катары калтырдык. 

20. гала. 
21. дуние. 
22. жүзин. 
23. жүрүчи. 
24. күлди. 
25. журтым. 
26. маңгүни. 
27. олтырыб. 

400—424 

1. дөден. 
2. кую. Ы. А. — буё. Эки жазылыштын тең мааниси белгисиз. Кон-

текст боюнча «бугу» делиш туура эле. Кыясы манасчы сөздү даана айт-
пай калып, катчылар туура эмес жазган өңдөнөт. 

3. көрермин. 
4. көтиңди. 
5. баурыңдан. 
6. өтинди. 
7. жогатармын. 
8. жобатармын. 
9. жоктугыңды. 
10. уулылар. 
11. койбай. 
12. борда. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. — бордоко. Мындай 

жазылышты «бордоку» — деп окууга болот. Андай маани контекстке 

•396 

www.bizdin.kg



толук туура келет. Демек С. Сооронбаев жазууда каталык кетирген. 
13. койдай. 
14. соярмын. Ы. А. — сойбосом. Бир сап ыр төмөнде ушул сөзгө 

уйкашкан сөз «койбосом» делип турат. Буга караганда Ы. Абдыракма-
новдун кол жазмасындагы үлгү туура, С. Сооронбаев ката кетирген. 

15. койбасам. 
16. отын. 
17. бутирермин. 
18. жолыкбай. 
19. жогутычу. 

425—450 

1. таба. Ушул эле мааниде айтканда да контекстке негизинен кар-
шы келбейт. Бирок Ы. А. бул жерде бата—деген сөз турат. Андай сөз 
контекстке толук туура келет жана ал учурда ыр сабынын мааниси 
кадиксиз, так ачылат. Демек манасчы айткан сөз «бата» дешке негиз 
бар. Кыясы кандайдыр себептер менен С. Сооронбаев сөздү жаңылыш 
жазса керек. 

2. өзиңди. Сөздүн жазылышын «өзүңдү» — деп окуса болор эле. 
Бирок андай маани контекстке туура келбейт. Ы. А. — өзүңдө. Мындай 
маңыз контекстке толук туура келет. Кыясы С. Сооронбаев ката жазган, 
же сөздүн жазылышын туура транскрипциялай албай калган. 

3. кутылычы. 
4. жунуб. Сөздүн эпостогу туура айтылышы — жануп. 
5. жунубда. 
6. додолур. Сөздүн мааниси ачык эмес. Контекстке караганда туура 

келүүчү сөз — дуу-дулар. 
7. бодачаң. Ы. А. — будачаң. Адатта бул белгилүү каарман Будаң-

чаң — деген ысым менен аталат. 
8. көке теңир. 
9. кормуз. Катчы бул адам атын мурда 280-сап ырда Курмуз — деп 

жазган эле. 
10. көрсисин. 
11. колга. 
12. күледи. 

• 13. көри. 
14. кепир. 
15. көлүк. 
16. көриниб. 
17. бөлүниб. 
18. болсаң. 
19. төгүлиб. 
20. сөгүлиб. 
21. көбтүгүңди. 
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451—478 

1. көбкөрүне. 
2. алты айда. Сөздү Ы. А. да ушул түрдө эки сөз катары жазган, 

топонимдин салттык аталышы — Алтай. 
3. мундайда. Сөз Ы. А. да ушул түрдө. Мүмкүн манасчы өзү ушул 

түрдө айткандыр. Бирок так жыйынтыкка келүү кыйын. Ушуну эске 
ала сөздүн туура жазылышын эле берүүнү оң деп эсептедик. Анткени 
маани эки учурда бир. Анын .үстүнө «мындай» дегенди «мундай» деп 
айтуу анча чоң деле диалектилик белгиге жатпайт. 

4. оркун. Ы. А. — уркун. Сөз «оркун» түрүндө да айтылышы мүм-
күн. Бирок эл арасында кыргыз тилинин өзгөчөлүгүнө ылайыкташылган 
түрү — «уркун» көбүрөөк айтылары эске алынып ушул үлгү калтырыл-
ды. Маани өзгөрбөйт, сөз бир эле топоним жөнүндө. 

5. улык. 
6. орал. 
7. тау. 
8. күнде. 
9. ойнаган. 
10. калбайт. Ы. А. — калбас. Контекстке экөө тең туура келет. Би-

рок негизги катчыдагы үлгү тагыраак көрүнгөндүктөн ошол үлгү кал-
тырылды. 

11. сау. Ы. А. — сов. 
12. ортасы. 
13. аулията. Ы. А. — аолия ата. 
14. тачкент. Ы. А. да ушул түрдө жазылган. Экөө бир түрдө бол-

гондугуна карап манасчы ушул түрдө айткан дешке да болор эле. Бирок 
кыргыз арасында бул топоним «ч» аркылуу айтылуучу эмес эле. Кыясы 
катчылар казак жазма түрүндөгү материалдардын таасиринде эле өзү-
лөрү билген үлгүдө жазышкан өңдөнөт. 

15. кокан. Ы. А. — кокун. 
16. ора тобе. 
17. кейиб. 
18. капирим (сөз «ки» аркылуу жазылган). 

479—503 

1. сөзиң. 
2. суйлер. 
3. алле. Бул сөз мурда 214-сап ырда «але» түрүндө жазылган эле. 
4. көтерсе. 
5. айрамын. Ы. А. — айрармын. Контекст боюнча туурасы — ай-

рармын. 
6. жаң жуңыңдын. 
7. дудуңдын. Катчы бул сөздүн уңгусун мурда 282-сапта «дуду» 

(дудусо), 433-сап ырда «додо» (додолур) түрүндө жазган эле. 
8. соярмын. 
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9. сундүңдын. Сөздү «суң-дуңдун» деп окуу жөндүү. Бирок кон-
текст боюнча туурасы — суң-дуңуңдун. Катчыдан мүчүлүштүк кеткен. 
Бул сөз Ы. А. — соңдоңуңдон. 

10. оярмын. 
11. даутайың. 
12. капирдан (сөз «ки» аркылуу жазылган). 
13. алармын. Мааниси жактан ушундай айтылса да боло берет. 

Бирок, башка ыр саптары менен байланыштуу алганда, айрыкча уйкаш-
тыкка туура келиши боюнча караганда бул жерде мындай сөз турбоо 
керек эле. Ы. А. — албасам. Ал сөз контекстке да, уйкаштыктын тала-
мына да толук туура келет. Кыясы С. Сооронбаев так жазбай калган. 
Жалпы эле көңүл буруп коюучу нерсе бул катчыдагы бир сөздүн орду-
на ага маанилеш башка сөздү жазып кете берүүнүн арбын учураганды-
гы. Андай мамиленин бир далили ушул «албасам» — дегендин ордуна 
«алармын» — деп жазуусу. Мындай көрүнүштүн себебин эң алды менен 
Сапарбай Сооронбаевдин жаштыгы, али мектеп окуучусу экендиги, де-
мек бат жазууга анча машыкпагандыктан манасчы айткандрды үлгүрүп 
жазуу ага кыйынга тургандыгы менен түшүндүрүүгө болот. 

14. кумылдан. 
15. журтың. 
16. түбтү. Катчы бул сөздү мурда 134-сап ырда «тубди» түрүндө 

жазган эле. 
17. түрү. 
18. журбейин. 
19. камылга. Ы. А. — камбылга. Салттык айтылышы — камбыл. 
20. курысын. 
21. койды. 

504—532 

1. тауны. 
2. астымдагы. Мындай маани контекстке туура келбейт. Ы. А. — 

астындагы. Ушул форма контекстке туура. Кыясы Сооронбаев ката 
жазган. 

3. астымдагы. Бул жерде да катчыдан ката кеткен. Контекст боюн-
ча туурасы — астындагы. Эмне үчүндүр Ы. А. да — «астымдагы». Бал-
ким манасчы өзү жаңылып сөздү «астымдагы» — деп айткандыр. 

4. туштушына. 
5. өлген. 
6. үстиндеги. 
7. дүв. Сөздүн уңгусун катчы мурда 400-сап ырда «дө» түрүндө 

жазган эле. 
8. өкимди. 
9. олемби. 
10. өкиндү. 
11. мондусун. Ы. А. — мүндүсүн. Сөздүн салттык айтылышы — мөн-

дүсүн. 
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12. өкирди. 
13. шорын. 
14. муздактан. Сөздү «мустак» маанисинде кабылдаса да болор 

эле. Бирок анда маани анча ачык болбой калат. Сагымбайга мүнөздүү 
стилдик өзгөчөлүктү эске алганда сөз муз даг — муздуу бел, муздуу 
жар, муз бийиктик жөнүндө дешке негиз бар. 

533—559 

1. токталыб. 
2. олтире. 
3. өкиниб. 
4. оле. 
5. өкириб. 
6. чай. Ы. А. — чаай. Контекст боюнча бул жерде — «шаа», же 

«шаадай» деген сөз келүү керек эле. Кыясы манасчы сөздү даана айт-
пай калып, анын натыйжасында катчылар жаңылыш угуп, «шаа» деген-
ди «чаай» катары жазышкан болсо керек. Сөздүн контекстке толук 
туура келүүчү үлгүсү — шаадай. 

7. бойдан. 
8. өлдик. 
9. журтына. 
10. отер. 
11. мен. Эки катчыда бирдей жазылган. Сөздүн туура айтылышы 

«менин». Бирок оозеки айтылууда «мен» катары угулушу да толук 
ыктымал. Ал гана турмак ыр сабындагы ыргакты бузбас үчүн манасчы 
өзү эле сөздү «мен» — деп айтуусу да мүмкүн. Андан маани өзгөрбөйт. 

12. жонемде. Ы. А. — жөнүмдө. 
13. сурасам. Сөз ушул түрдө айтылуусу да мүмкүн. Бирок мааниси 

боюнча контекстке толук туура келүү үчүн «сурасаң» делиш жөндүү. 
Сөздү эки катчы тең бир түрдө жазганына караганда мүчүлүштүк ма-
насчыныкы болуусу да мүмкүн. 

14. көккенеү. Ы. А. — көканаар. Бул топоним адатта «Көкө-Ноор» 
катары көп кезигет. 

15. жолдашымдын. 

560—580 

1. турпаң. Эки катчыда бирдей жазылган. Бирок топонимдин жал-
пы кабыл алынган аталышы — Турпан. 

2. тунда. Ы. А. — товындо. Контекст боюнча бул жерде туура ке-
лүүчү сөз — тоондо. Кыргызча туура айтылышы — «тоосунда» болуш 
керек эле, Бирок анда ыр мууну бузулуп, ыргак да аксап калат. Ошого 
карап манасчы өзү эле сөздү «тоондо» түрүндө айткан дешке негиз бар. 
Анын үстүнө катчылардын сөздү жазышы да формалары жактан тоо-
сунда дегенге караганда «тоондо» дегенге жакын. 
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3. толуб. Ы. А. — товылыб. Контекст боюнча туура келүүчү сөз — 
туулуп. 

4. болбаса. 
5. кайкаңды. 
6. колым. 
7. каунан. Сөздү «коосунан» — деп окууга болот. Андай маани кон-

текстке каршы келбейт. Бирок Ы. А. — карынан. Сөздүн бул формасы 
да контекстке туура келет. Анын үстүнө кийинки ыр сабындагы «жары-
нан» деген сөзгө так уйкашып да жатат. Ошон үчүн манасчы айткан 
улгү «карынан» дешке негиз бар. 

8. койрыгым. Ы. А. — куйругым. 
9. күш деди. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Ы. А. — 

«түшдө эле». Мындай жазылышты «түштү эле» — деп окууга болот. 
Анын мааниси контекстке туура келет. 

10. басташканы. Ы. А. — басташкаиым. Контекст боюнча экинчи 
катчы жазган үлгү туура. Кыясы С. Сооронбаев ката кетиргеи. 

11. бүлинген. 
12. Чуй. Ы. А. — чүй. 
13. тууган. Мындай маани контекстке туура келбейт. Экинчи кат-

чынын жазганы боюнча — турган. Ушул үлгү туура. Анткени контекстке 
туура келет. 

14. көкенеү. Ы. А. — көкү новр. Экинчи катчы жазганды «Көкө-
ноор» катары окууга болот. Ушул сөз контекстке да туура. 

581—607 

1. Энди. 
2. көрдим. 
3. гөдикти. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. — кордукдо. Сөздүн 

жазылышын «кордукту» — деп окууга болот. Анын мааниси контекстке 
толук туура келет. Кыясы С. Сооронбаев же үлгүрө албай чала жазып, 
же сөздү жазуунун туура транскрипциясын таба албай ката кетирген 
өңдөнөт. Бул катчыда бул түрдөгү мүчүлүштүктөр өтө эле арбын экен. 

4. өзиңди. 
5. укын Ы. А. — уккон. 
6. сөзимди. 
7. таун. Сөздү «тоон» катары окууга болот. Ы. А. — тоон. Манасчы 

өзү да «тоон» түрүндө айтышы мүмкүн. Ошондой эле мындай жазы-
лышты «тоону» — деп окуса да болор эле. Бирок катчы «тоону» — де-
ген сөздү мурда 507-сап ырда «тауны» түрүндө жазган эле. Манасчыга 
таандык үлгүнү так айтуу кыйын болгондуктан сөздүн кыргыз тилинде-
ги туура айтылышын берүү жөндүү деп эсептедик. Буга катчы жазган 
«таун» — деген сөздү «тоосун» катары окууга мүмкүн экендик да негиз 
берип турат. Бул үлгү контекстке, ыр сабынын ыргак, муун белгилерине 
да толук туура келет. 

8. төгемин. 
9. ушыл. 

26-3 401 

www.bizdin.kg



10. сөзин. Ы. А. — сөзин. Эки үлгүнү тең «сөзүн» — деп окууга бо-
лот. Бирок сөздүн бул жердеги контекст боюнча туурасы — «сөзү». 

11. өзим. 
12. соз. 

608—635 

1. дорго Ы. А. — доргу. Сөздүн контекст боюнча туура формасы — 
доргого. Кыясы оозеки айтылууда ыр тутумундагы сөз кыскарган түрдө 
айтылып, катчылар туура эмес жазган көрүнөт. 

2. буйрыб. 
3. биреуни. Ы. А. — биреви. Катчылардын жазгандарын «бирөөнү», 

«бирөө», же «бирөөсү» деп окууга болот. Контекстке «бирөө» туура ке-
лет. Бирок ыр сабындагы муун өлчөмү бузулуп калбас үчүн «бирөө-
сү» — делиш жөндүү. Сөздөрдү андай үлгүдө айтуу Сагымбайга мүнөз-
дүү белгилерден. 

4. молтайыб. 
5. култайыб. 
6. мурыны. 
7. колы. 
8. чолайыб. 
9. көденде. 
10. биреү. 
11. сорайыб. 
12. дүргиб. 
13. жүгүниб. 
14. баймын. Бул адам атын катчы 608-сап ырда «Байман» — деп 

жазган эле. Сөз бир эле каарман жөнүндө бара жаткандыктан мурда-
гы үлгү калтырылды. 

15. жулыб. 
16. кошчы. 
17. ошал. ^ 
18. оңдырбайм. 
19. шондай. Сөздүн туура айтылышы — «ошондой», же «ушундай» 

болуш керек эле. Жазылышты эки үлгүнүн биринде окууга болот. Ай-
рыкча «ушундай» делген үлгү контекстке так туура келмек. Ыр сабын-
дагы ыргак, муун өлчөмү да бузулбайт болчу. Бирок «шондой» деген 
үлгү калтырылды. Анткени сөз Ы. А. — «шондой». Мындай айтуу Са-
гымбайда көп жолугат. Ошон үчүн манасчы өзү ушул үлгүдө айткан 
дешке негиз бар. 

20. жануб. Сөздү мурда катчы 431—432-ыр саптарында «жунуб» 
түрүндө жазган эле. 

21. дагы. Ушул мааниде айтылышы да мүмкүн эле. Бирок Ы. А.— 
«жангы» делип турат. Буга караганда контекстке туура келүүчү сөз — 
жаккы. 

22. жолда. Сөз контекстке туура келбейт. Ы. А. — жуда. Контекст 
боюнча ушундай делиш туура. Кыясы С. Сооронбаев ката жазган. 
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636—662 

1. кошон. 
2. жолың. 
3. оңбайт. 
4. түбки. 
5. түр. Сөздүн мааниси белгисиз. Аны мурдагы сөзгө кошуп «жа-

пастүр» — деп кабылдоого болор эле. Анда сөз «жапастыр» — делип 
окулмак. Контекстке анча каршы келбейт, бирок ыр сабындагы ыргак 
такыр эле бузулуп калмак. Ы. А. — төрөнө. Сөздү «төрөнү» катары 
окууга болот жана андай маани контекстке да туура келет, ыр сабын-
дагы ыргак да бузулбайт. Кыясы С. Сооронбаев сөздү жазып жетише 
албагандыктан аягына чыгарбай койгон окшойт. 

6. улына. 
7. дүмек. 
8. көрели. 
9. түгетбей. 
10. болбайт. 
11. улын. 
12. алашын. Сөздүн уңгусу 208-сап ырда «алач», ал эми уланды 

мүчө жалгашкан үлгүсү 231-сапта «алачты» түрүндө жазылган эле. 
13. койбаңар. 
14. талкалаңа. Катчы кетирген ката. Контекст боюнча сөздүн туу-

расы — талкалаңар. 
15. бутин. 
16. койба. 
17. болгар. Топоним эпосто көп эскерилет. Көпчүлүк учурларда 

кабыл алынган үлгүсү — Булгар. 
18. угулган. Ы. А. — угылган. С. Сооронбаев «угулган» — деп толук 

туура жазган. 
19. торе. 
20. төшдик. 

668—687 

1. дария. Мурда «дагы бир» — деп жазылып, ал сөздөр сызылып 
салынып, үстү жагына «дария» делип жазылган. Сыя, кол тамга кат-
чынын өзүнүкү. Кыясы катчы өзү эле ката жазып алганын оңдогон. Сөз 
Ы. А. да «дария» түрүндө (кол жазманын 264-бети). 

2. койра. Ы. А. — койро. 
3. багадатка. Катчы кетирген каталык. Сөз багдат жөнүндө экени 

күмөнсүз. Ы. А. — багдат. 
4. чийин. Контекст боюнча сөздүн туура үлгүсү — «чейин». 
5. увлын. 
6. коям. Сөздүн бул түрдөгү үлгүсү контексттеги мааниге туура 

келбейт. Кыясы катчы ката жазып алган. Туура үлгү — «койбойм». 
Ы. А. — койбоем. Аны «койбойм» катары окууга болот. 
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7. ойым. 
8. өчирбей. 
9. өчин. 
10. жолайды. 
11. соратды. 
12. курмош. Бул адам атын катчы 280-сап ырда «курмуз» түрүндө 

жазган эле. Ы. А. — курмыз. Ы. А. — мурда — «кормоз» түрүндө жазган 
болчу. 

13. са. Катчыдан кеткен ката. Контекст боюнча туура келуүчү сөз— 
шаа. Ы. А. — шаа. 

14. буршак. Ы. А. — бурчак. Бул каарман, адатта, «Бурчак» делет. 
15. будаңшаң. Ы. А. — будаңшаң. Бирок бул белгилүү каарман 

адатта — Будаңчаң — деген ысым менен аталат. 
16. бокертик. Бул жерде атайылап жазуу эмес эле, катчыдан кет-

кен ката өңдөнөт. Адатта бул каарман дайым «Бозкертик» — деген 
ысым менен белгилүү. Ы. А. — бозкертик. 

17. Сарымуз. Ы. А. — сарымоз. Адатта бул каарман — Сермуз де-
ген ысым менен белгилүү. Сөздүн кыргыздарда оозеки айтылышы үчүн 
деле «Сермуз» ыңгайлуураак. Буга караганда манасчы «Сермуз» деген 
үлгүдө айткан дешке негиз бар. 

18. Курм ша. Катчы бул адам атын анча алыс эмес жогоруда эле 
(678-сап). «Курмош» түрүндө жазган эле. Балким бул жердеги жазы-
лыш механикалык ката болушу да ыктымал. Ы. А.— курмозша. 

19. сөзө. Сөз атайын жазылыш эмес, шашып, бат жазганда кетир-
ген ката өңдөнөт. Анткени сөзгө кыбачы коюлуп жазылган, экинчи 
муундагы үндүүнүн үстүнө «ү» тамгасына тиешелүү белги гана коюлбай 
калган. 

688—714 
1. кожа. 
2. ушу. Сөздү ушул түрдө эле калтырса да болор эле. Бирок, маани 

контекстке анча так туура келбейт. Анын үстүнө Ы. А. бул сөз «ошо» — 
делип жазылган. Андай маани ыр саптарындагы контекстке так туура 
келет. 

3. өзи. 
4. азети. Катчыдан кеткен ката. Сөздүн контекстке туура келе тур-

ган үлгүсү — азирети. 
5. ыйсага. Сөздү «ийсага» түрүндө да окууга болот. Ы. А. — ысага. 
6. жүргенден. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
7. болганда. 
8. ай табый. Оозеки сүйлөөдө «ой тобой» түрүндө айтылышы мүм-

күн. Ы. А. — ой тобо ой. 
9. элу. 
10. көпүнө. Бул топоним адатта «Көпө» катары аталат. 
11. кудысды. 
12. мынашо. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
13. турык. 
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14. корасан. 
15. коша. 
16. өтибдир. 
17. уч. 
18. бадакшаңды. Адатта бул топоним «Бадакшан» түрүндө ай-

тылат. 
19. а жерден. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 

715—742 

1. анда. Катчынын мүчүлүштүгү. Контексттеги мааниге туура ке-
лүүчү үлгү — андан. Сөз Ы. А. — андан делип жазылган. 

2. жол. Сөз ушул маанисинде турганда контекстке толук туура 
келет. Бирок, Ы. А. — бул сөздү «жөн» (жөн тартып) түрүндө жазган. 
Андай маани да контекстке каршы келбейт. Анткени эки форманын түп-
кү мааниси бир. Кыясы манасчы «жөн» түрүндө айтса эски сөздүн маа-
нисин так биле бербеген жаш катчы С. Сооронбаев маани боюнча туура 
келген сөздү жазган өңдөнөт. Бирок так ишеним болбогондуктан текст-
те «жол» делген үлгү калтырылды. Эки форманын кайсынысы болсо да 
ыр саптарындагы маани бузулбайт, өзгөрбөйт. 

3. кебилстанга. Топонимдин жазылышы тексттерде «Кебилстаи», 
«Кабилстан» (кээде Кабил, Кебил) түрүндө кезиге берет. Манасчы езү 
так кайсы үлгүдө айтканын болжолдоо кыйын. Кыргыз тилинин куру- ' 
луш өзгөчөлүктөрүн эске алганда Кебил, Кебилстан — делиш оозеки 
сүйлөөгө ыңгайлуураак. Бирок сөздү сабаттуу адамдардан, молдолор-
дон уккан манасчы Кабил, Кабилстан түрүндө айтышы да мүмкүн. 
Ушулар эске алына топоним текстте кандай формада жолукса ошол 
түрдө берүү туура деп эсептедик. 

4. конганда. Сөздүн жазылышын «конгондо» маанисинде окуу 
жөндүү. Бирок контексттеги маани бир жерге жети күн конуп жатуу 
жөнүндө эмес, жолдо жети күн жүрүү — жолдо баратып жети жолу 
конуу дегенди билдирип турат. 

5. жолдан. 
6. незкара. Бул адам аты басымдуу көпчүлүк учурда «Незкара» 

түрүндө учурайт. Манасчы да ушул үлгүдө айтышы мүмкүн. Бирок так 
далил жок. Ошон үчүн бул адам атын жазууда үнсүздөрдүн ээрчишүү 
тартиби бузулбасын үчүн Нескара түрүндө берилди. 

7. кожаны. 
8. бо. 
9. төреген. 
10. жөнеген. 
11. жүрген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
12. көне. 
13. коя. 
14. ошаны. 
15. жолдащың. 
16. бауң. 
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744—770 

1. мундан. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
2. барасың. Мындай маани контекстке туура келбейт, толук туура 

келүүчү сөз — барарсың. Сөздүн туура формасы «барарсың» экендигине 
төмөнкү саптагы ага уйкашкан «саларсың» — деген сөздүн курулушу 
да күбө өтүп турат. Кыясы катчыдан кеткен каталык. Балким манасчы 
ката айтып алышы да мүмкүн, анткени сөздү Ы. А. да «барасың» тү-
рүндө жазган. 

3. мусулмандын. Сөздүн уңгусу 27-сап ырда «бусулман» түрүндө 
жазылган эле. Бул жерде айтылыш үлгүнүн кеңири жолугуп, кабыл 
алынган түрү толук туура жазылган. Сөз Ы. А. — «мусулмандын». Буга 
караганда сөздүн манасчы өзү айткан үлгүсү «мусулман» дешке негиз 
бар. 

4. маюшкан. Ы. А. — майышкан. 
5. болдуриб. Ы. А. — бүлдүрөб. 
6. бөлик. — Ы. А. — бүлөк. 
7. саласың. Катчы кетирген каталык. Контекст боюнча туура ке-

лүүчү сөз — саларсың. Ы. А. — саларсың. 
8. койбастан. 
9. корганды. 
10. козгаланды. 
11. мында. 745-сап ырда сөздүн «мындан» — деген түрүн катчы 

«мундан» үлгүсүндө жазган эле. Бул жерде туура формада жазылган. 
12. тули. Мындай жазылыштан маани чыкпайт. Кыясы катчы ката 

кетирген. Контекст боюнча туура келүүчү сөз — түрлүү. Бул ыр сабын-
дагы ушул сөз Ы. А. — турлив — деп жазылган. 

13. ошында. Сөздү «ошондо», же «ушунда» — деп да окууга болот. 
Маани негизинен өзгөрбөйт. Бирок контекст боюнча «ошондо» делиш 
тагыраак. 

14. көзинен. Сөздү көзүнөн, же көзүнүн катары окууга да болот. 
Маани негизинен бир эле. Ы. А. — көзүнөн делип так, туура жазылган. 
Ошон үчүн манасчы айткан үлгү «көзүнөн» дешке негиз бар. 

15. тыялбай. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
16. аманатнын. Сөздү «аманатын» деп окууга болот. Андай маани 

контекстке каршы келбейт. Бирок Ы. А. жазган текстте «аманат жа-
нын» — деп так жазылып турат. Буга караганда ыр сабы мындай учур-
да салттык туруктуу түрдө айтылуучу «Аманат жанын кыя албай» — 
делип эле айтылган өңдөнөт. Кыясы С. С. кыскартып жазып койгон. 

17. кыя албай. Ушуга эле типтеш сөз жогорку сапта «тыялбай» 
түрүндөй жазылган. 

18. боздаб. 
19. ботасынан. 

773—799 

1. биебан. Ы. А. — биябан. 

•406 

www.bizdin.kg



2. чолде. 
3. дүкен. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
4. жолго. Сөздү катчы мурда 41-сап ырда «жолга» түрүндө жаз-

ган болчу. Бул жерде туура үлгүдө жазган. 
5. турганда. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Туура ке-

лүүчү сөз—тургандан. Ы. А. — тургандан. Демек катчыдан кеткен 
каталык. 

6. курды. Сөз үч сап жогоруда «курду»—делип туура эле жазылган 
болчу. 

7. иен. 
8. каив бел. Сөздүн жазылышын контекстке каршы келбегенине 

карабастан «Кадуу бел», же «кайкы бел» — деп окууга болбойт. Катчы 
сөздү «к» (ки) аркылуу жазган. Ы. А. да — каив. Ушуга карап сөз жер 
атын — топонимди билдирет дешке болот. Демек Кайып-Бел катары 
окуу жөндүү. Андай маани контекстке каршы келбейт. 

9. курыб. 
10. кудык. 
11. кудирет. 
12. аргачандан. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. Ы. А.— 

аркачандаи. 
13. тушиб. 
14. токталат. 
15. кузыр. 
16. болгандар. 
17. арз. Кыясы катчы шашылыштан «з» тамгасынын үстүнө коюла 

турган белгини өз ордуна койбой жаңылышып калган өңдөнөт. Контекст 
боюнча туура келүүчү сөз — азыр. Ы. А. — азыр. 

18. өлиб. 
19. олтырса. 
20. көгүчкен. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. 
21. сундан. Сөздүн жазылыш формасына карата «суунан» — деп 

окууга болор эле. Ы. А. — бул сөз «суусындан» — деп жазылган. Аны 
«суусунан» деп окуу жөндүү. Мындай үлгү маанйси боюнча да, форма-
сы жактан да контексттеги талап кылынган сөзгө туура келет. 

22. чөлдеген. 
23. суны. 
24. көрибдир. 
25. шаңкаган. 

800—829 

1. конубдыр. 
2. болыбтыр. 
3. жан жагына кептерге. Ыр сабында стилдик мүчүлүштүк бар. 

Кимден кеткен каталык экени белгисиз. Эки катчыда тед ушул түрдө 
окшош жазылган. Буга караганда балким мүчүлүштүк манасчыныкы-
дыр. Саптын туура үлгүсү «Жан жагына кептерлер», же «жан жактары 
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кептерге» болуш керек эле. Эки үлгүнүн мааниси бир, ошондуктан 
текстте «жан жактары кептерге» деген үлгү калтырылды. 

4. толыбдыр. 
5. көгөчкенди. Сөздүн уңгусун мурда катчы «көгүчкен» (к. 794-сап 

ыр) түрүндө жазган эле. 
6. ушул. Ы. А. — ошол. Контекстке «ошол» — делген үлгү тагыраак 

туура келет. 
7. үйди. 
8. ушы. Ы. А. — ошо. Контекстке «ошо» тагыраак туура келет. 
9. озинде. 
10. көрсең. 
11. көбдүги. 
12. көгүчгенди. Сөздүн уңгусун катчы мурда 795-сапта «көгүчкен» 

түрүндө, ал эми ушул ыр сабындагы сөздүн өзүн толук түрдө 807-ыр 
сабында «көгөчкенди» деп жазган эле. 

13. көресөң. 
14. булың. 
15. биреуине. 
16. көгүчкөнгө бересиң. Ыр сабы мурдатадан келе жаткан ык 

боюнча жаңы жолдон өзүнчө жазылбастан мурдагы ыр сабына улай, 
экөө бир сап катары жазылып калган. Чынында түзүлүшү боюнча да, 
мааниси боюнча да экөө эки сап ыр. 

17. агер. Сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
18. өткениң. 
19. көресин. Сөздү катчы жогоруда 818-сабында «көрөсөң» түрүндө 

жазган эле. 
20. аттоныңдан. 
21. мурын. 
22. олесиң. 

830—859 

1. жергенден. Ы. А. —жеркенден. Бул топоним эл арасында «жер-
ген», «жеркен», «жергент», «жеркент» түрлөрүндө айтыла берет. Түпкү 
негизи бир эле жер аты. Эпостун тексттеринде да түрдүүчө жазылат. 
Көбүрөөк айтылганы жана тексттерде жолукканы — Жеркен. Текстте 
ушул форма берилди. 

2. өткенде. Ы. А. — өткөндө. 
3. озен. 
4. жолы. 
5. кумылга. 
6. урынган. 
7. жолдын. 
8. биреу. 
9. котанды. 
10. бурылган. 
11. өткүн. Ы. А. — өткөн. 
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12. көнүңиз. Сөздү «көөнүңүз» — деп окууга болбойт, андай маани 
контекстке туура келбейт, туура келүүчү маани — «көнүңүз». 

13. көңүлиң. Сөздүн уңгусун катчы 7-сап ырда «көңил» (көңили) 
түрүндө жазган эле. 

14. озуң. Сөздү сырткы формасына карап «оозуң» — деп окууга 
болор эле. Бирок андай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 
буга жакын сөз — өзүң. 

15. көрөңиз. 
16. кожаңыз. 
17. алеңа. 
18. түркдин. 
19. улыгы. 
20. караганга. 
21. даулет. 
22. кушы. 
23. онери. 
24. чай. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт, туура 

келүүчү сөз — шай. 

860—889 

1. кошай. 
2. келиб. Сөз келип — деп окулат. Бирок андай маани контекстке 

туура келбейт. Ы. А. — кетип (адатта мындай сөздөрдү Ы. А. да — ке-
тиб түрүндө жазат, бирок бул жерде «кетип» түрүндө сөздүн аяккы 
тамгасын каткалаң «п» аркылуу жазган) . Андай маани контекстке то-
лук туура келет. Кыясы С. Сооронбаев (мындан нары эгер ушул сыяк-
туу зарылчылык туулуп калса катчынын аты жөнү кыскартылып, С. С. 
аркылуу берилет) жазууда ката кетирген. 

3. жүүтке. Бул эл аты адатта «жөөт», же «жүүт» түрүндө айтыла 
берет. Мунун далилин ушул ыр сабынан да даана көрүүгө мүмкүн. 
Катчылардын бири — Ы. А. сөздү «жөөтке» — деп жазса, экинчиси — 
«жүүтке» түрүндө жазган, «жүүт» — деген сөздүн кыргыз тилинде 
башка маанилери да бар экенин (жүүт адам, жүүттөнбө, жүүттүк 
ж. б.) эске ала сөздүн эл атын туюнткан түрү катары «жөөт» (жөөт-
кө) — деген үлгүсүн бердик. Эки катчы эки башка жазгандыктан ма-
насчы өзү кайсыл үлгүнү айтканын божомолдоо кыйын. Эл арасында 
эки үлгү тең айтылып, бир эле маанини билдирет. 

4. төшиб. 
5. жүрген. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
6. ордона. 
7. сурыб. 
8. учи. 
9. көнде. 
10. кошайдын. 
11. күчи. 
12. бусулмандын. 
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13. бөкеси. 
14. хдайың. 
15. мында. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Сөздүн мааниси 

контекстке каршы келбейт. Бирок Ы. А. — бул сөз «кумда» делип жа-
зылган. Андай маани контекстке алда канча тагыраак туура келет. 
Ушуга таянып манасчы айткан үлгү «кумда» дешке негиз бар. 

16. дуйнеси. 
17. оңдаб. 

890—918 
1. бүгин. 
2. пычак. 
3. ойзын. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. — ыдынран. Андай жа-

зылышты «ыдыраң» катары окууга болот. Бирок, андай формадагы 
сөздүн мааннсин да тактоо зарыл, Манасчы айткан үлгү — «ыдыраң» 
дешке болот. Анткени буга уйкашкан кийинки саптагы сөз — кыдырган. 
Кыясы С. С. сөздүн маанисин түшүнбөгөндүктөн (Ы. А. деле түшүнбө-
сү да ыктымал) жоромолдоп жазып, туура бере албай калган өңдөнөт. 

4. опалдын. 
5. жаойын. Сөздүн мааниси белгнсиз. Ы. А. — оён. Бул жазылышты 

«оюн» катары окууга болот. С. С. да жазылган сөздүн экинчи бөлүгүн 
«ойын» (аны да «оюн» — деп окуу жөндүү) түзөт. Балким катчы сөздүн 
бирннчи муунун түзгөн «жа» дегенди жаңылыш жазып алып, чийүүгө 
үлгүрбөй, жөн койгон бойдон туура маанидеги сөздү улай жазып кетсе 
керек. Контекстке «оюн» деген маани толук туура келет. 

6. отнб. 
7. узынду. Сөз «узунду» — делип окулуу жөндүү. Контекстке андай 

маани каршы келбейт. Бирок, ошол эле сөздү эки манызда кабыл алуу-
га болот: 1) узунду — узун жолду, узак жолду; 2) Узунду — Узун аттуу 

жерди басып өттү. Эки маани тең контекстке каршы келбейт. Бул ыр 
сабынан мурда да, кийинки сапта да жер аттары саналып жаткандыкты 
эске ала текстте сөз топоним маанисинде кетирилди. 

8. жолын. 
9. кун. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт. Ы. А.— 

тоон. Андай жазылышты «тоосун» — деп окууга болот. Бул маани кон-
текстке толук туура келет. Кыясы С. С. жазууда ката кетирген. 

10. тузин. 
11. кошайга. 
12. ошага. 
13. мамурлы. 
14. озинден. 
15. жүзин. 
16. көрсем. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
17. буйырганга. 
18. көнсем. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
19. имет. Контексттеги мааниге туура келүүчү бул жазылышка 

жакын формадагы сөз — үмөт. 
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919—949 

1. журсем. 
2. таудан. 
3. козгалбай. 
4. ойыма. 
5. өтиб. 
6. жолымдан. 
7. шорымдан. 
8. эскара. Ы. А. — да эскара, эки катчы тең бир түрдө жазганына 

караганда манасчы бул адам атын ушул түрдө «Эскара» — деп айтат 
дешке болор эле. Бирок, буга чейин бул каармандын атын катчылар 
«Нескара», кээде «Незкара» түрлөрүндө жазып келишкен эле. Мисалы: 
С. С. 724-ыр сабында «Незкара» — деп жазган. Буга караганда манас-
чы өзү эле сөздү ыр тутумунда ыргак, уйкаштык ж. б. талаптарга 
ылайык кээде «Эскара» түрүндө да айткан окшойт — деп божомолдоого 
болот. Алсак ушул жердеги сөздүн «эскара» түрүндө келишинин себе-
бин ыр саптарындагы ассонанс законунун талабы боюнча жанаша кел-
ген саптагы «Э» менен башталган сөзгө жакындатуу, ыргактуулукту 
күчөтүү үчүн ушул түрдө айткан дешке болор эле. Ойду так далилден-
ген факты деш кыйын. Анткени бул түрдөгү көрүнүштү — сөздүн ба-
шындагы «н» тыбышын калтырып сүйлөөнү Сагымбай манасчыга таан-
дык материалдардан мурда бир да жолу кезиктирген эмеспиз. 

9. кен. Сөздөн маани чыкпай калган Ы. А. — экен. Андай маани 
контекстке толук туура келет. Кыясы С. С. жазууда ката кетирген. 

10. Незкара. Беш сап ыр жогоруда (936-сап) бул адам аты «Эска-
ра» түрүндө жазылган эле. 

11. журиб. 
12. курмус. Бул адам атын катчы 280-сап ырда «Курмуз» — деп 

жазган эле. 
13. озимди. 
14. улыгына. 

950—978 

1. олтирбеди. 
2. өзин. 
3. коям. 
4. дошмандык. 
5. шонда. Сөздүн туура окулушу — ошондо. Өзүнөн мурда турган 

сөздүн аягы үндүү менен аяктагандыктан оозеки сүйлөөдө «шондо» 
катары айтыла берет. 

6. көн. Сөздү «күн» маанисинде окууга болот. Ыр тутумундагы 
туура формасы — күнү. Бирок оозеки сүйлөөдө «күн» түрүндө да ай-
тыла берет. 
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7. көрөв. Ы. А. — керев. Контекстке туура келүүчү сөз — керүү. 
8. ушындай. Сөздүн бул жазылышын «ушундай» катары эмес, кээ-

де «ошондой» түрүндө окууга да болот. 
9. алленин. Сөздү формасынын жакындыгына карата «Алланын» 

түрүндө окууга болор эле. Бирок манасчы көпчүлүк карапайым кыр-
гыздар айтуучу «Алда» формасында айткан болуу керек деген ой менен 
жана башка учурларда «Алда» көбүрөөк кезигерин эске ала текстте 
ошол үлгү берилди. 

10. мойным. 
11. болыб. Сөз «болуп» катары окулат. Андай маани контекстке 

толук туура келет. Бирок, сөздүн «болду» — деген формасы туура ок-
шойт. Анткенн ой жыйынтыкталуучу эң аяккы ыр сабы «болду» түрүн-
дө. Эгер жазылыш түрүндө калтырса стилдик мүчүлүш туулат, анын 
үстүнө уйкаштык да аксап калат. Ошон үчүн «болду» формасы калты-
рылды. Андан мазмунга зыян келбейт. Ы. А. — болдо, аны болду түрүн-
дө окуса болот. Кыясы С. С. жазууда так эместик кетирген. 

12. түрт. 
13. болар. Сөздүн ушул эле түрдө жазылышы мурда контекстке 

карата «булар» делип окулган эле. (К. 281-сап). Бул жердеги контекст-
ке туура келүүчү маани — болор. 

14. олдим. 

979—1018 

1. огам. 
2. салт. Сөздүн туура формасы бул жерде — салты. Бирок оозеки 

сүйлөөдө сөздөгү бул форма «салт» катарында угулушу да мүмкүн. 
3. укдым. 
4. мурынтан. 
5. курыткан. 
6. жосы. 
7. асын. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. — атасын. Мындай жа-

зылышты «атасынын» — деп окууга болот. Анткени оозеки сүйлөөдө сөз, 
адатта «атасын» катары айтыла берет. Кыясы С. С. жазууда ката 
кетирген. Бул жердеги контекстке «атасынын» толук туура келет. 

8. гөрө. 
9. капирга. 
10. коркыб. 
11. кабилистен. 
12. шамал. Сагымбай манасчыда «шымал жагы» деген сөз кеңири 

колдонулуучу эле. Бул жерде эки катчыда тең даана «шамал» — деп 
жазылып турат. Адатта «шамал жагы» — деген сөз да батыш тарап 
маанисинде айтылат. 

13. нугабты. Адатта бул топоним «нургап» түрүндө айтылуучу эле. 
Ы. А. — нургабты. Кыясы С. С. ката жазган өңдөнөт. 

14. отди. 
15. кадеми. 
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1009—1039 

1. бузылды. 
2. тушди. 
3. тунде. 
4. бойынча. 
5. капырын. Катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча талап кылын-

ган сөз — качырып. 
6. дүңгенемин. Сөздүн мааниси белгисиз. Контекстке караганда 

«дуңганданмын» —деген маанидеги сөз болушу мүмкүн. 
7. өзибек. 
8. өзгече. 
9. олжа. 
10. караулуна. 
11. тургузды. 
12. олсин. 
13. колды. 
14. дуйшембинин 
15. туни. 

1040—1069 
1. көңилдери. 
2. карыс. 
3. толат. 
4. болгыр. 
5. жобаб. 
6. өйге. 
7. жүргизбей. 
8. суфир. 
9. намутдын. 
10. уулы. Сөздү «уулу» катары окууга болот. Бирок андай маани 

контекстке туура келбейт. Туура келүүчү сөз — улуу. Кыясы катчыдан 
ката кеткен. Ы. А. бул сөз «уло» түрүндө жазылган. 

11. урушыб. 
12. уккандын. Катчы жазууда ката кетирген. Контекст боюнча бул 

жердеги сөздүн туура формасы — укканыңдын. Ы. А. — сөз укканың-
дын — делип толук туура жазылган (түп нусканын 279-бети). 

13. ушындай. Жазылыш формасы боюнча сөздү «ушундай» — деп 
окуу жөндүү. Бирок контекстке «ошондой» тагыраак туура келет. 
Ы. А. — ошондой. Кыясы манасчы айткан үлгү «ошондой», С. С. зки 
форманын айырмасы жок катары түшүнүп, сөздү «ушундай» түрүндө 
жазса керек. Деги эле эскерте кетүүчү бир учур катчы С. Сооронбаев 
«ошол» — дегенди «ушул», «ошондой» дегенди «ушундай» түрлөрүндө 
жаза берет экен. Кыясы анын өзүнө таандык диалектилик белги өң-
дөнөт. 

14. дайрарланыб. Кыясы катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча 
сөздүн туура формасы «даярданып». Ы. А. —даярданыб. 
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1070—1098 

1. жау. 
2. мангентден. Жогоруда 1064-ыр сабында «мангунт» — деген сөз 

бар. Аны менен бул жердегн сөз бир топоним экени, же экөө эки башка 
маанини билдирери белгисиз. Жалпы контекстке караганда бир эле 
уңгудагы сөздөр өндөнөт. Ошон үчүн бул жердеги сөздүн окулушун 
«мангунттан» — деп окуу жөндүү болсо да «мангут» (мангуттан) тү-
рүндө берүүнү туура деп эсептедик. Сөз Ы. А. — мангентден түрүндө 
жазылган. Ы. А. мурдагы жазылышы — мангент болчу. 

3. жолыңда. 
4. көнеги. Сөздүн мааниси белгнсиз. Контекст боюнча туура келүү-

чү сөз — көйнөгү. Ы. А. — көйнөгө. Кыясы С. С. жазууда ката кетирген. 
Сөздүн туурасы — көйнөгү. 

5. жолыңдан. 
6. чүкең. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла бере. 
7. жобалаңга. 
8. тоның. 
9. көйүб-жаныб. 
10. чүке. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
11. арбанарак. Бул формада сөздүн мааниси белгисиз, контекстке 

караганда туура келүүчү сөз — арбыныраак. Кыясы катчы ката жазып 
алса керек. Ы. А. — арбынырак. 

12. болор. Сөз ушул түрдө толук туура жазылган. Бирок, кийинки 
эле ыр сабында турган ушул сөз «болар» түрүндө. 

1099—1129 

1. аукат. 
2. өзинче. Сөздүн уңгусун катчы көбүнчө «о» аркылуу (оз) жазат. 
3. көрерсиң. 
4. өзиңден. 
5. созимден. 
6. күйиб. 
7. аулактан. 
8. турыб. 
9. ал. Сөз мааниси боюнча контекстке туура келет. Бирок ал ушул 

формада бир сап жогоруда бар. Мындай ыр түзүлүү Сагымбайга мү-
нөздүү көрүнүш эмес. Сөз ошол түрүндө формасы өзгөрбөй кайталан-
боо керек эле. Ошон үчүн мааниси ошондой эле, бирок формасы баш-
караак сөз «сал» болуусу туура. Ы. А. — бул сөз — сал (кол жазманын 
243-бети). 

10. колындагы. 
11. көлдин. 
12. сусы. 
13. төгиб. 
14. боласың. 
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15. көлине. 
16. көрбей. 
17. бүктейт. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
18. жүгириб. 
19. са. Ы. А. — саа. манасчы «саа» түрүндө айткан болуу керек. 

Оозеки сүйлөөдө сөз ушул үлгүдө айтыла берет. 
20. олтириб. 
21. чүкеңди. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. 

1130—1158 

1. токта. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт. Туура 
келүүчү сөз — токтоп. Кыясы катчы жаңылыш жазган. Ы. А. — токтоб. 

2. мурункы. Катчы сөздүн уңгусун буга чейин дээрлик «мурын» 
түрүндө жазып келген эле: мурын (829-сап), мурынгы (190-сап), мурын-
тан (988-сап) ж. б. 

3. бурулыб. 
4. чөкени. Сөздүн уңгусун катчы мурда дайым «чүке» түрүндө 

жазып келген эле. Жогорку эле ыр сабында да «чүкө» түрүндө. 
5. алучы. 
6. койны. Сөздүн туура үлгүсү — коюну. Оозеки сүйлөөдө, айрыкча 

ыр тутумунда ушул үлгүдө да айтыла берет. 
7. ойны. 
8. батыр албай — (сөздү катчы ушул түрдө эки бөлүп, «а» тамга-

сын экинчи бөлүккө кошуп жазган) . Оозеки сүйлөөдө сөз бирге «баты-
ралбай» катары айтыла берет. 

9. чүкесин. 
10. шонтеб. Сөз оозеки сүйлөөдө, айрыкча ыр тутумунда «шонтип» 

түрүндө айтылышы да мүмкүн. 
11. жудесин. 
12. чүкени. Сөздү катчы 1135-ыр сабында «чөкени» түрүндө жазган 

эле. 
13. колынан. 
14. өлерсиң. 
15. тиру. 
16. онерин. 

1159—1188 

1. колжа. 
2. төртүнчи. 
3. мангүтдан. Тексттерде «Мангент» деген сөз да кезигет. «Мангут» 

менен «мангент» бир топоним экени, же экөө эки башка түшүнүккө жа-
тары так эмес. 

4. көчеде. 
5. сусын. 
6. бойлашыб. 
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7. ойнашыб. 
8. ойлашыб. 
9. отет. 
10. көйнеги. 
11. тосыб. 

1189—1219 

1. жол кошыб. 
2. колына. 
3. көргин. 
4. кеңкей. Катчынын бул жазуусун «Кеңгей», «Көңгей», «Күңгөй», 

акырында ушул чийилиштин өзүндөй эле «кеңкей» катары окууга болор 
эле. Ы. А. — бул ысым «күңгей» делип жазылган. Кыргыз тилинин өз-
гөчөлүгүн эске ала «Күңгөй» — деп берүүнү туура таптык. 

5. Чаң салар кези бу жыл — деп 1197-ыр сабы менен ушул ыр са-
бынын аралыгында ойдун логикасы бузулуп, окуя үзүлүп калуу байка-
лат. Ой так берилүү үчүн 1197-саптан кийин болжол менен бул түрдөгү 
эки сап ыр келүү туура болмок: «Оюна Кошой алганы. Бу кезиккен 
куу бала». Ошондо Кошойдун «аяр экен капыр — деп, аңдыган экен 
акыр—деп ойлогон ою бүтүп, кезиккен бала жөнүндөгү маалымат 
башталмак. Андай саптар бул жерде жок болгондуктан Кошойдун ою 
качан бүткөнү белгисиз. Анын үстүнө Күңгөй жөнүндөгү маалыматтын 
аягына да ойду жыйынтыктаган корутунду керек болуп турат. Ал үчүн 
болжол менен «Атайылап Күңгөйдү тостурган экен кандары» — деген 
мазмунга жакын эки, же андан көбүрөөк ыр саптарынын болуусу зарыл 
эле. Катчы жазуу учурунда ыр саптарын калтырып кеткен дешке бол-
бойт. Анткени эки катчыда тең бардык ыр саптары бири-бирине окшош. 
Буга караганда мүчүлүштүк манасчынын өзүнө таандык. 

6. жортыб. 
7. оне. Сөздүн мааниси белгисиз Ы. А. — өнөр. Бул маани контекст-

ке толук туура келет. С. С. жазууда каталык кетирген. 
8. бойына. 
9. чүкени. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
10. токталбастан. 
11. жудеб. 

1220—1248 

1. ойлаб. 
2. чүкем. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
3. ганча. 
4. Түп нускада «да» деген сөз жок. Ошонун натыйжасында ырдын 

ыргагы бузулуп, ыр сабынын мааниси да так ачылбай калган. Ы. А. — 
до. Анын бул формадагы жасуусун «да» катарында окууга болот. Кыя-
сы бул жердеги келүүчү «да» деген сөздү С. С. жазбай таштап кеткен. 

5. огындай. 
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6. жазейил.. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
7. тобындай. 
8. бөке. 
9. колдан. 
10. колун. Сөздү катчы мурда 40-сап ырда «колын» түрүндө жазган 

эле. 
11. топалаңды. . 
12. жолбарстан. 
13. көштүрек. 
14. орнаган. Сөздү «орногон» — деп окуу керек. Бирок ыр сабын-

дагы бир муун кемчил болуп, натыйжада ыргак аксап калып жатат. 
Буга караганда манасчы сөздү «оруногон» деп айткан дешке негиз бар. 
Анын үстүнө Ы. А. — оруногон. 

15. бола. 

1249—1278 

1. сурултыб. 
2. турышды. 
3. урышды. 
4. туни. Сөздүн жазылышына караганда «туны» — деп окуу керек 

эле. Мурда андай жазылган сөз «тууну» — деген мааниде берилген 
(к. 307-сап ырды). Бул жерде контекст боюнча туура келүүчү сөз — 
түнү. Ошон үчүн катчынын жазганын «туни» — деп окудук. Сөздү 
Ы. А. —түнө формасында жазган (248-6.). 

5. күгим. 
6. урыб. 
7. калапалу. 
8. сунын. 
9. таунын. 
10. ойынде. Бул сөздү катчы 175-сап ырда «ойында» түрүндө жаз-

ган эле. 
11. кеүсине. Сөздөн маани чыкпай калган. Жазылууну «көөсүнө» 

деп окуса болор эле. Бирок андай маани контекстке туура келбейт. 
Ы. А. — кавдесине. Андай жазылууну — «көөдөсүнө» — деп окууга бо-
лот. Бул маани контекстке туура келет. С. С. жазууда ката кетирген. 
Ушул жердеги сөздүн толук туура формасы — көөдөнүнө болуш керек 
эле. Бирок эки катчы жазган сөздөрдүн сырткы курулушуна караганда 
сөздү манасчы өзү «көөдөсүнө» түрүндө айтса керек. Сөз андай түрдө 
да айтыла берет. 

12. сорысына. 
13. байлады. Сөз контекстке каршы келбейт. Бирок, бир сап жого-

руда бар жана ушул сөзгө уйкашып турат. Сагымбай манасчыга мын-
дай ык мүнөздүү эмес. С. С. ката жазган өңдөнөт. Ы. А. — бул сөз 
жайлады — делип так жазылган (284-6.). 
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1279—1309 

1. бөктериниб. 
2. бери. 
3. жолды. 
4. камансу. Бул топоним мурда 1270-ыр сабында «кара еуу» делген 

эле. Жер аты «Каман-Суу» болушу да мүмкүн эле. Бирок Ы. А. — бул 
сөз «кара су» делип жазылган. Ошон үчүн топоним «Кара-Суу» түрүндө 
калтырылды. 

5. көңгөй. Бул адам атын катчы 1200-ыр сабында «кеңкей» түрүндө 
жазган эле. 

6. окшаган, 
7. зангарды. Стилдик мүчүлүш бар. Сөздүн туура үлгүсү «заңгар-

дын» болуу керек эле. Ы. А. да — зангарды. Буга караганда мүчүлүш-
түктү манасчы өзү кетирсе керек. 

8. жуф. Кыясы сөз туура жазылбай калган, же катчы транскрип-
циялоону өтө эле начар аткарган. Контекст боюнча бул жерде келүүчү 
сөз — жөө. 

9. томчылаб. 
10. таунун. Ушул сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда 

1271-сап ырда «таунын» түрүндө жазган эле. 
11. ойына. 
12. экеүнин. 
13. бойы. 
14. олтырган. 
15. көңгейди. 

1310—1337 

1. кордык. 
2. олиб. 
3. экеү. 
4. угыбтыр. 
5. сөзин. 
6. турыбтыр. 
7. барең. Ы. А. — бараң. 
8. от. Ушул түрдө айтса да болот. Бирок ыр сабындагы муундун 

чени жетпей калат, анын үстүнө ыргак да бузулат. Ы. А. — отон. Аны 
«отун» катары окууга болот. Демек бул жерде манасчы айткан үлгү 
«отун», катчы С. С. жазууда жаңылыштык кетирген. 

9. күтиб. 
10. турды. 
11. көринди. 
12. болды. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Ы. А. — бо-

лод. Сөздү болот — деп окуса анын мааниси контекстке жакындайт, 
бирок стилдик мүчүлүштүк пайда болот. Кандайдыр бир себеп менен 
сөз катчылар тарабынан так жазылбай калган. Контекстке толук, так 
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туура келүүчү сөз — болсун. Ушул ыр сабынан кийин Ы. А. «Токойго 
кирип жашынып» — деген сап жазылып, бирок сызылып салынган. 
Кыясы сызылуу тексттерди жазуу учурунда эле катчынын өзү тарабы-
кан жүргүзүлсө керек. Анткени ыр сабы тексттерди жазган кара сыя 
менен сызылган (кол жазмадагы кийин жазылган сөздөр бүт дээрлик 
көк сыя менен жазылган). Ал сызылган сап С. С. жок. Кошой мурун 
эле калың кара жыгачтын арасында — демек токойдо турганы эскерил-
ген болчу. Буга караганда сызылып салынган ыр сабы жаңылыштык 
менен жазылган дешке негиз да бар. Ошон үчүн ал сап текстке кирги-
зилген жок. 

13. өлчеү. Сөздү «өлчөө» же «өлчөлүү» деп окуу керек эле. Андай 
маани контекстке да каршы келбейт. Бирок Ы. А. — оличу. Ал жазы-
лууну сырткы формалык жакындыгына карап — «өлүүчү», же «өлчүү» 
деп окууга болот. Адатта «өлчөлүү жери», кээде «өлүүчү жери» — делип 
айтыла берет. Түпкү маанисинде сөздөрдүн анча деле айырмасы жок, 
мерчемдүү, талуу жерине атуу, ошону менен өлтүрүү дегенди туюнтат. 
Эпосто көбүрөөк жолуккан үлгүсү — өлүүчү. Эки катчынын жазганында 
айырма болгондуктан манасчы айткан үлгү бул деш кыйын. Ошону 
эске ала көбүрөөк жолугуучу үлгү «өлүүчү» калтырылды. 

14. ушыл. Сөз «ушул» катары окулат. Контекстке каршы келбейт. 
Бирок Ы. А. — ошо. Андай жазылууну — «ошо», же «ушу» — деп окууга 
болот. Ыр сабынын ыргагы үчүн «ушул» дегенге караганда «ушу» деш 
ийкемдүүрөөк. Ошон үчүн «ушу» калтырылды. 

15. нури. Сөздүн мааниси түшүнүксүз. Ы. А. — нүрүге. Аны — «нү-
рүгө» катарында окуса болот. «Нүрү» диалектилик белги, «мүрү» — де-
генди туюнтат. Кыясы манасчы ушул диалектиде сүйлөсө керек. 

16. чоргодай. 
17. ауз. 
18. оты. 
19. уни. 

1338—1964 

1. борындай. 
2. кошка. Сөздү кошко — деп окууга болбойт, контекст боюнча 

туура келүүчү маани — кушка. 
3. куш. Бир сап ыр жогоруда сөздүн уңгусун катчы «кош» (кошка) 

түрүндө жазган эле. 
4. узиб. 
5. чакыр — чукыр. 
6. болды. 
7. өлди. Катчы сөздүн уңгусун кээде «ол» (олдим) түрүндө жаза 

берет. 
8. сойганы. 
9. койганы. 
10. ауап. Катчыдан кеткен каталык. Сөздүн туурасы — арадан. 

Ы. А. — арадан. 
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1365—1394 

1. сунун. Сөздү ушул эле мааннде катчы 1270-сап ырда «сунын» 
түрүндө жазган эле. 

2. таое. Сөздүн мааниси белгисиз, контекст боюнча туура келүүчү 
сөз — төө. Кыясы сөздү катчы ушул түрдө транскрипциялаган окшойт. 
Ы. А. бул сөз — туе. Аны төө — деп окуса болот. 

3. туенин. Жогорку эле сапта катчы сөздүн уңгусун «таое» түрүндө 
жазган эле. Бирок чынында мурда сөздүн уңгусу негизинен «туе» тү-
рүндө жазылган (к. 321-сап ыр ж. б.). 

4. жө. Катчы бул сөздү ушул эле мааниде 1295-сап ырда «жуф» 
түрүндө жазган эле. Азыркысында дээрлик туура үлгүдө жазган. 

5. көмөгөрик. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. — көлүгүрөк. Муну 
«күлүгүрөөк»—деп окуса болот. Андай маани контекстке туура келет. 
Кыясы С. С. сөздү траскрипциялай албай ката кетирсе керек. 

6. көринет. 
7. ойлайт. 
8. жолыгайын. 
9. кошайлыгын. 
10. күлибтир. 
11. дивана. Катчы бул сөздү буга чейин дубана түрүндө жазып 

келген эле (к. 1175-сап ж. б.), 
12. үркгенчек. 

1395—1423 

1. чайдосды. 
2. кошайдан. 
3. көрбеди. 
4. жев. Сөздү ушул эле мааниде катчы 1368-сап ырда «жө» түрүн-

дө, ага чейин 1295-сап ырда «жуф» түрүндө жазган эле. 
5. болбай. 
6. жогалды. 
7. көлкүлдеген. 

1424—1451 

1. сунубдыр. 
2. бөкседен. 
3. тобе 
4. өмгегине. 
5. бадша. Сөздү «бадыша» — деп окууга болот. Контекстке каршы 

келбейт. Бирок Ы. А. — башанын. Бул жазылышты «баашанын» деп 
окуу керек. Ал маани да контекстке каршы келбейт. Текстте «бааша-
нын» калтырылды. Анткени сөздүн бул түрдө айтылышы ыр сабындагы 
ыргактуулукка тагыраак туура келип турат. Анын үстүнө эпосто ажы-
рымы так белгиленбеген менен «бадыша» жана «бааша» эки маанидеги 
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сөздөр. Бул жерде «бааша» маңызы жактан да контекстке тагыраак 
туура келет. 

6. шонда. Сөздү «ошондо» деп окууга да болот. Бирок андай фор-
ма ыр сабынын ыргагына зыян тийгизет. Ошон үчүн «шондо» делиш 
туура. Манасчы өзү да «шондо» деп эле айтышы толук ыктымал. Антке-
ни оозеки сүйлөөдө, айрыкча ыр тутумунда «ошондо» деген сез «шондо» 
түрүндө айтыла берет. 

7. аллаги акбар. 
8. сулы. 
9. жогалыб. 
10. күреш. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
11. бүббүтин. 
12. аярдын. Стилдик мүчүлүштүк бар. Сөздүн туура формасы — 

аяр. Форма манасчы тарабынан ыр сабындагы муун саны жана ыргак 
үчүн атайылап өзгөртүлгөн өңдөнөт. Анткени эгер сөз «аяр» түрүндө 
калса ыргак бузулуп, сөздөр ырга окшобой калат, анын үстүнө ыр са-
бынын муун ченеми да адаттагы 7—8 муундан болбой, азайып калат. 
Жалпы эле эскерте кете турган нерсе Сагымбай манасчыда бул түрдөгү 
ык — муун, ыргактын таламы үчүн сөздүн формасын бузуп, стилдик 
мүчүлүштүккө жол берүү өтө сейрек көрүнүш. Варианттын буга чейин-
ки тексттеринде бул биринчи учураган факты. 

13. ороңгунын. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтылышы да 
мүмкүн. 

14. кууангар. 
15. кары. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт. Туура 

келүүчү сөз — кар (теги иран сөзү, иранча- хер — эшек дегенди түшүн-
төт. Өтмө мааниде бузуку, жаман, тексиз, эң төмөнкү деңгээлде деген 
маанилерде колдонулат). Кыясы катчы сөздүн ез маанисин түшүнбөй,. 
«кары» деген (бул жерде карыган кыз, кара далы кыз деген мааниде). 
маңызда кабыл алса керек. Сөз Ы. А. — кар (282-6.). 

16. озинин. 
17. күрешди. 

1457—1479 

1. бурубтыр. 
2. урыбтыр. 
3. көденине. 
4. сүйлеүге. 
5. бөктерди. 
6. бөктергенин. Сөздү «бектергөнүн» деп окуу жөндүү. Мындай 

маани контекстке туура келет. Бирок, ыр сабындагы ыргак белгилүү 
даражада бузулуп калат. Сөздү Ы. А. — бөктөрүнгенөн—деп жазган. 
Аны «бөктерүнгенүн» — деп окуса болот. Ушул үлгү контекстке да 
туура келет. Ыр сабындагы ыргак да такалбай шыр кетип, өз ордунда 
болот. 

7. туздер. 
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8. кошайды. 
9. урушын. 
10. ошанын. 

1480—1508 

1. өзимди. 
2. онериң. 
3. көңүлим. 
4. болинди. 
5. жүргеним. 
6. тое. Сөздү «төө» — деп окуу зарыл. Анткени контекстке ошол сөз 

туура келет. Бирок андай окуу формасына караганда өтө эле шарттуу. 
Кыясы катчы шашып жазганда жакыныраак форманы таппаса керек. 
Жалпы эле буга чейин сөздүн уңгусун «туе» (туеге, туенин) түрлөрүндө 
жазган эле (к. 321- жана 1367-саптар). 

7. туе. Жогорку эле ыр сабында ушул сөздүн өзүн катчы «тое» тү-
рүндө жазган эле. 

8. до. Контекст боюнча туура келүүчү сөз — дөө. «Дөө» дегенди бул 
катчы буга чейин көбүнчө «дө» түрүндө жазып келди эле. Кыясы бул 
жерде шашылып жазуу проңессинде катчы тийиштүү белгилерди коё 
албай калса керек. Сөз Ь1. А. —дөв — делип жазылган (283-6.). 

9. Кырымдан келген бири бар. Ыр сабы С. С. жок. Ы. А. — бар. 
Кыясы С. С. үлгүрүп жаза албай калтырып кетсе керек. Андай ыр са-
бынын бул жерде болуусу күмөнсүз, анткени салттык туруктуу ыр сап-
тарынын биринен. Муну ага .улай келген эки сап ыр да ырастап турат. 

10. Урууну кезген бири бар. Бул сап да С. С. жок, Ы. А. «уроно 
кезген бири бар» — түрүндө берилген. Аны «урууну кезген бири бар» — 
деп окуу жөндүү. Ыр сабынын түшүп калышынын себеби жогорку тү-
шүндүрмөдөгүдөй эле. Катчы С. С. жазуу учурунда ыр саптарын кал-
тырып кеткени анын кол жазмасындагы «Кылымды кезген бири 
бар» — деген ыр сабынан кийин «Урумдан келген бири бар» — делген 
ыр сабынын келишинин өзү эле айгинелеп турат. Анткени эки саптын 
ортосу байланышпай, ой, ал эле эмес окуянын жүрүшү да үзүлүп кал-
ганы даана байкалып турат. Үзүлүп калган жерге жогорудагы Ы. А. 
дан алынып берилген эки сап ыр толук туура келет. Ошон үчүн ал сап-
тар тексттерге киргизилди. 

11. уурымдын. Бул түрдөгү сөздүн мааниси контекстке туура кел-
бейт. Катчы сөздү жазууда ката кетирген, туура келүүчү сөз — урумдан. 

12. ойратды. 
13. орыстан. 
14. ойладым. 
15. багдад. 
16. кудыс. 
17. куры. 
18. абсын. 
19. болгамын. 
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20. тогызымда. 
21. толгамын. 
22. жобаланга. Сөз 1088-сапта «жобалаңга» түрүндө жазылган. 
23. караулчумын. Сөздүн уңгусун катчы буга чейин «каралчу» (ка-

ралчуга, каралчунын) түрүндө жазып келген эле (к. 327- жана 330-сап-
тар ж. б.). 

24. дошман. 
25. берчумин. 
26. жүргенди. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. 

1509—1539 

1. туое. Контекст боюнча бул жерге келүүчү сөз—төө. Катчынын 
сөздү жазуусу формасы жактан өтө эле алыс болгону менен «төө» деп 
окууга болот. Жалпы эле бул катчы көп эле жолугуп жатканына кара-
бай ушул сөздү жазуунун ыгын иштеп чыга албай жаткан өңдөнөт. Ант-
кени ал сөздү 321-ыр сабында «туе» (туеге), 1367-сапта «туенин», 1486-
сапта «тое», 1487-сапта «туе» түрлөрүндө жазган эле. 

2. кылчымын. 
3. куйыб. 
4. көнсе. Сөздү «көнсө» деп окууга болот эле. Бирок андай маани 

контекстке туура келбейт. Ы. А. — көрүнсө. Так жана туура жазылган 
бул сөз манасчы айткан үлгү — көрүнсө экенин айгинелеп турат. Кыясы 
С. С. жазууда ката кетирген. 

5. кылчумун. Эки сап ыр жогоруда катчы ушул эле типтеги «кыл-
чумун» — деген сөздү «кылчымын» түрүнде жазган эле. 

6. гандай. 
7. мыгды. 
8. кылчумын. Катчы сездү ушул эле мааниде 1509-ыр сабында 

«кылчымын» түрүндө жазган эле. 
9. бойыңда. 
10. ойыңда. 
11. билинди. Сөздүн мааниси контекстке каршы келбейт, бирок 

жогорку эле ыр сабында да бар. Мындай уйкашка кирүүчү сөздөрдү 
катар келген ыр саптарында кайталап айтуу Сагымбай манасчыга мү-
нөздүү көрүнүш эмес. Кийинки ыр сабында ушул сөзгө уйкашуучу сөз 
«бөлүндү». Муну эске алганда бул жерде келүүчү сөз — көрүндү. Андай 
маани контекстке толук туура келип, тагыраак да жооп берип турат. 
Анткени сүйлөп жаткан кыз Кошойдун балбандыгын өзү кармашта 
көргөн. Ушуларды эске ала бул жерде текстке «көрүндү» деген сөз бе-
рилди (бул жердеги мүчүлүштүк манасчынын өзүнөн кетиши да мүм-
күн. Анткени Ь1. А. да — билинди. Анын үстүнө төмөнүрөөктө манасчы 
ыр куруунун — уйкаштыктын өзүнчө башка ыгына өтөт экен. Ушуга 
байланыштуу бул жерде байкоостон бир эле сөздү эки жолу кайталап 
алуусу да ыктымал). 

12. бөлинди. 
13. билинди. Ушул ыр сабынан кийин «Жаным чыгып ушу жер-
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де» — деген ыр сабы жазылып, бирок сызылып салынган. Кыясы сызуу 
жазуунун жүрүшүндө, катчынын өзү тарабынан иштелген өңдөнөт: 
1) андай ыр сабынын бул жерде зарылдыгы жок, эгер калтырылса 
контекстке туура келбей, окуяга, маанини туура түшүнүүгө зыянын тий-
гизип, чаташуу пайда кылышы мүмкүн; 2) андай ыр сабы төмөндө бар; 
3) сызылган сыя менен башка тексттерди жазган сыя өң жактан бир-
дей — кара. Андай ыр сабы бул жерде Ы. А. — жок, бул абал да С. С. 
ыр сабын жаңылыш жазып алып, өзү сызганын айгинелеп турат. 

14. дөни. Сөздүн уңгусун катчы кээде «до» — деп да жаза берет 
(к. 1488-сап ыр). 

15. барасың. Ушул түрдө айтса да болот, маани контекстке каршы 
келбейт. Бирок, Ы. А. — барарсың. Сөздүн ал түрү контекстке алда 
канча тагыраак жооп берет, анын үстүнө ыр сабындагы ыргактын тала-
бы да алда-канча жакшырат. Ошон үчүн эки үлгүнүн дурусураак дел-
гени текстте берилди. 

16. аласың. Жогорку түшүндүрмөнү кара. Бул жерде так ошонун 
өзү, жалгыз айырмасы Ы. А. — аларсыз. Бирок мурдагы ыр сабындагы 
сөз «барарсың» болуп тургандыктан бул жерде деле ага уйкаштыгы 
жактан да, форма жактан да жакын — окшош үлгүсү калтырылды. 

17. өлдим. Сөз «өлдүм» катары окулат, бирок контекстке туура 
келүүчү үлгүсү — өлдү. Кыясы катчы ката жазып алган. Сөз Ы. А. — 
өлдө. Бул жазылышты — өлдү деп окуу жөндүү. 

18. өлдим. 

1540—1568 

1. коркбайсыңбы. 
2. күчим. 
3. ушында. Сөздү «ушунда» — деп окуу туура болор эле, бирок 

контекстке «ошондо» делиш тагыраак туура келет. Кыясы катчы түпкү 
айырмасына анча маани бербей, же көңүл бурбай «ушунда» түрүндө 
жазып койгон өңдөнөт. Деги эле С. С. «ошо», «ошондо» деген сыяктуу 
сөздөрдү дайым «ушы», «ушында» түрүндө жаза берет экен. Сөздүн бул 
жердеги үлгүсү Ы. А. — ошондо. 

4. дагырга. Аяр кыздын аты 1447-ыр сабында Кубангер (Кууангар) 
делген эле. Бул жерде катчыдан ката кеткен дешке негиз жок. Сөз 
Ы. А. до да «дагырга» делип жазылган (264-бет). Анын үстүнө мын-
дан наркы тексттерде да бул адам аты «Дагар» катары аталат. Ушу-
ларды эске ала сөз контекст боюнча бир эле адам жөнүндө бара жатса 
да эки аталыш бир үлгүгө салынбай экөө тең тексттерде кандай жазыл-
са ошол түрдө калтырылды. 

5. көзиң. 
6. озиң. Сөздүн уңгусун катчы кээде «оз» (озинде, озинен ж. б.), 

кээде «өз» (өзи, өзим ж. б.) түрлөрүндө жаза берет. 
7. тушириб. 
8. создин. 
9. соңына. 
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10. оңына. 
11. үчкүриб. 
12. чубыртыб. 
13. отибдир. 
14. баурына. 
15. өсип. 
16. жүзим. 
17. алмаруд. 
18. урта. 

1569—1598 

1. турыбдыр. Сөз туруптур—деп окулат. Ушул эле сөздүн өзүн 
катчы мурда «турыбтыр» түрүндө жазган эле (к. 1316-сап ыр). Мындан 
нары сөздөрдөгү ушул түрдөгү айырмачылык менен жазылган учурлар 
эскертүүсүз эле туура үлгүдө берилет. Анткени андай уңгуга уланган 
мүчөдөгү тыбыштын каткалаң, же жумшак үнсүз болуусунан сөздүн 
мааниси өзгөрбөйт. 

2. онерине. 
3. кудирети. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтылышы да 

мүмкүн. 
4. көштү. 
5. көргендин. 
6. көни. Мурда сөздүн ушул үлгүдө жазылышы контексттин тала-

бына ылайык «күнү» катары окулган эле (к. 133-сап ыр). Бул жерде 
андай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — көөнү. Жа-
зылган сөз формасы боюнча да ушул түрдө окууга туура келет. 

7. тойынган. 
8. накуш. 
9. койылган. 
10. үстин. 
11. зумурад. 
12. кара. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

үлгү — караса. Кыясы катчы ката кетирген. Ы. А. — караса (285-6.). 
13. жумылат. 
14. болме. 
15. толды. 
16. бөлек. 

1599—1629 

1. маэ маэ. Сөздүн мааниси так эмес. Контексти эске алганда бул 
жазылгандарды эки түрдүү түшүнүүгө болот: 1) жем, чөп, туз берген 
учурларда төөнү чакыруу үчүн «ме»—дегенди билдирүүчү сырдык сөз 
түрүндөгү ма-ма, же «маг-маг» катары айтылуучу сөздөр; 2) аяр кыз-
дын өзү сыйкырлап алып багып жүргөн адам-төөлөрдү чакыруудагы, 
же башка маанидеги магикалык күчкө ээ атайын формула-сөздөр. 
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Эки бөлөк жайгаштырылып, ар биринии аягына илеп белгиси коюлуп 
жазылган бул сөздөр эки катчыда тең «маэ! маэ!» түрүндө. Малды ча-
кырууну билдирүүчү сөздөр болсо «ма-ма», же «маг-маг» түрүндө болот 
эле. Эки катчы тең «маэ» — деп жазып жатканына караганда манасчы 
сөздү мааниси аяр кызга гана белгилүү болгон өзгөчө сөз катары ушул, 
же ушуга жакын угулушта айтышы мүмкүн деген ой менен сөздөр 
текстте катчылар жазган үлгүдө калтырылды. 

2. дауш. Сөздү «доош» түрүндө, «добуш» катары да окууга болот. 
Андан маани өзгөрбейт, бирок ыр тутумундагы ушул жерде «доош» 
делиш ийкемдүүрөөк. 

3. бар. Катчы сөздү чала жазып, ката кетирген. Контекст боюнча 
туура келүүчү сөз — баары. Сөз Ы. А. — бары деп жазылган. 

4. көргендей. 
5. оте. 
6. өткени. 
7. окыб. 
8. тузды. 
9. ушылардын. Сөз «ушулардын» катары ©кулат. Бирок бул жерде 

контекст боюнча «ошолордун» делиш тагыраак. С. С. адатта «о» менен 
жазылуучу ушул түрдөгү сөздөрдү «у» аркылуу жаза берет. Сөз 
Ы. А. — ошолордон делип жазылган. Аны «ошолордун» — деп окуса 
болот. Ушуларды эске ала бул жерде сөз «ошолордун» делип кетирилди. 

10. биреуи. Сөздү «бирөө» катары окууга болот. Ушул эле маани-
деги сөздү катчы мурда «биреу» (834-сап ыр) түрүндө жазган эле. 
Ошондой эле сөздүн уңгусун катчы «биреун» түрүндө жазуулары да 
кезигет (к. 820-сап ыр). 

11. көрзүлерин. 
12. көлеген. Сөздү формалык жакындыгына карап «көөлөгөн» деп 

окууга болбойт, анткени андай маани контекстке туура келбейт. Кон-
текстке туура келүүчү буга жакын сөз — күүлөгөн. 

13. көчтүлерни. 
14. көтерген. 
15. энди. Сөз ушул эле мааниде жогорку ыр сабында «эми» — де-

лип жазылган эле. 
16. тагарак. Топоним өзүнчө экени, же дагалак дегенди катчылар 

(эки катчыда тең сөз «тагарак» түрүндө) ушул формада жазып койгону 
белгисиз. Сөз кол жазмалардагы түрдө калтырылды. 

17. жолына. 
18. аңдауга. 

1630—1558 

1. туе. 
2. жүзге. Оозеки сүйлөөдө еөз ушул түрдө да айтыла берет. 

3. толганда. 
4. кумоз. Сөздүн мааниси белгисиз. Контекстке караганда сөз Кыр-

муз шаа жөнүндө бара жатат. Бул адам атын катчы буга чейин «Кор-
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муз» (437-еап ыр), «Курмуз» (280-сап ыр), «Курмус» (944-сап ыр), 
«Курмаш» (678-сап ыр) түрлөрундө жазган эле. Бул жерде сөз башка 
адам жөнүнде эмес, анткени жеке эле жалпы контексттен башка да 
сөздүн «өзү ушул ыр сабында Ы. А. — «Курмуз». Демек сөз «Кырмуз» 
жөнүндө экенинде күмөн жок. Кыясы өзүнө тааныш болбогон сөздү 
жаш катчы кандай жазарды билбей, анын үстүнө мурда кандай түрдө 
жазганын эсинде кармап кала албай ар түрдүү жазса керек. Балким 
сөздүн оозеки айтылышынын угулушу кандайдыр айырмаланып, же 
даана айтылбагандыктын таасири болушу да ыктымал. 

5. көнүне. Оозеки айтылууда «көөнүне» түрүндө айтыла бериши 
мүмкүн. 

6. буркыраб. 
7. чуркыраб. 
8. отызда. 
9. окшайт. 
10. болсын. 
11. катын бизди мал кылды. С. С. кол жазмасында ушул ыр сабы-

нан кийин окуя үзүлүп, жазылбай калып калган ыр саптары бар экени 
даана байкалат. Ы. А. кол жазмасына караганда жазылбай калган ыр 
саптары экөө. «КайраТы жок дал кылды, Мал кылганда төө кылды» 
(287-бет). Андан нары эки катчы жазган ыр саптары бири-бирине то-
лук туура келет. С. С. калтырып кеткен (жаңылыштыктан, же шашып 
жазууда үлгүрө албай калгандыктан) эки сап ырдын Ы. А. үлгүлөрү 
контекстке толук туура келет. Ошон үчүн ал саптар негизги тексттерге 
кошулуп берилди. 

12. жуе. 

1559—1687 
1. бо. Сөздү «боо», же «бу», же «буга» катары окууга болот. Түпкү 

маанисинде чоң айырма жок. Сөздү манасчы өзү «боо» түрүндө айтышы 
толук ыктымал. Анткени оозеки сүйлөөдө, айрыкча ыр тутумундагы 
ушул жерде «боо» делиш башка үлгүлөргө караганда ыңгайлуураак 
жана ийкемдүү. Жалпы эле оозеки сүйлөөдө «боо» көбүрөөк пайдала-
нылат. Сөздүн туура формасы «буга». Ошон үчүн текстте «буга» түрүн-
дө берилди. 

2. көргенин. 
3. үши. 
4. көргендер. 
5. жолдазо. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. бул сөз «жолдошо» 

делип жазылган. Аны «жолдошу» — деп окуута болот. Бирок контекст 
боюнча Кошойдун беш жолдошу ким экени белгисиз. Ал сапарга жал-
гыз келген. Балким анын колдоочулары — деген мааниде айтылышы 
мүмкүн. Бирок Кошойдун да, башка каармандардын беш колдоочусу — 
жолдошу жөнүндөгү маалымат биз билгенден эпостун сюжетинин эч 
жеринде жолукпайт. Кыргыздар арасындагы түшүнүктөрдө да андай 
ишеним бизге белгисиз. 

6. ат-тоны. 
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1688—1717 

1. күтөн. 
2. түтин. 
3. түтинди. 
4. томенден. 
5. өлтирсең. 
6. токтаталбай. Оозеки сүйлөөдө «токтоталбай» түрүндө да айты-

ла берет. 
7. тортеун. 
8. көргени. 
9. орын. 

1718—1746 

1. жумышды. 
2. тунышды. 
3. көнин. 
4. короган. Сөздү «коруган» деп окууга болот. Андай маани кон-

текстке негизинен каршы келбейт. Бирок Ь1. А. — коройгон. Мындай 
маани да контекстке туура келет. Түпкү негизи бир эле маңызды туюн-
туп турганын эске ала так жазылып турган үлгү алынды. 

5. кошыб. 
6. дөтөр. Оозеки сүйлөөдө «дүтөр» түрүндө айтылышы мүмкүн. Сөз-

дүн туура үлгүсү — дүтөр, бирок эл арасында жана кыргыз тилинин 
өзгөчөлүгүнө ылайык оозеки сүйлөөдө кандай айтылары эске алына 
«дутар» түрүндө кетирилди. Сөздүн ушул түрдө айтылганына кпйинки 
ыр сабындагы ага уйкашкан сөз «бүтөр» да күбө өтүп турат. 

7. бутер. 
8. дөбеге. 
9. экеүн. 
10. онерди. 
11. төгереги. 
12. кочак. 
13. даулдаган. 

1747—1776 

1. даушынан. 
2. созылган. 
3. дуние. 
4. жузи. 
5. күңгүреди. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылат. 
6. ошанда. 
7. көймели. 
8. сүйреген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылат. 
9. көринбей. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
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10. жүгүрүшиб. 
11. алтау. 
12. жетеу. 
13. жылаунан. Сөздү «жылоонон» — деп да, «жылоодон» — деп да 

окууга болот. Туура формасы «жылоодон», бирок оозеки сүйлөөдө «жы-
лоонон» — делип да айтыла берет. 

14. ачыб. Стилдик мүчүлүштүк кеткен. Контекст боюнча сөздүн 
туура формасы — ачты. Кыясы мүчүлүштүк манасчыдан кеткен өңдө-
нөт, анткени Ы. А. да «ачыб» түрүндө жазган. 

15. аузын. 
16. аузы. 
17. аузына. 
18. ошалар. 
19. согуныб. 
20. жылаулаб. 
21. жөңгүди. 
22. оңдырчы. 
23. кошайбы. 
24. оңай олтаң. 
25. ойлабагын. 

1777—1809 

1. арбайтып. Сөздүн мааниси контекстке каршы келбейт, бирок ал 
с©з мурдагы ыр сабында бар. Ы. А. бул сөз «тарбайтып» делип так, 
даана жазылган. Кыясы С. С. жаңылыштык кетирген өңдөнөт. «Тар-
байтып» делген үлгү контекстке толук туура келет. 

2. тореден. 
3. тобадан. Сөздү «тободон» деп окууга болбойт, анткени андай 

маани контекстке туура келбейт. Туура келүүчү сөз — төбөдөн. Сөз 
Ы. А. «төбөдөн» делип так жана туура жазылган. 

4. көндөн. Сөздүн мааниси так эмес. Жазылганды «күндөн», же 
«күндүн» деп окууга болот. Бирок эки учурда тең ыр сабындагы маани 
так ачылбайт. Сөз Ы. А. — «күндөн» делип даана жазылган. Ошого ка-
рабастан бул маанини алуу кыйын. Анткени анда ыр сабы бүтүн «Күн-
дөн көзү көрүнбөй» — делип окулат. Бирок, баары бир кимдин күндөн 
көзү көрүнбөй калды?, эмне себептен, эгер Кошойдун көзү көрүнбөсө 
эмне үчүн? ж. б. белгисиз. Контекст боюнча да ылайыктуу сөз табыл-

байт. Жөндүү жооп табылбагандыктан текстте Ы. А. жазуусунда даана 
берилип турган «күндөн» деген сөз калтырылды. 

5. кошой. Ушул ыр сабынан кийинки келген 4 сап ыр барактагы 
ыр саптарынын эки колонкасынын арасындагы ачыкка төмөнтөн жогору 
карай жазылган. Аларды кийин киргизилген кошумча дешке негиз жок. 
Анткени колтамга катчынын өзүнүкү, сыя да башка тексттер жазылган 
сыяга окшош. Кыясы катчы үлгүрбөй калып таштап кетип, кийин 
тактоо ирээтинде киргизген өңдөнөт. Ы. А. ал саптар өз ордунда, башка 
ыр саптары катары эле жазылган. 
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6. зембирек. Ы. А. — зембирек. 
7. каро жарак. 

1810—1839 

1. арба. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
2. жүги. 
3. күрзүлерин. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. 
4. мойны. 
5. көрмеке. 
6. дуйненин. 
7. кеби. 
8. оттар. 
9. чөби. 

1840—1863 

1. сеир. 
2. күчүнен. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылат. 
3. өлтирдим. 
4. ойлаба. 
5. ойнаба. 
6. колынын. 
7. как. Сөз зки жолу жазылган. Контекст боюнча андай кайталоо-

нун зарылдыгы жок. Кыясы катчы жаңылыштык кетирген. Сөз Ы. А. 
бир эле жолу — как. 

8. өлгени. 
9. кобшутыб. 
10. коңтарыб. 

1864—1889 

1. ыргып. Эгер сөздү ушул түрүндө калтырганда стилдик мүчүлүш-
түк пайда болуп, контексттин так ачылышына тоскоол болот. Сөз 
Ы. А. — ыргыды. Бул үлгү алда канча тагыраак жана аны кабыл ал-
ганда стилдик так эместик жоголот. Кыясы С. С. ката жазып алган. 

2. жүзи. 
3. көрингендин. 
4. жалгандан. Ушул ыр сабынан кийин удаа келген эки сап ыр ба-

рактын сол жагындагы ачыкка төмөндөн өйдө карай жазылган. Аларды 
кийин башка бирөө киргизген кошумча дешке негиз жок. Анткени кол 
тамга катчынын өзүнүкү, сыя да негизги тексттерди жазган сыя менен 
өңдөш. Ал эки сап ыр жалпы контекстке толук туура келет. Ыр саптары 
Ы. А. жазган тексттерде башка тексттердин катарында эч айырмачылык 
жок жазылган. 

5. иерлери. 
6. курмузка. 
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7. койыбдыр. 
8. сойыбдыр. 
9. иесн. 

1890—1919 

1. кошды. 
2. озиңе. 
3. созиме. 
4. мурынтадан. 
5. көрдин. 
6. озиңден. 
7. уулының. 
8. шаймердан. 
9. жолда. 
10. курмыз. Бул адам атын катчы буга чейин «Курмус», «Курмуз», 

«Курмош» түрлөрүндө жазган эле. Кыясы жаш катчы өзүнө тааныш 
болбогон адам атын оозеки учурда даасын уга албай, анын үстүнө сөз-
дү кандай транскрипциялоонун туура ыгын — үлгүсүн таба албай ушул 
түрдө аракеттенсе керек. Ы. А. андай абал көп байкалбайт. Ал катчы 
бир сөздү бир нече түрдүү жазуусу мүмкүн, бирок улам бара-бара бир 
үлгүгө токтолуп, андан нары көбүнчө ошол түрдө жаза баштайт. 

11. ойыңа. 
12. билмекке. Ушул ыр сабынан кийинки удаа келүүчү эки сап ыр 

барактын он жагындагы ачыкка төмөндөн жогору карай жазып кирги-
зилип, саптар кайсыл жерге туура келери атайын белги менен көрсө-
түлгөн. Ыр саптарын кийин киргизилген кошумча дешке болбойт, кол 
жазмага, сыянын өңүнө караганда катчы өзү эле тексттерди жазуунун 
учурунда тактоо максатындагы аракет менен иштеген. Ал ыр саптары 
Ы. А. жазган тексттерде башка ыр саптарынын катарында эле өз ордун-
да берилген. 

Катчы С. С. өзү жазган тексттерге мындай тактоолорду көп кир-
гизгени байкалат. Буга караганда али мектеп окуучусу болгон тажрый-
басы аз катчы жазуу учурунда үлгүрбөй калып айрым ыр саптарын 
калтырып кетип, ал калып калган ыр саптарын кийинчерээк Ы. А. жаз-
ган текстке салыштыруу аркылуу тактоолор киргизген өңдөнөт. 

1920—1948 

1. катарлы. 
2. көриндиң. 
3. көзиме. 
4. кошдым. 
5. бойымды. 
6. кокысдан. 
7. бузылыб. 
8. ойыңдан. 
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9. курмызга. 
10. үлү. 
11. тирүбиз. 
12. мүшкил. 
13. түшкен. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет 

14. олимден. к 

15. аулия. 
16. кереүге. 

1949—1979 

1. капир. 
2. түрли. 
3. дуниеде. 
4. курмат. Сөздү «урмат» деп окуу жөндүү. Андай маани контекст-

тУУРа келбеит. Ы. А. - кызмат, контекстке ушул Ы. А. жазган маани 
толук туура келет. Кыясы С. С. кандайдыр себеп менен жаңылышып 
•Оашка сөз жазып алган. Балким жаңылыш угушу да ыктымал 

5. койыб. 
6. көңүлиме. 
7. түшиб. 
8. мусулмандан. Сөздүн уңгусун катчы буга чейин дайым «бусул-

ман» түрүндө жазып келген эле. 
9. өлтүрди. Катчы сөздүн уңгусун буга чейин «олтир», же «өлтио» 

түрүндө жазып келген эле. 
10. мунын. 

1980—2005 

1. тун. 
2. койдым. 
3. жолыккан. 
4. колына. 
5. койыб. 
6. көңүлиме. 

2006—2031 

1. көңгүлгө. Ы. А. — күңүлгө. 
2. кожадан. 
3. көңили. Сөздү көңүлү деп окуу туура. Контекстке да мааниси 

туура келет. Бирок ыр сабындагы ыргыктын шыдыр кетиши үчүн «көө-
нү» делген буга маанилеш сөздүн келиши туура эле. Ы. А. — күңүле. 
Аны да кеңүлү деп окуу туура. Кыязы сез «көңүлү» түрүнде эле ай-

тылган өңдөнет. 
4. сөгилди. 
5. төгилди. 
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6. кожанын. 
7. көзден. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул үлгүдө айтылышы да мүмкүн. 
8. үчүн. Сөз ушул түрдө толук туура жазылган. Мурда бул сөздү 

катчы адатта «үчин» түрүндө жазчу. 
9. үчин. Сөз жогорку эле ыр сабында «үчүн» түрүндө жазылган 

эле. 
10. сүегимди. 
11. мойынга. 
12. сулысы. Сөздүн жазылышын «сулиси» катары да окууга болот. 

Буга чейин катчы жазган тексттерде «сулы» деген сөз жолугуп (к. 1429-
сап), ал контексттеги маанисине карай «сулуу» — деп окулган эле. Бул 
жердеги жазылганды сырткы жакындыгы боюнча «сулуусу» деп окуса 
болмок, бирок андай маани контекстке туура келбейт. Туура келүүчү 
сөз — зоолусу. Кыясы жаш катчы сөздү анча так транскрипциялай 
алган эмес өңдөнөт. Сөз Ы. А.— соолысы. Бул жазылыш сөздүн туура 
формасы «зоолу» (зоолусу) экенин айгинелеп турат. 

13. будачаңдын. Бул адам атын катчы мурда «будаңшаң» (к. 682-
сап) түрүндө жазган эле. Бул жерде сөз ошол эле адам жөнүндө. Сөздү 
Ы. А. будаңчаңдын — деп жазган. 

14. бузыб. 

2032—2055 

1. келет — деп. С. Сооронбаевдин кол жазмасында ушул ыр сабы-
нан кийин «өлтүрүп койгун баласын, Жазайыңды берет — деп» —деген 
эки сап ыр жазылып, бирок алар сызылып салынган. Сызууну катчы 
өзү эле иштеген өңдөнөт. Анткени бул эки сап катар эмес, ар бири өзүн-
чө, өз ордунда кийинки саптарда бар. Анын үстүнө эгер бул эки сапты 
ушул түрдө калтырса тексттердин ирээти, сюжеттин туура өнүгүшү бу-
зулуп, окуяны туура түшүнүүгө тоскоолдук болмок. Ы. А. жазгантекст-
терде бул жерде ал эки сап ыр жок, кийинки өз өз орундарында С. С. 
сыяктуу эле түрдө берилген. Ушуларды эске алганда С. С. жазуу учу-
рунда жаңылыштык кетирип, аны өзү оңдогон. Ошон үчүн ал катчы 
сызып салган эки сап ыр негизги тексттерде берилген жок. 

2. койгын. 
3. олтирбесең. Сөздүн уңгусун катчы жогорку эле ыр сабында «өл-

тир» (өлтириб) түрүндө жазган эле. 
4. өкөнчке. 
5. тубине. 
6. колда. 
7. шаригатды. 
8. болдым. 

2056—2079 

1. мунда. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтыла берет. 
2. келдим. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт. 
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Туура келүүчү сөз — келди». Ы. А. — бул сөз «келди» — деп так жазган. 
Кыясы С. С. ката жазып алган. 

3. жолыкды. — Ушул ыр сабынан кийинки эки сап ыр барактагы 
эки катар жазылган ыр саптарынын арасындагы ачыкка ылдыйтан жо-
гору карай бири-бирине улай жазылган. Кол тамга катчынын өзүнүкү. 
Кыясы жазуу процессинде калып калган ыр саптары такталып, өз орду-
на коюлган. Тактоо бул кол жазманы Ы. А. жазган тексттер менен 
салыштыруу жолу менен, же катчы өзү үлгүрбөй таштап кеткен ыр сап-
тарын, экинчи катчыдан карап толуктоо түрүндө болушу мүмкүн. А 
балким манасчы өзү катчылар жазганды окутуп угуп, тактоолор, өзгөр-
түүлөр киргизүү түрүндө болушу да мүмкүн. 

4. өнер. 
5. атам тосоң бо до бек. Ыр сабы «Атам Тосоң бу да бек» —- делип 

окулат. Сап эмне үчүндүр сызылып салынган. Бирок ыр сабынын баш 
жагына да, аягына да «туры» (туура) делген жазуу жазылган. Жазуу-
нун маанисин ыр сабы сызылбасын, калсын — деп түшүнүүгө болот. 
Анткени эгер бул ыр сабы жок болсо кийинки ыр саптары түшүнүксүз 
болуп, окуя үзүлүп калат. Ы. А. ыр сабы ушул эле ордунда, башка сап-
тардан айырмаланбай жазылган. Тексти эки катчыда бири-бирине толук 
туура келет, б. а. Ы. А. — «атам тосоң бо до бек». 

4. ораңгу. Бул адам атын катчы мурда «ораңгы» (к. 278-сап ыр) 
түрүндө жазган эле. 

5. ораңгу деген та энем. Ыр сабын «Ороңгу деген таенем» — деп 
окууга болот. Ы. А. — «Ороңго деген тая энем». Чыгарманын сюжетин-
деги окуяларда бири-бирине туура келбеген карама-каршылык орун 
алган: 1446-ыр сабында азыркы сүйлөп жаткан кыз Ороңгунун сиңдиси 
делет. Бул ыр сабында ал өзү Ороңгу менин таянем деп жатат. Сагым-
байдын вариантында мындай орой туура келбестиктар, анча учуроочу 
эмес эле. Бирок жалпы алганда оозеки айтылган чыгармаларда сан-
дардын айырмалуу айтылыштары, айрым ушул сыяктуу өмүр баяндык 
ж. б. маалыматтардагы так эместиктер боло берүүчү адаттагы көрүнүш. 

6. окыдым. 
7. алданы. Сөздүн уңгусун катчы адатта «але», «алле» ж. б. түр-

лөрдө жазчу эле. Бул жерде ушул түрдө так жана туура жазган. 
8. чокындым. 
9. токындым. 
10. үчке. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтыла берет. 
11. ойнадым. 

2080—2109 

1. ойладым. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда 1495-
сап ырда «ойлодым» түрүндө жазган эле. 

2. төртүме. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
3. бар. Катчы мурдагы сөз менен чаташтырып, ката жазып алган, 

контекст боюнча туура келүүчү сөз — «кабар». Сөз Ы. А . — « к а -
бар». 
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4. онербоз. Сөздү ушул эле мааниде мурда 291-сап ырда катчы 
«онербуз» — түрүндө жазган эле. 

5. уулына. Сөз «уулуна» — делип окулуу жөндүү. Бирок андай маа-
ни контекстке туура келбейт, туура келүүчү форма — уулунан. Ы. А.— 
уулынан. Ал жазылыш «уулунан» делип окулат. Кыясы С. С. ката жа-
зып алган. 

6. кулынан. 
7. түрк. Ушул сөздөн кийин «уулына» — деген сөз жазылып, бирок 

ал сызылып салынып, улай «кыргыздан» деген сөз жазылган. Контекст 
боюнча бул жерде «кыргыздан» делиш туура. Сөздү сызып салган да, 
башка сөз жазган да катчынын өзү өндөнөт. Анткени жазылган сөздөгү 
кол тамга аныкы. Ы. А. — сызылган сөз жок, ыр сабындагы башка сөз-
дөр С. С. жазганга туура келет. Кыясы катчы жазууда жаңылып алып, 
аны өзү оңдогон. 

8. кобым. 
9. онериңе. 
10. олчеб. 
11. озиме. 
12. көнди. Сөздү — «көндү» — деп окуса болот. Бирок андай маани 

контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — көрүндү. Ы. А. бул сөздү 
«көрүндө» — деп жазган. Анын жазганын «көрүндү» деп окууга болот. 
Кыясы С. С. жазууда ката кетирген. 

13. онерим. 

2110—2137 

1. бойыңа. 
2. токай. 
3. корган. 
4. бузылган. 
5. чолак. 
6. тоны. 
7. барым. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

буга жакын сөз — жарым. Сөздү Ы. А. да — жарым — деп жазган. 
Кыясы С. С. ката жазып алса керек. 

8. бөрки. 

2138—2166 

1. көрки. 
2. каума. 
3. сүйлегин. 
4. ауба. 
5. онери. 
6. өзиң. 
7. кошай. Сөз «Кошой» делип окулат. Андай маани контекстке не-

гизинен каршы да келбейт. Бирок ушул сөздүн өз ордунда экени күдүк 
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туудурат. Анткени, сүйлөп жаткан адам Кошойдун аялы Дагар-аяр. 
Ал мурда Кошойго карата «Кошой»—деп кайрылышы табыгый иш эле, 
ал эми ннке кыйылып, Кошойго аял болгондон кийин ал өз эринин атын 
атап тике кайрылышы элдик салттын түшүнүгүнө туура келбей турган 
жорук. Ошон үчүн бул жерде мааниси боюнча да, башка көтөргөн жүк-
төрү боюнча да контекстке толук туура келе турган башка сөз болушу 
мүмкүн. Ы. А. жазган текстте бул жерде «кош бар» — делип жазылган 
(299-6.). Бул үлгү С. С. жазган сөзгө караганда контекстке толук туура 
келет. Жогоркулар эске алына сөз даана, так жазылып турса да С. С. 
жазган үлгү ката деп эсептелип, текстке Ы. А. жазган үлгү берилди. 

8. суйледи. 

2167—2199 

1. көңилим. 
2. болбас. 
3. муна. 
4. болгын. 
5. ойды. 
6. жоло. Катчы ушул маанидеги сөздү мурда дээрлик «жолы» тү-

рүндө жазчу эле (к. 832-сап ж. б.). 
7. суусынын. 
8. журбес. 
9. жолундо. 
10. көрсүси. Сөздүн уңгусун катчы буга чейин көбүнчө «көрси» 

түрүндө жазып келген эле (к. 441-сап ж. б.), ал эми сөздүн ушул эле 
маанидеги үлгүсүн 363-сап ырда «көрсиси» — деп жазган болчу. 

11. колымда. 
12. жонында. 
13. журбестей. 
14. токайдан. 

2200—2227 

1. тауш. Сөздү «табыш», же «добуш» катары окууга болот. Экөө 
тең негизинен контекстке каршы келбейт. Ы. А. — «довыш». Бул жазы-
лышты «добуш» катары окуу жөндүү. Текстте «добуш» түрү берилди. 

2. таушын. Ы. А. — довышын. 
3. устинде. 
4. кыстаб. Сөздүн туура үлгүсү «кыстарып» болуш керек эле. Сөз-

дү Ы. А. да «кыстаб» түрүндө жазган. Буга караганда манасчы өзү эле 
ушул үлгүдө айткан өңдөнөт. Сөз оозеки сүйлөөдө, айрыкча ыр тутумун-
да «кыстап» түрүндө да айтыла берет. 

5. мойнына. 
6. ботды. 
7. алган. Ушул сөздүн ордуна мурда «курытды» деген сөз жазылып, 

бирок ал сөз сызылып салынып, үстү жагына ушул «алган» — деген сөз 
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жазылган. «Алган» контекстке толук туура келет. Тескерисинче «ку-
рутту» дегенде контекстке маани туура келбей калмак. Ы. А. бул жерде 
«алган» деген сөз даана жазылган, башка белги жок. 

8. бутын. Сөздүн уңгусун катчы жогорку эле ыр сабында «бот» 
(ботды) түрүндө жазган эле. 

9. чоңдыгы. 
2228—2257 

1. көңдей. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
2. босозын. Сөздүн мааниси белгисиз. Аны сырткы формасынын 

жакындыгына карап «босозун»—деп окууга болбойт, анткени андай 
маани контекстке туура келбейт. Сөз Ы. А. — «бовсон». Бул жазылышты 
«боосун» катары окууга болот. Андай маани контекстке туура келет. 
Кыясы катчы С. С. жазууда ката кетирген өңдөнөт. 

Кол жазманын ушул 315-бетинин сол жагындагы ачык жерге ким-
днр бирөө азыркы колдонулган графика менен «Кошойдун Билерикти 
бошотушу» деп жазган. Жазуу ыр саптарынын кайсыл жерине коюлары 
көрсөтүлгөн эмес. Буга караганда кол жазманы окуган адам өзү үчүн 
гана белги катары жазса керек. Жазууну ким жазганы белгисиз. Текст-
терге тиешеси жок, кийин киргизилген кийлигишүү катары негизги 
тексттерге киргизилген жок. 

3. мойынына. Сөздү «мойнына» катары кабыл алып, «мойнуна» — 
деп окууга болор эле. Бирок бул жердеги ырдын ыргагы үчүн «моюну-
на» делиши максатка ылайыктуу. Антпесе ыр сабындагы муундун саны 
жетпей калат. Натыйжада ыргак бузулат. Ошон үчүн «мойнына» — дел-
ген жазылышты «мойынына» катары кабыл алып, «моюнуна» — деп 
окууну туура көрдүк. 

4. жөгенин. 
5. оттаб. 
6. окыс. Сөз «окус» катары окулат, бирок сөздүн туура формасы — 

кокус. Оозеки сүйлөөдө, ыр тутумунда «окус» катары айтыла берет. 
7. олсем. 
8. кементейин. 
9. кий деди. Сөздөрдүн мааниси контекстке туура келбейт. Ы. А. — 

кийди энди. Бул түрдө айтылышы мүмкүн. Бирок чынында туурасы — 
«кийди эми» деген үлгү эле. Анткени ушул ыр сабынан мурдагы сап 
«минди эми» делип, ал эми кийинки сап «кирди эми» делип аяктайт. 
Ырдын мындай курулушу кеңири белгилүү ыктардан. Мындай ыр сап-
тарындагы уйкаштыкты кайталанган сөздөр эмес, алардан мурда турган 
сөздөр (бул ыр саптарында — «минди», «кийди», «кирди») түзүп туру-
шат. Ошентсе да эки катчыда тең жок сөздү негизги текстке киргизүүнү 
манасчынын айтканына кийлигишүү деп эсептеп, «кийди энди» делген 
үлгү калтырылды. Манасчы сөздү ушул түрдө айтышы да мүмкүн. Бал-
ким «эми» деген сөздү катчы «энди» кылып өзгөртүп жазуусу да толук: 
мүмкүн. Не болгон күндө да эки учурда тең маани өзгөрбөйт. 

10. күркиреб. 
11. дүркиреб. 
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2258—2289 

1. керкүреши. 
2. көндей. 
3. көрүниб. 
4. күлдей. Оозеки сүйлөөдө сөз кээде ушул түрдө айтылышы да 

мүмкүн. 
5. уздыгы. Жазылууну сырткы формасына карап «уздугу» — деп 

окуса болор эле. Бирок андай маани контекстке туура келбейт. Ы. А. — 
узундугу. Бул маани контекстке толук туура келет. Кыясы С. С. ката 
жазып алган. 

6. умтылыб. 
7. коркбастан. 
8. чөйчектей. 
9. тойгамдай. Сөздүн мааниси белгисиз, жазылышты сырткы жа-

кындыгына карап «тойгондой» — деп окууга болор эле. Бирок, андай 
маани контекстке туура келбейт. Ы. А. «көрсө» деген бул сөздөн мурда 
келүүчү сөздү саптын үстүнө жазып, ал эми бул сөздүн жазылышына 
оңдоо киргизгендиктен эмне деп жазылган сөз экендигин ишенимдүү 
түрдө так айтуу кыйын, «тойгондой» — деп боолголоого болот (301-бет). 
Контекст боюнча бул жерге мааниси боюнча туура келүүчү сөз — тай-
манбай. Бирок буга жазылышы боюнча эки катчыдагы сөздөрдүн экөө 
тең жакын келбейт. Ошого карабастан негизги текстке контекстке туура 
келүүчү сөз — тайманбай берилди. 

10. чокыб. 
11. жутыб. 
12. койгандай. 
13. ушыны. 
14. баяулардын. Ы. А. — баякылардын. 
15. сурет. 
16. аллелаб. 
17. мойындагы. 
18. бутунын. 

2290—2309 

1. тотгын. 
2. түңил. 
3. чочынды. Сөздү контекстке карата «чочунду» эмес, «чоочунду» — 

деп окуу жөндүү. 
4. сойыңар. 
5. сойдык. 
6. койыңар. 
7. болыңар. 
2310—2346 
1. мойнуна. Ушул ыр сабынан кийин кол жазманын 318-бетинин 
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башталышындагы 8 сап ыр катары менен чийилип салынган. Тактоо 
катчынын өзү тарабынан иштелген өңдөнөт. Ал чийилген саптар кийин 
өз ордунда айтылат. Ы. А. кол жазмасында чийилген саптар жок. Баш-
ка ыр саптары эки катчыда бири бирине туура келет. 

2. ойнын. Сөздү «ойнун» — деп окууга болор эле. Бирок андай 
маани контекстке так туура келбейт. Туура келүүчү сөз ыр сабындагы 
ыргактын талабын эске алганда «ойнуна». Сөздү Ы. А. — «ойнуно» 
түрүндө жазган. Ал жазылууну — «ойнуна» — деп окууга болот. 

3. өгенин. Кыясы катчы сөздү жазууда ката кетирген. Бул сөз Ы. А. 
«өлгөнөн» — делип жазылган. Аны «өлгөнүн» — деп окууга болот, сөз-
дүн мааниси контекстке толук туура келет. 

4. көрүсди. Контекст боюнча бул жерге туура келүүчү сөз — көрүш-
тү. Бирок ошол сөздү катчы ушул түрдө жазган деш кыйын. Кыясы 
катчы «ш» тамгасынын тиешелүү белгилерин койбой жаңылыштык ке-
тирген. Ы. А. — көрүшдө. Бул жазуу көрүштү — деп окулат. 

5. олди. 
6. денинен. Сөздүн мааниси контекстке анча каршы келбейт, ушул 

түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок сөз Ы. А. денеден» деп так жазыл-
ган. Ал үлгүнүн мааниси контекстке так жана толук туура келет. Ошон 
үчүн негизги текстте Ы. А. жазган үлгү берилди. 

7. болди. Жазылыш белгилери боюнча сөз «болды» катары окулуп, 
«болду» маанисинде кабыл алынышы керек эле. Мурда ошол түрдө иш-
телген болчу (к. 277-сап ыр ж. б.). Бирок «болду» делген маани бул 
жердеги контекстке туура келбейт. Туура келүүчү сөз «бөлдү». Жазы-
лышы боюнча бул үлгүгө Ы. А. жазганы алда канча жакын — «бөлдө». 
Муну «бөлдү» катары окууга мүмкүн. Кыясы С. С. сөздү жазууда кы-
бачы койбой калып ката кетирген. Эгер кыбачы коюлса ал жазган сөз 
«бөлди» болуп окулмак. А балким катчы «болду» деп манасчы айткан 
сөздү эле ушул түрдө транскрипциялаган болушу да толук ыктымал. 
Ушуну эске ала сөз катчынын катасы эмес, сөздү жазуудагы транскрип-
циясы катары кабыл алынды жана «болду» деген сөздөн айырмалоо 
үчүн «болди» делип окулду. 

8. күне. 
9. буйырды. 
10. дорганы. 
11. кесирли. 
12. олым. 
13. өлтирүчи. 
14. дорга. 
15. жетеуби. 

2347—2376 

1. койдырган. 
2. биек. 
3. соккан. 
4. туйык. 
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5. ошыны. Сөздү «ушуну», же «ошону» катары окууга болот, бул 
жерде «ошону» делгени тагыраак өңдөнөт. 

6. тубинде. 
7. озиңиз. 
8. созиңиз. 
9. ошалардыи. 
10. кудайны. 
11. экен. Ушул ыр сабынан кийинки эки ыр сабы С. С. жазган 

тексттерде жок. Ы. А. жазган тексттерде бар. Аларды алып салуу кон-
тексттеги маанинин так ачылышы, окуянын үзүлбөй өнүгүшү үчүн 
зыянын тийгизет. Демек, ал ыр саптары манасчы айткан улгүдө бар. 
Кыясы С. С. үлгүрбөй калып таштап кетсе керек. Балким бир эле ыр 
сабынын эки жолу кайталанышы анын жаңылышына себеп болгондур. 
«Бала көрүп бакырды» — деген ыр сабы эки жолу кайталанган. Ара-
сында башка ыр сабы турса да бул түрдө сөзмө сөз кайталануу Сагым-
байга мүнөздүү белги эмес эле. Ошентсе да ал эки сап ыр Ы. А. жа-
зылган үлгүдө берилди. Анткени контекстке каршы келбейт, тескери-
синче анын так ачылышы үчүн көмөк көрсөтүп турат. 

12. набнар. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. 
13. кыскач. 
14. кычкачдаб. Сөздүн уңгусун катчы эки сап ыр жогоруда «кыс-

кач» түрүндө жазган эле. 
15. узуб. Сөздү ушул эле мааниде катчы мурун 1351-сап ырда 

«узиб» түрүндө жазган болчу. 

2377—2404 

1. кыйнауга. 
2. ордого. Бул маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

сөз — ордогу. Ы. А. — ордогу. Ушул маани туура. 
3. турдыго. Сөз «турду го» — делип окулат жана негизинен кон^ 

текстке каршы келбейт. Бирок Ы. А. — чордодо. Бул жазылууну «шор-
доду» — деп окууга болот. Мындай маани контекстке толук туура келет 
жана жогорку ыр сабындагы «ордогу» — деген сөзгө уйкашуусу да 
так. Ошон үчүн экинчи катчынын жазууларындагы ушул үлгү кабыл 
алынды. 

4. коркба. 
5. доргалар. 
6. тозды. 
7. мойнындагы. 
8. золаны. Сөздүн мааниси анча так эмес. Ы. А. — «совлуно». Кон-

текст боюнча талап кылынган сөз — зоолуну. Кыясы катчылардын ар 
бири ушул сөздү өз билгендерине ылайык транскрипциялаган окшойт. 

9. колдагы. 
10. күндени. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылат. 
11. булкыб жулкыб. 
12. алганы. Сөздүн мааниси контекстке каршы келбейт, бирок ошол 
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сөз бир сап ырдаи кийин кайталанат экен. Мындай кайталоо Сагым-
байга мүнөздүү белги эмес. Адатта манасчы ушул түрдөгү жакын сөз-
дөрдүн биринин формасын өзгөртүп айтуу кеңири жолуккан салттык 
көрүнүш. Ошону эске алганда бул эки сөздүн бири «салганы» болуш 
керек эле. Контекст боюнча ушул сөздүн «салганы» катары айтылышы 
жөндүү экен. 

Ушул ыр сабынан кийинки катар келген эки сап ыр С. С. жок. 
Ы. А. ал саптар башка саптар катарында эле берилген. Алардын жок 
болушу тексттердеги мазмунга, окуянын үзүлбөй ирээти менен өнүгү-
шүнө зыянын тийгизет. Демек ал ыр саптарын жазуу учурунда С. С. 
калтырып кеткен. Ошон үчүн ал эки сап ыр Ы. А. алынып бе-
рилди. 

13. кармап. Ушул мааниде эле түшүнсө да болот, контекстке неги-
зинен каршы келбейт. Бирок Ы. А. — караб. Сөздүн бул формадагы 
мааниси контекстке алда канча тагыраак жооп берип турат. Кыясы 
С. С. сөздү жазууда ката кетирген. Негизги текстке Ы. А. жазган үлгү 
келтнрнлди. 

14. тиши сынып. Сөздөрдү ушул маанисинде кабыл алууга да бо-
лот, контекстке негизинен каршы келбейт, бирок тагыраак маани бере-
турган үлгү — киши сыны. Кыясы катчы сөздү жаңылыш угуп, /ке жа-
зууда ката кетирген өңдөнөт. 

15. тырнагы. Сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
16. өсибдир. 
17. тыралбал эр кошай. Биринчи сөздүн мааниси белгисиз, экин-

чиден бул түрүндө ыр сабында ыргак бузулуп, саптагы муун өлчөмү 
кемип, жалпы маани да белгисиз, сап башка ыр саптарынан кескин 
айырмаланып калган. Бул сап Ы. А. «тырабдал менен эр кошой». Бул 
түрүндө муун чени, ыргак өз ордуна келип, ыр сабы башкалардан: 
айырмаланбай, маани да жалпы контекстке туура келет. Кыясы С. С. 
өзүнө белгисиз сөздү кандай жазарды билбей буйдалып калып, натый-
жада сөздү да туура жаза албай, ага улай келген сөздү такыр эле кал-
тырып кетип жаңылган окшойт. 

18. тырнактарын. 
19. доргалардын. 

2405—2435 

1. тонаб. 
2. төртин. 
3. мусулман. Сөздү катчы буга чейин адатта «бусулман» түрүндө 

жазып келген эле. 
4. дорганын. 
5. ойнына. 
6. олерче. 
7. тортин. 
8. бошатыб. 
9. тортинин. 
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10. ордына. Сөздү катчы ушул эле мааниде 869-ыр сабында «ордо-
•на» түрүндө жазган болчу. 

11. зындандан. Маани так эмес. Контекст так ачылбай калган. Сөз 
Ы. А. — зындан. Бул маани контекстке толук туура келет. Кыясы С. С. 
жазууда ката кетирген. 

12. албарыб. Оозеки сүйлөөдө экм сөз бирге «алпарып» түрүндө 
-айтыла берет. 

13. саулы. 
14. орында. 
15. ози. 
16. ботер. 
17. үчеүнин. 

2436—2466 

1. төртинин. Сөздү ушул эле мааниде катчы 2419-сап ырда «торти-
/нин» түрүндө жазган болчу. 

2. бешеу. 
3. учеуни. 
4. түбүне. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтыла берет. 
5. турине. 
6. журсиң. 
7. койнында. 
8. мойнында. 

2467—2499 

1. бойында. Ушул ыр сабы менен Ы. А. жазган тексттердин кол 
жазмасы аяктайт. Мындан нары айрым күдүктөнүүлөр туудурган жер-
-лерди тактоо үчүн Ы. А. жазган тексттердин отузунчу жылдардын орто 
чендеринде жүзөгө ашырылган көчүрмөсүнүн латын графикасында 
жазылган үлгүлөрү пайдаланылат. Албетте көчүрмө түп нуска эмес. 

-Анын үстүнө ал көчүрмөлөрдө түп нускадагы жазылыш үлгүнүн так өзү 
көрсөтүлбөстөн көчүрмөчүнүн болжолдуу түрдөгү окугандары гана 
•берилген. Демек сөздүн туура жазылыш, же жазылбоо маселелеринде 
ишенимдүү документтик милдетти аткара албайт. Ошентсе да күдүк 
туудурган учурлар боюнча ой айтууда белгилүү даражада таяныч бо-
.лушу мүмкүн. 

2. көңүлине. 
3. сози. 
4. уксын. : 
5. тутсын. 
6. суйлеб. 
7. үйге. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
8. кайын энеси. Сөздүн туура формасы ушул түрдө, бирок оозеки 

•сүйлөөдө болсун, жазууда болсун көбүнчө эки сөз бирге — «кайнене» 
түрүндө колдонулат. 
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9. тонын. 
2500—2526 

1. какиртектен. 
2. койгансоң. 
3. ауб. 
4. илиге. Сөздүн мааниси түшүнүксүз Ы. А. көчүрмөсүндө (көчүр-

мө латын тамгасында, машинкага басылган. Кыясы редакциялоо мак-
сатында окулган үлгү. Анткени ар бир бетинде Ө. Жакишев, К. Соорон-
баев, К. Маликовдун колу коюлган 87-6.) «экиге». Контекст боюнча бул 
жерге туура келүүчү сөз — «экиге». Кыясы С. С. жазууда ката ке-
тирген. 

5. көргениңер. 
6. козурунда. 
7. жөргениңер. 
8. токтаб. 
9. турады. Сөздүн бул формада жазылышы катчынын атайын кол-

донгон ыгынын натыйжасы эмес, манасчы өзү ушул үлгүдө айткан. Бу-
га бир саптан жогорку ырдын аяккы ушуга уйкашкан сөзү «сурады» 
экендиги далил болуп турат. Эгер манасчы сөздү туура формада «тур-
ду» — деп айтса ыр саптарындагы уйкаштык да, ыргак да бузулуп кал-
мак. 

10. күбиш. Сөздү «Көбүш», же «Күбүш» катары кабылдаса болот. 
Бирок Ы. А. көчүрмөсүндө «Көйүш» деп окулган. Чынында эле бул бел-
гилүү каармандардын биринен болгон адамдын аты салттык түрдө 
«Көйүш» делчү эле. Кыясы С. С. ката жазып алган окшойт. 

11. капирдин. 
12. бүгөлдим. 
13. ойда тода. 
14. жүгирдим. 
15. өлимге. 

2527—2553 

1. көзимди. 
2. менен. Катчыдан кеткен ката. Контекст боюнча туура келүүчү 

сөз — мен. Ы. А. көчүрмөсүндө — мен. 
3. уктык. 
4. путка. Катчы буга чейин бул сөздүн уңгусун «бут» түрүндө эле 

жазып келген. 
5. чокыныб. 
6. бүгинде. Сөздү «бүгүндө» деп окууга болор эле. Бирок контекст 

боюнча тагыраак туура келүүчү үлгү — бу күндө. 
7. окыдык. 
8. көйиш. Бул адам атын катчы мурдараакта эле «Күбиш» түрүндө 

жазган эле (к. 2517-сап ыр). Катчынын сөздү бул жердеги жазганын 
каармандын салттык аталышы болгон «Көйүш» катары окууга болот. 
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9. турады. Сөздүн формасынын мындай үлгүдө жазылышы катчы-
нын транскрипциясынын натыйжасы эмес, манасчы өзү жогорку ыр са-
бындагы уйкашка түшкөн сөздүн таасири менен ушул түрдө айткан. 

2554—2580 

1. созин. 
2. тубинен. 
3. сөзим. 
4. торан. 
5. өкимин. 
6. өкимине. 
7. көринген. 
8. болиб. Жазылыш болгилери боюнча сөз «болыб» катары окулуп, 

аны «болуп» катары кабылдоого мүмкүн эле. Бирок бул жерде андай 
маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — «бөлүп». Кыясы 
катчы ылайыктуу, туура келүүчү, же жакыныраак формадагы үлгүнү 
таба албаса керек. Сөздү негизги үлгүсүнө анча-мынча болсо да жакын-
датуу жана эң башкысы «болыб» (болуп) делген жазылыштан айырма-
лоо үчүн сөз «болиб» — делип окулду. Мындай окуу биз мурдатан ка-
был алып жана иште колдонулуп келе жаткан принциптерге туура 
келбейт. Ошентсе да башка жол табылбагандыктан ушул түрдөгү 
атайын ык колдонулду. Антпесе бир эле үлгүдөгү жазылыш эки башка 
мааниде окулуп калып жатат. 

3. түбибиз. 
10. урыгы. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы 210-сап ырда 

«уругы» түрүндө жазган болчу. 

2588—2610 

1. озинен. 
2. жахан. 
3. жахангер. 
4. колыма. 
5. курмыш. Катчы бул адам атын буга чейин «курмош», «курмуз», 

«курмус», «курмыз» түрлөрүндө жазган эле. Контекст боюнча сөз бир 
эле каарман жөнүндө бара жаткандыктан андай аталыштардын баары, 
бир түргө келтирилип, каармандын салттык кабыл алынган аталышы 
боюнча «Кырмуз» деген ат менен кетирилди. 

6. чогылыб. 
7. аузында. 
8. кекүш. Бул адам атын катчы 2517-сап ырда «Күбиш», ал эми 

2550-сап ырда «көйиш» түрлөрүндө жазган эле. 
9. кырмуз. Бул адам атын катчы 2597-сап ырда «Курмыш» деп, ал 

эми ага чейин «Курмош», «Курмуз», «Курмус», «Курмыз» ж. б. түрлөр-
дө жазып келген эле. Азыркысында каармандын атынын салттык ата-
лышы так жана туура үлгүдө жазылган. 
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10. түшдикте. 
11. көндик. 
12. багырыб. 

2611—2640 

1. отсең. 
2. учеу. 
3. оңынде. 
4. солында. 
5. өлкен. 
6. жел. Сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок ыр сабынын 

мааниси анча так ачылбай калат. Ага караганда «жол» деген сөз кон-
тексттин талабына алда канча жакын. 

7. отерсиң. 
8. жүре-жүре. 
9. болга. Катчыдан кеткен каталык. Контекст боюнча туура келүү-

чү сөз — болгондо. 
10. алтындага. Жогорку ыр сабындагы чала жазылган сөз сыяктуу 

эле бул жерде да катчы сөздүн аягына чыга жазбай калган. Сөздүн 
туура үлгүсү — алтындаган. Кыясы жаш катчы бала шыр айтылган сөз-
Дөрдү үлгүрүп жаза албай калган учурлардын бири окшойт. 

11. корганы. 
12. го. 
13. уйлери. 
14. күмиш. 
15. агызы. Сөздүн уңгусун катчы буга чейин дайым «ауз» түрүндө 

жазып келген эле (к. 1336-сап, 1764-, 1766-ыр саптары ж. б.) . 
16. согылган. 
17. корган. 
18. алтынды. 

2641—2670 

1. күйкөш. Бул адам аты катчы тарабынан буга чейин «күбиш» 
(к. 2517-сап ыр), «көйиш» (к. 2550-сап ыр), «кекүш» (к. 2604-сап ыр) 
жазылган эле. С. С. катчы катары тажрыйбасыздык, жаштык кылары 
ушул түрдөгү жазылыштардан даана байкалат. Ал өзү таап алган ий-
гмликтүү транскрипциялык үлгүнү эсте тутуп, кийин так пайдалануу 
жөндөмүнө ээ эмес. Ошон үчүн бир эле адам атын ар бир уккан сайын 
башка-башка үлгүдө жаза берет. 

2. үйине. 
3. бутыны. 
4. киндиген. Катчыдан кеткен ката. Контекст боюнча туура келүүчү 

сөз — киндигинен. 
5. коркбай. 
6. буйрык. 
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7. буйрыгым. 
8. озим. 
9. катыдур. Сөздүн бул формада айтылышы катчынын буруп жа-

зуусунун натыйжасы эмес, манасчынын ыр сабындагы ыргактын тала-
мына ылайык сөздү атайын өзгөртүп айтуусу. Сөз туура үлгүдө айтыл-
ганда ыр сабындагы ыргак жоголуп, сөздөр ырга окшобой калмак. 

2671—2698 

1. кошайың. 
2. каңгыда. Катчы кетирген грамматикалык ката. Сөздун туура 

үлгүсү —• караңгыда. 
3. аштырды. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла бериши 

мүмкүн. 
4. күч. Контекстке караганда сөз «Көйүш» жөнүндө болуп жатат. 

Кемек чалдын кейпин кийип Дагалакка барган адам Көйүш экендиги 
кийинки тексттерден да айкын болот. Ушуларды эске ала бул жердеги 
адам аты «күч» делбестен, «Көйүш» делип берилди. 

5. арзы. Сөздүн мааниси белгисиз. Кыясы катчы ката кетирген 
өңдөнөт (эмне үчүндүр кол жазманын ушул бетинде катчы ката жазган 
сөздөр көп экен. Буга чейин бул түрдөгү бат-бат ката жазуулар байкал-
ган жок эле. Балким катчыга таасир тийгизген сырткы себептердин 
натыйжасы болушу мүмкүн). Контекст боюнча бул жерде талап кылын-
ган сөз — өзү. 

6. калыбдыр. Жогоруда ушул сөзгө уйкашкан сөз «салганы» эле. 
Уйкаштык бузулбас үчүн бул жерде «калганы» делиш туура. Маани 
эки учурда тең бир эле, өзгөрбөйт. 

2699—2725 

1. коныб. 
2. үчинчи. 
3. узир мазыр. Сөздөрдүн мааниси анча так эмес. Контекстке ка-

раганда бул л<ерде «үзүр-назыр» — делиши мүмкүн. Сөз манасчы тара-
бынан «үзүр-мазыр», же «үзүр-мүзүр» түрлөрүнүн биринде айтылышы 
да мүмкүн. Анткени оозеки сүйлөөдө «үзүр-назыр» деген маани ушул 
түрлөрдө туюнтулуу учурлары да кезигет. 

4. шамал. Эл арасындагы түшүнүктөрдө кээде «шамал» жак деп 
жаан-чачын, шамал-жел көбүрөөк жүрө турган кыбыла тарапты, б. а. 
батышты түшүнүү учурлары да кездешет. Бирок бул жерде андай маа-
ниде эмес, сөз «шымал» — делип айтылган болуу керек. «Шымал» — 
деген сөздүн маанисин түшүнбөгөн катчы аны «шамал» катары кабыл 
алып жазуусу мүмкүн. Демек, бул жерде жаңылыш жазуу да, сөздү 
атайылап өзгөртүп жазуу да эмес, катчы езүнүн түшүнбөгөн сөзүн өзү 
билген сөзгө алмаштырып жазуунун үлгүсү. 

5. куйылган. 
6. тунык. 
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7. өрик. 
8. алмаруд. 
9. сабагына. Катчыдан кеткен каталык. «Контекст боюнча сөздү^г 

туура үлгүсү — сабагынан. 
10. тушибдир. Сөздү түшүитүр — деп окууга болот. Бирок андай-

маани контекстке так туура келбейт, туура келүүчү үлгү «түшүп тур». 
Кыясы катчы сөздү чала угуп, же маанисин так түшүнө албай ката-
жазган өндөнөт. 

11. өкавик. Сөздүн мааниси түшүнүксүз. Контекст боюнча бул жер-
де сөз жер-жемиштердин бири жөнүндө бара жатат. Жазылуунун сырт-
кы формасына караганда Сагымбайдын вариантында «үкөк» деген ат 
менен аталуучу жемишти катчы ушул түрдө жазган дешке негиз бар>.. 
«Үкөк» — деп манасчы кокос жемишин түшүнөт дешке болот. Аньг 
кийинки сап ырда манасчы өзү «салма кокок» — деп түшүндүрөт. 

12. салма ковкок. 
13. агуз. 
14. чөбин. 
15. уло. Сөздү ушул эле мааниде катчы мурда «улы» түрүндө жаз-

ган болчу (к. 176—сап ыр). 
16. булбол. 
17. күли. Мындай жазылыш мурда «көлү» катары окулду эле-

(к. 144-сап ыр). Бирок андай маани бул жерге туура келбейт, туура 
келүүчү сөз — гүлү. 

18. көктеген. Сөздү «көктөгөн» — деп окуса болот. Бирок андайг 
маани контекстке туура келбейт. Анткени «түрлүү гүлү көктөгөн» — деп 
сөздөрдүн маанисин бузат, гүл жөнүндө «гүлдөгөн делиш жөндүү. Ы. А.. 
көчүрмөсүндө ушул сап ыр — «Түрдүү-түрдүү күлдөгөн» — делип оку-
луптур. Мындай сап да жалпы контекстке туура келбейт, анткени түр-
дүү-түрдүү эмнелер гүлдөгөнү белгисиз болуп калат. Кыясы ал катчы-
дагы жазылыш да так окулган эмес. Ыр сабынын маанисинин, жалпы 
контексттин туура ачылышы үчүн бул жердеги ыр сабы «Түрлүү гүлү 
гүлдөгөн» делиниш жөндүү. Ь1р сабындагы аяккы сөз «гүлдөгөн» экен-
дигине кийинки саптардагы ага уйкашкан «сүйлөгөн», «сүрдөгөн» — 
делген сөздөр да күбө өтүп турушат. 

19. сөйлеген. Катчы сөздүн уңгусун көбүнчө «суйле» түрүндө жазат 
(к. «суйлебе» — 51-сап ыр; «:суйлер» — 480-сап ыр, «суйлегин» — 2140-
сап ыр, «суйлеб» — 2481-сап ыр ж. б.). 

20. көрбеген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
21. сүрдеген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 

2726—2750 

1. жүрбеген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
2. көйкүшди. Бул адам атын катчы буга чейин күбиш» (к. 2517-

сап ыр), «көйиш» (к. 2550-сап ыр), «кекүш» (2604-сап ыр), «күч» 
(2679-сап ыр) ж. б. түрлөрдө жазып келген эле. Жазылыштары башка 
болгону менен контекст боюнча сөз бир эле адам жөнүндө. Кыясы жаш 
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жатчы өзүнө тааныш болбогон сөзгө ылайыктуу транскрипциялык фор-
ма таба албай жатса керек. 

3. коркбас. 
4. учеуи. 
5. уйине. 

2751—2780 

1. көрелик. 
2. кужылдаб. 
3. уче. Бул сөздү ушул эле мааниде катчы мурда 2627-сап ырда 

«учеу» түрүндө жазган болчу. 
4. үстүне. Сөз оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. Катчы 

бул сөздүн уңгусун буга чейин көбүнчө «үсти» түрүндө жазып келген 
эле (к. 520-жана 1584-саптар). 

5. койбас. 
6. тушман. 
7. кокыс. 
8. көник. 

2781—2810 

1. немей. 
2. сөзини. 
3. угыбтур. Бул жазылышты эки түрлүү окууга мүмкүн: 1) угуптур; 

2) угуп тур. Сөздү бирге, же бөлөк айтуудан эки башка маани чыгат. 
Чогуу айтса өткөн чак, мурда уккан, ал эми эки бөлөк айтса учур чак, 
азыр угуп жатат маанисинде. Жалпы контекст боюнча сөздүн бөлөк ай-
тылышы бул жерде туурараак. Анткени сөз Кошойдун аярлар айткан 
•сөздөрдү мурда уккандыгы жөнүндө эмес, азыр, ошол учурда угуп 
жаткандыгы жөнүндө болуп жатат. Анын үстүнө катчынын сөздү бирге 
айтылуу үлгүсүн башка формада «угыбтыр» — деп жазганы мурда ке-
зиккен эле» (к. 1315-сап ыр). 

4. биреүн. 
5. жолдаштарын. 
6. ордынан. 

2811—2867 

1. бир бириңден. Кыясы катчыдан кеткен мүчүлүштүк. Контекст 
боюнча сөздүн стилдик туура үлгүсү — бир бириңде. 

2. көчиң. 
3. жүдеген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтыла берет. 
4. дүрбен. 
5. кириб. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

үлгү — кийрип. 
6. түгил. 
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7. уристем. 
8. өлбейт. Сөздүн жазылышын өлбөйт — деп окууга болот. Бирок 

андай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү үлгү — «өлбөй». 
Кыясы жазууда катчы ката кетирген. 

9. калат. Мындай маанн контекстке туура келбейт. Катчыдан жа-
зууда жаңылыштык кеткен, туура келүүчү сөз — калбайт. 

10. сөздеди. 
11. муст. Бул адам аты жогоруда 2503-сап ырда «мут» делген эле. 

Эки учурда тең эле сөз бир эпизоддук каарман жөнүндө болуп жаткан-
дыктан бул жерде да мурдагы үлгү берилди. Эки үлгүнүн айырмасы 
жок, маани өзгөрбөйт. 

12. көздеди. 
13. бешеуни. 
14. кемери. Сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Контекстке не-

гизинен каршы келбейт, бирок стилдик мүчүлүштүк байкалып турат. 
Контекст боюнча так туура келүүчү сөз — кемерди. • 

15. өмир. Сөздү «өмүр» катары окууга да болот. Бирок бул жерде 
контекст боюнча «Өмөр» делиш туурараак. 

16. тушсең. 
17. жонетерде. 

2868—2890 

1. дүркирейсиң. 
2. көринбейм. 
3. сүретке. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
4. көнүге. Сөздү «көөнүгө» деп окуса болор эле, анда сөздөн маани 

чыкпайт. Контекст боюнча туура келүүчү сөз «көөнүңө». Кыясы катчы 
«ң» тамгасына тиешелүү белгилерди койбой, ката кетирип, сөз туура 
мааниге ээ болбой калган. 

5. туйилиб. 
6. кулду. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

сөз — колдо. 

2891—2920 

1. күлишди. 
2. көңилине. 
3. кареметтү. 
4. учды. 
5. кабкасынын. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт, 

туура келүүчү үлгү — капкасынан. Кыясы жазууда катчы ката кетирген. 
6. туш. 
7. турды эле. Сөз «турду эле» — деп окулат. Ушул түрдө айтылы-

шы да мүмкүн, маани контекстке каршы келбейт, бирок жогорудагы ыр 
сабындагы бул сөзгө уйкашкан сөз «турганы», ага туура уйкаштык тү-
зүлүү үчүн бул жерде «урганы» делиш жөндүү эле. Сөздөрдүн мындай 

29-3 449 

www.bizdin.kg



алмашуусунан контексттеги маани өзгөрбөйт. Ушуларды эске ала бул 
жердеги текстке «урганы» деген сөз кетирилди. Ы. А. көчүрмөсүндө бул 
жерде «турганы». Бирок ал үлгүнү да алууга болбойт, анткени «турга-
ны» — деген сөз мурдагы ыр сабында турат. Балким ушул ыр сабын 
айтууда манасчынын өзүнөн жаңылыштык кетүүсү да мүмкүн. 

2921—2947 

1. биреүндей. 
2. күлдирди. 
3. кояйын. 
4. сояйын. 
5. тутин. 
6. көтерилиб. 
7. кошайыңар. 
8. ал^ауи. 

2948—2972 

1. турады. Сөздүн бул түрдөгү формасы катчынын өзгөртүп жа-
зуусунун натыйжасы эмес, манасчынын өзү айткан үлгү. Анткени жо-
горку ыр сабындагы буга уйкашкан сөз «сурады». Уйкаштыктын так 
келүүсүнө жетишүү үчүн манасчы кээде ушул түрдө сөздөрдүн форма-
ларын өзгөртүп айтуу учурлары Сагымбайда белгилүү ыктардан. 

2. көргез. 
3. уккын. 
4. биле албай. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт, 

туура келүүчү форма — билинбей. Кыясы катчы жаңылыш жазган өң-
дөнөт. 

5. ачууи. 
6. алтауңдын. 
7. кошайсың. 
8. бошайсың. 
9. алтауңды. 
10. көзим. 

2973—3000 

1. алтауны. 
2. байкушдын 
3. өлим. 
4. мордан. 
5. осыныб. 
6. ордага. 
7. тишту. 
8. туйме. 
9. сомбул. 
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10. төшекте. 
11. өйде. 
12. коркды. 
13. катын. Сөздүн мындай мааннси контекстке туура келбейт, ант-

кени сөз Кошой жөнүндө болуп жатат. Контекст боюнча туура келе 
турган сөздөр «Кошой», же «кошо». Текстке «кошо» деген сөз кетирил-
ди. Ы. А. көчүрмөсүндө бул жерде — «катын». Буга караганда эки кат-
чынын жазгандары окшош, демек, каталык манасчынын өзүнөн кеткен 
дешке да негиз бар. 

3001—3020 

1. дурбешиб. 
2. жур. 
3. ортагы. Сөз оозеки сүйлөөдө «ортогу» түрүндө айтылышы да 

мүмкүн. 
4. уйден. 
5. болмеден. 
6. камек. Бул адам атын буга чейин катчы көп эле жолу «Кемек» 

түрүндө туура формада жазып келген. 
7. чоканча. Бул жазылышты катчыдан кеткен жаңылыштык катары 

эсепгөөгө да болор эле. Анткени сөздүн уңгусу буга чейин көп жолдору 
«чокын» түрүндө жазылып келген (к. 2076-сап, же 2542-сап ж. б.). Анын 
үстүнө катчы жазган сөз менен(«чоканча») ыр сабындагы контекстке 
туура келе турган сөздүн («чокунчуу») сырткы формалык белгилери да 
өтө эле бири биринен алыс. 

8. бутын. 
9. сойлеб. Эмне үчүңдүр белгисиз себептер менен катчы мурда көп-

төгөн жолдору жолуккан жана аны өзү негизинен уңгусун бир түрдүү 
жазып, калыптанган мүнөзгө өткөн сөздөрдү баштагыдан такыр өзгөчө-
лөнгөн формада жазып жатат. Катчы башка дешке негиз жок, анткени 
кол тамга мурдатадан келе жаткан мүнөздүү белгилерге, сызылуу ыгы-
на ээ, бир эле кишиге таандык. Мындай абалды түшүндүрүү үчүн эки 
жоромол айтуу мүмкүн: 1) мурда жазылган тексттер менен азыркы 
окулуп жаткан тексттерди кагаз бетине түшүрүү учурларынын орто-
сунда жазуу иши кандайдыр себеп менен токтоп калып, узак убакыт 
өткөн. Натыйжада жаш катчы сөздөрдү мурда кандай үлгүдө тран-
скрипциялап жатканын унутуп калып — эсинен чыгарып коюп, сөздөрдү 
жаңы үлгүдө жазып жаткан болуусу ыктымал; же 2) азыркы окулуп 
жаткан тексттерди катчы манасчынын оозунан өзү жазбай, башка 
киши жазгандарды көчүргөн. Ушуга ылайык ал өзүнө көндүм сөздөрдү 
мурдагыдай өзү билген ыкта жазбай, кандай жазылса ошону кайталап 
гана көчүрүп жатат. Балким катчынын узак убак иштөөдөн чарчаган-
дыктан, же убактылуу ден соолугунун аңча дурус болбоосуна ж. б. се-
бептер менен дайым нервдик чыңалууда иш иштеген жаш бала көңүл 
буруусун бошоңдотуунун себептеринен ушундай көрүнүштөр пайда бо-
луп жатышы да мүмкүн. Не болгон күндө да ушул жердеги «сүйлөп» 
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деген маанини туюнткан сөздүн өзүн катчы 2481-сап ырда «суйлеб» — 
түрүндө, ал эми сөздүн уңгусун 51-, 480-, 2140- ж. б. көптөгөн учур-
ларда «суйле» түрүндө жазып келген эле. 

10. каным. Сөздүн бул мааниси контекстке туура келбейт, туура 
келүүчү сөз — катыным. Ы. А. көчүрмөсүнүн бул жеринде «катыным» 
делип турат, демек Ы. А. жазган текстте «катыным». Кыясы С. С. жа-
зуудан ката кетирген. 

11. дурбебестен. 
12. дурбеб. 
13. маа. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 

3021—3052. 

1. отсе. 
2. булытдан. 
3. кайраттунын. 
4. бержакда. Оозеки сүйлөөдө сөздөр ушул түрдө бирге антыла 

берет, туура формасы — бери жакта. 
5. ораңгу. 
6. олардын. Сөздү «алардын» — деп окуса да болот. Бирок, бул 

жердеги формасы «олордун». Анткени мурдагы ыр сабынын башкы сөзү 
«о» тыбышы менен башталгандыктан үндөшүү, ыргак күчөтүлгөн түрдө 
болуу үчүн мындай айтылуу кеңири кезиккен белгилерден. 

7. чыртырман. Катчыдан кеткен каталык. Сөздүн туура формасы — 
«чытырман». 

8. өтиб. Сөздү «өтүп» деп окуса болот, андай маани контекстке не-
гизинен каршы келбегени менен стилдик мүчүлүштүк бар, туура келүү-
чү форма — өтөт. 

9. кемек. Бул адам атын катчы ушул түрдө туура эле жазат, бирок, 
3006-сап ырда «камек» — деп жазган. 

10. бутында. 
11. кутында. 
12. журтында. 
13. тули. Сөздүн мааниси белгисиз. Контекстке караганда бул жер-

де талап кылынуучу сөз — түрлүү. Кыясы ушул эле сөздү катчы жаңы-
лыш жазып алган өңдөнөт. 

3053—3080 

1. коркытканын. 
2. мыктусынган. 
3. өлтириб. Сөз «өлтүрүп» делип окулат. Андай маани контекстке 

каршы келбейт, бирок кийинки саптагы ага уйкашкан сөз «келтирди». 
Ыргак бузулбас үчүн «өлтүрдү» — делиш оң. Андан маани өзгөрбөйт. 
Ы. А. көчүрмөсүндө — «өлтүрдү». 

4. мунтыб. Чийилүү белгилерине караганда сөздү «мунтыб» деп 
окууга болот. Ошондой эле «мунтиб» катары окууга да мүмкүң. Антке-
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ни «и» менен «ы» тамгаларын катчы дайым бирдей чиет жана алардьг 
ажыратуучу белгини анда-санда гана коёт. Сөздөгү бир тамганын «ы», 
же «и» катары окуларына карап эки маани чыгат, себеби: сөздү «ы» 
аркылуу окуганда «муунтуп»—деп кабылдоого, ал эми «и» менен оку-
ганда «минтип» — деп түшүнүүгө мүмкүн. Эки маани тең бул жердеги 
контекстке каршы келбейт. Ошентсе да «муунтуп» делүү жалпы кон-
текстке жакыныраак. Негизги текстке ошол маани кетирилди. 

3081—3102 

1. баңыз. Сөздүн мааниси түшүнүксүз. Контекст боюнча туура ке-
лүүчү сөз — бабаңыз. 

2. олактурыб. Сөздү сырткы формалык белгилеринин жакындыгына 
карап «оолак туруп»—деп окууга болор эле. Бирок андай маани кон-
текстке туура келбейт. Контекстке туура келүүчү сөз «ылактырып» 
ыргытты, ыргытып жиберди, урду — деген маанилерди туюңтуучу бул 
сөз Сагымбайдын вариантында кенен жолугат. Ь1. А. көчүрмөсүндө 
«ыргытып аны». Кыясы ал текстти көчүрүү учурунда сөздүн жазылыш 
формасына туура келүүчү маанидеги ылайыктуу сөз таба албай, кон-
тексттеги мааниге карай эле болжол жазып койгон окшойт. Чынында 
манасчынын башка тексттерин эске алганда туура келүүчү сөз — «ылак-
тырып». 

3. тушибдир. 
4. уйдей. 
5. топа. 
6. уйибдир. Сөздү «үйүптүр» деп окууга болот. Ушул эле жазылыш-

ты «уюптур» —г- деп окуса да болор эле. Мындай маани контекстке кар-
шы да келбейт. Бирок мааниси боюнча «үйүптүр» контекстке тагыраак 
жооп берип турат. 

7. таңиртен. Оозеки сүйлөөдө «таңертең» түрүндө бирге айтылышы 
да мүмкүн. 

8. кузгын. 
9. сүеги. 
10. өңди. 
11. ойбайды. 

3103—3132 

1. толгунгун. Сөздү сырткы формалык белгилеринин жакындыгына 
карап «толгонгун» — деп окуса болор эле. Бирок андай маани контекст-
ке туура келбейт. Туура келүүчү сөз — «толгонгон». Катчынын жазганы 
атайын ык эмес, сөздү жаңылыш жазып алуусу да ыктымал. 

2. ниети. 
3. аррыз. Сөздүн мааниси белгисиз. КоНтекст боюнча туура келүүчү 

сөз — арсан. Кыясы катчы сөздү жазууда ката кетирген. 
4. к. ...(өтө орой сөз болгон үчүн башкы тамгасы гана калты-

рылды). 
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5. ойланыб. Жазылышты «ойлонуп» — деп окуу керек эле. Бирок 
ал маани контекстке туура келбейт. Туура келуүчү сөз — айланып. Кыя-
сы катчы сөздү жакыныраак транскрипдия менен бере албаган өңдөнөт. 

6. көрине. 
7. көзиңе. 
8. көңилиң. Сөздү ушул эле маанисинде катчы мурда «көңүлиң» 

{к. 842-сап ыр) түрүндө жазган болчу. 
9. уктыңбы. 
10. сөзим. 
11. асилет. Сөздүн мааниси белгисиз. Кыясы сөз «асирет» — жарак-

жабдык, баалуу кийим-кече, белги ж. б. жөнүндө болуп жатат өңдөнөт. 

3133—3150 

1. онерин. 
2. отугу. Сөздү формалык жана үндөщтүк жакындыгына карап 

«оттугу», же «өтүгү» катары окуса болор эле. Бирок ал сөздөрдүн экөө 
тең контекстке туура келбейт. Туура келүүчү сөз формалык белгилери 
боюнча алда канча алыс турган — отого. 

3. орну. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
4. кушдын. 
5. куйрыгын. 
6. олтырды. 

| 3159—3188 

1. көрбе. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн 
2. каус. 
3. козгалаң. 
4. койган. 
5. көриңиз. 
6. угыңар. 
7. жогатыб. 
8. доргасы. 
9. болбасы. 

3189—3210 

1. бутирели. 
2. жумышын. 
3. олет. 
4. отка. 
5. алтаун. 
6. чоктан. 
7. отды. 
8. тутини. 
9. түтүнү. Сөздү катчы ушул түрдө туура жазган, бирок жалпы 
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эрежени билбегендиктенби, же так болсун үчүнбү сөздөгү ар бир үндүү 
(«у») тамганын үстү жагына кыбачы коюп, алардын ар бири «ү» экен-
дигин бышыктаган. Ал эми эки сап ыр жогоруда ошол эле сөздү ошол 
эле мааниде «тутини» түрүндө жазган болчу. 

3211—3239 

1. устине. 
2. торды. 
3. үзиб. 
4. коялы. 
5. коркактары. 
6. мүргүшиб. Ушул эле мүнөздөгү жогорку саптагы «дүргүшүп» — 

делген сөздү катчы өзгөртпөй толук туура жазган. 
7. шоры. 
8. ыштеди. Жазылышты «иштеди» катары окууга да болор эле. 

Бирок андай маани контекстке туура келбейт. Туура келүүчү сөз — 
ыштады. 

9. сабар. 
10. болгонда. Сөздү ушул эле мааниде буга чейин катчы дайым 

«болганда» түрүндө жазып келген болчу (к. 697-сап ыр ж. б.). 
11. тозулы. 

3240—3265 

1. бабан. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 
сөз — балбан. Кыясы катчы жаңылыщ жазып алган. 

2. тушында. 
3. мөрин. 
4. оша. Сөздү «ошо» — деп окуу жөндүү, мурда ошол мааниде окул-

ган (к. 215-сап ыр ж. б.). бирок бул жерде контекстке тагыраак туура 
келүүчү сөз — «ушу», же «ушул». Катчыга мүнөздүү белгилердин би-
ри — ушу, ошо сыяктуу сөздөрдү бир мүнөздө, айырмалабай жаза бе-
рет. Бул жерде да адаты боюнча «ушу» дегенди формалык белгилери 
жактан «бшо» деген үлгүдө жазып койгон өңдөнөт. 

5. көтиб. 
6. ону. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт, туура 

келүүчү сөз —ууну. Кыясы катчы ал сөздү ушул түрдө жазган. 
7. урышкан. 
8. экеүңдин. 

3266—3310 

1. өшө. Катчы сөздү бул түрдө атайын ык катары жазганы, же жөн 
эле жаңылыштык кетиргени белгисиз. Контекст боюнча туура келүүчү 
сөз — ушу. Эгер катчы сөздү атайын ыкка ылайыктап жазса формасы-
нын жакыныраактыгына карата «ошо» деп окуса болор эле. «Ошо» — 
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деген сөздү буга чейин катчы «оша» түрүндө жазды эле (к. 215-сап ыр 
ж. б.). 

2. көчи. 
3. эме. 
4. көриңер. 
5. ну. Жазылган сөз ушул турушунда маани бербейт. Катчы сөздү 

жазууда ката кетирген. Контекст боюнча туура келүүчү сөз — нуру. 
Кыясы катчы сөздү аягына чыгара жазууга үлгүрбөй шашкандыктан 
кеткен ката өңдөнөт. 

6. күндей. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтыла берет. 

3320—3349 

1. уулат. Сөз манасчы тарабынан ушул түрдө айтылышы да 
мүмкүн. 

2. куйыңыз. 
3. ичи-баурын. 
4. туширди. 
5. өлгенин. 
6. суйреди. 
7. ошауго. Сөздү ушул эле мааниде катчы буга чейин дайым «оша-

га» (к. 900-сап ыр ж. б.) түрүндө жазып келген болчу. 

3350—3370 

1. оно. Сөздүн мааниси анча так эмес, кебетеси бул жердеги кон-
текстке туура келүүчү «ону» — деген сөздү катчынын транскрипңияла-
ганы окшойт. 

2. карангы. Сөз оозеки сүйлөөде ушул түрдө да айтыла бериши 
мүмкүн. 

3. кауб. 
4. отиңер. 
5. дагыр. 
6. журсең. 

3371—3399 

1. токтабай. 
2. уулынан. 
3. тургызба. 
4. орчын. 
5. асемди. 
6. алтавдо. Сөздү «алтоондо» — деп окууга болот. Бирок андай 

маани контекстке туура келбейт. Кыясы катчы жазууда ката кетирген. 
Контекстке туура келүүчү сөз — алтооно. 

7. тонун. Сөздү катчы буга чейин «тонын» түрүндө жазып келген 
эле (к. 2494-сап ыр ж. б.). 
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3400—3420 

1. токталбай. 
2. көңгиреб. 
3. отубдир. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда 

«өтибдир» түрүндө жазып келген болчу (к. 1562-сап ыр ж. б.). 
4. ©ргүтиб. 
5. мангүнттин. 

3430—3453 

1. кушыбек. 
2. картегин. Кыясы катчы жазууда ката кетирген, сөз бул жерде — 

«каратегин» жөнүндө экени күмөнсүз. 
3. түркке. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
4. ногайдан. 
5. оразды. 
6. күдүрлеген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтылышы да 

мүмкүн. 
7. күрпилдеген. 
8. жол менен. Ушул ыр сабынан кийин, кол жазманын 344-бетинде, 

барактын сол жагындагы ачыкка төмөнтөн жогору карай көк сыя ме-
нен (кол жазманын тексттери кара сыя менен жазылган) «ошолор 
жөнөп калышты» — деген сап жазылган. Кол тамга катчыныкы эмес, 
кимге таандык экендиги белгисиз. Башка сыя жана ар бир сөз 1924-
жылдан кийинки реформаланган араб тамгалары менен бурмаланбай, 
туура жазылганына караганда жазуу текстке кийин киргизилген. Кошум-
чалоонун максаты текстке тактоо киргизүү өңдөнөт. Бирок «тактоону» 
Сагымбайдын вариантын начар билген киши жүргүзгөн. Анткени Са-
гымбай манасчыга мүнөздүү ыкты, стиль бөтөнчөлүктү эске алганда 
бул жерде эч кандай кошумча толуктоонун, тактоонун зарылдыгы жок. 
Муну тексттерди көңүл коюп окуп, жалпы контекстти байкаган ар бир 
адам деле сезмек. Себеби: кошумчаланган ыр сабы жок эле окуяда 
үзүлүү, аракеттин өнүгүшүндө карама-каршылык, же түшунүксүздүк 
жок. Баары манасчынын көндүм ыгы менен, өз жайында бара жатат. 
Анын үстүнө окуя, кыймыл аракетти ушул мүнөздө, ушул ыр саптары 
менен берүү Сагымбайдагы туруктуу мүнөзгө ээ болуп, көп жолугуучу 
салттык белги. Кошумчаланган ыр сабы пайда келтирмек түгүл тескери-
синче окуянын өз ирээти менен өнүгүшүнө тоскоолдук кылып турат — 
айтылып жаткан ой — аттанган колдун жөнөшү — айтылып бүтө электе 
ортодон чыгып жөнөдү» деген ой кошумчаланат, ал эми манасчы айткан 
кийинки саптар ошол кошумчаланган ыр сабындагы ойду дагы бир жо-
лу кайталап айтат, натыйжада белгисиз адамдын кийлигишүүсү менен 
кол жөнөдү деген бир эле ой эки жолу кайталанып калган. Ы. А. көчүр-
мөсүндө бул ыр сабы жок, демек ал кол жазмада андай сап ыр болгон 
эмес. Ушуларды эске ала кошумча катары киргизилген ыр сабы текст-
терге кошулган жок. 
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3454—3473 

1. ошалар, жазылыш формасы боюнча сөздү «ошолор» -^--деп окуу-
та болот, андай маанн контекстке да каршы келбейт. Бирок кийинки ыр 
<абындагы ушул сөзгө уйкашкан сөз «кишилер». Уйкаштык тагыраак 
болсун үчүн бул жерде «ошолор» эмес, «ушулар» болуу жөндүү эле'. 
Ы. А. көчүрмөсүндө — ушулар. С. С. катчынын ошол, ушул деген сөз-
дөрдү адатта сырткы формалык белгилер^ боюнча аралаштырып, бири-
нин ордуна бирин жаза берүү адатын эске алганда бул жердеги сөз — 
ушулар. Анын үстүнө «ошолор», «ушулар» — дегенден маани өзщрбөйт, 
эки үлгүнүн кайсынысы келсе да бир эле манызды туюнтат. 

2. угуп алыңар. Ушул ыр сабына улай барактын сол жапындагы 
-ачыкка көк сыя менен (кол жазманын тексттери кара сыя менен жазыл-
ган). «Манасты чаап алмакка» — деген сөздөр жазылган. Жазууну ким 
жазганы белгисиз, кол тамга катчынын өзүнүкү эмес. Тамгаларга тие-
шелүү белгилер так коюлуп, ар бир сөз өзгөрүүлөргө учурабай, туура 
жазылганына караганда текстке бул кийлигишүү башка негизги текст-
тер жазылыи жаткан учурда эмес, алда канча кийин жүргүзүлгөн. 
Кийлигишүүнүн максаты тактоо киргизүү өңдөнөт. Бирок жалпы кон-
текст үчүн бул ыр сабынын зарылдыгы жок, окуя ансыз эле үзүлбөй, 
түшүнүктүү болуп турат. Ыр сабы ыксыз кийлигишүү, зарылдыгы жок 
нерсе катары негизги текстке киргизилген жок. 

3. байкөш. 
4. көчең. Адатта бул шаар эпосто « К ү ч ө р » ^ д е п аталат- Кыясы 

катчы жазууда ката кетирген. Ы. А. көчүрмөсүндө «Күчөң». Бирок ал 
жазууну Ы. А. өз колу менен «Күчөр» — деп оңдогон. 

5. орку. Ушул эле түрдө кабыл алууга болор эле. Бирок, Ы. А. кө-
чүрмөсүндөгү «Орку» деген сөз Ы. А. өз колу менен «Ороңгу» делип 
оңдолгон. Өзү мурда жазганды машинкага басып көчүргөндө тактап 
чыккан Ы. А. оңдогонго караганда ал жазган текстте бул сөз «Ороңгу». 
Жалпы эле Ы. А. дун эсте тутуунун чектен тыш укмуштуудай жөндөмү-
нө ээ экендигин көңүлгө алганда ал адам өзү мурда туура эмес- жазып 
алганын да кайра тактап оңдогондугуна ишенүүгө болот. 

6. көйү. Жалпы эле эпостогу эскерилген жер-суу, шаар, эл, адам 
аттарынын басымдуу көпчүлүгүн шарттуу деш жөндүү болор эле. Ант-
кени алардын арасындагы көп жолу учураган, кеңири белгилүү, салттык 
лталышы такталып, жалпы кабыл алынган үлгүлөрү гана болбосо, баш-
каларынын, айрыкча бир-эки жолу гана эскерилип тим болуучу эпизод-
дук мүнөздөгүлөрүнүн манасчы тарабынан кандай аталганына жана 
аны катчы канчалык даражада так жазып бере алгандыгына эч ким 
кепил боло албайт. Буга ушул эле катчы С. С. бир топ эле кеңири бел-
гилүү, аталышы жалпы дээрлик кабыл алынган. Кырмуз канды 5—6 
түрлүү жазганынын өзү да далил. Ошон үчүн тексттерди басмага даяр-
доо учурунда аталыштарды дыкаттык менен системалоо, ирээтке келти-
рүү, бир түргө салуу аракеттери көрүлгөн жок. Анткени, ишеничтүү 
таянычы жок туруп бул же тигил аталыштын формасын, маңызын өз-
гөртүү, же бир нече аталышты бир деп эсептөө эпосту изилдөө, үйрөнүү 
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иштерине пайда келтирбей, тескерисинче окурманды, изилдөөчүлөрдү 
туура эмес жолго багыттап жиберүүсү да мүмкүн. Ушуну эске ала 
контексттен даана, ишенимдүү көрүнүп турбаган учурларда эки, же үч, 
.андан көп формалардагы жазылыштар ошол жазылган үлгүсүндө гана 
калтырылды. Ал эми аталыштардын катчылар берген үлгүлөрүнүн 
ичинен айрым кыргыздар оозеки сүйлөөдө, ыр курамында айтылуусу 
кыйын болгон формадагылары гана кыргыз тйлинин өзгөчөлүгү эске 
алынганда оозеки үлгүдө кандай айтылууеу мүмкүн болгон үлгүдө бе-
рилди. 

7. күнеге. 
8. совса. 

3474—3499 

1. көчең. Ушул эле үлгүдө жазылган сөздү жогоруда 3464-сап ырда 
Ы. А. жазганына таянып «Күчөр» — деген шаар аты катары окулган 
•болчу. Контекст боюнча бул жерде сөз ошол аталыш жөнүндө эмес, 
азыр адам аты. Адам аты менен шаардын аталышы бирдей болуп ка-
луусу да мүмкүн. Бирок бул жерде кыясы андай учур эмес. Анын үстү-
нө «Күчөр» аттуу баатыр эпостун тексттеринин башка учурларында 
такыр дээрлик эскерилбейт. Ошон үчүн бул жердеги жазылган адам аты 
негизги текстк® «Көчөң» катарында киргизилди. 

2. ороңго. Сөздү жазылышына карап «Ороңгу» — деп кабыл алса 
•болот. Ороңгу эпикалык душмандар арасындагы белгилүү каармандар-
дын бири. Бул жерде контекст боюнча шаар аталышы. Эпосто «Манас» 
деп аталган шаар, Үрбү салдырган, кийин Үрүмчү аталган шаар ж. б. 
эскерилет. Бирок Ороңгунун атында аталган шаар белгисиз. Балким 
шаар өзүнчө, аял баатыр Ороңгу өзүнчө болушу да мүмкүн. Ошондой 
эле бул жердеги манасчы айткан сөз такыр баижа формада (албетте 
сырткы белгилери боюнча ушуга жакын үлгүдө) болушу да ыктымал. 
Ы. А. көчүрмөсүндө да «Ороңгу». Мурдагы «Орку» деген сөздү өз колу 
менен «Ороңгу» деп оңдогон. Ы. А. бул жердеги «Ороңгу» деген жазы-
лышты ошол түрүндө калтырыптыр (көчүрмөнүн ар бир беттеринде 
Ь1. А. өз колу менен оңдогон сөздөр бир кыйла көп жолугат. Буга ка-
раганда көчүрмөнү катчы Ы. А. өзү текшерип, же эч курбаса окуп 
чыкканы күмөнсүз. Балким бул көчүрмө бир канча редакторлор үчүн 
жумушчу нусканын милдетин аткаргандыгын — аны ар бир бетти окуп, 
кол койгондон жана беттердеги редактор катары Ө. Жакишев, Соорон-
баев, К. Маликовдор жазган пикир, ойлордон көрүүгө болот — эске 
алганда редакторлор ишке киришүүдөн мурда көчүрмөнү мурдагы кат-
чыга түп нуска менен салыштырып тактап чыгуусун өтүнуп каратса 
керек Ы. А. көчүрмөнү окуп чыккан, бирок кыясы түп нускага тыкат-
тык менен салыштыруу иши болгон эмес. Бул көптөгөн каталардын, түп 
нускага туура келбөөчү сөздөрдүн арбындыгынан байкалат. Ошого 
карабастан варианттын негизги катчысы өзү окуп, колунан келген так-
тоолорун киргизген тексттер катары бул көчүрмөнүн илим үчүн маани-
си чоң. Ал эми кол жазмалар фондусун кызматкерлери бул көчүр-
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мөнү такыр эле эсептен чыгарып салышыптыр. Көчүрмөдө инвентар 
номер, жалпы эле фондунун документтик маанидеги иш кагазы экен-
дикти билдирген белгилердин жоктугу буга күбө). 

Сөз негизги текстке шаар аталышы Ороңгу түрүндө кетирилди. 
3. көке наур. Сөздүн экинчи бөлүгүн түзгөн «наур» мурда жазыл-

ган сөздү сызып өчүрүп, үстү жагына жазылган. Мурдагы эмне деген 
сөз жазылгандыгын окууга мүмкүн эмес. Кыясы жаңылыш жазылып 
калгандыктан тактап, оңдогон өңдөнөт. 

4. лөги. 
5. журбеди. 
6. тамашасасын. Катчынын байкоостон кетирген катасы. Сөздүн 

туура үлгүсү — тамашасын. 
7. Сермис. Сөздүн жазылышын «Сермин» катары окууга да болот, 

тамгалардын чийилиши даана, так эмес. Ы. А. көчүрмөсүндө сөз — 
«Сырмыс» катары окулуптур. 

8. Сермис шаары дагалак. Ушул жана буга удаа келген эки сап 
ырдын мааниси белгисиз: 

«Сермис шаары Дагалак. 
Бадышасы Кырмуздун. 
Буйругунча бололу». 

Бул үч сап ырдын жалпы окуялардын жүрүшүндөгү контекстке 
да тиешеси жок өңдөнөт. Окуя үзүлүп, катчы жазбай таштап кеткен ыр 
саптары болуш керек эле. Бирок Ы. А. көчүрмөсүндө да бул жердеги 
тексттер С. С. жазгандар менен бирдей. Буга караганда катчылардын 
бири жазбай таштап кеткен ыр саптары жөнүндө сөз болушу мүмкүн 
эмес. Кыясы жаңылыштык манасчынын өзүнөн кетсе керек. Бул үч сап 
ыр алынып салынса окуя үзүлбөйт, контекстке зыян келбейт. Ошого 
карабастан ыр саптарын өз ордунда калтырдык. Анткени биринчиден 
ушундай зор көлөмдүү чыгарманы оозеки дароо айтып жаздыруу про-
цессинде манасчы тарабынан кетирилген. мүчүлүштүктөрдүн да болору-
на мисал болсун үчүн; экинчиден ыр саптарында биз байкай албаган, 
же көңүл бурулбаган маани, маңыз, аткарган жүк болушу да ыктымал 
экендикти эске алгандыктан; үчүнчүдөн биздин максат манасчы айткан 
тексттерди редакциялоо — оңдоо, жакшыртуу, кемчиликтерден арылтуу 
эмес, андагы орун алган ар бир көрүнүштү белгилеп көрсөтүү гана. 

9. болгарды. 
10. булгарда. Сөздүн уңгусун катчы жогорку эле ыр сабында «бол-

гар» (болгарды) түрүндө жазган. 
11. килдербектин. 
12. карашлу. 
13. уйди. Сөздүн жазылышын сырткы формалык жакындыгына ка-

рап «уйду», же «үйдү», деп окууга болор эле. Бирок андай маанилер 
контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө «оода», аны Ы. А. өз 
колу менен «ойду» деп оңдогон. Сөздү «ойду» катары да окууга болот. 
Бирок жалпы контекстти, айрыкча кийинки ыр саптарындагы маанилер-
ди, окуянын өнүгүшүн эске алганда «ойду» деш туура эмес. Анткени 
Эштек баштаган сары ногойлор саны көп душман менен кармашканда 
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үйдү көздөй да, ойду көздөй да качпастан өр талашып, тоо аралап ка-
чышканы айтылып жатат. Ошон үчүн «өөдө», же «өйдө» деген сөздү 
контекстке туура келет дешке негиз бар. 

14. үргүшүб. 
15. таусына. 
16. жосына. 
17. капшыгай. 
18. ордодо. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүү-

чү сөз — өрдөдү. Катчы сөздү жазуунун жакыныраак үлгүсүн таба 
албаган өңдөнөт. 

3500—3527 

1. олбеди. 
2. чого. 
3. очагар. 
4. аузун. Сөздү ушул эле маанисинде катчы мурда 1764-ыр сабында 

«аузын» түрүндө жазган болчу. 
5. ордеймин. 
6. кытайды. Контекст боюнча сөздүн туура үлгүсү — «кытайга». 
7. ойранды. 
8. ордеди. Сөздү катчы ушул эле мааниде 3499-сап ырда «ордодо» 

түрүндө жазган болчу. 
9. коктыны. 
10. тозыб. 
11. атышты. Ушул сөздү катчы өзүнө тиешелүү ордунда эмес, 

кийинки ыр сабынын башына кошо жазып койгон. 
12. сойыб. 
13. болушыб. 
14. тогызда. 

3528—3554 

1. таусында. 
2. создори. 
3. оздори. 
4. күлгени. 
5. былгарлыкдын. Сөздүн уңгусун катчы мурда «болгар» (659- жа-

на 3486-ыр сабы), «булгар» (3487-ыр сабы) катары жазган эле. 
6. уулына. 
7. тобинен. 
8. болбады. 
9. оңбады. 

3555—3580 

1. котарыб. 
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2. уулымын. 
3. керимбеснн. 
4. көринген. Жогорку эле ыр сабында катчы сөздүн уңгусун «м» 

аркылуу (көримбесин) жазган болчу. Албетте «көримбе», же «көринбе» 
болуу диалектилик белги. Бирок алардын кайсынысы манасчыга, кай-
сынысы катчыга таандык көрүнүш экенин так ажыратуу мүмкүн эмес. 
Ошон үчүн көбүрөөк пайдаланылган үлгү — сөздү «н» аркылуу айтуу 
(көринбе) берилди. 

5. өзиме. 
6. билгиликти. 
7. билермендин. 
8. жеегинде. 
9. торенин. 
10. урыгы. 
11. керкөкил. 
12. озонын. 
13. ондо. Сөздүн туура үлгүсү — анда. Бирок бул жерде манасчы 

өзү эле мурдагы ыр сабы «о» менен башталган сөздөн тургандыктан 
үндөшүү, ыргак таламдарына ылайык сөздү «ондо» түрүндө айтышы 
ыктымал. 

14. каты. 
15. оралдын. 

3581—3606 

1. жалпаламан. Оозеки сүйлөөдө сөздөр ушул түрдө бирге айты-
лышы да мүмкүн. 

2. кыйгакды. 
3. жулайын. Бул түрүндө сөз контекстке туура келбейт, анткени 

ушул ыр сабына эмес, бир саптан кийинки ыр сабына тиешелуү, ошонун 
аягында келүүчү сөз. Мындай болуунун себеби катчы С. С. ушул жерде 
эки сап ырды калтырып кетип, ошол үчүнчү саптагы аяккы сөздү бул 
жерге жазып койгон. Ушул жердеги текст Ы. А. көчүрмөсүндө бул 
түрдө: 

«Кыйгактуу найза боолоймун, 
Ары чети Ындыстан. 
Жазийре журтун жоолоймун». 

Катчынын жазуусундагы «жулайын» мааниси жана формасы боюн-
ча «жоолоймун» деген сөзгө-туура келет. Катчы С. С. кол жазмасында 
жок экендигине карабастан ал жаза албай таштап кеткен эки сап ыр. 
Ы. А. жазганынын негизинде текстке киргизилди. Антпесе окуя үзүлүп, 
түшүнүксүз болуп калат. 

4. маа. Сөздүн туура формасы «мага». Оозеки сүйлөөдө, айрыкча 
ушул жердегидей ыр тутумунда «маа» түрүндө да айтыла бериши 
мүмкүн. 

5. Алда. Сөздү катчы буга чейин негизинен алле түрүндө жазса, 
бул жерде «алда» деп туура үлгүдө берген. 
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1 , 6. аягөз. 1 

7. сыдырыб. Бул сөз ушул эле түрдө жогорку ыр сабында турат_ 
Сагымбайда мындай кайталоо мүнөздүү белги эмес. Кыясы катчы мур-
дагы сөздү жаңылыш кайталап жазып алган өңдөнөт. Ы. А. көчүрмө-
сүндө — «кыдырып». Бул сөз контекстке да, уйкаштыкка да толук туура-
келет. Текстке ушул сөз берилди. 

3607—3633 

; .. 1. йайман. Катчыдан кеткен каталык. Бул белгилүү каармандынг 
аты «Баймат», аны катчы өзү да 3554-сап ырда «Баймат» (Байматты) 
түрүндө эле жазган болчу. 

2. өгиз кечү. 
3. ойде. 
4. төресине. 
5. жолына. Сөздүн жазылышын «жолуна» — деп окуса болот, андай 

маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — «жолун». Бирок 
сездү-н ; а л : түрдөгү. үлгүсү ыр сабынын ыргагын бузуп салат. Мындай 
учурларда ыр сабындагы муун өлчөмүн, ыргакты сактоо үчүн Сагым-
байда сөзгө бир үндүү тыбыш уланып айтылуу кеңири белгилүү ык-
тардан. Ушуну эске алганда сөздүн бул жердеги туура үлгүсү — жолу-
ну — делиш жөндүү. Кыясы катчы манасчы айтканды так жазбай» 
өзүнчө «оңдоп», тактоо киргизип жазган өңдөнөт. 

6. ачлыкдан. 
7. жо. 
8. галыб. 
9; ^былгарлык. 
10. сеппилиб. Сөздүн мааниси түшүнүксүз. Контекст боюнча бул 

жерге туура келүүчү сөз — минип. Ы. А. көчүрмөсүндө — «минип». 
11. чалыбдыр. Сөздү ушул эле мааниде катчы бир сап жогоруда 

«калыбдыр» — деп жазган болчу. 
12. онич. Катчы сөздү ката жазып алып, «оту» — дегендин кийинки 

эки тамгасын сызып салып, ага улай «нич» дегенди кошкон. Натыйжада 
сөздүн жазылышы «онич» болуп калган. Мындай жазууну атайын ык 
дебестен, жаңылыштык кетип, шашкандан туура эмес жазып алган 
дешке негиз бар. 

3634—3659 

1. оларды. Сөздүн туура үлгүсү — аларды. Бирок бул жерде сөздү 
катчы өзгөртүп жазбай эле манасчы өзү мурдагы ыр сабы «о» менен 
башталган сөзгө үндөштүрүү үчүн сөздү «олорду», же «оларды» деп ай-
тышы да толук ыктымал. 

2. уакта. 
" 3. ожер. 

4. озин. 
5. олерин. 
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6. оздери. Сөздүн ушул эле маанндеги үлгүсүн катчы мурда «оздо-
ри» түрүндө жазган болчу (к. 3533-сап ыр). 

7. торгын. 
8. пул. Сөздү манасчы өзү ушул түрдө айтышы да мүмкүн. 
9. орттеб. 
10 күлдери. 
11. уйлуб. 
12. туюлиб. 
13. суңилер. Сөздүн мааниси так эмес. Контекст боюнча туура ке-

лүүчү сөз — сүңгүлөр. Кыясы катчы ушул сөздү жазган окшойт, жа-
кыныраак үлгүсүн таба албаса керек. 

14. түпеги. 
15. оттыгы. 

3660—3688 
1. өлгенге. 
2. өңкей. 
3. тоннаунан. Катчы ката жазганы көрүнүп турат. Контекст боюн-

ча туура келүүчү сөз — тонунан. 
4. болиниб. 
5. түгетмеке. 
6. гаргыш. 
7. жонелди. 
8. омелди. 
9. көнге. 
10. үчтеги. 
11. ортосо. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда «ор-

тасы» — түрүндө жазган болчу (к. 466-сап ыр). 

3689—3713 

1. туб. 
2. туби. 
3. кара нувыр. 
4. тао. 
5. койганбы. 
6. хдай. Катчы сөздү адегенде ушул түрдө жазып, анан «кудай» 

түрүндө туура жазууга өттү эле, эми кайра «хдай» катары жазып 
жатат. 

7. болганын. 
8. салала. Ушул жана жогорку ыр сабы экөө беттеги ачык жерге 

удаа жазылган. Жазууну катчынын өзү жүргүзгөн, анткени кол тамга 
•аныкы. Кыясы жазылбай калып калган ыр саптары такталып, кошум-
чаланган өңдөнөт. 

9. билермени. Сөз оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтылышы да мүм-
күн. 

10. сүрген. 
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3714—3839 

1. дейм. Сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок контекстке 
«бейм» тагыраак жооп берет. Анын үстүнө мурдагы ыр сабынын аяккы 
сөзү «бейм». Эгер бул жерде «дейм» делсе сүйлөмдө стилдик карама 
каршылык пайда болот. 

2. тукымын. 
3. түгенгир. 
4. күнден. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтылат. 
5. билүге. Оозеки сүйлөөдө сөз «билүүге» түрүндө да айтыла берет. 
6. берүге. Оозеки сүйлөөдө сөз «берүүгө» түрүндө айтыла берет. 
7. көсем. 
8. жасаусы. 
9. укырык. 
10. жүген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
11. азосы. 
12. уйлерин. 
13. олер. 

3740—3760 

1. кайраттунын. Оозеки сүйлөөдө сөз «кайраттуунын» түрүндө ай-
тыла бериши да мүмкүн. 

2. өңинен. 
3. токталды. 
4. биреүни. 
5. тобакел. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. 
6. телкүрең. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 

3769—3789 

1. өлик. 
2. өликди. 
3. өлибдир. 
4. өлигинен. 
5. журбейт. 
6. журсе. 
7. күлике. 
8. өлике. 

3790—3819 

1. мөлк. 
2. ойын. 
3. күлки. 
4. айтулы. 
5. көкче. 
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6. жылонан. Катчы мурда сөздүн ушул эле маанидегн үлгүсүн 
1763-ыр сабында «жылаунан» деп жазган болчу. 

7. көкченин. 

3820—3849 

1. нөвкөр. Сөз адатта «нөкөр», «нөөкөр», «нөкер» түрлөрүндө ай-
тыла берет. 

2. вазири. Сөз адатта «увазир», «базнр», «безир» түрлөрүндө ай-
тыла берет. Кыргыздар арасында көбүрөөк жолуккан үлгүсү — убазир. 

3. коктыда. 
4. түгетем. 
5. түркди. 
6. көче. 
7. товдон. Сөздүн жазылышын «тоодон» деп окуса болот, бирок 

андай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — тоонун. 
Кыясы катчы жазууда ката кетирген. 

8. оё. 

3850—3875 

1. көкчеден. 
2. көнден. 
3. өттүби. 
4. окыныб. 
5. кулат. Оозеки сүйлөөдө сөздөр ушул түрдө бирге айтыла берет. 
6. токыныб. 
7. көйин. 
8. өлчөсин. 

3876—3904 

1. капирлардын. 
2. ордешинде. 
3. өзге. 
4. көчиб. 
5. көрейин. 
6. озени. 
7. бурштагы. 
8. мувакөлди. 
9. зау. 
10. өлдим бардым. Кыясы катчы жазууда жаңылыштык кетирген. 

Бул сөздөрдүн тутуму адатта «өлдүм-талдым» түрүндө айтылуучу эле. 
Антпесе катчы жазган үлгүдөн маани чыкпайт. 

11. курбы курбы. 
12. төри. 
13. кутырыб. 

•466 

www.bizdin.kg



14. көбчүлигин. 
15. суксыр. 

3905—3931 

1. шаңкай. 
2. куйрык. 
3. көгичкендей. Сөздүн уңгусу буга чейин «көгүчкөн» (794-6 сап), 

«көгүчгөн» (818-сап), «көгөчкен» (807-сап) түрлөрүндө жазылган эле. 
4. кулындары. 
5. куюгыб. 
6. көргенде. 
7. көңилин. 
8. бөлгени. 
9. олчеуси. 
10. жонын. 
11. туралман. Кыясы катчынын «тура албай» — деген сөздү жаз-

ганы го. Контекстке «тура албай» туура келет. 
12. көбин. 
13. көтимден. 
14. кугын. 
15. көрингенин. 
16. ойланыб. 
17. добылды. 
18. дүргөтиб. 

3932—3960 

1. үркитиб. 
2. аңгача. 
3. сосыңбы. 
4. жаусыңбы. 
5. өтүбтир. 
6. бүркит. 
7. көздениб. 
8. озиңдин. 
9. окшабайт. 
10. токтабайт. 
11. мас. Катчы сөздү туура эмес жазып алган, бул жердеги керек-

түү сөз — Манас. 
12. ойланды. 
13. уулынын. 

3961—3990 

1. түбимди. 
2. тосба. 
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3. озимдин. 
4. өткир. 
5. урышды. Сөз ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. Маани жалпы 

контекстке негизинен каршы келбейт. Бирок ыр сабындаты «каршы-
терши» деген сөзгө караганда бул жерде «урушту» деген сөз болбошу 
керек эле. Анткени каршы-терши урушпайт, каршы-терши өтүшөт. 
Кийинки саптагы ушул сөзгө уйкашкан «кетишти» деген сөзгө караган-
да да бул жерде «өтүштү» болуу жөндүү. «Өтүштү» контекстке так 
жана толук туура келет. 

3991—4010 

1. аккула. Сөздүн туура формасы «Аккулага», бирок ыр тутумун-
дагы ушул жерде «Аккула» түрүндө айтылышы мүмкүн. Анткени сөзгө 
мүчө уланса ыргакка тоскоолдук кылып калат. Сөздөгү маани болсо 
уланды мүчөсүз эле контекстке туура келет. 

2. бие. 
3. сойганда. 
4. койганда. 
5. тойында. . 
6. болбасын. 
7. карш. 

4018—4039 

1. улугына. Катчы сөздү ушул эле мааниде мурда «улыгына» түрүн-
дө жазган (к. 946-сап ыр). 

2. жүргенде. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
3. оңа. 
4. барганы. Ушул ыр сабынан кийин «жайын айтып салганы» — 

деген ыр сабы жазылып, бирок сызылып салынган. Тактоону катчы өзү 
жүргүзсө керек. Чынында бул сап ырдын бул жерде зарылдыгы жок. 
Анткени ал эки сап ыр темөнде өз ордунда ушул түрдө толук кайта-
ланат. 

4040—4070 

1. чолбаным. 
2. солтоным. Сөздүн жазылышын «солтонум» деп окууга болот. Би-

рок, бул, султан, султаным — деген сөздүн бурмаланган үлгүсү змес. 
Катчы буга чейин «султан» дегенди көп жолдору «султан» түрүндө эле 
жазып келген (к. 4038-ыр сабы ж. б.). Кыясы бул жерде «солтон» өзүн-
чө мааниге ээ болгон сөз. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө «султаным» деген 
мааниде берилген. Бирок түп нускадагы «солтонум» деген жазууну 
көчүрмөчү катчы «султаным» — деп окуганын, же түп нускада эле сөз 
«султаным» түрүндө берилгенин так айтуу мүмкүн эмес. 

3. күндин. Катчы сөздүн уңгусун жогорку эле ыр сабында «көн» 
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түрүндө жазган («күн» дегенди «көн» катары жазуу анын кол жазма-
сында башка жерлерде да көп учурайт — 958-ыр сап, же 3680-ыр сабы 
ж. б.). 

4. күбкеге. Оозеки сүйлөөдө сөз «күпкеге» түрүндө да айтыла 
берет. 

5. журесиң. 
6. үркиб. 
7. ушы. Жазылыш «ушу» деп окулат. Бирок ыр сабынын ыргагы 

шыдыр болуу үчүн «шу» — делиш ыңгайлуу болуп турат. Мындай айтуу 
учурлары Сагымбайда жолуга берүүчү көрүнүштөрдөн. Анын үстүнө 
сөздүн формасынын бул түрлүү өзгөрүүсүнүн мааниге таасири жок, эки 
учурда тең бир эле. 

8. жолды. 
9. оңдуручы. 
10. көнче. 

4071—4097 

1. дечу. 
2. бойыңдан. 
3. аз. Катчыдан кеткен каталык. Контекст боюнча туура келүүчү 

сөз — ар. Кыясы шашып жазып жатканда «р» тамгасынын үстүнө чекнт 
коюлуп кеткен өңдөнөт. 

4. колулңдан. Бул жерде да катчынын жаңылыштыгы, сөздүн туу-
ра жазылышы — колуңдан. 

5. көниң.. 
6. жолтай. 
7. оңыб. 
8. олжалы. 
9. жолыңыз. 

4098—4123 
1. оялбасын. 
2. колыңыз. 
3. болибдир. 
4. бөлгенин. 
5. олибдир. 
6. озиңди. 
7. ятса. ' 
8. ошентеб. 

4129—4151 

1. оралдан. 
2. журтын. 
3. болгарга. 
4. соңыма. 
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5. өзенге. 
6. жоны. 

4152—4179 

1. ойга. 
2. эндулешиб. 
3. кайишке. 
4. өркиндин. 
5. көтинен. 
6. корадан. 
7. торт. Жогорку саптагы ушул эле сөз «төрт» түрүндө жазылган. 
8. көчдин. 
9. ошанча. 

4180—4200 

1. шөгир. 
2. тутылды. 
3. кутылды. 
4. жиеним. 
5. мунези. 
6. жүрүши. 
7. магурыб. 
8. шукылды. Сөздүн туура формасы «шекилдүү». Оозеки сүйлөөдө 

«шыкылдуу», «шукулдуу», «шукылдуу» түрлөрүндө айтыла берет. 
9. ундыстанга. 
10. түлик. 
11. сонынды. 
12. түгетебиз. 

4210—4235 

1. ордешин. 
2. корада. 
3. коюбыз. 
4. өрдедик. 
5. тал. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт. Кыясы 

катчы жазганда ката кетирген. Туура келүүчү сөз — татаал. 
6. тор. Кыясы бул жерде да катчыдан ката кеткен. Ал «торт» — 

деп жазмакчы болуп, сөздүн аягын бүтүрбөй кеткен. «Торт» — деген 
жазылыш бул катчыда «төрт» — деген маанини билдирет. 

7. жасаубыз. 
8. уйренди. 
9. азаубыз. 
10. ордеб. 
11. колатын. 
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12. көчүдө. Катчынын транскрипциясы анча так эмес, контекст 
боюнча бул жерде талап кылынган сөз — күчөдү. 

13. көрмелбеген. 
14. окташыб. 

4236—4259 

1. чокташыб. 
2. болганче. 
3. токташыб. 
4. жасосына. Катчы сөздүн уңгусун буга чейин «жасау» түрүндө 

берип келген эле (к. 3726-, 4218-ыр саптары). 
5. күнге. Оозеки сүйлөөдө сөз «күнге», «күнгө» түрлөрүндө айтыла 

берет. 
6. урышканы. 
7. түгенгендей. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылышы 

мүмкүн. 
8. урыштан. 
9. жүдегендей. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
10. жүргин. 

4260—4289 . 

1. четинди. 
2. көрөне. 
3. барыбтыр. Кол жазманын 363-бетинин эң аяккы сабы болгон 

ушул саптан кийин «синде 19 вкТабир — деген жазуу бар. Ал 
жазуу 1922-жылдын 10-октябринде» — дегенди туюнтат да, тексттер 
жазылып жаткан учурдан кабар берет. 

4. көздерин. 
5. ач. Катчы сөздү жазууда ката кетирген. Контексттеги туура ке-

лүүчү сөз — ат. 
6. оруны. 
7. бурыми. Бул жазылыш контекстке караганда «боруму» — деген-

ди түшүндүрөт. 
8. кыткырыб. 
9. да. Кол жазмада бул сөз жок. Бирок ыр сабындагы муун өлчө-

мү, контекст ушул сөздү талап кылып турат. Ы. А. көчүрмөсүндө мын-
дай сөз бар. Ушулардын негизинде «да» деген сөз текстке кошулду. 

10. урышбастан. 
11. шунутиб. 
12. комсонган. 
13. жүргин. 

4290—4312 

1. тулумо. 
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2. төгилиб. Сөздүн ушул эле мааңидеги үлгүсү мурда «төгүлиб» 
түрүндө жазылган болчу (к. 448-сап ыр). 

3. турмыктары. 
4. елөгин. Сөздүн уңгусун катчы мурда «өлик», «өлигин» түрлөрүн-

дө жазып келген. 
5. оз. 
6. кошына. 
7. күңкө. 
8. заур. 
9. көтериле. 
10. болышыб. 
11. уйинде. 

4313—4340 

1. көринеү. 
2. көбчилик. 
3. түзин. 
4. курчын. 
5. турушыб. 
6. көмген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. 
7. чукылаб. Оозеки сүйлөөдө сөз «чукылап» түрүндө да айтыла бе-

риши мүмкүн. 

4341—4376 

1. сөңги. 
2. суйинишиб. 
3. сөңгиси. 
4. күрзи. 
5. бөлиб. 
6. өрттенген. 
7. калдыраб. Кыясы катчы жазууда ката кетирген. Контекст боюн-

ча сөздүн туура келүүчү үлгүсү — калдыратып. 
8. олжага. 
9. тунык. 
10. күлдирдин. 

4377—4400 

1. көнестикдин. 
2. болаты. 
3. көкмек. 
4. көчүрбайдон. 
5. көңкө. 
6. койбодо. 
7. ойлоды. 

•472 

www.bizdin.kg



8. гачандан. Ушул эле ыр сабындагы сөздүн уңгу түрүндөгү үлгүсү 
«качан» — делип жазылган. 

9. койбады. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсү үч сап ыр жогоруда 
(4389-ыр сабы) «койбодо» — делип жазылган болчу. 

10. камдусыныб. 
11. урышканын. 
12. улыксыныб. 
13. бууббы. 
14. тубу. Сөздүн жазылышын «тууппу» катары окууга болот. Катчы 

эки сап жогоруда ушуга типтеш сөздү «бууббы» түрүндө жазган эле. 
15. тууббы. Катчы сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн жогорку ыр 

сапта «тубу» түрүндө жазган болчу. 
16. урыббы. 

4401—4429 

1. коргалаб. 
2. боо. Сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок туура форма-

сы «буга». «Боо» делиш диалектилик белги, ал манасчыга эле эмес, 
катчыга таандык болушу, манасчы «буга» дегенди катчы «боо» түрүндө 
жазышы толук ыктымал. Анын үстүнө Ы. А. көчүрмөсүндө сөз «буга» 
түрүндө. Бирок аны да күмөнсүз факты катары кабыл алуу кыйын. 
Анткени ал катчы да сөздү өз диалектисинде көнгөн үлгүсүндө жазышы 
мүмкүн. Ал турмак катчынын кол тамгасын көчүргөн адам өзгөртүп, 
өз билгенине жараша «оңдоп» коюу мүмкүнчүлүгүн да эстен чыгарууга 
болбойт. Ушуларды эске ала текстте сөздүн «буга» делген туура форма-
дагы үлгүсү берилди. 

3. боо. Ы. А. көчүрмөсүндө — буга. 
4. көбтүгин. Сөздү ушул эле мааниде катчы мурда «көбтигин» 

катары жазчу (к. 118-сап ыр ж. б.), 
5.. көчели. 
6. бөлелик. 
7. долети. 
8. биреуни. Сөз «бирөөнү» делип окулат. Бирок катчынын сөздү 

так ушул түрдөгү жазганы 609-сап ырда контекстке карата «бирөөсү» 
делип окулган эле. 

9. коркыткан. 
10. дуниени. 
11. тубсиз. 
12. түрктен. 
13. осанда. Сөздүн мааниси белгисиз. Кыясы катчыдан ката кеткен. 

Ы. А. көчүрмөсүндө — «ушунда». Мындай маани контекстке туура 
келет. 

4430—4457 

1. ошондан. 

•473 

www.bizdin.kg



2. бежин. Бул сөз Ы. А. көчүрмөсүндө «бажын» түрүндө жазылган. 
Аны Ы. А. өз колу менен «Баажын» — деп оңдогон. Жер-суу аттарынын 
аталып калышын өзүнчө түшүндүрүү жана алардын алгачкы аталышы 
бул эле, кийин бара-бара мындай делип калды деш Сагымбайдын ва-
риантында кеңири жолуккан ыктардын биринен. Ушуларды эске алган-
да бул топонимдин манасчы тарабынан баасыз жерге салдык деп 
Баажын болуп аталды деши толук ыктымал. Бирок кийинки ыр сапта-
рында ошол Баажындын кийин Бээжин делип аталышы эч жерде эске-
рилбейт экен. Тескерисинче кытайлардын башкы шаары Бээжин делип 
жүрөт. Ошон үчүн Баажын делиш окурмандар үчүн түшүнүксүз болуп 
калбасын деген ой менен С. С. кол жазмасындагы жазылышты ошол 
бойдон калтырууну жөндүү деп эсептедик. 

3. авларга. Сез, аларга — деп эле окулат. Андай маани контекстке 
туура келет. Сөздүн бул үлгүсүн катчы буга чейин «аларга» деп туура 
үлгүдө эле бурмалабай жазып келди эле. Жазылышты башка маани-
деги сөз дешке негиз жок. Ы. А. — көчүрмөсүндө да «аларга» делип 
турат. Катчы кайсы себептен, же эмне максат менен өзүнө тааныш, ага 
чейин көп жолдору туура үлгүдө жазып келген сөздү буруп жазганы 
белгисиз. 

4. нув. Катчы же жаздым уккан, же жаңылыш жазып алган. Кон-
текст боюнча сөз Нук пайгамбар жөнүндө бара жатат. Бул адам аты 
Ы. А. көчүрмөсүндө «Нух» делип жазылган. 

5. ошу. 
6. күнче. 
7. түрк. Катчыдан кеткен жаңылыштык, Контекст боюнча талап 

кылынган с ө з — т ү к . 
8. билбейт. Ушул ыр сабынан кийин удаа келген ыр сабы «Түрк 

уулу деп көзгө илбейт». Эки ыр сабын байланыштырган окуянын логи-
калык биримдиги болбой, натыйжада келтирилген ыр сабынын жалпы 
контексттеги мааниси белгисиз калган. Мындай болуунун себеби катчы 
С. С. эки ыр сабын кыскартып, бир сапка айлантып жазып койгон. 
Ы. А. көчүрмөсүндө бул жерде «Бу да түрк уулу деп, Эч да көзгө бир 
илбейт» — деген ыр саптары бар. Ал түрдө окуя эмне жөнүндө жүрүп 
жатканы белгилүү болуп, жалпы контексттин байланышы калыбына 
келет. Ошон үчүн негизги тексттерге ошол С. С. кыскартып, теңин жаз-
бай кеткен ыр саптары Ы. А. көчүрмөсүндөгү үлгү менен берилди. 

9. ойлабайт. 
10. болжабайт. 
11. ургыр. 
12. түрк. Мурдагыдай эле катчы «түк» деген сөздү «түрк» деп 

жаңылыш жазган. «Түрк» деген маани контекстке такыр жакын-
дабайт. 

4458—4479 

1. жеегине. 
2. аябаба. Сөздүн мааниси түшүнүксүз. Кыясы катчы жазууда ката 
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кетирген өңдөнөт. Контекст боюнча бул жерге туура келе турган сөз — 
аябаган. 

3. күнүнин. Сөздүн жазылышын «Күнүнүн», же «Көөнүнүн» катары 
окууга болот. Бирок Ы. А. көчүрмөсүндө «Дуддун» деп жазылган. Ал 
жазууну Ы. А. өз колу менен «Нутдун» — деп оңдогон. Манасчы айткан 
үлгү кайсыл экенин так айтуу мүмкүн эмес. Ошентсе да эпостук сан-
жырада калмактардын түпкү атасы катары Нут эсептелерин эске ала 
текстке Нуттун — делип берилди. 

4. маңгулды. 
5. маңгулдын. 
6. биреуи. Сөздүн ушул үлгүдө жазылышы мурда 1613-ыр сабында 

контекстке карата «бирөө» делип окулду эле. Бул жерде «бирөөсү» де-
лиш туурараак. 

7. куруды. 
8. магурыбдын. 
9. уристемди. 
10. коркытыб. 
11. көнибдир. 
12. алу. 
13. буйрыгы. 

4480—4510 

1. тобесине. 
2. бажиндикбиз. Эпостогу кеңири белгилүү топоним «Бээжин» де-

гендин манасчы тарабынан «Бажын», же «Баажын» катары айтылышы 
мүмкүн экендик жөнүндөгү жоромол ушул шаар аты 4437-ыр сабында 
Ы. А. көчүрмөсүндөгү «Баажын» деген аталышка байланыштуу айтыл-
ган эле. Көрсөтүлгөн ыр сабында топоним С. С. боюнча «Бээжин» 
болчу. Бул жерде С. С. «бажиндикпиз» деген үлгүнү берет. Буга кара-
ганда балким манасчы дайым болбосо да кээде ушул шаар атын Баа-
жын, же Баажин формаларынын бири менен атаса керек. Буга мурда 
Ы. А. жазганында, азыр С. С. коЛ жазмасында «Бажин» үлгүсүнүн орун 
алышы далил. Бирок эмне үчүндүр эки катчы бир эле ыр сабында бир 
эле топонимди эки башка бири — Бээжин, экинчиси Баажин түрлөрүндө 
беришет. Мындан манасчы өзү «Баажын» түрүндө айткан, ал эми аны 
эки учурдун биринде катчылардын бири угулушуна карап жазса, экин-
чиси манасчы жаңылыш айтып алды деп эсептеп сөздү өзү жакшы бил-
ген, көндүм тааныш үлгүдө жазышы да мүмкүн деген тыянак чыга-
рууга болот. Бирок талаш туудурбай турган ишенимдүү далил болбо-
гондуктан бир бүтүмгө келүү кыйын. Ошон үчүн топонимдин «Баажин» 
үлгүсү да бар экендикти белгилөө максатында бул ыр сабында «Баа-
жин» делген форма берилди. 

3. ботонун. Сөздү контекстке карап «бутунун» деп окуу жөндүү. 
Катчы буга чейин бул маанидеги сөздү «бут», «буты», «бутынын» ж. б. 
түрлөрдө жазып келген эле. Сөздүн бул ыр сабынын тутумундагы маа-
ни жактан контекстке так жооп берүүчү үлгүсү — бутунаи. Кыясы 
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катчы сөздү транскрипциялоода эле эмес, маанисин так Сактоодо да 
жаңылыштык кетирген. 

4. буты. Бир сап ыр жогоруда эле сөздүн ушул маанидеги үлгүсүн 
катчы «бото» (ботонун) түрүндө жазган болчу. 

5. суйлеген. 
6. бежинди. Сөздүн уңгусу 4487-ыр сабьшда «бажин» түрүндө жа-

зылган болчу. 
7. сүйлегендиктен. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтыла берет. 
8. сүйрелген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтыла берет. 
9. азезил. Ыр сабындагы ыргак бузулбашы, сөздүн түзүлүшү кон-

текстке так туура келиши үчүн сөзгө «дин» мүчөсү уланып, «азезилдин» 
катары окулушу зарыл. Кебетеси катчы шашып жазууда сөздү аягына 
чыгарбай кеткен өңдөнөт. 

10. тозган. 

4511—4535 

1. асемду. Сөз ушул эле мааниде мурда «асемди» делип жазылган 
болчу (к. 3392-сап ыр). 

2. жылден. 
3. бокты. 
4. кепирдан. 
5. аларга алал сычкан жок. Бул ыр сабы «Аларга адал чычкан 

жок» — деп окулат. Бирок, ыр сабынын мааниси так эмес, манасчы эм-
нени айтмакчы болгону белгисиз. Ыр сабы Ы. А. көчүрмөсүндө да ушул 
түрдө жазылган. Кыясы кандайдыр себеп менен манасчы жаңылыштык 
кетирсе керек. Контекстке караганда саптагы өз ордунда турбаган, же 
мааниси контекстке туура келбеген сөз — алал. Бул сөз айтылганда 
«арам» менен алмашылып калса керек деп божомолдоого болот. Эгер 
ушул болжолго негизделсек ыр сабы «Аларга арам чычкан жок» деген 
түргө өтөт. Мында анча так болбосо да саптагы айтылган ой түшүнүк-
түү. Анын үстүнө мааниси жактан кийинки ыр саптарына тыкыз байла-
нышып, жалпы контекстке.толук туура келип да турат. Ушуларды эске 
ала ыр сабынын тутумундагы «алал» дегең сөз «арам» дегенге алмаш-
тырылып берилди. 

6. сычкан. 
7. чыбын. 
8. алал. Сөз оозеки сүйлөөдө «алал», «адал» түрлөрүндө айтыла 

берет. 
9. куртлар. 
10. доңыз. 
11. кумырска. 
12. ала ал. Катчыдан кеткен каталык. Сөздүн контекстке туура 

келүүчү үлгүсү — адал. 
13. курсын. Сөздүн туура формасы — курусун. Оозеки сүйлөөдө, 

айрыкча ыр тутумунда: эгер ыргак үчүн ошол зарыл болсо «курсун» 
түрундө айтыла берет, 
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4536—4562 

1. борсык. 
2. алаал. Сөздү катчы 4520-сап ырда «алал» — деп жазган эле. 
3. сурды. 
4. куурды. 
5. коят. 
6. дининен. Ушул жерге мурда «тилинен» деген сөз жазылып, кат-

чы өзү аны сызып салып, үстү жагына «дининен» дегенди жазган. Кол 
тамга катчынын өзүнүкү. Тактоо туура жүргүзүлгөн. 

7. би экен. Контекст боюнча сөздүн туура үлгүсү — «бекен». 
8. тубибиз. 
9. турубиз. 

4563—4589 

1. журубиз. Жазылышты «жүрөбүз» деп окууга болот. Сөздүн 
туура формасы да «жүрөбүз», ал маани контекстке туура келет. Бирок 
бул жерде ошол эле маани сөздүн «жүрүбүз» — делген үлгүсү аркылуу 
берилген өңдөнөт. Анткени бул сөзгө уйкашкан сөздөр түбүбүз, түрүбүз. 
Сөздүн формасы уйкаштыктын так келиши үчүн манасчынын өзү тара-
бынан өзгөртүлгөн дешке негиз бар. 

2. бурыбдыр. 
3. нуфдын. 
4. уктым. 
5. ошанын. Сөз «ошонун»—деп окулат. Бирок ал маани контекстке 

туура келбейт, туура келүүчү үлгү — ошондон. Кыясы катчы ката ке-
тирген. 

6. уулу. Сөздүн бул маанидеги үлгүсүн буга чейин катчы дайым 
«уулы» түрүндө жазып келген эле. 

7. сөзди. Сөздүн уңгусун катчы «соз (к. 605-сап ыр ж. б.), кээде 
«сөз» түрлөрүндө аралаш жаза берет. 

8. ушында. 

4590—4610 

1. топандын. 
2. суусы. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы буга чейин 

«сусы» түрүндө жазган болчу (к. 1117-ыр сабы ж. б.). 
3. ташыганда. Сөздүн туура формасы ушул. Бирок оозеки сүйлөө-

дө, айрыкча ыр тутумунда ыргактын таламына ылайык «ташканда» 
делип айтыла берет. Бул ыр сабы мунун далили. Эгер катчы жазган 
түрдө калтырылса ырдын ыргагы да, уйкаштык да бузулмак. Кыясы 
катчы сөздүн айтылышын манасчы туура эмес айтып алды деп эсептеп, 
тактоо киргизип оңдомок болсо керек. Бул ыр сабындагы сөздүн талап 
кылынган үлгүсү — ташканда. 

4. осандаб. 
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5. үни. 
6. урымдын. 

4619—4641 

1. бөлиниб. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсү мурда «бөлүниб» 
түрүндө жазылган болчу (к. 445-сап ыр ж. б.). 

2. топандан. 
3. созиң. 
4. жои. 
5. ундустан. 
6. боздатыб. 
7. суусын. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы 1172-сап ырда 

«сусын» түрүндө жазган болчу. 
8. тоздатыб. 
9. кыз катынын кылалы. Кыясы бул жерде катчы жаңылыштык 

кетирген. Бул эпостогу көп кезиккен салттык туруктуу ыр саптарынын 
биринен. Анын туура формасы «Кызын катын кылалы». Адатта бул ыр 
сабы «Кызын катын кылалы, 

Катынын отун кылалы» — деген 
түрдө кош сап катары айтылат. Бул жолу кош саптын экинчи бөлүгү 
болгон «Катынын огун кылалы» — делген сап эки сап ырдан кийин ай-
тылган. Ыр сабы Ы. А. көчүрмөсүндө «Кызын катыи кылалы». Текстке 
ушул үлгү берилди. 

4649—4669 

1. созден. 
2. тобеси. 
3. урсын. 
4. тоши. 
5. түкди. 
6. тирү. Сөздүн туура үлгүсү — тирүү. Бирок ыр сабындагы ыргак-

тын таламына ылайык бул жерде «тири», же «тирү» делгени туура. 
7. урулы. 
8. көтерди. 

4670—4697 

1. сүртиб. 
2. коюшыб. 
3. коштаб. 
4. союшыб. 
5. толушыб. 
6. конушыб. 
7. бели. Бул сөздөн кийин «бейили» деген сөз жазылган. Кыясы 

мурда катчы «бейили» — деп жазып алып (ал сөз кийинки сапта келет), 
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тактоо катары «бели» дегенди жазса керек. Бирок, «бейили» — деген 
жазуу сызылган — өчурүлгөн эмес. Контекст боюнча, бул жерде талап 
кылынган сөз — бели. 

8. айыбат. 
9. ниет. Сөз ушул түрдө да айтыла берет. Бирок ушул жердеги ыр 

тутумунда «нээт» делиш ийкемдүүрөөк. 
10. бошаң. 
11. капирди. 
12. олжаны. 

4698—4725 

1. оңай. 
2. дагала. Катчы сөздү аягына чыга жазбай ката кетирген. Адатта 

бул сөз «Дагалак» делет. 
3. ойрандашыб. 
4. ушуны. Сөз так эле ушул мааниде мурда «ушыны» түрүндө жа-

зылып келген (к. 2273-ыр сабы ж. б.). 
5. эстулер. 
6. ойы. 
7. кайтучысы. 
8. барычунын. 
9. мусылман. Сөздүн уңгусу буга чейин катчы тарабынан дайым 

«бусылман» түрүндө жазылып келген эле. 
10. черунин. 
11. тыргут. 
12. соолыну. • 
13. абак. Сөздөн кийин кашаага алынып «аоак» делип жазылган. 

Кыясы катчы өзү жазган «абак» деген сөздүн туура берилгенине ишене 
албай калып, тактоо киргизген окшойт. 

14. азгын. Катчыдан кеткен каталык. Контекст боюнча бул жерде-
ги зарыл керек сөз — аргын. Булар салттык туруктуу түрдөгү курулма-
лар. Эл аттарынын ирээти да адатта туруктуу мүнөзгө ээ. 

15. ойгот. Этноним «ойгут», «нойгут» түрлөрүндө айтыла берет. 
Бирок Сагымбайдын вариантында салттык аталышы — «нойгут». Ы. А. 
көчүрмөсүндө бул сөз Ы. А. өз колу менен «нойгут» делип оңдолгон. 

16. туды. Сөздүн мааниси белгисиз. Кыясы катчы «тоту» дегенди 
ката жазып алган өңдөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө сөз — «тоту». Контекст 
боюнча бул жерге туура келүүчү сөз — тоту. 

17. ояндардын. 

4726—4752 

1. түрилиб. 
2. түрким. 
3. тубиман. 
4. көчүриб. 
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5. көчирейин. Оозеки сүйлөедө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
Катчы сөздүн уңгулук бөлүгүн л<огоруда (4721-сап) «көчүр» (көчүриб) 
турүндө жазган эле. 

6. уйи. 
7. жатычу. Сөздү «жатуучу» деп окуу жөндүү. Сөз ушул түрдө ай-

тылышы да мүмкүн. Бул сапта ыргактын шыр кетүүсү үчүн «жатчу» 
делиш ыңгайлуураак. Эки учурда тең маани бир эле. 

8. мурдар. Сөз оозеки сүйлеөдө «мурдар», «мырдар» түрлөрүндө 
айтыла берет. Көбүрөөк жолукканы — мырдар. 

4753—4779 

1. кора. Сөздүн мааниси түшүнүксүз. Сырткы формалык белгиле-
рине жана катчынын сөздөрдү транскрипциялоо ыгын эске алганда бул 
жазылышты «короо», же «кара» маанилеринин биринде окууга болор 
эле. Бирок алардын бири да контекстке жакындабайт. Контекст боюнча 
бул жерде «жолу» деген сөздүн келүүсү жөндүү эле. Ы. А. көчүрмөсүн-
дө «куру» делип жазылган. Балким ошол сөздү С. С. ушул түрдө тран-
скрипциялап бериши да ыктымал — сырткы формаларында өтө эле 
алыс болсо да кандайдыр окшоштуктар бар. Эгер катчы жазган сөздү 
«кур» же «куру» катары кабыл алсак алардан бири-биринен алыс тур-
ган эки башка маани чыгат: ) 1 кур — жолу маанисинде — бир нече 
кур—деген туюнтманы берет; 2) куру — бекер, себеп жок, жөн эле 
маанилеринде. Жалпы контекстти жана ыр сабындагы сөздүн ордун, 
милдетин эске алганда бул жерге туура келүүчү үлгү — «кур» — беш-
алты жолу чачылгандыкты туюнтуп турат. Ошону менен бирге эле 
«беш-алты жолу куру чабылды, б. а. бекерден-бекер эле беш-алты жолу 
чабылды — деген маңыз да болушу мүмкүн экендикти жокко чыгарууга 
болбойт. 

2. тартар. Жазылыш «тар-тар» делип окулуу керек. Сөздүн мааниси 
тар жерде жашагандыктан ошол эл «тар-тар» — татар аталып калды 
дегенди айтуу. Эл, жер-суу ж. б. аталыштарды ушул түрдө түшүндүрүп, 
сөздүн «этимологиясын» чечмелеп берүү Сагымбайдагы кеңири жолук-
кан ыктардын биринен. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө «татар» делип жазыл-
ган. Эки катчыдагы жазылыштын манасчы өзү айткан үлгүсү — «тар-
тар». Ы. А. ал аталышты жаңылыштык катары түшүнүп, аны «татар» — 
деп оңдоп жазган болуу керек. «Татар» — деген сөз болбошунун 
себеби андай аталыш али жок да, сөз элдин кийин ошондой аталары 
жөнүндө болуп жатат. 

3. талыкбайлык. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Кыясы 
катчы жаңылыштык кетирген. Контекст боюнча туура келүүчү сөз — 
«тарлыкбайлык», же «тарыкбайлык». Анткени Жамгырчы тар жерде 
жашаган эл деген сөзгө тарлыкбайлы — деп жатат. 

4. бүлдик. 
5. көлдик. 
6. коштан. 
7. колдын. 
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8. союшын. 
9. көңилге. 
10. сойгандар. 
11. толер. 
12. толебесе. 

4780—4800 

1. көргенден. 
2. көмилиб. 
3. түңилиб. 
4. бүгүлиб. 
5. журибтир. Сөздүн ушул эле мааниси буга чейин «журибдир» 

(к. 1960-сап ыр ж. б.) түрүндө жазылган эле. Мындан нары ушуЛ 
түрдөгү жазылыштар — катчы уланды мүчөлөрдөгү каткалаң менен 
жумшак үнсүздөрдү чаташтырып, же аралаштырып, улам биринин 
ордуна бирин жазган учурларында, эгер мурда эки үлгүнүн бири кезик-
кен болсо экинчиси эскертилип олтурбайт, сөз туура үлгүдө окулуп, 
туурасы бериле берет. Анткени мындай алмашуулардан, адатта, эч 
качан маани өзгөрбөйт, анын үстүнө катчы мындай айырмалоо керек 
экендигине көңүл да бурбай, аларды аралаш жаза берет. 

6. акундыгы. 
7. ышкыры. 

4810—4829 

1. жиендери. 
2. баусы. 
3. дүйнеге. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтыла берет. 
4. досы. 

4830—4860 

1. ордешиб. 
2. аурдары. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө бул сөз 

«обоздору» делип жазылган. Кыясы С. С. сөздү транскрипциялоодо 
формасы жактан жакыныраак келген үлгүнү таба албаса керек. Текст-
ке «обоздору» берилди. 

3. обоздору эң кызык. Ушул ыр сабы маани жактан башка ыр сап-
тары менен байланышпай, өзүнчө элким калыптыр. Кыясы бул саптагы 
ойду жыйынтыктап турган ыр сабы жазылбай түшүп калган өңдөнөт. 
Контекстке караганда ал түшүп калган ыр сабын «Тоо жаңыртып ыр-
дашып» — деп болжолдоого болот. Ошондо чалкылдатып бээ жетелеген 
адамдар ар коктуну өрдөп, мукам, уккулуктуу обон менен тоо жаңыр-
тып ырдап бара жатат деген бир бүтүн ой-көрүнүш келип чыгат. 
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Ушул жерде көңүл буруп коё турган бир учур түшүп калган ыр сабы 
катчылардын күнөөсү эмес, манасчыныкы болушу да ыктымал. Анткени 
ыр саптары эки катчыда бирдей. Анын үстүнө С. С. ушул жердеги ыр 
саптарын башка саптардан айырмалап, өтө тыкыз кылып, биринин 
арасына бирин жазыптыр. Ушуга байланыштуу мындай жоромол ай-
тууга болот: манасчы тексттерди айтып келип, «Обоздору эң кызык» — 
деген ыр сабы менен бүтүрүп, жазууну улантуу эртеси, же азбы, көппү 
бир топ убактан кийин жүргүзүлгөн. Кайсыл жерге токтодук эле? — де-
ген суроого катчылардын бири «Ар коктуну өрдөшүп» — депжоопбер-
гем да манасчы ыр сабына өзгөртүү киргизип «Тар коктуну өрдөшүп» — 
деп баштап, андан нары окуяны уланткан. Натыйжада бир сап ыр ай-
тылбай да, жазылбай да калган. Бул жоромолдун чындыкка канчалык 
туура келерине кепил болуу кыйын. Бирок турмушта ушундай кырдаал 
болушу мүмкүн экендикти эсептен такыр чыгарып салууга да жара-
байт. Анын үстүнө ушул жердеги көрүнүштү ишендирерлик далилдер 
менен түшүндүрүүнүн башка жолун таппадык. 

4. ордашиб. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө «өрдөшүп». Бул кол жазма-
нын ушул жеринде да андай маани контекстке туура келет. Бирок 
«өрдөшүп» деген сөздү бул катчы эки сап ыр жогоруда «ордешиб» деп 
жазган эле. Балким бул жердеги жазылыш «өрдөшүп» деген маанини 
эмес, башканы туюнтар. Контекстке туура келе турган сырткы белги-
лери боюнча бул жазылышка жакын сөздү таппадык. Ошон үчүн сөз 
«өрдөшүп» деген маанини туюнткан үлгүдө эле калтырылды. 

5. таратын. 
6. даратын. Эки сап жогоруда катчы ушул эле сөздү «таратын» 

түрүндө жазган. 
7. болышды. 
8. коюшды. Сөздү катчы ушул эле мааниде буга чейин «койышды» 

түрүндө жазып келген болчу (к. 349-ыр сабы ж. б.). 
9. окушыб. 

4864—4889 

1. токышыб. 
2. иерлеб. 
3. бойга. 
4. кужынды. Жазылыш, балким, атайын максаттуу жазуу эмес, 

катчынын кетирген катасы болушу да мүмкүн. Бул ойго сөздөгү «р» 
тыбышынын түшүп калып берилиши түрткү болуп турат. 

5. бүктешиб. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
6. кошколаңдын. 
7. жүктешиб. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылат. 
8. тубтешиб. 
9. учы. 
10. сойылыб. 
11. көтергени. 
12. обалатыб. 
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4890—4917 

1. асынын. Кыясы катчы сөздү жазууда ката кетирген. Бул эпос-
тогу белгилүү топоним көп эскерилет жана анын аталышы салттык 
түрдө — «Аксы». Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «Аксы». 

2. учында. 
3. бөлик. Катчынын бул түрдөгү жазганы мурда контекстке карата 

«бүлүк» (к. 749-сап ыр) катары окулуп, буга чейин андай жазылыш 
кезиксе «бүлүк» катары кабыл алынып келген эле. Бирок андай маани 
бул жердеги контекстке туура келбейт. Жазылган сөздү сырткы фор-
масы боюнча «бөлүк» деп окууга да болот. Андай маани контекстке 
туура келет. Ы. А. көчүрмөсүндө сөз «бөлөк» — делип окулган. Андай 
маани эгер сөз эки башка шаар жөнүндө бара жатса туура келер эле. 
Бул жерде сөз эки бөлүктөн турган бир эле шаар жөнүндө бара жатат. 
Демек «бөлөккө» караганда «бөлүк» контекстке тагыраак жооп берет. 
Анын үстүнө катчы С. С. «бөлөк» деген сөздү буга чейин «бөлек» тү-
рүндө жазган болчу (к. 1696-сап ыр). 

4. уулыбыз. 
5. койбаска. 
6. ойладык. 
7. олар. Сөздүн туура үлгүсү — «алар». Бирок бул жердеги жазы-

лыш катчынын сөздү буруп жазуусу эмес, манасчынын өзү ушул түрдө 
айткан дешке негиз бар. Анткени, мурдагы ыр сабы «о» менен баштал-
ган сөз болгон үчүн ыргак, үндөшүү ыктарына ылайык сөз ушул үлгүдө 
айтылган. Мындай ык Сагымбайдын вариантында кеңири жолугат. 

8. көрбес. 
9. ойласын. 

4918—4949 

1. мурдын. 
2. сунушды. Жогорку ыр саптарындагы бул сөзгө уйкашкан жана 

курулушу, сырткы формалык белгилери боюнча типтеш сөздөрдү катчы 
«турышды», «жумышты» түрлөрүңдө жазган. Бул сөздү тигилерден 
айырмалуу жазуу катчынын сөздөрдү жазууда атайын иштелип чык-
кан, дайым сакталган белгилүү принциптерге таянбастан, өз оюна кел-
гендей, өз түшүнүгүнө жараша, чынында эч кандай эрежесиз жазганын 
айгинелейт. 

3. ушунун. Кыясы катчы ката жазып алган. Контекст боюнча сөз-
дүн туура келүүчү үлгүсү — ушундан. Ы. А. көчүрмөсүндө — «ушун-
дан». 

4. ушылар. 
5. үйдин. 
6. чойын. 
7. жувар. 
8. көңлин. Сөздүн туура • формасы — көңүлүн. Бул ыр сабында 

«көңүлүн» түрүндө айтылса ыргакка кандайдыр тоскоолдук болгонсуп 
29« 
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калат. Ошон үчүн же «көңлүн» делиш, же «көөнүн» түрүндө айтыш 
жөндүү. Ы. А. көчүрмөсүндө — «көөнүн». Кыясы манасчы айткан 
«көөнүн» дегенди катчы «көңлин» түрүндө жазган өңдөнөт. Эки үлгү-
нүн мааниси бир, алмашуудан айырма чыкпайт. 

9. буттын. 
10. сөзге. 
11. өргиди. 

4950—4972 

1. даубас. Кыясы атайын максаттуу жазуу эмес эле, кетирилген 
ката өңдөнөт. Контекст боюнча «доолбас». 

2. дөңгиреб. Сөздүн ушул эле маанисин катчы буга чейин «дүңги-
реб» түрүндө жазган эле (к. 342-сап ж. б.). 

3. урдырыб. Ушул ыр сабында ушул сөздүн ордуна мурда «урыб-
дыр» деп жазып, аны сызып салып, «урдырыб» — деп жазган. Тактоону 
катчы өзү жүргүзгөн — кол тамга анык өзүнүкү. 

4. чаң. Сөз ушул эле түрдө айтылышы да мүмкүн. Бул жердеги 
туура формасы — «чаңды». Бирок Сагымбайда ушул жердегидей уңгу-
нун аягындагы табыш жөндөмөнүн мүчөсү айтылбай калуу учурлары 
бир топ арбын кезигет. Ошондой болсо да «чаңды» деген айтылышты 
катчы чала жазып, аягына чыгарбай коюу (мындай учурлар катчы 
С. С. бир топ арбын кезигет) мүмкүн экендикти да эстен чыгарбоо 
жөндүү. Эки учурда тең сөздөгү маани өзгөрбөгөндүктөн, анын үстүнө 
конкреттүү ушул ыр сабында сөздүн кыскарган үлгүсүнө караганда 
толук, так берилүүсү ийкемдүү, контекстке тагыраак жооп берерин 
эске ала сөз «чаңды» катары берилди. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«чаң-ды». 

5. ауага. Сөз «абага» — деп окулушу жөндүү. «Обого» — деп окуу-
га болбойт, анткени «обо» бийиктик маанисин туюнтат, бул жерде сөз 
чаңдын «абага» уюлгуганы жөнүндө болуп жатат. 

6. бурдурыб. 
7. тундырыб. Сөздү ушул эле мааниде катчы мурда «тундуроб» — 

түрүндө жазган болчу (к. 308-ыр сабы ж. б.). 
8. жиектеги. 
9. маңгунттын. 
10. бузылбай. 
11. диер. 

4973—4990 

1. долун. Сөздүн уңгусун катчы мурда «долан» (доланды) түрүндө 
жазган эле (к. 177-сап ыр). 

2. төртинчи. 

5000—5027 
1. аллехи акпар. 
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2. көкчеси. 
3. ногайдын. 
4. жиеу. Сөздү ушул эле мааниде катчы 1401-сап ырда «жөв», 

3623-ыр сабында «жо» түрлөрүндө жазган болчу. 
5. кушурыб. 
6. кожага. 
7. учырашды. 
8. корлык. Оозеки сүйлөөдө сөз «корлук» түрүндө да айтылышы 

мүмкүн. Сөздүн туура үлгүсү — кордук. 
9. гүнде. 
10. суйиниб. 
11. саусын. 

5028—5052 

1. баурлары. 
2. түрмегине. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылышы 

мүмкүн. 
3. гөз. 
4. дониенин. Сөздүн уңгусун катчы буга чейин көбүнчө «дуние», 

кээде «дүнүе» түрүндө жазчу эле. 
5. жузине. 
6. бурыб. 
7. кургыр. 
8. жолыгыб. 
9. догынан. 
10. кутылган. 
11. иерчиб. 

5060—5080 

1. оз. Катчынын бул түрдөгү жазганы мурда контекстке карата 
«өз» — делип окулган эле (к. 4297-сап ыр). Андай маани бул жерге 
туура келбейт. Контекст боюнча азыр зарыл керек сез — уз. Кыясы 
катчы эки сөздүн айырмасы белгиленип тургандай кылып транскрип-
циялай алган эмес өңдөнөт. 

2. токталган. 
3. көздин. 
4. көргезмек. 
5. бала. Катчы мурда да көп жолу иштеген адаты боюнча сөздү 

аягына чыга жазбай кеткен. Контекст боюнча сөздүн бул жердеги туура 
үлгүсү — баласы. 

6. кошылышкан. 
7. кушырды. 
8. учырашып. 
9. күйин. 
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5081—5102 

1. көңилден. 
2. кошулышкан. 
3. олтырышды. 
4. ойнаб көлиб. 
5. элуде. 
6. бурыл, Сырткы жакындык белгилерине карап сөздү «бурул» 

катары окууга болот эле. Бирок андай маани контекстке туура келбейт, 
зарыл талап кылынган сөз — буурул. 

7. иерчитиб. 
8. кошында. 

5110—5130 

1. салбады. Сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок кийинки 
саптагы бул сөзгө уйкашкан сөз «калбаган» түрүндө. Кыясы катчы 
укканын так ошол түрдө жазбай кээде өзү оңдоп жазган адаты боюнча 
бул жерде да сөздүн формасын өзгөртүп койгон. Анткени Ь1. А. көчүр-
мөсүндө бул сөз «салбаган» делип жазылган. 

2. көзини. Сөздүн жазылышын «көзүнү» — деп окуу жөндүү. Са-
гымбайга мүнөздүү стилди эске алганда манасчы уш^^л түрдө айтышы 
мүмкүн. Бирок ушундай форманы ыр саптарындагы ыргак, уйкаштык 
талап кылып тургаи учурларда колдонот. Бул жерде андай зарылчы-
лык жок. Кыясы манасчыиын «көздөрүн» деген сөзүн катчы өзгөртүп 
жазган. Эки учурда тең маани өзгөрбөйт, контекстке эки үлгүнүн кай-
сынысы болбосун туура келет. Ошентсе да кыргыз сөзүн зарылдыгы 
болбогон учурда манасчы өз үлгүсүндө эле айтарын эске ала бул жер-
де «көздөрүн» деген үлгү алынды. Ы. А. көчүрмөсүндө сөз «көздөрүн» 
деген түрдө жазылган. 

3. чокыл. 
4. көре. 
5. болинбей. 
6. көнбей. Катчы сөздү чала жазган. Контекст боюнча туура үлгү-

сү — көрүнбөй. 
7. калып. Кыясы ушул ыр сабынан кийин жазылбай калган ыр 

сабы, же бир нече сап болсо керек. Анткени саптагы айтылган ой аягы-
на чыгарылбай үзүлүп калган, кийинки сап бул сапка тиешеси жок, 
башка маалыматты берет. Контекстке карап түшүп калган ыр сабын, 
же саптарды белгилөө мүмкүн эмес. Текст эки катчыда тең бирдей. Бу-
га караганда катчы үлгүрүп жаза албай, же башка себептер мененби 
таштаи кеткен дешке негиз жок. Балким мүчүлүштүктү манасчынын 
өзү кетиргендир — бир нерсеге алаксып, же ою ордунда болбой, натый-
жада түзүп жаткан сүйлөмү аягына чыгарылбай калышы ыктымал. 

8. тирүсиң. Оозеки сүйлөөдө сөз «тирүүсин,» түрүндө да айтыла 
бериши мүмкүн. 
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5139—5159 

1. барубат. Сөздүн мааннси белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө «маару-
пат» делип жазылып, аны Ы. А. өз колу менен «маарыпат» — деп оңдо-
гон. Кыясы С. С. өзүнө тааныш эмес, мааниси белгисиз сөздү чала угуп, 
«барубат» деп жазса керек. Текстке Ы. А. өз колу менен оңдогон үлгү 
берилди. 

2. созди. 
3. кала молда. 
4. долет. 
5. сау. 
6. өбегиң. 
7. өзиңдин. 
8. көзиңдин. 

5160—5189 

1. орды. 
2. ошанчалык. 
3. көзди. 
4. окыды. 
5. топаны. 
6. таудай. 
7. тозулды. 
8. кошкан. 

5190—5211 

1. ошы. 
2. дойнеден. Буга чейин сөздүн уңгусун катчы «дуние», «дуйне» 

түрлөрүндө жазып келген эле. 
3. озган. 
4. орайын. 
5. мунчалык. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтылат. 
6. жабирайил. 

5212—5239 

1. аула аты. 
2. урым. 
3. жунубы. Сөздүн мааниси белгисиз, кыясы «жануб» дегенди 

жазган өңдөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө «жунбу», аны Ы. А. өз колу менен 
«жанубу» деп оңдогон. Текстке ошол үлгү кетирилди. 

4. жабарейил. Сөздү катчы жогоруда (к. 5211-сап ыр) «жаби-
райил» түрүндө жазган эле. 

5. сөзине. 
6. шүгир. 
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7. орта азия. 
8. түркстан. Ушул ыр сабынан кийин кол жазманын 387-бетинин 

аягындагы ачык жерге 1922-жылдын 11-окгябрында (19 в к ^ б и р 22 
синде) деген жазуу бар. Жазуу тексттерди жазуу убактысын көрсөтөт. 

9. о да. Сөздүн туура айтылышы «а да». Бирок бул жердеги Жа-
зылышты катчынын өзгөртүп жазганы дешке болбойт, себеби, мурдагы 
жана кийинки ыр саптары «о» менен башталган сөздөр болгондуктан 
ыргактуулукту күчөтүү, арттыруу максатында манасчы өзү эле сөздү 
«о да» түрүндө айтышы толук ыктымал. Оозеки сүйлөөдө, айрыкча ыр 
тутумунда турганда ошол түрдө айтылуу боло бере турган көрүнүш-
төрдөн. 

10. мөлким. 
11. маебия. 

5240—5269 

1. садубакас. 
2. көздер. Сөздүн жазылышын «кездер» деп окууга да болор эле. 

Маани контекстке каршы келбейт. Бирок тагыраак маани берүүчү 
сөз — көздөр. Анткени сырткы формалык жакындык эле эмес, негизги 
маңыз биздин көзүбүз өткөн соң дегенди туюнтуп турат. 

3. кыта. Катчы сөздү аягына чыгара жазбай кеткен. Контекст 
боюнча зарыл сөз — кытай. 

4. чуулга. Кыясы катчы сөздү аягына чыгара жазган эмес. Сөздүн 
талап кылынган туура үлгүсү — чуулган. 

5. чоң Аяр. Контекст боюнча бул жерде талап кылынган сөз — 
«чоңоёр». Жазылыш буга туура келет. Бирок эмне үчүндүр катчы сөздү 
экиге бөлүп, экинчи бөлүгүн баш тамга (араб алфавитинде чоң тамга 
жок, жалгыз «А» тамгасы гана сөз башында окулганда, же созулма 
экендикти билдиргенде, кээде баш тамга дегенди туюнткан белгиси ме-
нен жазылат) менен жазыптыр. Мындай жазылууга кандайдыр себепти, 
же максаттуулукту байкай албадык. Кыясы атайын мааНи берилип 
эмес, жөн гана катчы сөздү жазуудагы колдонгон транскрипңиясы өң-
дөнөт. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — чоңоёр. 

6. жылдызда. Жогорку саптагы «Кыргыздан» деген сөзгө уйкашуу 
толук болсун үчүн бул жерде «жылдыздан» делиш керек эле. Бирок 
анда сөздө стилдик туура эместик пайда болмок. Ошон үчүн катчынын 
жазганы туура деп эсептейбиз. Ы. А. — көчүрмөсүндө — жылдыздан. 

7. солтан. Контекст боюнча бул жазылыш «султан» деп окулат. 
Бирок буга чейин катчы бул маанини туюнткан сөздү өзгөртпөй эле 
кыргызча үлгүдө «султан» деп жазып келген болчу. Бул жерде кыясы 
өзү мурда кандай жазып келгенин унутуп, сөздү жаңыча транскрип-
циялаган өңдөнөт. 

8. Манас атту су калган. Ыр сабын эки түрлүү окууга болот: 
1) «Манас аттуусу калган». Бул түрдө окулганда сөз Манас аттуу адам 
жөнүндө болот; 2) «Манас аттуу суу калган». Бул учурда Манастын 
аты менен аталган, же «Манас» деген атты мурдатан алып жүргөн 
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суу эскерилет. Ыр сабы Ы. А. көчүрмөсүндө «Манас аттуу суу кал-
ган» — делии жазылган. Бирок ал жазууну Ы. А. өз колу менен «Манас 
аттуу су калган» — деп, «суу» деген сөздөгү бир ууну сызып салып 
оңдогон. Бирок сөздөр мурдагы үлгүсүндөй эле, «аттуу» менен «су» 
бириктирилбей бөлөк жазылган бойдон калтырылган. Буга караганда 
«су» өзүнчө мааниге ээ сөз. Бирок биз маанисин тактай албадык. 

Жалпы эле ушул ыр сабы, ага байланышкан мурдагы жана кийин-
ки ыр саптарындагы айтылган ой даана ачылбай калган. Балким ойду 
тактай турган бир нече ыр сабы айтылбай, же жазылбай калышы да 
мүмкүн. Контекстке караганда бул жердеги айтылуучу ойду жазылып 
турган ыр саптарына байланыштырганда мындай түрдө божомолдоого 
болор эле: түрк кыргыздарынан туулуп, Алтай, Жылдызда чоңойгон, 
бадыша, султан атанган, анын аты менен «Манас» аттуу суу аталып 
калган, Манас «Манас» аттуу шаар салдырат. 

Эки катчыдагы жазылган ыр саптары окшош болгондуктан жазыл-
бай калган ыр саптары бар, же жогун кесе айтуу кыйын. Балким бул 
жердеги ойдун так, даана айтылбай калышы манасчынын өзүнө тие-
шелүү болушу да мүмкүн. Андай учурда бул абалды айтуучуга тоскоол 
болуп, алакты кылган, көңүлүн бурган кандайдыр тышкы себептер, же 
анын өзү эле эмне айтарын мурдатадан так аныктап албагандык, айты-
лып жаткан окуя же маалымат башта айтылып, салтка айланган бел-
гилүү деталдардан эместиктин натыйжасы ж. б. менен түшүндүрүүгө 
болор эле. 

9. үлгиси. 
10. урписи. 
11. койымда. Сөздү Ы. А. көчүрмөсүндө «куюмда» деп жазылганды 

кимдир бирөө кара карандаш менен «Кумулда» деп оңдогон (оңдоо 
Ы. А. эмес, ал адам көк сыя менен оңдогон, бул жердеги кол тамга да 
Ы. А. эмес). Жазылышты «Кумулда» деп окууга негиз жок. Анын үстү-
нө ушул эле катчы С. С. «кумул» дегенди «кумыл» түрүндө эң эле көп 
жолу буга чейин жазып келген. Ошон үчүн топонимдин аталышы текст-
ке «коюмда» түрүндө берилди. 

12. кутыбий. 
13. күмен. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. 
14. шолардын. Сөздүн туура формасы — ошолордун. Бул жерде 

ыр сабындагы ыргакты бузбаш үчүн манасчы өзү «шолордун» түрүндө 
айткан. Мындай көрүнүштөр башка учурларда да көп кезигет. 

15. арбактарден. 
16. угылды. 
17. ар. Сөздүн туура формасы — ары. Оозеки сүйлөөдө, айрыкча 

ушул жердеги сыяктуу ыр тутумунда «ар» түрүндө айтылышы да мүм-
күн. 

18. кумылды. 

5270—5295 

1. көргезгиниң. 
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2. журтына. 
3. тобырчак. 
4. орайы. 

5296—5319 

1. көребез. 
2. озннен. Мындай жазылыш буга чейин «өзүнөн» деген мааниде 

окулуп келди эле (к. 2588-ыр сабы ж. б.). Бул жерде андай маани кон-
текстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — өзүнүн. 

3. шаган. Катчыдан кеткен каталык, сөздүн туура үлгүсү — жа-
шаган. 

4. берээм. Манасчы эпосту аткарып жатканда обонго ылайык сөз-
дү созуп айтуусун катчы ошол угулушу түрүндө жазуусунун үлгүсү. 
Мындай абал башка учурларда да кезигет. 

5. тирулей. 
6. айтат. Жогоруда ушул сөзгө уйкашкан сөз — кеп айткан, уй-

каштык туура түзүлүш үчүн бул жерде — деп айткан болуу керек эле. 
Кыясы катчы, же манасчы өзү ката кетирген. Эки учурда маани бир. 

7. бузурык. 
8. аузынан. 
9. аузыңа. 
10. салганы. Сөздүн мындай маанидеги үлгүсү контекстке туура 

келбейт. Кыясы катчы жазууда ката кетирген. Ы. А. көчүрмөсүндө бул 
жерде — «салгын деп». Мындай маани контекстке толук туура 
келет. 

5320—5349 

> 1. буудайдай нерсени. Ыр сабы ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
Саптагы ыргак шыдыр кетпей такалгансып жатканы менен маани тү-
шүнүктүү. Анын үстүнө ыр сабын, айрыкча созулма үндүү катышкан 
биринчи сөздү эпостун обону менен созуп аткарганда ыр сабындагы бир 
муундун жетишпей жатышы анча деле сезилбейт. Ошондой болсо да 
катчы С. С. сапты жазууда сөз калтырып кеткен өңдөнөт. Анткени ыр 
сабы Ы. А. көчүрмөсүндө «Буудайдай бир нерсени» түрүндө. Бул үлгү 
контекстке да туура келет, ыр сабынын ыргагындагы мүчүлүштүк да 
жоюлат. Кыясы катчы С. С. саптагы «бир» деген сөздү жазбай кеткен 
өңдөнөт. 

2. беш жүз жыйырма жашап. Абал бир сап ыр жогорудагыдай. Ыр 
сабы ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок Ы. А. көчүрмөсүндө 
«Беш жүз жыйырма жаш жашап» делип турат. Бул вариант стилдик 
жактан да, ыргагы боюнча да, мааниси менен да С. С. жазганга кара-
ганда тагыраак, ийкемдүү. Текстке ушул үлгү берилди. Кыясы бул 
жерде да катчы С. С. ыр сабындагы бир сөздү жазбай кеткен өңдөнөт. 

3. барага. Катчы тамгаларды так жазбоодон кеткен каталык. Кон-
текст боюнча талап кылынган сөз — балага. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө 
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так жазылып «балага» деп 'турат. Ал маани контекстке так жооп 
берет. 

4. болдырыб. 
5. тобына. 
6. түн. 
7. көбинин. 
8. күлдир. 
9. лөгинин. 
10. айкожага. 

5350—5372 

1. кол. Сөздүн контексттеги мааниси — кул. Кыясы катчы «кул» де-
генди ушул түрдө «кол» — деп жазган. 

2. мурынгысын. 
3. кысырауда. 
4. турыгы. Сөз «турагы» катары айтылышы да мүмкүн. Ошондой 

эле катчынын жазганынын өзүн «турагы» деп окуса да болот. Бирок 
ошондой эле Сагымбайдын вариантында сөздүн «туругу» деген форма-
сы да көп жолугат. Анын үстүнө бул жерде сөз «туругу» деп айты-
луусу зарыл экендикти билдирген белги да бар, ал кийинки ыр сабын-
дагы бул сөзгө уйкашкан сөз — уругу. 

5. жогалган. 
6. айкожаны. 
7. табалбай. Оозеки сүйлөөдө эки сөз ушул түрдө бирге айтыла 

берет. 
8. корасанды. 
9. асурын. Топоним Ы. А. көчүрмөсүндө — «Асийрен» деп жазылып, 

аны Ы. А. өз колу менен «Асырен» — деп оңдогон. Текстке С. С. жаз-
гандын негизинде «Асурун» делип берилди. 

5377—5400 

1. журдим. 
2. кошабаз. Жазылган сөздү кош абаз (Кош-Абаз) катары окууга 

же «кошобаз» деп окууга болор эле. Ы. А. көчүрмөсүндө алгач «ко-
шабаз» делип жазылып, бирок аны Ы. А. өз колу менен «Кошоо-
бас» деп оңдоптур. Манасчы айткан үлгү кайсыл экенин тактоо мүм-
күн эмес. Бирок С. С. жана Ы. А. көчүрмөсүнүн алгачкы үлгүсүндө 
бирдей «Кошабаз» делгендиктен текстке ошол үлгү берилди. 

3. тобетди. Сөздүи мааниси анча так эмес. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
Дөбөттү делген. Бул топоним эпосто көп эскерилген жер атынын бири-
нен. Кыясы С. С. ошол сөздү анча так эмес транскрипцнялаган окшойт. 

4. тортинчи. 
5. менан. Катчы буга чейин сөздү көп эле жолу «менен» түрүндө 

жазып келген эле. 
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6. упал. Катчы сөздүн уңгусун буга чейнн «опал» (опалдын) түрүн-
дө жазган эле (к. 893-сап ыр). 

7. менен. Ушул эле сөздү катчы ушул эле мааниде бир сап ыр жо-
горуда «менан» түрүндө жазган. 

8. ол. Сөздүн туура формасы — ал. Бирок бул жерде мурдагы ыр 
сабынын башкы тамгасы «0» менен башталгандыктан үндөшүүнү, ыр-
гакты күчөтүү максаты менен манасчы өзү эле «ол» түрүндө айтышы 
мүмкүн. Мындай ык Сагымбайга мүнөздүү белгилерден. 

9. туркик. 
10. биелери. 
11. мурынкыдай. 
12. сомсайыб. 
13. кундыз. 
14. кундыздай. 

5404—5429 

1. торылга. 
2. журсе. 
3. койдын. 
4. томыгынан, 
5. өтди. 
6. маңгунтды. 
7. кетибди. Катчы адатынча сөздү аягына чыга жазбаган. Кон-

текст боюнча туура келүүчү сөз — кетиптир. 
8. түриги. Сөздүн туура үлгүсү — түркү. Оозеки сүйлөөдө, айрыкча 

ыр тутумунда «түрүгү» делип айтыла берет. 
9- түлиги. 
10. кошулышиб. 

5430—5452 

1. дуниенин. 
2. молы. 
3. айткандар. Катчы сөздү аягына чыга жазбай калган. Туура ке-

лүүчү сөз — айткандардан. 
4. ногайлардын. 
5. миңдибай. • 
6. айкожанын. 
7. жолунунын. Катчыдан кеткен ката,- туура келүүчү сөз — жолу-

нан. Ы. А. көчүрмөсүндө — жолунан. 

5460—5484 

1. жора. 
2. тувштун. 
3. жолында. 
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5485—5509 

1. шүкир. 
2. саючы. 
3. жанда. Катчы сөздү толук жазбай калган, туурасы — жанында. 
4. казактан. Кыясы бул жерде да катчы сөздү чала жазып калган. 

Сөздүн туура үлгүсү — казактардан. 
5. төштиги. 
6. кутынай. 
7. үрби. Бул адам атын катчы мурда — «урпи» (урписи) түрүндө 

жазган эле (к. 5252-сап ыр). 
8. чорадан. 
9. жораудан. Сөздүн уңгусун катчы мурда «жора» түрүндө жазган 

эле (к. 5461-сап ыр). 
10. бөлеги. 

5510—5539 

1. көтиби. 
2. төштикке. 
3. мол. Мындай маани контекстке туура келбейт. Кыясы катчы 

ката жазган. Талап кылынуучу сөз — жол. Ь1. А. көчүрмөсүндө — жол. 
4. тозаң. 
5. күнди. 
6. бүркеди. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
7. күн. Катчы ушул маанини «көн» (5516-сап ж. б.), кээде «күн» 

түрүндө аралаш жаза берет. 
8. чөмкелди. 
9. жөөктеги. 

10. коша. Катчы сөздү чала жазган, туурасы — Кошой. 

5540—5567 
1. бурдырыб. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда 

(к. 4961-сап ыр) «бурдурыб» түрүндө жазган болчу. 
2. тогызынчы. 
3. күнинде. 
4. токайга. 
5. токтатты. 
6. түшчилик. 
7. узыны. 
8. күнчилик. 
9. бариктисин. 
10. ортетиб. 
11. көйгүзиб. 
12. омдетиб. 
13. токайдын. 
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14. туз. 
15. таурактын. 
16. тиз. Ушул эле сөз эки сап ыр жогоруда «туз» түрүндө жазылган. 

5568—5595 

1. түмендеген. 
2. думирин. 
3. жолбарстарын. 
4. канаттусын. 
5. учурыб. 
6. жолыны. 
7. колыны. 
8. курш. Сөздүн мааниси түшүнүксүз. Кыясы катчы сөздү жазууда 

ката кетирген. Бул сөз Ы. А. көчүрмөсүндө «Кырмуз» делип турат. Ал 
маани контекстке туура келет. 

9. ордан. 
10. тартыб. Сөздүн мааниси анча так эмес, анын үстүнө контекстке 

да анча туура келе бербейт. Кыясы манасчыданбы, катчыларданбы 
(экөөндө тең «тартып») мүчүлүштүк кеткен еңденөт. Контекст боюнча 
туура келүүчү сөз — карап, же «туруп». Текстке «карап» катары бе-
рилди. 

11. калбас. Сөздүн мааниси контекстке анча туура келбейт, анын 
үстүнө ыр сабынын бул түрүндө стилдик мүчүлүштүк да байкалат. 
Кыясы катчы сөздү туура жазган эмес өңдөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө 
«калбайт», ал маани контекстке так туура келет. 

5596—5620 

1. көч. 
2. ауалы. 
3. койбабтыр. Сөз «койбоптур» түрүндө да айтылышы мүмкүн. Би-

рок ал үлгү ыр сабындагы ыргакты бузат. Ы. А. көчүрмөсүндө «кой-
бой». Ал үлгү ыргакка да, контекстке да туура келет. 

4. курыбдыр. 
5. урби. Бул адам атын катчы мурда 5252-сапта «урпи» (урписи), 

5503-сапта «Үрби» түрлөрүндө жазган эле. 
6. айга. Катчы сөздү аягына чыга жазбай калган, туура келүүчү 

сөз — айгай. 

5623—5642 

1. угуңыз. 
2. муныңыз. 
3. сөйлеген. 
4. сүйлеген. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
5. жогынан. 
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6. огыб. Буга чейин катчы бул сөздү дайым «угыб» түрүндө жазып 
келген эле (к. 64-сап ыр ж. б.). 

7. журдиңиз. 
8. дауран. 
9. сурдиңиз. 
10. бүлдиңиз. 
11. суйлесе. 

5648—5672 ' 

1. оңдентиб. 
2. суйлетчи. 
3. турыгы. 
4. дудусы. Бул сөздү катчы ущул мааниде — «дудусо» (282-сап ыр) 

катары жазган эле. 
5. турычы. 
6. көңлү. 
7. акыктан. 
8. абилис. 
9. аозына. Сөздү ушул мааниде катчы буга чейин көп жолдору 

«аузына» (к. 1766-сап ыр ж. б.) түрүндө жазган эле. Балким бул жолку 
жазууну атайын ык дебестен, катчынын жазууда кетирген катасы (сөз-
дөгү «у» тамгасынын үстүнө тиешелүү белгини койбой кетүү) дешке 
да болор. 

5673—5697 

1. хдаймын. Катчыда буга чейин сөздү «хдай» түрүндө жазуу учур-
лары да кезиккен. Бирок басымдуу көпчүлүк учурларда «кудай» делип, 
бурмаланбай, туура үлгүдө жазуу арбын. 

2. чокынса. 
3. суйлебей. 
4. айтучы. 
5. кудай. Катчы сөздүн уңгусун жогоруда (к. 5673-сап ыр) «хдай» 

(хдаймын) түрүндө жазган. 
6. кужылдашыб. 
7. кайтучы. 
8. суйлесинчи. 
9. бутың. 
10 суйинбе. 
11. сүйлегени. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылышы 

мүмкүн. 
12. анда. Кол жазмада бул сөз жок. Ыр сабы «кытайлар кеп ай-

тат». Ыргак бузулуп, муун өлчөмү да жетпей, саптагы сөздөр ырга 
окшобой калган. Контекст боюнча «анда» деген сөз талап кылынат. 
Ы. А. көчүрмөсүндө «келип» деп жазылган. Ал маани контекстке 
анча туура келбейт, анткени кытайлар башка жактан келбей эле, баары 
ошол жерде чогуу турушкан. 
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13. бутыбыз. 
14. тутыныз. 

5698—5724 

1. койсак. 
2. болсак. 
3. жобын. 
4. суретине. 
5. болганы. 
6. олтыргузыб. 
7. жулышыб. 
8. чучы. 
9. жобадык. 
10. сактаучы. 

5727—5753 

1. туңилиб. Сөз ушул эле мааниде мурда «түңилиб» (к. 4789-сап 
ыр) түрүндө жазылган болчу. 

2. көшти. Контекстке караганда сөз «күчтүү» делип окулат. Ал 
сөздү катчы мурда «көштү» деп жазган эле (к. 1575-сап ыр). 

3. омейил. Ы. А. көчүрмөсүндө «умеил». Манасчы айткан үлгү кай-
сыл экени, же кайсыл жазылыш ошол манасчынын өз текстине жакын 
экендигин тактоо мүмкүн эмес. Ы. А. көчүрмө экендигин эске ала 
текстке С. С. жазган үлгү берилди. 

4. бутына. 
5. бузыб бутын сал деди. Кол жазманын 401-бети ушул ыр сабы ме-

нен башталат. Ошол бетте ыр саптарынан жогорку ачыкка латын там-
гасы менен «9-январь 36 жыл» (9/1-36-жыл) — деп жазылып, Жусупов 
деп кол коюлган. Бул адамдын кимдиги жөнүндө бизде маалымат жок, 
кыясы бул адам араб тамгасы менен жазылган тексттерди латын там-
гасына которгон көчүрмөчү. Бул адам аткарган көчүрмө азыр кайда 
экендиги, же азыр колдо бар көчүрмөлөрдүн кайсынысын ушул адам 
аткарганын так айтуу кыйын, не болгон күндө да азырынча андай до-
кументти да, жазма түрүндөгү маалыматты да (ушул жазуу сыяктуу 
кабарларды эске албаганда) жолуктура элекпиз. Манастын тексттерине 
текстологиялык иштин биринчи кадамдарын баштаган бул сыяктуу 
адамдардын ысмы ардактуу жана эртедир, кечтир «Манас» таануу 
илиминде өзүнө тиешелүү ардактуу орунун ээлешинде күмөн жок. 

6. оңалтыб. 
7. октай. 
8. тутың. 
9. мувакөл: ыр сабы «мувакөл келген бериште». Ы. А. көчүрмөсүндө 

«Муакил деген периште». Текстке «Мубакил келген бериште» делип 
С. С. жазганы боюнча кетирилди. 
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5755—5781 

1. суретди. 
2. сүйүнүшиб. 
3. муртат. Ы. А. көчүрмөсүндө «мүртөт». Кыргыз тилинин өзгөчө-

лүгүн эске алганда оозеки сүйлөөгө «мүртөт» ыңгайлуураак —- деп эсеп-
теп, манасчы ушул түрдө айтышы мүмкүн деген ой менен текстке «мүр-
төт» берилди. 

4. курыдың. 
5. турумын. 
6. суенише. 
7. тозакдын. 

5782—5809 

1. чогылуш. Жазылууну атайын ык дегенге караганда катчы 
кетирген жазуудагы жаңылыштык деш жөндүү өңдөнөт. Балким анын 
жазуусунда атайын ык, белгилүү система деле жок, ар бир сөздү аны 
угар замат транскрипциялоого аракеттенүүдөн ушундай жазылуулар 
пайда болуп жаткандыр. Не болсо да мындай жазылышты үн чыгара 
окуу да кыйынга турат. 

2. машардын. Контекст боюнча сөз «магшар» жөнүндө. Бирок эки 
катчы да тең «машар» түрүндө жазылган. Жазылганды өз көчүрмөсүн-
дө Ы. А. оңдогон эмес. Буга карап сөздү манасчы өзү «машар» түрүндө 
айткан го дешке да болор эле. Сөз текстке өз маанисинде «магшардын» 
делип берилди. 

3. дозакдын. Сөздүн уңгусун катчы буга чейин «тозак» түрүндө 
жазып келген эле. Ушул сөздүн өзүн ушул эле маанисинде жогоруда 
5781-сап ырда «тозакдын» түрүндө жазган. 

4. сендерден. Сөздү катчы буруп жазган деп эсептеп, «силерден» — 
деп окуса болор эле. Бирок «силерден» деген сөздү эки катчы тең адат-
та өз үлгүсүндө эле бурбай жазышат. Бул жерде эки катчы да тең сөз— 
«сендерден» деген түрдө. Ушуга негизделип бул сөздү манасчы өзү 
ушул үлгүдө айткан дешке болот. 

5. сойле. 
6. көзиңди. 
7. тутгын. 
8. уккын. Сөздү мурда катчы ушул эле мааниде «укын» (к. 587-ыр 

сабы) түрүндө жазган болчу. 

5810—5830 

1. дозак. Сөздү катчы «тозак» түрүндө да жаза берет. Сөздүн өзү 
да адатта «тозок», «дозок» түрлөрүндө айтыла берет. Андай айырмалуу 
айтылуудан маани өзгөрбөйт, эки учурда тең бир эле көрүнүш туюнту-
лат. Көбүрөөк жолукканы — тозок. 

2. отдан. 
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3. сугы. 
4. кешке. Катчыдан кеткен ката, сөздүн туура үлгүсү — келишке. 
5. болдирди. Контекстке караганда катчы жазган сөз — бүлдүрдү. 
6. тукдык. Катчы сөздү ката жазган, контекст боюнча—туттук. 

5838—5864 

1. буюрга. Катчы сөздү чала жазган. Туура үлгү — буюрган. 
2. элди. Ушул ыр сабынан кийин ой бүтиөй үзүлүп калып, «Түтүн 

болду буркурап» — деп башка көрүнүш сүрөттөлүп калган (түп нуска-
нын 404-бети.). Мунун себеби катчы эки ыр сабын жазбай таштап ке-
типтир. Ал саптар Ы. А. көчүрмөсүндө бул түрдө: 

«Динге салып келишке. 
Бул бериште Мубакүл». Андан нары «Түтүн болду буркурап» деген 

сап келет. Окуяны үзүлгөн бойдон таштабас үчүн Ы. А. көчүрмөсүн-
дөгү эки сап (көчүрмөнүн 196-бети) ошондо кандай жазылган үлгүсүндө 
текстке кошулуп берилди. 

3. сузыб. 
4. иек. Сөз «к» (кы) аркылуу жазылган. Кыясы катчыдан кеткен 

каталык өңдөнөт. 
5. муштым. 
6. укдым. Ушул эле сөз мурда «уктым» (к. 4561-сап ыр) делип 

жазылган эле. Мындан нары сөздөрдүн жазылышындагы бул типтеги 
мааниге таасирин тийгизбей турган үлгүлөр атайын эскертилип олтур-
бай эле туура үлгүсү берилет. 

5865—5889 

1. Айкожо. Ушул жана кийинки ыр сабы эки колонка ыр саптары-
нын арасындагы ачыкка жазылган. Кол тамга катчынын өзүнүкү, сыя 
да башка тексттердикиндей. Демек, бул жазуу тексттер жазылып жат-
канда эле катчынын өзү тарабынан тактоо ирээтинде жазылган — жа-
зылбай кеткен ыр саптарынын орду толтурулган. 

2. тутдым. 
3. келтир. Катчы сөздү аягына жеткирбей чала жазган. Туурасы — 

келтирди. 
4. бутды. 
5. өрнек. 

5890—5910 

1. укдык. 
2. курылай. 
3. созылыб. 
4. учыб. 
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5920—5949 

1. үйүнин. Ушул ыр сабынан кийин айтылып жаткан ой бүтпөй 
үзүлүп калган сыяктанып турат. Сүйлөм туура бүтүш үчүн бир сап ыр 
керек өңдөнөт. Контекст боюнча андай ыр сабы «Арасында жүргөндө», 
же «Арасынан жолугуп» — деген мүнөздө болушу мүмкүн эле. Бирок, 
эки катчыда тең ыр саптары бирдей. Буга караганда алар ыр сабын 
жазбай таштап кеткен эмес, мүчүлүштүк манасчыга тиешелүү болуусу 
мүмкүн. 

2. деп. Б^л сөз кол жазмада жок. Бирок ансыз ыр сабындагы маа-
ни да түшүнүксүз болуп, ыр сабынын өзү ырга окшобой калат. Контекст 
боюнча да, башка ыр саптарынын курулушуна караганда да мындай 
сөздүн болушу зарыл. Ы. А. көчүрмөсүндө «деп» бар. Демек катчы С. С. 
сөздү жазбай калтырып кеткен. 

3. канкордын. 
4. бар көйине. 
5. коштады. 
6. колунан. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «кол менен». Манасчы айт-

кан үлгү ушул дешке болот. Анткени бир сап төмөндөгү буга уйкашкан 
сөз «жол менен». Жалпы эле ушул ыр сабынын мааниси анча так эмес. 
Анткени кармалган Мунарды желдет колунан жетелеп жүрүшү анча 
ылайыксыз, ошондой эле ага маанилеш сөз «кол менен» деле даана 
картина бербейт. 

7. олтыргызды. 
8. дүрөкаухар. 
9. көзинде. 
10. нуры. 
11. жүзинде. 
12. сөзинде. 

5950—5972 

1. жухар. Ы. А. көчүрмөсүндө «жавхар». Жазылууну «көөхар» деш-
ке болбойт. Анын жазылышы такыр башка. Текстте «жухар» түрүндө 
кетирилди. 

2. сандыргалы. 
3. жаңын. Бул жерде атайылап жазуу эмес, катчыдан ката кеткен. 

Сөздүн туура үлгүсү — шаңын. 
4. көштүлерин. 
5. сундырыб. 
6. сайгычы. Сөздүн мындай мааниси контекстке туура келбейт» 

кыясы катчы ката жазган. Талап кылынган сөз — салуучу. С. С. жазга-
нын «саюучу» — деп окууга болор эле. Бирок, баары бир бул жерде 
манасчы айткан сөз ал эмес. Анткени кийинки саптагы ага уйкашкан 
сөз — алуучу. 

7. дошманы. 
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5978—6001 

1. аулына. Сөздүн жазылышын «айылына» — деп окууга болбойт, 
анткени андай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сез — 
уулуна. Ошол маанидёги сездү катчы мурда «улына» (к. 648-сап ыр) 
түрүндө жазган болчу. Жалпы эле буга чейин катчы сөздүн уңгусун эң 
көп жолу «уул», «уулы» түрлөрүндө жазган. 

2. доние. Сөздүн жазылышындагы сырткы формалык белгилерине 
карап «дүнүйө» деп окууга да болот эле. Бирок, кийинки ыр сабындагы 
буга уйкашкан сөз «сүйбө». Буга караганда манасчы өзү айткан үлгү 
«дүйнө» дешке негиз бар. 

3. сойбе. Сырткы формалык жакындыгына карап жазылган сөздү 
«сойбо» — деп окуса болор эле. Бирок андай маани контекстке туура 
келбейт. Туура келүүчү сөз — сүйбө. Кыясы бул сөздү белгилери боюнча 
•өзүнө жакыныраак жазуу катчынын колунан келбеген өңдөнөт. Сөз 
Ы. А. көчүрмөсүндө — сүйбө. 

.4 көргемин. 
5. өзини. 
6. гөни. Контекстке караганда бул жазылуу — «күнү» — деп оку-

лат. Катчы буга чейин «күнү» деген маанини дайым «күни» — деп жа-
зып келген эле (к. 115-сап ыр ж. б.). 

7. арш карш лаф калем. Ы. А. көчүрмөсүндө — аршы-күрсү лав 
калам. Текстке — «аршы-күрсү лав калам» — делип берилди. 

8. балалек. Ы. А. көчүрмөсүндө — «балек». 
9. гөн. Катчы бул сөздү буга чейин негизинен «күн» катары жазчу. 
10. ошанчаны. 

6002—6029 

1. маклукаттын. 
2. тур. 
3. ушынчанын. 
4. иесин. 
5. нечеу. 
6. журтыңыз. 
7. жараталбайт. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө бирге айтыла 

берет. Мындан нары ушул мүнөздөгү эки сөз биригип айтуулар атайын 
эскертилип олтурбастан эле туурасы жазылат. Эгер бирге айтылган 
сөздү экиге бөлүү мааниге таасирин тийгизген учурлар болсо гана 
чечмеленет. 

8. табунычы. 
9. бутыңыз. 
10. көргезиб. 
11. көденинде. Оозеки сүйлөөдө сөз «көөденинде» түрүндө айтылы-

шы да мүмкүн. 
12. сикөт. 
13. олтир. 
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14. тозакдан. 
15. сулыны. 
16. кучам. Бул маани контекстке анча так туура келбейт. Сөз 

Ы. А. көчүрмөсүндө — «кучсам». Мындай маңыз контекстке так туура 
келет. Сөз ушул түрдө экендигине кийинки ыр сабындагы ага уйкаш-
кан «буссам» — да айгинелеп турат. 

6030—6059 

1. жүргизиб. 
2. койса. 
3. дуниенин. 
4. журиб. 
5. боссам. 
6. ачул. Катчы сөздү ката жазып алган, туурасы — ачууң. Ы. А. 

көчүрмөсүндө — ачууң. 
7. болеси. Контекст боюнча — бүлөсү. Ы. А. көчүрмөсүндө — бү-

лөсү. 
8. жүргендин. 
9. ойдемин. 
10. ойланбагын. 
11. көтерилткен. 
12. көңилиңде. 
13. орыныңдан. 

6060—6081 

1. аста. Кыясы катчы сөздү жаңылыш эле жазып алган окшойт, 
мындай түрдөгү сөздөр бурмаланбай эле жазылуучу. 

2. бөлүси. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы 6044-сап 
ырда «болеси» түрүндө жазган болчу. 

3. кыйсаб. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 

6089—6119 

1. жокдыр. 
2. урматлу. 
3. бүтген. Оозеки сүйлөөдө сөз «бүтген», «бүткен» түрлөрүндө ай-

тыла бериши мүмкүн. 
4. ортасынан. 
5. бутибтир. 
6. сында. 
7. көтибдир. 
8. тутибдир. 
9. жакшылыкта. 
10. кутылбайт. 
11. ба-ла. жазылган сөздү — «бала» — деп окууга болбойт, антке-
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ни контекстке андай маани туура келбейт. Жазылганды «балаа» деп 
окууга болор эле. Андай маани контекстке туура келет. Анткени оозеки 
сүйлөөдө «балээ» дегенди «балаа» — деп да айта берет. 

6120—6139 

1. кошылабыз. 
2. кайраттусы. 
3. күңгүретиб. 
4. уни. Үнү — деп окулат. 
5. үни. Бул да «үнү» — деп окулат. Катар келген эки сапта бир эле 

мазмундагы бир сөздү катчы эки башка үлгүдө жазган. 

6140—6168 

1. саут. 
2. багелек. 
3. жемпириб. 
4. кушы. 
5. уксын. 

6169—6199 

1. урышар. 
2. урышбас. 
3. кылучы. 
4. көйишке. 
5. көзге. 

6200—6218 

1. ушынчалык. 
2. магырыбдын. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда 

(к. 4472-сап ыр ж. б.) «магурыбдын» деп жазган болчу. 
3. көшөң. Катчы алгач «көчөк» — деп жазып, ага улай эле кашаага 

алып «көшөң» — деген. Кыясы «көчөк» жаңылыш жазылган сөз, аны 
катчы «көшөң» — деп оңдогон. Ы. А. көчүрмөсүндө «көшөңдү». Текстке 
ушул түрдө берилди. Анткени жөн эле «Көшөң» дегенде ыр сабындагы 
муун өлчөмү кемип, ыргак бузулуп калат. Катчы С. С. өзү жаңылып 
жатып, сөздү аягына чыгара жазбай калган окшойт. 

4. көйкөне. 
. 5. сууса. 

6. кагыш. Катчы сөздү чала жазган, туурасы — каракыш. 
7. байгүш. 

6219—6241 
1. турочы. 
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2. барысы. Кол жазманын 414-бетинин аягында ушул ыр сабынан 
12 кийин барактагы ачык жерге 1922-жылдын 12-октябрында («19 ө к т е б и р 

22 синде) Сапарбай Саурамб — деген жазуу бар. Жазуу катчы тара-
бынан тексттердин жазылган убактысын көрсетүү максатында иштелген 
өңдөнөт. 

3. учеун. 
4. мангүнтди. Катчы сөздүн уңгусун мурда «мангент» — түрүндө 

жазган болчу (к. 1080-сап ыр). 
5. үчүн. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Кыясы катчы 

жазууда ката кетирген. Ы. А. көчүрмөсүндө — өлүп. Ал маани контекст-
ке туура келет. 

6. коша. Катчы сөздү чала жазган. Туурасы — Кошой. 

6246—6270 

1. көйгүнү. Ы. А. көчүрмөсүндө — «Күйкөнү». Текстке «Көйкөнү» 
түрүндө берилди. 

2. баузор. Ы. А. көчүрмөсүндө «Баузур». 
3. долерди. 
4. малум. 
5. магырыбда. 
6. куразы. Ы. А. көчүрмөсүндө алгач «куразы» деп жазылып, бирок 

ал сөз Ы. А. өз колу менен «коросон» — делип оңдолгон. «Коросон» 
эпосто көп эскерилген топоним болгондуктан текстке ошол ат берилди. 

7. добетдин. 
8. суретин. 

6280—6294 

1. отды. Катчынын бул түрдөгү жазуусу контекстке карата «өттү» 
(к. 1007-сап ыр), «отту» (к. 3204-сап ыр) —деп окулган эле (араб там-
галарында «ы» менен «и» сырткы көрүнүш формасы жактан айырма-
сыз жазылгандыктан «отды» делген жазылыш «отди» катарында оку-
лушу да мүмкүн). Бул жерде ал окулуулардын экөө тең контекстке 
туура келбейт, туура келүүчү сөз — оттуу. 

2. сулы. Бул түрдөгү жазылыш мурда «сулуу» (к. 1439-сап ыр) — 
деп окулду эле. Андай маани бул жердеги контекстке туура келбейт, 
туура келүүчү сөз — суулуу. 

3. жога. Сөздүн уңгусун катчы буга чейин көп жолдору «жау» тү-
рүндө жазган болчу (к. 1078-сап ыр ж. б.). 

4. куйрыкдан. 
5. күйгизсе. 
6. чураб. 
7. токыды. Ушул жана мындан мурдагы сап ыр экөө 417-беттин 

жогору жагындагы ачыкка жазылган. Жазган катчынын өзү. Кыясы 
саптар жазылбай калып, тактоо катары киргизилген. 
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6299—6319 

1. көйкө. Ушул сөзгө улай кашаага алынып «көйө» — деп жазыл-
ган. Кыясы мурдагы сөздүн тактыгына көзү жетпей, тактык үчүн же 
ушул түрдө деген маңызда жазган окшойт. Бирок топоним Ы. А. көчүр-
мөсүндө да — көйке» делип турат. Ошон үчүн текстке — «Көйкө» — де-
лип берилди. 

2. будаңчаң. Бул адам атын катчы буга чейин «будаңшаң (к. 682-
сап ыр), «будачаң» (будачаңдын) (к. 2030-сап ыр) түрлөрүндө жазган 
эле. Бул жерде каармандын салттык аталышы туура үлгүдө жа-
зылган. 

3. будаңчаңды. Атайын жазылууга караганда ката жазуу деш оң. 
Сөздүн туура үлгүсү — будуң-чаңды. 

4. кошчысы. 
5. салгын деб. «Салгын»—деген сөздүн аяккы муунундагы үч 

тамга башка сыя менен оңдолуп, эмне жазылганы билинбей калган. 
«деп» — деген сөз ошол балжырап окулбай калган тамгалардан кийин 
өзүнчө бөлөк жазылган. Жазуу кийин иштелген. Анткени сөз «деб» 
түрүндө эмес, «деп» делип так жазылган. Кол тамга катчыныкы эмес. 
Оңдоо эмне максат менен иштелгени белгисиз. Жөн гана катчынын сөз-
ДҮ т У У р а эмес, же аягына чыгара жазбаганын (андай учурлар бул түп 
нускада бир топ арбын) байкаган бирөө тактоо киргизип койгусу кел-
ген өңдөнөт. 

6. ортасында. 

6320—6349 

1. көйгү. Мурда жана мындан кийин да бул топоним негизинен 
«Көйкө» — деп аталат. 

2. бойде. 
3. жиберди. Сөздүн мааниси контекстке каршы келбейт, бирок буга 

уйкашып турган мурдагы жана кийинки ыр саптарындагы сөздөргө (би-
лерик, имерип) караганда бул жерде «жиберди» эмес, «жиберип» делиш 
жендүү. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «жиберип». Кыясы катчы С. С. ма-
насчыдан укканын так жазган эмес окшойт. 

4. көйүден. Контекст боюнча сөз мурда катчы «көйгү» — деп жаз-
ган шаар жөнүндө бара жатат. Ал шаар аты — көйкө» — делген түрүн-
дө берилген эле. 

5. көкенеге. 
6. көкенеси. 
7. көрешкенин. 
8. жыгучы. 
9. көкенин. Катчы сөздү аягына чыкпай чала жазган, туура үлгү-

сү — Көкөнөнүн. 
10. көйүдөн. Сөздүн мааниси белгисиз. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — 

«көчөдөн». Мындай маани контекстке туура келет. 
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6350—6378 

1. күрси. Жазылууну — «күрсү» деп окуу жөндүү. Бирок, андай. 
маани контекстке туура келбейт, анткени Култаң Билерикке күрсү сал-
бай эле кармап алат. Ы. А. көчүрмөсүндө бул сөз — «көрө». «Күрсүгө». 
караганда «Көрө сала» деш контекстке жакыныраак. Ошон үчүн текст-
ке — көрө берилди. 

2. көркиң. 
3. кадаудай. 
4. бөлик. Бул сөздүн мурда ушул үлгүдө жазылышы контекстке. 

карата «бүлүк» (к. 749-сап ыр) —деп окулган. Азыр андай маани кон--
текстке туура келбейт, туура маани — бөлүк. 

6379—6397 

1. өкүмине. 
2. канчан. Сөздүн мааниси белгисиз. Кыясы катчы сөздү ката жаз-

ган. Контекст боюнча туура келүүчү сөз — канча жан. Ы. А. көчүрмө-. 
сүндө бул жерде — «канча жан». 

3. мурынгынын. 
4. урыда. 
5. нургызар. 
6. оймак. 
7. майиз. Сөз оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтылыщы да мүмкүн, 
8. янга. 
9. көзини. 
10. турин. 

6398—6421 

1. оша. Сөздүн мындай жазылышы буга чейин контекстке карата 
«ошо» (к. 215-сап ыр ж. б.), «ушу» (к. 3260-сап ыр ж. б.) маанилеринде 
окулду эле. Бул жерде ал маанилердин экөө тең контекстке туура кел-
бейт, туура келүүчү сөз —үшү. Ы. А. көчүрмөсүндө —- «ущу». 

2. чучтедей. 
3. устыкан. 
4. сөөги.. 
5. досын. 
6. журди. Ушул сөздүн аягына «до» деп да жазылган. Кыясы кат-

чы жаңылыштан ашыкча жазып кеткен окшойт. 
7. канчан. Жазылуудан маани чыкпайт. Кыясы катчы адатынча 

сөздү чала жазган өңдөнөт. Контекст боюнча туура келүүчү сөз — кан-
ча жан. Ы. А. көчүрмөсүндө — канча жан. 

8. көгендеб. 
9. уктың. 
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6430—6440 

1. устине. Кол жазманын 420-бети ушул саи ыр менен бүтөт. 421-
•беттин башынан тартып мурда жазылган ыр саптарынын алтоо жазыл-
ган. Алардын аягына катчы «жаңылыш эки кат жазылып калыптыр, 
жогорку ката» — деп жазган да, ал жогорудагы жазылгандарды, өз 
түшүндүрмөсүн башка тексттерден баракка туурасынан жүргүзүлгөн 
.сызык менен бөлүп койгон. Мындай ката кетүүнүн жөнү түшүнүксүз. 
Эгер манасчы айтып жатканда дароо жазылса андай болуу мүмкүн 
эмес эле. Кыясы С. С. кээде Ы. А. жазгандардан көчүрсө керек. Бирок 
дайым көчүрүү жөнүндө сөз болууга мүмкүн эмес, анткени анда эки 
катчынын айрым сөздөрдү жазуусунда мынчалык көп айырма кайдан 
болсун. 

6449—6472 
1. тушдиң. 
2. ареб. 
3. журчи. 
4. кара кыштакда. Катчынын катасы, сөздүн контекст боюнча туу-

,ра үлгүсү — Кара-Кыштакка. Ы. А. көчүрмөсүндө — Кара-Кыштакка. 
5. якка. 
6. каргыш. Катчынын катасы, сөздүн туура үлгүсү—Кара-Кыш. 
7. олыкды. 
8. арсаң. Катчы сөздү чала жазган Туурасы — Арсалаң. 

6474—6492 

1. көнем. 
2. жолачы. 
3. журса. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн буга чейин катчы — 

.журсе түрүндө жазып келген болчу (к. 3784-сап ыр ж. б.). 
4. ушынчаны. 
5. гүн. Сөздү ушул эле мааниде катчы кээде «гөн» (к. 6886-сап ыр 

ж. б.) түрүндө да жазат. Көпчүлүк учурларда сөз «күн» — делип бе-
рилет. 

6500—6524 

1. журет. 
2. өлүби. 
3. тирүби. 
4. тируи. 
5. жүрүби. 
6. шаб. Катчы сөздү чала жазган, туурасы — жашап. 
7. өзиңиз. 
8. жанда. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

-сөз — жакта. Кыясы катчы сөздү ката жазып алган. 
9. өчешкенден. 
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10. атам. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 
«атамдын». 

6530—6549 

1. угулак. Катчыдан кеткен ката. Сөздүн туура үлгүсү — «угулат». 
2. айтады. 
3. көрмеке. 
4. сарың. Билериктн жакшы көрүп калган кыздын аты буга чейин 

Нургузар (катчы Нургузар, Нургусар катары аралаш жаза берет) — 
делип келди эле. Сарың кыз, же Зарың кыз ошол кыздын атынын эрке-
леткен түрү. Тексттерде Нургузар, Зарың түрлөрүндө берилди. 

5. көңүли. Сөздүн ушул маанидеги үлгүсүн катчы мурда «көңүлү» 
(к. 6551-сап ыр) түрүндө жазган эле. 

6. беүш. Ы. А. көчүрмөсүндө — бейиш. Текстте «бехуш» делип бе-
рилди. 

7. болуп. Бул сөз кол жазмада жок. Бирок анын болушу контекст 
боюнча да, ыр курулушунда да зарыл керек. Ы. А. көчүрмөсүндө «бо-
луп». 

6550—6575 

1. урудаң. Катчы сөздү ката жазып алган өңдөнөт. Сөздүн контекст 
боюнча туура үлгүсү — урууга. Ы. А. көчүрмөсүндө — «урушан». Кыясы 
анда да көчүрмөчү, же машинистка ката кетирген. С. С. кол жазмасын-
да ушул жана мурдагы ыр сабы барактын оң жагындагы ачыкка жа-
зылган. Кол тамга катчынын өзүнүкү, жазылбай калган ыр саптарын 
ордуна келтирип, тактоо максаты көрүлгөн өңдөнөт. 

2. гылдың. Буга чейин катчы бул сөздү кыргызча айтылышындай 
эле жазып келген болчу. 

3. нурдын. 
4. очди. Сөздүн жазылышын «өчтү» — деп окуса болор эле. Бирок 

контекстке тагыраак жооп бере турган маани — учту. 
5. нургысарың. 
6. нургусарың. Төрт сап жогоруда «Нургысарың». 
7. кошулушын. 
8. турган. Мындай маани контекстке туура келбейт. Туура келүүчү 

сөз —тургун. Ы. А. көчүрмөсүндө — тургун. 
9. кошыл. 
10. бөлмеге. 

6580—6603 

1. касың. Катчы сөздү чала жазган. Туурасы — качасың. Ы. А. кө-
чүрмөсүндө — качасың. 

2. кошылуга. 
3. шауатым. 
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4. дов. Катчы сөздү чала жазган. Бул жердеги контекстке туура 
келүүчү сөз — даба. Ы. А. көчүрмөсүнде — «дава». 

5. көңилиң. 

6610—6620 

1. билгенин. Белгисиз себеп менен кол жазманын 426-бетиндеги 
жазылган ыр саптарынын бир катары өз ирээти менен жазылбай, орун 
алмашып калган. Кыясы ошол өз ордунда эмес жазылган төрт сап ыр 
учурунда жазылбай калган. Аны ордуна келтирүү үчүн катчы ыр сап-
тарынын арасындагы ачыкка жазууга аракет кылган экен. Бирок ачык 
жер аз болуп, жазыла турган текст батпагандыктан, ал жазгандарын 
сызып салып, керек саптарды катчы барактын аяк жагына негизги 
тексттерге улай жазып, аягына кайсыл ыр сабынан кийин кайсыларды 
окуу, анан кадимкидей улантып кетүү керектигин чечмелеп жазып 
көрсөткөн. Берилген тексттер ошол катчынын түшүндүрмөсүнө ылайык 
жайгаштырылды. Ы. А. көчүрмөсүндө чаташуу да, эскертүү да жок. 
Андагы ыр саптарынын жайгаштырылышы азыркы берилген ирээтке 
туура келет. С. С. жазганында ыр саптарынын орун алмашып калуусу-
нун кесепетинен «Муну сүйлөп салганы» (муны суйлеб салганы) — дел-
ген ыр сабы жогоруда да, төмөнкү тактоо ирээтиндеги ыр саптарында 
да берилип, кайталанып калган. Контекстте эч зарылдыгы жок бол-
гондуктан жаңылыштан жазылган бул ыр сабынын бирөө гана берилип, 
аны сөзмө сөз кайталаган экинчиси текстке киргизилген жок. 

6630—6650 

1. де. 
2. созине. 
3. көйген. 
4. узын, 
5. күйге. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. 

6660—6683 

1. окуды. Сөздү ушул эле мааниде катчы мурда «окыды» (к. 6072-
сап ыр) —деп жазган. Жалпы эле буга чейин сөздүн уңгусу «окы» тү-
рүндө жазылып келген болчу. 

2. койчо. Сөздүн бул мааниси контекстке туура келбейт, туура ке-
лүүчү сөз — койчу. 

3. болдырды. 
4. жолдашынын. 
5. болтырды. Катчы сөздү ушул эле мааниде бир аз жогоруда 

«болдырды» түрүндө жазган. 
6. бошаныб. 
7. деб. Ушул ыр сабынан кийин, катчылардын күнөөсүнөнбү, же 

манасчынын жаңылыштыгынанбы, калып калган бир же бир нече ыр 
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сабы болуу зарыл өңдөнөт. Анткени айтылып жаткан ой, сүйлөм бүтпөй 
калган. Контекстке караганда олтургандар ал жерде тилектерин айтыш-
ты —деген мааниге жакын мазмун болушу керек эле. 

6687—6709 

1. байгамбар бар. Катчынын катасы, сөздүн аяккы муунун эки 
жолу жазып койгон. 

2. кутылмакдын. 
3. топалаңдаб. Сөздүн бул мааниси контекстке туура келбейт, туу-

ра келүүчү үлгү — тополоңду. Кыясы катчы сөздү жазууда ката кетир-
ген. Ы. А. көчүрмөсүндө — тополоңду. 

4. шумдык. 
5. чыкчу. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

сөз — какчуу. Кыясы катчы ката жазган. Ы. А. көчүрмөсүндө — какчуу. 
6. даулбас. 
7. дүңгиретиб. 
8. бирин. Катчы сөздү чала жазган. Туурасы — биринен. 
9. туртурсын. Катчы сөздү жазууда ката кетирген. Бул түрдөгү эки 

сөздүн арасындагы үндүү оозеки сүйлөөдө да, жазганда да түшүп кал-
байт. Сөздүн туура үлгүсү — тура турсун. 

6610—6730 

1. байкауга. 
2. саркердеүли. 
3. чола. 

6740—6750 

1. тусын. 
2. орттейт. 
3. дойнени. 
4. өкимат. Оозеки сүйлөөдө сөз «өкүмат» түрүндө да айтыла берет. 
5. баштачусы. Мындай маани контекстке туура келбейт. Туура 

желүүчү сөз — басташуучу. Кыясы катчы сөздү ката жазган. Ы. А. 
көчүрмөсүндө «басташа кетчү». 

6. башкаручы. 

6770—6799 

3. кошулыбдыр:. 
2. көрдүк. 
3. ойлансак. 
4. созибиз. 
5. каттукул. Жазылышты «катыкул» же «катукул» катары окуса 
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болот. Ы. А. көчүрмөсүндө — «каткул». Текстке «Катыкул» делип бе-
рилди. 

6800—6820 

1. аш. Катчы сөздү чала жазган. Сөздүн туура үлгүсү — алаш. 
Ы. А. көчүрмөсүндө — «алач». Жалпы эле катчы С. С. мүнөздүү көрү-
нүштөрдүн бири — сөздү чала жазуу — кыскартып кетүү, же теңив 
жазып, теңи калып калуу. Муну катчынын жаштыгы, манасчы айткан-
дарды үлгүрүп жазып кала албай жаткандык менен түшүндүрүүгө 
болот. Анын үстүнө турмуштук тажрибасы, билгендери аз болгон бул 
катчы сөздөрдү жазууда дароо ага ылайыктуу тамгаларды таба албай 
күрмөлүп, натыйжада жөнөкөй каталарды да көп кетирет. 

2. деб. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, туура келүүчү 
үлгү — де. Катчы ката жазып алган. Бул кийинки ыр сабындагы ушул 
эле маанидеги сөз «де» түрүндө туура жазылганынан даана көрүнүп 
турат. 

3. болгаб. 
4. урушучы. Сөздү «урушуучу» — деп окуу жөндүү. Сөздүн туура 

айтылуу формасы да ушул. Бирок бул жердеги ыр сабынын тутумунда 
сөздүн «урушчу» түрүндө айтылышы ыргакка ылайыктуу болуп турат. 
Ы. А. көчүрмөсүндө — «урушчу» түрүндө. 

5. өлбеген. 
6. урушыга. 
7. катыкулы. Бул адам атын катчы жогоруда «Каттукул» (к. 6791-

сап ыр) жазган эле. 
8. карк. Катчы сөздү ката жазган. Контекст боюнча туура келүүчү1 

сөз — карыга. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — карыга. 

6830—6845 

1. айга. Катчы сөздү чала жазган. Туура келүүчү сөз — айгай. 
Ы. А. көчүрмөсүндө — айгай< 

2. балбан деб. Сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Маани 
контекстке каршы келбейт, бирок бир сап ыр төмөндөгү ушул сөзгө уй-
кашкан сөз — алгамын. Ы. А. көчүрмөсүндө бул жерде — балбанмын. 
Ушуларды эсепке алганда бул жерде «балбан деп» эмес, «балбанмын» 
делиши жөндүү. Мындай маани контекстке каршы келбейт. 

3. урышкандын. 
4. тойбасмын. 
5. койбасмын. 
6. сүңги. 

6850—6870 

1. көринбеди. 
2. көзине. 
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3. ошынчанын. Сөздү «ошончонун» — деп окуса да болот. «Ушунча-
нын» делиш контекстке тагыраак туура келет. 

4. калганы. Ушул түрдө айтылышы мүмкүн, контекстке маани кар-
шы келбейт. Бирок бир сап ыр төмөндө «калганы» — деген сөз бар.. 
Сагымбайга мүнөздүү ык боюнча мындай учурда мааниси бирдей, фор-
масы жактан анча-мынча айырмалуу сөздөр пайдаланылат, кээде андай1 

сөз табылбаса манасчы сөз жасап, же сөздүн адаттагы формасын өз-
гөртүп да айта берет. Бул жерде ошол салттык белги эске алынганда 
ушул ыр сабындагы, же кийинки саптагы сөздөрдүн бири «калганы»,. 
экинчиси «салганы» болуш керек эле. Кийинки ыр сабына «салганы» 
деген үлгү туура келбейт, ошон үчүн бул жердеги сөз «салганы» делиш 
жөндүү. Андан ыр сабындагы маани өзгөрбөйт. 

5. ачусы. Сөз «ачуусу» — делип окулат. Ушул маанини туюнткан< 
сөздү катчы мурда «ачу» (к. 2964-сап ыр) түрүндө жазган эле. 

6. чойкайыб. 
7. койкайыб. 
8. болбайыб. Сөз «болпоюп» делип окулушу мүмкүн. Андай форма-

да кен.ири пайдаланылат. Бирок эпосто Манаска карата «болпоюп» деп 
айтылышы башка жерлерде, айрыкча ушул ыр саптарындагы анын 
ачуусу келип, каарланганын сүрөттөп жатканда — «болпоюп» турушу 
мүмкүн эмес. Манаска тиешелүү салттык туруктуу клишелерде бул* 
жерде адатта «болкоюп» — деп берилет. Кыясы катчы сөздү ката жаз-
ган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «болкоюп». Текстке болкоюп деп берилди. 

9. турыш. 

6879—6901 

1. көчинен. Сөздүн ушул эле маанисин катчы мурда «күчүнен» тү-
рүндө жазган эле. 

2. көкбөри. 
3. шонд. Катчы сөздү аягына чыга жазбай кеткен. Туурасы — 

шондо. 
4. өңаргени. 
5. мунысын. 

6906—6929 } 

1. кутылдым. 
2. калганда. Жогорку ыр сабында бул сөз бар. Сагымбай адатта 

уйкашкан сөздөрдүн жөнөкөй кайталанышына жол бербейт. Ошон үчүн 
бул жерде катчыдан ката кетсе керек. Сөз «алганда» делиши жөндүү 
эле. Маани эки учурда тең бир, өзгөрбөйт. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«алганда». 

3. кутылыб. 
4. тан. 
5. күчине. 
6. жауны. 
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6930—6959 

1. эрлиги. Ушул жерде окуя үзүлүп калганы байкалат. Кыясы үлгү-
!рүп жаза албай катчы ыр сабын, же саптарын калтырып кёткен. Ы. А. 
көчүрмөсүндө бул ыр сабынан кийин «Ар мүнөзүн карасам, Атасын 
сөксө былк этпес» — деген эки сап ыр бар да, андан ары С. С.жазган-
дарына туура келген саптар кетет. Буга караганда ушул эки сапты 
С. С. жазбай калтырып кеткен. Ыр саптары контекстке толук туура 
келет жана алар кошулганда маани да, окуянын өнүгүшү да ордуна 
келип толукталып, үзүлүү жоюлат. Ошон үчүн Ы. А. көчүрмөсүндөгү 
эки сап ыр негизги текстке кошулуп берилди. 

2. айдан. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 
х:өз — айдың. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «айдың». 

3. кайраттусын. 
4. көдең. 
5. көздеген. 
6. жосын. 

6960—6984 

1. бийиклиги. 
2. койбаймын. 
3. көмишден. 
4. көрсиси. Ушул ыр сабынан кийин Ы. А. көчүрмөсүндө «Батман-

даса алты жүз. Чапкан жоосун соо кылбас» — делген эки сап ыр бар. 
С. С. кол жазмасында ал саптар жок, «Күмүштөн кылган күрсүсү» де-
генден кийин эле дароо «Алтындуу чеге, сабы түз» — деген сап келет. 
Сырттан жалпы караганда окуя үзүлүп калгандык анча байкалбайт, 
бирок ыр саптарынын ички курулушу менен уйкаштыкта мүчүлүштүк 
бар экендик даана көрүнүп турат, анткени акыркы сүйлөм бүтүй, чекит 
коюлуучу ыр сабынын аяккы сөзү «түз» башка ыр саптарындагы сөз-
дөр менен уйкашпай элким калган. Мындай көрүнүш Сагымбайга мү-
нөздүү белги эмес. Себеби: мындай болуп курулганда ыр саптарынын 
көркөмдүк сапаты төмөндөйт. Эгер Ы. А. көчүрмөсүндөгү турган эки 
сап ыр ушул өз ордуна келсе ыр саптарындагы логикалык байланыш 
күчөп, маани тереңдейт. Ошону менен бирге эле уйкаштыкка түшпөй 
элким калган сөзгө түз уйкашкан сөз да өз ордунда болуп, ырдын ырга-
гы, уйкаштыгы, жалпы көркөмдүгү салттык деңгээлге көтөрүлөт. 
Ушуларды эске алганда С. С. адаттагыдай эле үлгүрүп жетише албай 
эки сап ырды жазбай кеткен дешке негиз бар. Ал ыр саптар Ы. А. 
көчүрмөсүнүн негизинде өз ордунда толукталды жана негизги текстке 
ошол үлгүдө берилди. 

5. болатдан. 
6. урыстемдей. 

6990—7019 
1. койнына. 
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2. көтен. 
3. жонына. 
4. желекдн. Сөздү «желекти» — деп окууга болбойт, анткени андай 

маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — желектүү. 
5. туу. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

сөз — «тоо». Аны катчы, адатта, «тау» (к. 436-сап ыр) түрүндө жазат. 
Кыясы бул жерде катчы жазууда атайын жазбастан, жөнөкөй эле ката 
кетирген өңдөнөт. 

6. кошындай. 
7. койбайм. 
8. тойбайм. 
9. жудетем. 
10. алачдан. 

7020—7050 

1. урыгың. 
2. курудың. 
3. улыгың. 
4. үмитиң. 
5. үзгин. 
6. көркиреб. 
7. туна. Сөздө маани жок, же контекстке туура келбейт. Туура 

келүүчү сөз — тула. Кыясы катчы ката жазган. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«оно». «Оно бою» деген айкалыш Сагымбайда көп жолугат. Балким ал 
сөздүн маанисин жакшы түшүнбөй, же туура айтылбай калган сөз ка-
тары кабыл алып С. С. «туна» — деп жазган болушу да ыктымал. 
Ошондой эле сөз «тула бою» катары да айтылышы мүмкүн. Эки учурда 
тең маани негизинен бир. Ошон үчүн түп нускадагы үлгү, б. а. «тула» 
негизги текстке берилди. 

8. ойнатыб. 
9. сойлатыб. 

7060—7073 

1. капаңдашып. Катчынын катасы. Сөздүн туура формасы — кар-
паңдашып. ' 

2. шаймергенге. Катчынын катасы. Сөздүн туура үлгүсү — Шай-
мерденге. 

3. тонды. 
4. жонга. 

7074—7098 

1. тартыб. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, адатта бул 
туруктуу салттык сөз айкашы «жаачуу» (Кайра жаачуу булуттай) бо-
луучу эле. Ы. А. көчүрмөсүндө сөз — «жаачу» түрүндө. Аны Ы. А. өз 
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колу менен «жаачуу» — деп оңдогон. Кыясы С. С. жазууда үлгүрбөй 
калып жаңылышып, башка сөз жазып койгон өңденөт. 

2. булытдай. 
3. куйышкандын. 
4. кошканга. 
5. болжалы. 
6. момалай. 
7. көкүлин. 
8. түйдириб. 
9. көзи. Контекстке жазылгандын мааниси туура келбейт. Катчы 

адатынча сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туура формасы — көзүн. 
10. оттай. 
11. көйдириб. 
12. сүйдириб. Сөздү «сүйдүрүп» — деп окууга болбойт, андай маа-

ни контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — шүйдүрүп. Кыясы 
катчы ката жазып алган, же тагыраак, жакыныраак транскрипциялай 
албай койгон. 

13. чокулы. 
14. баурына. Сөздү бооруна — деп окуса болот. Кийинки сөз — 

«суу». Демек «бооруна суу өтпес». Сөздү ушул түрдө айтса да болор 
эле. Бирок бул эпостогу салттык туруктуу ыр саптарынын бири. Ал 
адатта Манастын ок өтпөс тонуна-соотуна карата айтылат жана турук-
туу мүнөздө «Бороондуу күнү суук өтпөс» — делип айтылат. Кыясы 
С. С. жазып үлгүрбөй калып, ката кетирген өңдөнөт. Ыр сабы Ы. А. 
көчүрмөсүндө: «Бороондуу күнү суук өтпөс». Бул үлгү салттык айты-
лууга толук туура келет. Ошон үчүн текстке Ы. А. кечүрмөсүндөгү сап 
берилди. 

7099—7120 

1. жаанды. 
2. отбес. 
3. бода. Сөздүн бул үлгүсүнөн маани чыкпайт, чыга турган маани 

контекстке туура келбейт. Туура келе турган сөз — бадана. Катчынын 
катасы, ал адатынча сөздү аягына чыгарбай чала жазган. Сөз Ы. А. 
көчүрмөсүндө — «бадана». 

4. торгай. 
5. таук. 
6. көз. Маани контекстке туура келбейт. Туура келүүчү үлгү — кө-

зү. Катчы сөздү толук, аягына чыгара жазбай ката кетирген. 
7. мурны. 
8. мурды. Сөздүн ушул эле маанисин катчы жогорку ыр сабында 

«мурны» түрүндө жазган. 
9. өтбеген. 
10. жакка. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, анын үстүнө 

бул ыр сабы да салттык мүнөздөгү туруктуу ыр саптарына жатат. Адат-
та бул ыр сабы — «Ай жарыкка караса» — деп айтылат. Ыр сабы Ы. А. 
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көчүрмөсүндө — «Ай жарыкка караса». Текстке ушул үлгү берилди. 
Кыясы С. С. жазууда ката кетирген. 

11. көринбес. 
12. коекке. Сөздөн маани чыкпайт. Туура келүүчү сөз — күрөөкө. 

Кыясы катчы сөздүн маанисин, туура айтылышын билбей ката жазган 
өңдөнөт. Анткени анын жазганын атайылап, максаттуу жазылыш деш 
кыйын. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «күрөкө». 

13. аккула. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 
Аккулага. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «Аккулага». 

14. эреүлге. 

7125—7149 

1. чо. Сөздөн маани чыкпайт. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала 
жазган, туурасы — чоң. Ы. А. көчүрмөсүндө — «чоң». 

2. оралыб. 
3. оралыб. Сөз «оролуп» — деп окулат. Ал сөз жогорку сапта бар. 

Ы. А. көчүрмөсүндө — «торалып». Аны Ы. А. өзү — «туралып» кылып 
оңдогон. Сөз ал түрдө мааниге ээ эмес. Кыясы ошондон болсо керек 
Өмүркүл Жакишев (кол тамга ошол адамдыкы) саптын оң жаккы кап-
талына барактагы ачык жерге кашаага алып көк сыя менен «торо-
луп» — деп жазган. Чынында контекст боюнча бул жерде туура келүү-
чү сөз — торолуп. 

4. канкорыңдын. 
5. эгесына. 
6. батырың. Сөз ушул түрдө да айтылышы мүмкүн эле. Бирок бул 

сөз жогорку ыр сабында бар. Ырды андай куруу Сагымбайга мүнөздүү 
белги эмес. Кыясы катчы С. С. үлгүрүп жаза албай калып, мурдагы ыр 
сабындагы сөздү кайталап койгон окшойт. Ы. А. көчүрмөсүндө бул жер-
де «жай алып» — делип турат. Мындай маани контекстке толук туура 
келет жана мурдагы ыр саптарындагы тиешелүү уйкаштык түшкөн сөз-
дөргө үндөшүп да (байланып, жалбарып, жай алып) турат. Демек 
манасчы өзү айткан сөз ушул дешке толук негиз бар, текстке ушул сөз 
берилди. 

7. да. Бул сөз кол жазмада жок. Бирок ырдын маанисиннн ачылы-
шы, муун ченеми, ыргак үчүн бул сөздүн болушу зарыл. Ы. А. көчүр-
мөсүндө бул сөз бар. Буга караганда катчы С. С. адатынча сөздү бүтүр-
бөй чала жазган өңдөнөт. 

7150—7170 

1. оңалбаган. 
2. салганы. Ушул ыр сабынан кийин «Аргамжысы жыйылып» — 

деген сап келет. Аргамжы эмне үчүн жыйылды, качан жыйылды? — 
белгисиз болуп калган. Ы. А. көчүрмөсүндө жогорку белги коюлган 
8049-сап ырдан кийин эки сап ыр бар: «Салынып турган арканды Кырча 
чаап калганы». Бул эки сап ыр аргамжынын качан, эмне үчүн жыйы-
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лып калганын түшүндүрүп турат. Кыясы С. С. адатынча үлгүрбөй кал-
ган ыр саптарын таштап кеткен өңдөнөт. Анын кол жазмасындагы 
жазылбай калган эки сап ыр (8050—8051-саптар) Ы. А. көчүрмөсүндөгү 
үлгүсү боюнча алынып толукталынды. Антпесе окуянын нугу үзүлүп, 
сөз болуп жаткан көрүнүштөр түшүнүксүз болуп калгыдай. Бул эки 
сап ыр манасчы айткан үлгүдө болгондугуна күмөн кылууга болбойт. 
Ага жеке эле мазмундагы аларсыз окуялардын үзүлүп калуусу гана 
эмес, уйкаштыктардын туура келиши да күбө өтүп турат (алганы, сал-
ганы, калганы). 

3. кыйылыб. Ушул ыр сабынан кийин кол жазманын 441-бетииин 
аягындагы ачык жерге 1922-жылдын 13-октябры Сапарбай Сооронбаев 
(19 о к т ^ б р —22 синде Сапарбай Саурамба...) —деген жазуу жазылган. 
Жазылгандар ушул жердеги тексттер качан кым тарабынан жазылга-
нын көрсөтүп турат. 

4. коламсакка. 
5. киришке. Балким, катчы сөздүн туура айтылыш үлгүсү «кирич» 

экенин билбегендиктен «кириш» катары жазган болушу да ыктымал. 
6. огын. 
7. окды. 

7175—7201 

1. калма. Сөздөн маани чыкпайт, туура келүүчү сөз — калмак. Кат-
чы сөздү аягына чыгарбай чала жазган. 

2. эер. 
3. баурдан.. 
4. корайыб. 
5. түшди. 
6. сорайыб. Бул сөз жогорку сапта турат. Башка сөз болуу керек 

эле. Анын үстүнө сөздүн мааниси контекстке так туура келбейт. Ы. А. 
көчүрмесүндө бул жерде — «тороюп». Ал сөз контекстке толук туура 
келет. Кыясы С. С. үлгүрбөй калып, мурдагы саптагы сөздү эле кайта-
лан жазып койгон өңдөнөт. 

7. найза. Сөз бул түрүндө берген маани контекстке туура келбейт. 
туура үлгүсү — найзага. Кыясы С. С. үлгүрбөй, адатынча сөздү чала 
жазган. 

8. көдекди. Катчыдан кеткен ката, буга чейин ал каармандын аты 
«Көдөң» түрүндө жазылып келген болчу. 

9. тушына. 
10. ачувсы. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда «ачу-

сы» түрүндө жазган болчу (к. 6857-сап ыр). 
11. көдекди. Каармандын аты буга чейин «Көөдөң» делип келген. 

Ы. А. көчүрмөсүндө бул жерде — Көдөң. 

7203—7229 
1. улактырган. Сөздүн туура жазылыш үлгүсү «ылактырган». Би-

рок оозеки сүйлөедө «улактырган» түрүндө да айтылышы мүмкүн. 
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Ы. А. көчүрмөсүндө «ыргытылган». Кыясы бул көчүрмөнү жүзөгө ашыр-
ган адам «улактырган» деп жазылган сөздү катчынын бурмалап жаз-
ганы — деп эсептеп, аны кыргызчалаткан окшойт. Сөз Ы. А. тарабынан 
оңдолбой ошол бойдон калтырылган. Бул факты көчүрмөнү Ы. А. түп 
нуска менен салыштырбай эле жөн окуп, өзү байкаган жерлерин оңдо-
гонун айгинелейт. «Ылактырган» деген сөз катчынын кыргыз сөзүн 
буруп жазганы эмес, манасчынын өзү айткан үлгү. Анткени бул термин 
вариантта көп жерлерде кезигет. 

2. көдек. Каармандын аты — Көөдөң. С. С. мурда «Көдең» деп 
жазып келип эле кийинки саптарда такай «Көдек» түрүндө жазып 
калды. Ы. А. көчүрмөсүндө дайым — «Көдөң». Мындан нары улам кай-
талап эскертип отурбоо үчүн С. С. «Көдек» деп жазса да эскертүүсүз 
эле «Көдөң» катары берилет. 

3. соландан. 
4. тогызы. 
5. онунын. 
6. мүргибе. 
7. өкимсиген. 
8. шантунын. ; 
9. өтин. 

7230—7258 

1. көлдүнүңүн. Сөздүн маанйсй белгисиз. Контекст боюнча туура 
келүүчү сөз — көлдөлөңүн. Кыясы катчы ушул сөздү жакыныраак үлгү-
дө жаза албаган өңдөнөт. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «көлдөлөңүн». 
Чынында сөз «көлдөнөңүн» делип жазылган, аны Ы. А. өз колу менен 
«көлдөлөңүн» — деп оңдогон. 

2. жоны. Сөздүн ушул түрдө жазылган үлгүсү мурда контекстке 
карата «жоону» делип окулган эле (к. 4151-сап ыр). Бул жерде ал маа-
ни туура келбейт, туура келүүчү сөз •— жону. 

3. комданган. 
4. кырктын. Сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Контекстке то-

лук туура келет. Бирок ыр сабындагы муун өлчөмү жетпей калып, ыргак 
бузулуп жатат. Ы. А. көчүрмөсүндө бул сөз «кыркыңдын» делген. Мын-
дай үлгү контекстке да, ыргакка да толук туура келет. Кыясы С. С. 
адатынча сөздү толук жазбай, кыскартып кеткен өңдөнөт. Текстке Ы. А. 
көчурмөсүндөгү үлгү берилди. 

5. өгиз (сөз кыбачы коюлуп жазылган). 
6. тондын. 
7. огунын. 
8. өнүрпоз. 
9. тушиб. Сөздү «түшүп» деп окуса болот. Бирок андай маани кон-

текстке туура келбейт. Туура келүүчү сөз — тосуп. Кыясы катчы С. С. 
сөздү ката жазып алган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «тосуп». 

10. огы. 
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7259—7280 

1. томырылыб. 
2. окдан. 
3. окдай. 
4. борбига. Атайын максаттуу жазууга караганда бул жерде катчы-

дан ката кетсе керек. Контекст боюнча керектүү сөз — борбуйга. Бал-
ким жаш катчынын сөздү тагыраак транскрипциялоого чамасы жетпе-
ши да ыктымал. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «борбуйга». 

5. комакойлы. 
6. коржаңдаган. 
7. огуны. Ушул ыр сабынан кийин окуя үзүлүп калган. Ы. А. 

көчүрмөсүндө «Күрсүсүн колуна алганы, Көтергөнче күрсүнү» — деген 
экн сап ыр бар. Ал эки сап ыр кошулганда тексттеги үзүлүп калуу 
жоюлат, маани да ордуна келет. Кыясы жаш катчы жазып үлгүрбөй 
калып, эки сап ырды таштап кеткен өңдөнөт. Үзүлүп калган окуянын 
кемтигин толуктоо үчүн түшүп калган эки сап ыр Ы. А. көчүрмөсүнөн 
берилди. 

8. көденге. 
9. канкорың. 
10. күчти. 
11. ачталы. Бул адам атын катчы жогоруда «Ашталы» деп жазган 

эле (к. 7235-сап ыр). Ы. А. көчүрмөсүндө — «Ашталы». 
12. алганы. Ушул ыр сабынан кийин бир же бир нече ыр сабы же-

тишпегенсип турат. Анткени Манас кылычын кындан суургандан кийин-
ки анын аракети белгисиз. Контекст боюнча Ашталыдай балбанды 
эки бөлүп салганы — деген мүнөздөгү эки сап талап кылынып турат. 
Жазылган ыр саптары эки катчыда бирдей. Буга караганда мүчүлүш-
түк манасчыныи өзүнөн кеткен дешке болот. Текст жазылган үлгүсүн-
дөй кетирилди. 

7288—7311 

1. даң. Кыясы атайын максаттуу жазууга караганда ката кеткен, 
же сөздү даана укпай калып жазган дешке болот. Балким «таң» деген 
контекст талап кылган сөздү катчы ушул турдө транскрипциялашы да 
ыктымал. 

2. туусын. 
3. туйгының. 
4. көкирек. 
5. көчик. 
6. өбке. 
7. баур. 
8. мастын. Контекстке мындай маани туура келбейт, себеби катчы 

сөздү чала жазган, туурасы —Манастын. 
9. жетеун. 
10. кичик. Сөз ушул түрдө эле айтылышы да мүмкүн эле. Бирок 
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Ы. А. көчүрмөсүндө «кичүү» — деп турат. Бул жердеги жазылышты да 
«кичүү» — деп окууга болот. Ошон үчүн текстке «кичүү» делип берилди. 
Ошондой болсо да андан мурда турган «кетте» — деген сөзгө караганда 
бул жерде сөз манасчы тарабынан эле «кичик» делип айтылышы толук 
ыктымал. Ж е «кетте» деген сөздү да «улуу» — деп кыргызчалатып, 
«улуу-кичүү» түрүндө берилүү жөндүү эле. 

7319—7334 

1. моңолдо. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө — «жо-
голду». Контекстке ушул маани туура келет. 

2. оңалды. 
3. басынды. Алгач «кырылды» деп жазып, бирок аны кашаага 

алып туруп, ага улай эле «басынды» делип жазылган. «Басынды» туу-
расы, анткени ага уйкашкан кийинки саптагы сөз «казылды». Кыясы 
катчы ката жазып алып, өзү тактаса керек. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө— 
басынды. 

4. байкаб. Мындай маани контекстке туура келбейт, Ы. А. көчүр-
мөсүндө — байкасам. Ошол үлгү туурасы. Кыясы катчы С. С. жазууда 
сөздү чала жазып, ката кетирген. 

5. төбим. Сөздү «тобум»—деп окууга болор эле. Бирок андай маа-
ни контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — түбүм. Кыясы катчы 
сөздүн жакыныраак үлгүсүн таба албаган өңдөнөт. Ы. А. көчүрмөсүн-
дө — «түбүм». 

6. алачка. 
7. болсау. Сөздү катчы буга чейин дээрлик «болса» түрүндө жазып 

келген эле. 
8. тултыйыб. 
9. турсын. Мындай жазылыш «турсун» делип окулган эле (к. 48-сап 

ыр). Контекст боюнча бул жерге туура келүүчү сөз — турсуң. Кыясы 
катчы ката жазып алган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «турсуң». 

10. көдени. 
11. мултыйыб. Ушул ыр сабынан кийин текст үзүлүп калуу байка-

лат. Анткени Кошойдун сөзү аягына чыгып жыйынтыктаЛган эмес. Ыр 
саптары эки катчыда бирдей, демек алардын бири жазбай айрым сап-
тарды калтырып кеткен дешке негиз жок. Кыясы мүчүлүштүк манасчы-
нын өзүнөн кетсе керек. Мындай жыйынтыкка келүүгө ушул жерде 
контекстке карап кандай ыр саптары түшүп калганын жоромолдоого 
мүмкүн эместик да түрткү болуп турат. Анткени эгер манасчы айтып, 
ал эми катчы, же катчылар жазбай кетсе, ыр түзүлүшүнө, уйкаштыкка 
карап контекст боюнча кандай, канча ыр саптары жетпей жатканын 
божомолдоого жеңил болот эле. Бул жерде ал байкалбайт, демек ма-
насчы ырды так ушул жазылган үлгүдө түзгөн жана езү кандайдыр 
себептер менен айтып жаткан оюнун логикалык жактан так аякташына 
жетише албай калган. 
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7340—7362 

1. урышса. 
2. учалармын. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура ке-

лүүчү сөз — ушалаармын. Кыясы катчынын ушул сөздү эле жазганы 
окшойт. 

3. майдамга. Сөздүн туура формасы — майдан. Бирок «майдам» 
түрүндө да айтыла берет. Манасчы кандай түрдө айтканын так белги-
лөө мүмкүн эмес. Ошон үчүн текстке туура айтылган үлгүсү берилди. 

4. көрекче. 

7367—7390 

1. бармай. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 
сөз — барбай. 

2. коямын. 
3. боламын. 
4. жумышка. 
5. Мен барайын Манаска. Ушул ыр сабындагы сөздөрдүн орду ал-

машып калган. Кийинки саптардагы уйкашкан сөздөргө караганда (ка-
райын, салбайын) ыр сабы «Мен Манаска барайын» — түрүндө түзүлү-
шү керек эле. Сөздөрдүн орун алмашуусунан маани өзгөрбөйт. Ы. А. 
көчүрмөсүндө ыр сабы: «Мен Манаска барайын» түрүндө түзүлгөн. 
Кыясы катчы С. С. жазууда сөздөрдүн ордун алмаштырып алган өң-
дөнөт. 

6. ж^уртымды. 
7. анткорга. 
8. болбаңар. 
9. уулды. 
10. койбаңар. Ушул ыр сабынан кийин бул кол жазмада «Байкуш 

элди кырбаңар» — деген ыр саптары келет. Маани, ыр курулушу, уй-
каштык сыяктуу белгилерди эске алганда бул эки ыр сабынын арасын-
да түшүп калган ыр саптары бар экени даана байкалат. Чынында эле 
алты сап ыр түшүп жазылбай калган, ал Ы. А. көчүрмөсүнөн көрүнөт. 
Ошол жазылбай калган ыр саптары Ы. А. тексти боюнча берилди. 

7410—7420 

1. урышты. 
2. кушурыб. 
3. турушды. 
4. олебиз. 
5,.дуйнеден. 
6. ууараны. 
7. көресиз. 

7427—7449 
1. уругым. 
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2. көкем. 
3. дээр. Сөздү катчы буга чейин «диер» түрүндө жазып келген эле. 
4. тоздым. 
5. жол кошдым. Сөздүн туура үлгүсү — жолгошгум. Жол коштум 

түрүндө да айтыла берет. 
6. жолбарсым. 
7. жолдашым. 

7450—7479 

1. мууакүлди. Сөздү катчы мурда «мувакөлди» деп жазган эле 
(к. 3887-сап ыр). 

2. кошка. Сөздүн мааниси белгисиз. Контекст боюнча керек сөз 
«төшкө». Кыясы катчы ката жазып алган өңдөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө 
«төшкө». 

3. өрнеке. 
4. чочайыб. 

7480—7509 

1. көрси. 
2. булутка. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

сөз — болотко. Болот деген сөздү катчы буга чейин дайым «болат» ка-
тары жазып келген эле. 

3. булыт. Сөздү «булут» — деп окууга болбойт, анткени андай 
маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — болот. Бул сөздү 
катчы буга чейин дайым — «болат» түрүндө жазган. 

4. көрсини. 
5. көлбб. Сөздү «көөлөп»—деп окууга болбойт, себеби андай маа-

ни контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — күүлөп. Катчы ушул 
эле маанини жазган. 

6. ойдей. Катчы эмне маанини жазганын так белгилөө кыйын. 
Контекст боюнча зарыл керек сөз — үйдөй. Ы. А. көчүрмөсүндө — «үй-
дөй». Кыясы С. С. ушул эле маанини транскрипциялаганда жакыныраак 
форманы таба албаган өңдөнөт. 

7. окдады. 
8. чоктады. 
9. жөкер. 

7510—7532 

1. аспан. 
2. көргендерди. 
3. экени. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

сөз — экөөнү. Ы. А. көчүрмөсүндө — экөөнү. 
4. тебсеурин. 
5. сурди. 
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6. коюңыз. 
7. мурза. 
8. күлиб. 

7536—7569 

1. саулык. 
2. эрендер. Ушул ыр сабы эки сап жогоруда да ушул түрдө бар. 

Муну кокустук катары кароого болбойт. Анткени эки катчыда тең ушул 
түрдө берилген. Кыясы биринчи учурда Манасты, экинчи учурда Ко-
шойду куттуктоону баяндаган көрүнүш өңдөнөт. Бирок эмне болгон 
күндө да Сагымбайдын вариантында бул түрдөгү сөзмө сөз кайталоо-
лор дээрлик кезикпеген, кезиксе да эң эле сейрек учурап, манасчы 
кандайдыр сырткы себептердин таасири менен кокустуктан кетирилген 
мүчүлүштүк катары баалануучу белги. Бул жерде да ошондой эле баа-
ланышы керек. Анткени Сагымбай манасчы, адатта, бир эле көрүнүштү 
сүрөттөгөндө да сөзмө сөз кайталабай формалык жактан өзгөчөлүккө 
ээ кылып берет. Кайталанган ыр саптарынын экөө тең өз-өз ордунда 
берилди. 

3. жөнүстан. 
4. журибдир. 
5. кошылды. 
6. кууанышыб. 

7570—7583 

1. төккендир. 
2. жанын. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

сөз — канын. Кыясы сөздү жазууда катчы ката кетирген. Ы. А. көчүр-
мөсүндө — «канын». 

3. дунуе. Сөздү ушул эле мааниде катчы буга чейин дайым «дуние» 
түрүндө жазып келген. 

4. деб. Ушул ыр сабынан кийин бир сап ыр болуу керек эле. Ант-
кени сүйлөм бүтпөй калган. Контекст боюнча «Чурулдашты көпчүлүк» 
же «Ушуну айтып турушту» деген сыяктуу сүйлөмдү аягына чыгарган 
бир сап ыр зарыл эле. Кыясы жаңылыштык манасчыдан кеткен. Себеби 
тексттер эки катчыда бирдей. Эгер манасчы айтса экөөнүн бири жазмак. 

5. шантуулар. Кыясы катчы сөздү жазууда ката кетирген. Контекст 
боюнча керек сөз — чантуулар. Катчы шашып жазып жатып башкы 
тамганы туура эмес жазып алган. 

7590—7617 

1. ачылаб. «Ачууланып» — деген маани берүүчү сөздүн манасчы 
тарабынан ыр тутумунда ыргак менен уйкаштыктын таламына ылайык-
талып өзгөртүлүп айтылганы. 

2. ожерлери. 
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3. өтимдүнин. 
4. орттей. 
5. айрылк. Катчы ката кетирген. Туурасы — айрылдык. 
6. журтубыз. 
7. бутубыз. 
8. кайгуга. Сөздү «кайгууга» — деп окууга болбойт, андай маани 

контекстке туура келбёйт, туура келүүчү сөз — «кайгыга». Кыясы кат-
чы сөздү жазууда ката кетирген өңдөнөт, анткени бул түрдөгү сөздөр-
дү катчылар адатта туура эле үлгүдө жазышчу эле. 

7618—7639 

1. бурткан. Көп учурларда эки катчыда тең бул сөз кээде «буркан», 
кээде «бурткан» түрлөрүндө аралаш жазыла берет. Балким манасчы 
өзү да так ажыратып, дайым бир түрдө айтпасы толук ыктымал. Сөз-
дүн көбүрөөк жолуккан үлгүсү — «буркан». Ошон үчүн тексттерде «бур-
кан» делип кетирилди. 

2. буйрыгын. 
3. өлгин. 
4. олелик. 
5. канымыз. 
6. айтат. Маани контекстке туура келбейт. Анткени сөз Кырмуздун 

азыр айткан сөзү жөнүндө эмес, мурда айтканы жөнүндө болуп жатат. 
Кыясы катчы ката кетирген. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «айткан». Кон-
текстке ушул үлгүсү дал туура келет. 

7. урышбаңар. 
8. тургын. 
9. супо. Сөз «супо», «супу», «супа» түрлөрүндө айтыла берет. Кө-

бүрөөк жолукканы — «супа». Манасчы өзү кайсыл түрдө айтканын так 
айтуу кыйын. Ошон үчүн эл арасында көбүрөөк кезиккен үлгү — «супа» 
текстке берилди. Сөз бул жерде Ы. А. көчүрмөсүндө — «супу». 

7640—7673 

1. журтды. 
2. толганыб. 
3. жумышың. 
4. урушың. 
5. өңүбиз. 

7674—7701 

1. турушың. 
2. шантуга. 
3. өлмеке. 
4. жабыраб. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура 

келүүчү сөз — дабырап. Ал сөз бир сап ырдан кийинки сапта жазылган. 
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Ал эмн бул жердеги сөздүн мааниси ошол бир саптан кийинки ыр са-
бына, ал жердеги жазылган «дабырап» дегендин ордуна туура келет. 
Кантип мындай болуп калганын көз алдыга келтирүү, же түшүндүрүү 
кыйын, бирок ушул 7681-ыр сабы менен 7681-саптын аяккы сөздөрүн 
катчы орун алмаштырып жазып койгон. Анткени Ы. А. көчүрмөсүндө 
алардын ар бири өз-өз ордунда туура жайгашкан, б. а. эскерилген ыр 
сабынын аягында «дабырап», экинчи саптын аягында «жабырап» орун 
алган. Мындай курулганда контексттеги маани так ачылат. 

5. создери. Ушул ыр сабынан кийин бул кол жазмада сүйлөм бүт-
пөй калып, башка ойго өтүп кеткен. Анын себеби эки сап ыр жазылбай 
калыптыр. Ал ыр саптары Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Аларды ордуна 
келтиргенде окуя үзүлбөй, айтылып жаткан ой аягына так чы-
гарылып, анан башка сүйлөм башталат. Саптар текстте ордуна кел-
тирилди. 

6. туңулемин. 
7. болбайбы. 
8. макыл. 
9. буйырсаң. 
10. мусулманнын. Сөздүн уңгусун катчы буга чейин дайым «бусыл-

ман» түрүндө жазып келген. 

7702—7729 

1. бусылмандан. Сөздүн уңгусун катчы үч сап ыр жогоруда эле 
«мусылман» (мусылманнын) түрүндө жазган болчу. 

2. көргениңди. 
3. бусылман. 
4. суйбе. 
5. койчы. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда «койчо» 

түрүндө жазган болчу (к. 6665-сап ыр). 
6. карай деген. Сөздүн мааниси белгисиз. Контекст боюнча туура 

келүүчү маани — «карайт экен». Кыясы катчы сөздү ката жазып алган. 
Ы. А. көчүрмөсүндө да «карай деген». Кээде ушул түрдөгү ката жазыл-
ган сөздөр эки катчыда бирдей болгон учурлар да кездешет. Муну эки 
түрдүү түшүндүрүүгө мүмкүн: 1. Сөздү угулушу боюнча ушул түрдө 
манасчы өзү айткан; 2. Эки катчынын бири дайым эле жарышып бир 
учурда жазбастан, кээде бири жазганды экинчиси көчүргөн. Эгер манас-
чы сөздү даана айтпай, ошонун натыйжасында эки катчы тең угулганды 
ошол түрдө жазып ката кетирса негизги күнөө манасчынын өзүндө бо-
лот. Ал эми катчылар бири биринен кээде (дайым дешке негиз жок, 
анткени эки катчынын жазгандарындагы өтө көп айырмачылыктар 
алардын бири биринен көчүрбөй, ар бири өз алдынча жазганын айги-
нелеп турат) көчүрүп, ошонун натыйжасында бири кетирген каталык 
экинчисинде да орун алса анда негизги катчы, б; а. жазгандары түп 
нускалык милдетти аткарган катчы күнөөлүү. Биздин оюбузча, эгер 
ушундай иш практикаланса көчүрмөчүнүн ролун С. С. аткарган. Ант-
кени анын өтө жаштыгы, тажрыйбасынын аздыгы, натыйжада каталар-
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ды көп кетирпши, айрыкча үлгүрүп жаза албай таштап кеткен жерлер-
дин көптүгү аны кээде өз бетинче жазбай Ы. А. жазгандарды көчүргөн 
болушу мүмкүн дегенге негиз берет. 

7. кармайды. 
8. окшашыб. 
9. сөздин. 
10. доаш. 

7730—7759 

1. өлтирбегин. 
2. өлтирбеди. 
3. турсың. 
4. турсын. Сөз «турсун» — деп окулат, бирок андай маани контекст-

ке туура келбейт, туура келүүчү сөз — турсуң. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
турсуң. 

5. созимди. 
6. каурыб. Сөздүн мааниси белгисиз, керектүү сөз — куруп. Балким 

катчы ушул эле сөздү жазгандыр. 
7. жүз. Сөз кол жазмада жок, ыр сабы «беш элу доргасы» (беш 

элүү доргосу) делип калган. Контекст боюнча «жүз» деген сөздүн бо-
луусу зарыл (ал сөз жогорку сапта бар). Ы. А. көчүрмөсүндө «жүз» 
бар. Кыясы катчы С. С. сөздү жазбай калтырып кеткен. Текстке зарыл 
сөз кошулуп берилди. 

8. доргасы. Ушул ыр сабынан кийин же түшүп калган ыр саптары 
бар, же манасчы оюн так айта албай калган. Анткени ой аягына чыга-
рылбай, сүйлөм бүтпөй калган. Мындай болуу Сагымбайдын вариан-
тында эң сейрек кездешүүчү көрүнүш. Кыясы бул жерде бир сап жазыл-
бай түшүп калган. Контекстке, уйкаштыкка караганда ал жазылбай 
калган ыр сабы болжол менен «Элге берди кабарды» дешке болот. 
Мындай ыр сабы эки катчыда тең жок, бирок ушул жердеги тексттерди 
жазууда кандайдыр себептер менен катчылардын ишинде чаташуу бай-
калат. Мисалы: С. С. ушул саптан кийинки келген эки сап ырды барак-
тагы (456-бет) ачык жерге жазып, кайсыл жерге кирерин белги менен 
көрсөткөн. 

7760—7779 

1. болим. Жазылууну «бөлүм» деп окууга болот. Бирок, сездүн маа-
ниси контекстке туура келбейт. Анын үстүнө ыр сабындагы муун чени 
жетишпей калып, ыргак бузулат. Ы. А. көчүрмөсүндө — «бөлмөлүү». 
Сөздүн андай үлгүсү контекстке мааниси боюнча негизинен туура келет 
жана ыр сабындагы ыргак да жолго салынат. Кыясы катчы С. С. ша-
шып жазып жатканда үлгүрбөй калып адатынча сөздү аягына чыгара 
албай кыскартып койгон окшойт. Чынында жалпы контекстти эске ал-
ганда ушул жердеги сөз «бөлмөлүү» эмес, «бөлүмдүү» делиши туура 
эле. Анткени кийннкн ыр саптарына караганда сөз бир ордодогу беш 
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бөлме жөнүндө эмес, беш бөлүктөн турган ордо, же беш ордо жөнүндө 
болуп жлтат. 

2. ордасы. 
3. ордасынын. 
4. буврына. 
5. эрни. 
6. зурат. Сөздүн мааниси белгисиз. Кыясы катчы адатта «зумурат» 

делип жазылуучу сөздү кыскартып, чала жазып кеткен өңдөнөт. Ы. А. 
көчүрмөсүндө — зумурат. 

7. ойылган. 
8. осмадан. 
9. орнаткан. 
10. саң. Эки катчыда тең — «саң». Бирок эпостун материалдарында 

көбүнчө түпкү ата, уруу катары «суң» эсептелүүчү эле. Балким бул 
жерде андай мааниде эместир. 

11. кырмуздын. 
12. орта. 
13. жүрт. Сөздүн мааниси белгисиз. Контекст боюнча ылайыктуу 

сөз — «төрт» болуу керек эле. Кыясы катчы ката жазып алган. Ы. А. 
көчүрмөсүндө — «төрт». 

7780—7809 

1. доргодон. Сөз ушул түрдө бурмаланбай туура жазылган. 
2. бусылмандын. 
3. буреуи. Сөздүн ушул маанидеги үлгүсүн катчы мурда «биреуи» 

түрүндө жазган болчу (к. 1613-сап ыр). 
4. кошка. Ушул түрдө жазылган сөз мурда контекстке ылайык 

«кушка» (к. 1339-сап ыр) —делип окулган. Андай маани бу жерге туу-
ра келбейт, туура келүүчү сөз — кошко. 

5. өткирлер. 
6. өкиматтан. 
7. өкситиб. 
8. кудайы. Ушул ыр сабынан кийинки төрт сап ыр барактагы ачык 

жерге жазылып (457-бет) кайсыл жерге кирери белги аркылуу көрсө-
түлгөн. Кол тамга катчынын өзүнүкү, кыясы таштап кеткен ыр сапта-
рын толуктап, тактоо киргизген. 

9. көлбей. 
10. кожалар. 
11. көлкүси. 
12. кылга. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган. Туурасы — 

кылган. 

7810—7830 
1. төштүги. Сөздүп ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда «төш-

тиги» — деп жазган эле (к. 5497-сап ыр). 
2. өзибекден. 
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7840—7861 

1. сүрдиккен. 
2. билимдуси. 
3. үйилген. 
4. оңди. 
5. чоркырашыб. 
6. буйырбаса. 
7. неменени. 
8. суйлесин. 
9. жашашыб. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура ке-

лүүчү сөз — жасашып. Ы. А. көчүрмөсүндө — «жасашып». Кыясы кат-
чы С. С. сөздү ката жазып ,алган. 

10. чогулыб. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы буга чейин 
«чогылыб» — түрүндө жазып келген (к. 2601-сап ыр). 

11. чокуныб. Сөздү катчы ушул эле мааниде мурда «чокыныб» деп 
жазган болчу (к. 2542-сап ыр). 

12. созини. 
13. окуныб. Мурда ушул маанидеги сөз «окыныб» түрүндө жазыл-

ган (к. 3865-сап 'ыр). 
14. бөлдик. Сөздү «бөлдүк» деп окуса болор эле, бирок андай маа-

ни контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — бүлдүк. Ы. А. көчүр-
мөсүндө — «өлдүк». Мааниси боюнча «бүлдүк» контекстке тагыраак 
туура келет. 

7870—7890 

1. көлди. 
2. көлет. 
3. уен. Сөздүн мааниси белгисиз. Контекст боюнча туура келүүчү 

сөз — үйүнөн. Кыясы С. С. сөздү чала, кыскартып жазып алган. Ы. А. 
көчүрмөсүндө бул жерде — үйүнөн. 

4. суйлейт. 
5. үмит. 
6. көкчеликтен. Сөздү «көкчөлүктөн» деп окуса болор эле. Бирок 

андай маани контекстке туура келбейт. Туура келүүчү сөз — көпчүлүк-
түн. Катчы жазууда ката кетирген. Ы. А. көчүрмөсүндө —• «көпчүлүк-
түн». 

7. тилеги. Ушул ыр сабынан кийинки эки ыр сабы барактын сол 
жагындагы ачыкка ылдыйтан жогору карай жазылган. Максат — так-
тоо, катчы өзү калтырып кеткен ыр саптарын өзү жазып толуктаган. 

8. көкти. 
9. суйлетиб. 
10. жогатайын. 

7900—7910 
1. кара. Ушул түрдө айтылса да болор эле. Бирок ыр сабындагы 
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ыргак бузулуп калат. Анын үстүнө маани контекстке так туура келбейт. 
Чынында манасчынын айтмак болгон мааниси — кар. Кыясы катчы 
сөздүн маанисин түшүнбөгөндүктөн жаман, терс деген түшүнүктү «ка-
ра» аркылуу берүүгө аракеттенсе керек. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө «кар». 

2. күндө. Маани контекстке туура келбейт. Туура сөз — күнүндө. 
Катчы сөздү кыскартып чала жазган. 

3. болсаң. Катчы ката жазган, туурасы — болосуң. 
4. зарар. Катчынын катасы. Туурасы — зар. 
5. өлүкөнде. Сөздүн мааниси белгисиз, контекстке караганда — 

өлгүчөктү, же өлө электе. Ы. А. көчүрмөсүндө — «өлө электе». Текстке 
ушул үлгү берилди. Ушул жердеги жазууларда катчы өтө эле көп ка-
таны кетириптир, анын көңүлүн алагды кылган кандайдыр себеп бол-
гон өңдөнөт. 

6. осыныб. Сөздүн ушул маанисин катчы мурда «осуныб» түрүндө 
жазган эле (к. 2988-сап ыр). 

7. олдиңер. 
8. иште. Сөздүн туура формасы — ичте. Оозеки сүйлөөдө кээде 

ушул түрдө да айтыла берет. 

7920—7940 

1. ууакта. 
2. жаркыраб. Ушул ыр сабынан кийинки эки сап ыр С. С. кол жаз-

масында жок. Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Бул ыр саптары манасчынын 
өзүнө таандык экендик. С. С. кол жазмасындагы ыр саптарынын уй-
каштыгы бузулуп калуудан көрүнүп турат. Ы. А. алынган эки сап ыр ал 
кемчиликти жоёт. 

3. жакыт. 
4. зумурат. Кээде «зумурут» түрүндө да аралаш айтыла берет. Ма-

насчы кандай үлгүдө айтканын тактоо мүмкүн эмес. Ушуну эске ал 
эки үлгү тең берилди. 

5. сокыр. 
6. коргашыны. 
7. чоюны. Сөздүн уңгусун катчы мурда «чойын» түрүндө жазга 

эле (к. 4931-сап ыр). 

7946—7978 

1. аулакташыб. 
2. орайыб. 
3. бурылбай. 
4. өзгенин. Сөздү «өзгөнүн» деп окууга болбойт, анткени анда" 

маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — үзгөнүн. Ы. А 
көчүрмөсүндө — «үскөнүн». 

5. бөлгенин. Катчынын катасы, контекст боюнча туурасы — болго-
нун. Анткени «бөлгөнүн» — деген сөз мурдагы ыр сабында бар. 

6. бөлүнелик. 
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7. өлгенинден. 
8. болин. 
9. коргашын. 

7979—8002 

1. бутубыз. Сөздүн ушул маанисин катчы мурда «бутыбыз» — тү-
рүндө жазган болчу (к. 5696-сап ыр). 

2. болорганда. Сөздүн мааниси белгисиз. Контекстке караганда 
зарыл керек сөз — буюрганда. Кыясы катчы сөздү ката жазып алган. 
Ы. А. көчүрмөсүндө — буюрганда. 

3. журсек. 
4. дойне. 
5. уктыңарбы. 
6. бутуңыз. 

8010—8032 

1. көкди. 
2. Жүзиң. 
3. журтым. 
4. бу. Маани контекстке туура келбейт, талап кылынган сөз — буга. 

Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган. Ы. А. көчүрмөсүндө — буга. 
5. жузиң. 
6. ауалдан. 
7. кырылдыңер. 
8. көрдинби. 
9. урды. Ушул маанидеги сөздү катчы мурда «урдо» түрүндө жаз-

ган эле (к. 300-сап ыр). 10. бутыңды. 
11. бутың. 
12. кылып. Сөздүн мааниси контекстке туура келбеит, сөз Ы. А. 

көчүрмөсүндө — куюп. Ошол маани контекстке так туура келет. Кыясы 
С. С. сөздү ката жазып алган өңдөнөт. 

8033—8058 

1. койгындай. 
2. болабы. 
3. бо. Контекстте мындай маани жок. Талап кылынган сөз — болсо. 

Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган. 
4. төштүкди. Сөздүн унгусун катчы буга чейин көп жолу «төштик» 

түрүндө жазып келген эле. о 
5. сакалды. Контекстке мындай маани туура келбеит, сөздүн туура 

келүүчү үлгүсү — сакалдуу. 
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8059—8083 

1. мойна. Катчы сөздү чала жазган. Туурасы — мойнуна. Катчы 
С. С. жаш болгондуктан манасчы шыр айткан сөздөрдү үлгүрүп жаза 
албай кыйналган окшойт. Мунун ачык далилдерннин бири — ал жазган 
тексттерде аягына чыгара жазылбай чала калган сөздөрдүн өтө зле 
көптүгү. Ошондой эле жазылбай калып калган ыр саптары да Ы. А. са-
лыштырганда С. С. көп. 

2. баусын. 
3. баурындагы. 
4. саулетин. 
5. такка. Контекст боюнча сөздүн туура үлгүсү — такты. 
6. журтын. 
7. душма. Сөз аягына чыгарылбай чала жазылган. Туурасы душ-

манын. 
8. кана. Сөз бир эле жерде эки жолу жазылып, бири сызылып са-

лынган. 
9. босылманнын. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы буга 

чейин «бусылмандын», кээде «бусулмандын» түрлөрүндө жазып келген 
болчу. 

10. эрлери. Сөз жогорку сапта бар. Бул жерде контекст боюнча 
«элдери» болуу керек эле. Катчы ката жазып алган. 

11. комшауның. Сөздүн мааниси белгисиз, Ы. А. көчүрмөсүндө — 
кошунунун. Ушул маани контекстке туура келет. 

12. кобтеб. Кыясы катчы атайын эмес, ката жазып алган. Анткени 
«деп» дегенди дайым «деб» түрүндө жазып келген эле. Контекст боюнча 
бул эки сөз, куп деп — делиши туура. 

8084—8109 

1. сурасын. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 
сөз — сүрөөсүн. Ы. А. көчүрмөсүндө — сүрөөсүн. 

2. туудырган. 
3. урык. 
4. озиндей. 
5. ирмен. Сөздүн туура формасы — ирмем. Оозеки сүйлөөдө «ир-

мен» түрүндө айтылышы да мүмкүн. 
6. макулыкдын. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда 

«маклукаттын»—деп жазган болчу (к. 6003-сап ыр). 

8110—8140 

1. толбаган. 
2. көңилинде. 
3. көзиңиз. 
4. куданың. Катчы сөз аягында келүүчү «н» тамгасынын ордуна 

«ң» жазган учурлар бар. Мындан, адатта, маани өзгөрбөйт. Мындан 
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нары эгер тамгалардын ошол түрдөгү алмашуусунан маани өзгөрбөсө 
эскертүүсүз эле сөздүн туура үлгүсү берилет. 

5. көккиреде. Катчы сөздү ката жазып алган, туурасы — көкүрөктө. 
6. мурынына. 
7. кударети. 
8. татынын. 
9. катунын. 
10. аузыңыз. 

8150—8169 

1. көченгенди. 
2. күчинен. Сөздүн ушул эле мааниси мурда «күчүнен» — түрүндө 

жазылган (к. 1942-сап ыр). 
3. ойың. 
4. көчидүр. 
5. ушыдур. 
6. көбчилике. 
7. тушыдыр. 
8. көбиңиз. 
9. көгерген. 
10. көгиңиз. 
11. куюлтыб. 

8170—8197 

1. көниңиз. 
2. бирак. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. 
3. чогулыш. 
4. журтыңа. 
5. бутыңар. 
6. ойыб. 
7. көзиңерче. 
8. көрдиңер. 
9. өким. 

8198—8224 

1. бошонган. 
2. бөлиниб. 
3. күмишиң. 
4. күбилиб. 
5. куж(ылдабай. 
6. койбайсыңбы. 
7. бошаңыз. 
8. жоямын. 
9. суйлесем. 
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10. боялдым. 
11. дөбил. Сөздүи бул маанисин катчы мурда «добыл» түрүндө 

жазган эле (к. 341-сап ыр). 

8225—8240 

1. дүңгирлеб. 
2. күңгирлеб. 
3. көринбейт. 
4. көниңе. 

8260—8280 

1. булын. 
2. доңызды. 
3. томоарткоан. Катчы татаал сөздү транскрипциялай албай ката 

жазып алган. Бул сөз Ы. А. көчүрмөсүндө—томсорткон. С. С. жазган-
ды да ушул сөзгө чамалаш жазылган дешке болот. 

4. уйрениб. 

8289—8309 

1. окутыб. 
2. тунушыб. Сөз тунушуп — деп окулат, контекстке каршы кел-

бейт, бирок уйкаштыкка туура келбей калат. Анын үстүнө ушул ыр 
сабы менен ой бүтүп, сүйлөмгө чекит коюлуу керек эле. Эгер «тунушуп» 
болсо, сүйлөм бүтпөгөн болмок. Чынында сүйлөм бүтөт, кийинки ыр 
саптарында такыр башка ой берилет. Контекстке, уйкаштыкка, ойдун 
так берилишине «тунушту» деген сөз туура келет. 

3. казактар. Сөздүн туура үлгүсү — казактардан. Катчы сездү 
аягына чыгара жазбай койгон. 

4. кешак. Тексттерде учураган адам, эл, жер, суу аттарынын кеп 
кайталанган кеңири белгилүүлөрүнөн башка аз кезиккен, кээде бир эле 
жолу эскерилүүчү үлгүлөрүнүн манасчы тарабынан кандай айтылганын 
тактоо мүмкүн эмес. Ошондуктан андай айтылыштар түп нускада кан-
дай жазылса ошол эле үлгүдө берилгени жөндүү. Бирок бул катчылар 
укканын так, туура жазган дегендик эмес. Андан башка таяныч жок 
болгондуктан иштелген нерсе. Ошондой болсо да катчы жазган үлгү 
кыргыз адамы айтууга мүмкүн эмес үлгүдө болсо (мисалы, ушул 
«көшак» — деген сөз. Сөз «ки» аркылуу жазылган. Аны жазылышындай 
кылып манасчы оозеки айтуусу ойго келбей турган нерсе) аны кыргыз 
тилинин өзгөчөлүгүнө ылайыкталган, айтылууга жеңилирээк үлгүдө бе-
рилүүсү туура деп эсептедик. Ошон үчүн «көшак» делген жазылыш 
«көшөк» катары окулду жана текстке берилди. 

5. бар. Ушул ыр сабынан кийин «Даярло котан жери бар» деген 
сөз жазылып, бирок сызылып салынган. Андай ыр сабы төмендө бар. 
Кандай себептен бир топ алыста турган кийинки ыр сабы бул жерге 
жазылганын түшүндүрүү кыйын. 
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8310—8330 

1. дайралы. 
2. бееман. 
3. буйыр. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 

буюрса. 

8340—8362 

1. кошак. 
2. кенбесең. 
3. төшек. 
4. олтыр. 
5. диниңдн. Маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — 

дениңди. Ы. А. көчүрмөсүндө — «диниңди». Эки катчы тең сөздү чала 
угушкан, же манасчы жаңылыш айтып алган. 

8363—8390 

1. жубтылыкка. 
2. олдиби. 
3. бузулыб. Сөздүн ушул эле маанисин катчы мурда «бузылыб» 

деп жазган болчу (к. 1930-сап ыр). 
4. бөлдирген. Жазылышты «бөлдүргөн» деп окууга болбойт, антке-

ни андай маани контекстке туура келбейт. Талап кылынган сөз — бүл-
дүргөн. Ы. А. көчүрмөсүндө — бүлдүрген. 

5. сөзиңиз. 
6. өлтирди. 
7. ойлабайм. 
8. түликди. 
9. мабараган. Сөздүн мааниси белгисиз. Катчы ката жазган өңдө-

нөт. Контекст боюнча туура келүүчү сөз Ы. А. көчүрмөсүндөгү — ма-
раган. 

10. жаңы. Маани контекстке туура келбейт. Талап кылынган сөз — 
шаңы. Ы. А. көчүрмөсүндө — «шаңы». 

11. сор. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, туура келүүчү 
сөз •— сур. Катчы ушул эле сөздү жазган өңдөнөт. 

8410—8414 

1. нөкери. 
2. түркин. 
3. угыбдыр. 

8418—8441 

1. отага. 
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2. курмызың. 
3. жолыгыб. Ушул ыр сабынан кнйннки ыр сабы бул кол жазмада 

жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Андай саптын болушу окуянын ирээт-
түүлүгү үчүн керек. Кыясы С. С. жазбай кеткен өңдөнөт. Жазылбай 
калган сап калыбына келтирилди. 

4. коша. Кыясы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 
Кошой. 

5. чоңайыб. 

8450—8466 

1. уристемдей. 
2. сунды. 
3. мойнун. Ушундай айтса да болот, маани контекстке туура келет, 

бирок ыр сабындагы муун ченеми жетпей калып, ыргак бузулат. Ошон 
үчүн сөз «моюнун» түрүндө айтылышы жөндүү. Маани эки учурда бир, 
өзгөрбөйт. Манасчы айткан үлгү «моюнун», аны катчы кыскартып жа-
зып койгон. Муну сөзгө уйкашкан кийинки ыр сабындагы «оюнун» де-
ген сөз айгинелеп турат. 

4. буркыратды. 
5. койнун. Катчы сөздү кыскартып жазып койгон, туурасы — 

коюнун. 
6. басып. Ушул ыр сабынан кийин «Элге үлгү болмокко Не десеңиз 

шол болгон» деген эки сап ыр жазылып, бирок сызылып салынган. Ыр 
саптарынын башына, аягына «ката» — деген сөз жазылган. Бул эки сап 
ыр кийинчерээк бар. Кандай себеп менен бир топ ыр саптарынан кийин 
келүүчү саптар бул жерге жазылып, өчүрүлгөнүн түшүндүрүү кыйын. 

8470—8499 

1. үлги. 
2. болмока. 
3. кошынан. 
4. жойылыб. Сөз «жоюлуп»—деп окулат. Маани контекстке анча 

так туура келбейт, анын үстүнө бул жердеги саптар эпостогу өтө көп 
кайгалануучу салттык туруктуу ыр саптарынан. Анда бул сөз, адатта,— 
союлуп делип айтылат. Ы. А. көчүрмөсүндө — «союлуп». Кыясы сөздү 
С. С. ката жазып алган өңдөнөт. 

5. жонда. 
6. казанадан. Сөздүн туура үлгүсү — казынадан. Оозеки сүйлөөдө 

«казана» түрүндө да айтыла бериши мүмкүн. 
7. түеге. 
8. жүктеген. 
9. күмишди. 
10. кей. Сөздү «кээ», же «кай» — деп окуса болот, эки учурда тең 

маани бир. 
11. токмакташыб. 
12. болушды. 
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8500—8524 

1. түктетбейли. 
2. ортага. 
3. ойратка. 
4. ораздуның. Буга чейин катчы сөздүн уңгусун «Орозды» түрүндө 

жазып келген эле. 
5. ораңдаб. 
6. жөкди. 
7. көбтигине. 
8. көрүрүбөз. 
9. нааүмөд. 
10. тойса. 
11. ондебей. 

8525—8550 

1. узурун. 
2. үмид. Бул маанидеги сөз буга чейин «үмит» делип жазылган эле. 
3. курс. Бул түрүндө сөздөн маани чыкпайт. Контекстке караганда 

«Кырмуз» (Курмыз). Катчы адатынча сөздү кыскартып, чала жазган. 
4. толкыган. 
5. амар. Бул топоним Ы. А. көчүрмөсүндө — «Мар». Манасчы кан-

дай түрдө айтканын тактоо мүмкүн эмес. 

8570—8579 

1. өлтирмеке. 
2. түртүнин. 

8580—8606 

1. кара кушта. Бул топоним буга чейин «Кара-Кыш» (Кара Кышта) 
делип аталып келген. 

2. торелердин. 
3. жумушын. Сөздүн ушул мааниси мурда көп жолу — «жумышын» 

түрүндө жазылган болчу (к. 3189-ыр сабы ж. б.). 
4. орт. 
5. жүрди. 
6. сул. 
7. шоларга. 
8. томыктай. 
9. таус. Сөз маани бербейт. Катчы ката кетирген. Контекст боюнча 

талап кылынган сөз — тосуп. Ы. А. көчүрмөсүндө — «тосуп». 
8609—8630 

1. караңгы. Маани контекстке туура келбейт. Эпостогу көп кези-
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гүүчү бул ыр саптары адатта «Караган бута, шагы жок», же «Карарган 
бута шаары жок» — делнп айтылат. Ы. А. көчүрмөсүндө бул сөз «ка-
рарган». Текстке ушул сез берилди. 

2. эрмен. Сөздүн туура үлгүсү — эрме. Оозеки сүйлөөдө кээде 
«эрмен» түрүндө да айтылышы мүмкүн. Ы. А. көчүрмөсүндө — «эрме». 

3. тазгара. 
4. көйиб. 
5. адан. Сөз маани бербейт. Контекст боюнча туура келүүчү сөз — 

адам. Катчы жазууда ката кетирген. 
6. күйүб. Ушул эле маанидеги сөздү катчы эки сап жогоруда 

«көйиб» түрүндө жазган болчу. 
7. куркылдай. 
8. куйрыгы. 
9. күйиб. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы жогоруда 

«көйиб» (8614-сап), «күйүб» (8618-сап) жазган. Жалпы эле бул сөз 
мурда көп жолу — күйиб» түрүндө берилген болчу. 

10. качкандай. Ушул ыр сабынан кийин кол жазманын 476-бетинин 10 
аягындагы ачык жерге 1922-жылдын 16-октябринде (19 0КТЯбрь 

синде Куртка (көлмеде) Осмоналы Бектендин үйүндө жаздым Сапар-
бай Саурам деген жазуу бар. 

11. бие. СөзДү манасчы өзү эле мурдагы сөзгө так уйкаштыруу үчүн 
ушул түрдө айтышы да мүмкүн. Ошондой эле сөз «бээ» түрүндө да ай-
тыЛыШы ыктымал. 

8631—8640 

1. жутды. 
2. ойлаган. 
3. кайра. Маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — 

«кайры». Ушул үлгү текстке берилди. 
4. тиген. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «деген». Балким С. С. ошол 

сөздү ушул түрдө жазгандыр. Текстке — деген мааниде берилди. 

8645—8664 

1. көчекдей. 
2. ж^гирсе. 
3. бүркеген. 
4. куусо. 
5. үркүтиб. Жазылышты «үркүтүп» деп окууга болбойт, андай маа-

ни контекстке туура келбейт, анын үстүнө «үркүтүп» — деген сөздү кат-
чы «үркитиб» (к. 3932-сап ыр) —деп жазган. Контекст боюнча бул 
жерде «өргүтүп» деген маанини туюнткан сөз болуу керек эле. Кыясы 
катчы тагыраак, жакыныраак бере албаганы менен ошол сөздү эле 
жазган өңдөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «өргүтүп». 

6. казактар. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 
«казактардын». 

636. 

www.bizdin.kg



8669—8689 

1. кудаң. Бул адам аты. Ы. А. көчүрмөсүндө — «Кодоң». 
2. шал. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

сөз — чал. Ы. А. көчүрмөсүндө — «чал». Чынында катчы С. С. «чал» 
дегенди эле «шал» — деп (жазган. 

3. ашууи. Катчы адатынча сөздү кыскартып чала жазганы, же 
атайылап эле «ашуусу» деген маанини ушул түрдө бергени белгисиз. 
Ы. А. көчүрмөсүндө — «ашуусу». 

4. Кыздаң чал. Бул адам атын катчы жогоруда «Кудан шал» деп 
жазган болчу. Ы. А. көчүрмөсүндө — «Кодаң чал». 

5. аттуун. Сөздөн маани чыкпайт, контекст боюнча керектүү сөз — 
алтоон. Ы. А. көчүрмөсүндө •— «алтоон». 

6. төшке. Сөздү «төшкө» деп окууга болбойт, андай маани контекст-
ке туура келбейт. Туура келүүчү сөз — түшкө. Кыясы катчы ушул эле 
маанини «төшке» деген түрдө берген. 

8690—8706 

1. койда. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 
койдой. 

2. ойбот. Сөздүн туура үлгүсү—ойбут. Оозеки сүйлөөдө «ойбот» 
делип айтыла бериши да мүмкүн. Ы. А. көчүрмөсүндө — «ойбут». 

3. куру. Андай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 
сөз — курбу. Катчы ката жазып алган. 

4. күлгили. 

8708—8730 

1. кутмандусы. 
2. көриниб. Ушул ыр сабынан кийин эки сап ыр С. С. кол жазма-

сында жок. Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Ошондон алынып берилди. 
3. андас. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. 
4. өлчеүге. 
5. көлиб. 
6. колду. Катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча туурасы — колу. 

Ы. А. көчүрмөсүндө — «колу». 
7. булиб. Контекст боюнча бул жерде керек сөз Ы. А. көчүрмөсүн-

дөгү — бөлүп. Кыясы С. С. деле ошол сөздү жазган өңдөнөт. 
8. дөргүтиб. 
9. өркүтиб. 
10. көйигүб. 
11. датбай. 

8731—8750 

1. болбасаң. 
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2. качыр. Мындай маани контекстке туура келбейт, талап кылынган 
сөз — качырып. Катчы сөздү чала жазган. 

3. бокташыб. 
4. бурышка. 

8756—8779 

1. мойындарын. 
2. уакытда. «Убакытта» — деп окууга болбойт, анткени ыр сабын-

дагы ыргак бузулуп калат. Туура келүүчү үлгү — убакта. Маани эки 
учурда тең бир, өзгөрбөйт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «убакта». 

3. бөжүген. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. 
4. узундыгы. 
5. үстинки. 
6. жоргасы. 

8780—8805 

1. бүтүни. 
2. какырганда. Кыясы атайын жазылуу эмес, ката кеткен. Талап 

кылынган сөз — акырганда. Ы. А. көчүрмөсүндө — «акырганда». 
3. тим эле. Катчы жазган сөздү маани чыгарып окууга мүмкүн 

болбоду, элементтери боюнча — «бин эем», же «бин эрдем», же «бин 
эрнем». Жазылганга сырткы белгилери боюнча жакыныраак турган 
контекстке туура келүүчү сөз — тим эле. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«капырай». Аны Өмүркул Жакишев кара карандаш менен «буркурап» 
деп оңдогон. Контекстке «буркурап» да туура келет, бирок «тим эле» 
жакыныраак. 

4. койдан. 
5. жүздин. 
6. немне. 
7. усун. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

сөз — осоЛ. Ы. А. көчүрмөсүндө — «осол». Кыясы катчы С. С. жазууда 
ката кетирген. 

8. айдауна. 
9. көнгени. 

8806—8832 

1. сойбай. 
2. мундай. Туура жазылышы 

дай» деп да айтыла берет. 
3. өрдеген. 
4. даңгулы. 
5. аузындагы. 
6. үңкирдин. 
7. бошатуга. 

— мындай. Оозеки сүйлөөдө «мун-
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8. токталтыб. 
9. үтириңдеб. 
10. уйнен. 

8833—8858 

1. доңызга. 
2. окшаш. 
3. арсландын. 
4. тырнактары. Оозеки сүйлөөдө сөздүн уңгусу кээде «тырнак» 

түрүндө айтылышы да мүмкүн. 
5. өгиздей. 
6. түги. 
7. соганчакдын. 
8. турылган. 
9. курылган. Сөздү «курулган» — деп окууга болбойт, анткени ан-

дай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — куурулган. 
10. окталтыб. 
11. үңкирди. 

8859—8885 

1. айдауна. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда— 
«айдауына» — деп жазган болчу (к. 8805-сап ыр). 

2. көндим. 
3. алледан. 
4. агам. Мындай маани контекстке туура келбейт, керектүү сөз — 

аргам. Кыясы катчы сөздү чала жазган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «аргам». 
5. недур. 
6. өлдим. 
7. кыйынга. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн, контекстке толук 

туура келет. Ы. А. көчүрмөсүндө — «кыйноого». Бул маани да кон-
текстке толук туура келет. Варианттын башка жерлеринде «Кыйынга 
өзүн салганы» — деген ыр сабы көп кезиккенин эске алганда манасчы 
айткан үлгү «кыйынга» дешке негиз бар. 

8. малгундын. 
9. көрбейинчи. Сөз «көрбөйүнчү» — деп окулат. Андай маани кон-

текстке туура келбейт. Туура келүүчү маани—көрөйүнчү. Кыясы кат-
чы сөздү ката жазып алган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «көрөйүнчү». 

10. өңкир. Сөздүн уңгусун катчы мурда «үңкир» («үңкүрди», «үң-
кирди») түрүндө жазган эле (к. 8823-сап ыр, 8857-сап ыр). 

11. ундыстандан. 
12. бежинге. Ушул ыр сабынан кийин жазылбай калып калган ыр 

сабы, же саптар бар өңдөнөт. Анткени кийинки сап «Үмүт кылса тутчу 
экен». Демек Ь1ндыстандан Бээжинге үмүт кылса тутчу экен —дегенде 
эки сап бири бирине түз байланышпай, арада дагы кандайдыр ой-маа-
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лымат бар экени көрүнүп турат. Ансыз экинчи ыр сабынын мааниси 
белгисиз калат. Контекстке караганда бул жерде «Соода менен баруу-
га», же «Сапар кылып барууга» — деген сыяктуу сап ыр жетишпейт. 
Эки катчыда тен ыр саптары бирдей, ошентсе да калып калган сап 
болушу ыктымал. 

13. тойчу. Мындай маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүр-
мөсүндө — «тутчу». Ал маани контекстке туура келет. 

14. жотчу. 
15. мүлкин. 
16. көгени. Ушул ыр сабы кийинки сап менен, ал андан кийинки 

ыр сабы менен байланышпайт. Кыясы бул жерлерде да жазылбай кал-
ган ыр саптары бар. Балким кандайдыр себептер менен манасчы өзү 
жаңылыштык кетириши да ыктымал. Кандай сөздөрдөн турган ыр сап-
тары түшүп калганын божомолдоо кыйын. Эки катчыда ыр саптары 
негизинен бирдей, бирок айрым сөздөрдө айырма бар. Буга карап ма-
насчынын да, катчылардын да көңүлүн буруп алагды кылГан кандай-
дыр бир сырткы таасирдин болгондугун болжоого мүмкүн. 

17. тортеу. 
18. бешеун. 
19. жондыгы. 
20. өңкүринин. 
21. торине. 
22. үйиб. 

8886—8911 

1. журтынан. 
2. дакдыр. 
3. асманайдан. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Ы. А. 

көчүрмөсүндө — «аспахандын». Ал сөз контекстке туура келет. Текстке 
Ы. А. көчүрмөсүндөгү сөз эпостогу көп жолуккан аталышы менен «ыс-
пакандан» — деп берилди. 

4. экен. Ушул ыр сабынан кийин С. С. кол жазмасында «Кара-
Кыш калкы барчу зкен» — деген ыр сабы келет. Бирок ушул эле ыр 
сабы төмөндө (7-ыр сабында) кайталанат. Контекстке караганда ыр 
сабынын 1-кезиккени керексиз. Анткени ыр саптарынын өз ара ички 
байланышы, ойдун логикасы бузулат. Ы. А. көчүрмөсундө ал жерде 
бул ыр сабы жок, ыр сабы кайталанбай, экинчи орундагы контекстке 
толук туура келген жерде гана берилет. Кыясы катчы С. С. ыр сабы-
нын биринчи жолуккан үлгүсүн ката жазган. Бирок башка мьгндай 
учурлардан айырмаланып жазылуунун туура эместиги көрсөтүлгөн 
эмес. Анын үстүнө алты-жети саптан кийин келүүчү сапты катчы кан-
тип бул жерге түшүргөнүн да түшүндүрүү кыйын. Балким бул текст-
жазган тексттерден көчүрсө керек. Ошондо да кийинки саптын мурда-
жазган тексттерден көчүрсө керек. Ошондо да кийинки саптын мурда-
гы тексттерге аралашып кетүүсүн түшүндүрүү мүмкүн эмес. 

Ыр сабы сөзмө сөз кайталанары жана биринчи жолуккан жердеги 
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үлгүсү башка тексттерге терс таасир тийгизип жаткандыгы эске алына 
С. С. кол жазмасындагы ал саптын биринчи үлгүсү берилген жок. 

5. үйин. 
6. көрингендин. Сөз катчы тарабынан «көингендин» делип жазыл-

ган. Ага кимдир бирөө көк сыя менен «р» тамгасын кошуп ондогон. 
Сыяга караганда оңдоо кийин жүргүзүлгөн. Ким ондогону белгисиз. 

8918—8938 

1. ойлансаң. 
2. жомак. 
3. жаныгы. 
4. саудагердин. 
5. жолыккандын. 
6. тутчы. 
7. жуттуучы. Катчыдан ката кеткен, контекст боюнча туура келүү-

чү сөз — жутчу. Ы. А. көчүрмөсүндө — «жутчу». 

8939—8964 

1. өңдентиб. 
2. үңкирине. 
3. үйибдир. 
4. чамчырак. 
5. банарыдайын. 
6. күйибдир. Сөздү «күйүптүр»—деп окууга болбойт, анткени ан-

дай маани контекстке каршы келет. Туура келүүчү маани — күйүп 
тур — күйүп турат деген туюнтмада. 

7. чамгыракды. 
8. жарыклыгын. 
9. суйибдир. 
10. адамдөк. 
11. мойиздуу. 
12. болганча. Ушул маанидеги сөздү катчы мурда «болганче» — 

деп жазган эле (к. 4237-сап ыр). 
13. турар. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «туру». Саптагы ыргак үчүн 

ушул үлгү ыңгайлуу. Анын үстүнө сөздүн «туру экен» — деген форма-
сы эпосто башка учурларда кеңири жолугат. Ошон үчүн текстке Ы. А. 
жазганы берилди. 

14. ондыстандан. Сөздүн уңгусун катчы буга чейин «ундыстан», 
«ундустан» түрлөрүндө жазып келген эле (к. 4190-, 4630-, 8872-сап ыр). 

15. оч. Буга чейин катчы бул маанидеги сөздү «үч», кээде «өч» 
түрлөрүндө жазып келген эле. 

16. ойлонган. 

8970—8999 

1. көгенге. 
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2. мойнынан. 
3. куржындын. 
4. тизгенчектеб. 
5. учын. 
6. уйде. Сөздү «үйдө» деп окууга болот. Бирок маани контекстке 

туура келбейт, туура келүүчү сөз — үйдөй. Катчы сөздү аягына чыгар-
бай чала жазган. 

7. жаун. 
8. өткериб. 
9. кутыкен. 
10. бирди. Ушул ыр сабынан кийин бул кол жазмада «Бир чуңкур-

га салыптыр»—деген сап келет. Ы. А. көчүрмөсүндө — «Артынан Ку-
тубий кирди. «Көтөрүп барып он бирин» — деген эки сап ыр бар. Жал-
пы маани, уйкаштыктын, ыр курулушунун туура түзүлүшү үчүн ал сап-
тардын болуусу зарыл. Кыясы С. С. жазып үлгүрбөй калып аларды 
таштап кеткен. Ал эки сап ыр Ы. А. боюнча алынып, текстке кирги-
зилди. 

11. чуңкырга. 
12. орадай. 
13. корадай. 

9000—9014 

1. токтатыб. 
2. тобы. 
3. дагын. 
4. ондан. 
5. ора. 

9020—9050 

1. деб. Кол жазманын ушул бети 487-болуш керек эле. Кол жаз-
мага катар номер койгон адам жаңылып, бул бетти 488 — деп койгон. 

2. эрмади. 
3. чоргадай. Ушул маанидеги сөздү катчы мурда «чоргодай» — деп 

жазган болчу (к. 1334-сап ыр). 
4. ойрагда. 
5. баурындай. 
6. жорганын. 
7. устинен. 
8. омыреу. 
9. чоратды. Сөздү «чуратты» — деп окууга болбойт, контексттеги 

маани башка, туура келүүчү сөз — чубуртту. Кыясы катчы ката жазып 
алган өндөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «чубурду». Чубурду дегенге ка-
раганда «чубуртту» делиш туура, анткени контекстке так туура келет 
жана уйкаштыкка да алда канча жакыныраак. 

10. үңкирдеги. 
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9053—9079 
1. саугин. 
2. олбесден. 
3. ортасына. 
4. окка. 
5. угыб. Сөз мурда «угуп» делип окулган эле. Бул жерде андай 

маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү маани—уугуп. 
6. жонеди. 
7. ачулы. Сөздү «ачуулуу» — деп окууга болбойт, контекст боюнча 

керектүү маани — ачылуу. Ы. А. көчүрмөсүндө — «ачылуу». 
8. тотди. Сөздөн маани чыкпайт. Кыясы катчы ката жазып алган. 

Ы. А. көчүрмөсүндө — «төрттү». Ал маани контекстке туура келет. 
9. орага. 
10. аузга. 
11. тушы. 
12. кута акең Ы. А. көчүрмөсүндө — «Кутукең». 

9080—9109 

1. дүргүшиб. 
2. үркүшиб. 
3. ошонеткен. 
4. кезекте. Мындай айтылышы да мүмкүн. Бирок Ы. А. көчүрмө-

сүндө — «убакта». Ыр сабындагы ыргак үчүн «убакта» ийкемдүүрөөк, 
анын үстүнө контекстке да тагыраак туура келет. Маани негизинен эки 
учурда бир эле. Ошон үчүн Ы. А. үлгүсү текстке берилди. 

5. жонелиб. 
6. өлгендерин. 
7. көргени. Ушул ыр сабынан кийинки эки сап ыр С. С. кол жаз-

масында жок. Ошонун натыйжасында окуя үзүлүп, ыр саптарындагы 
уйкаштык бузулуп калган. Кыясы С. С. жазып үлгүрбөй таштап кетсе 
керек. Ал эки сап ыр Ы. А. негизинде калыбына келтирилди. 

9110—9134 

1. көгенинен. 
2. көбдин. 
3. үңкирде. 
4. түелик. 
5. жомагы. 
6. токтаткан. 

9140—9160 

1. калганы. Ушул ыр сабынан кийинки 490-беттеги эң аяккы жа-
зылган эки сап ыр өчүрүлгөн. Эмне деген сөздөр бар экенин окууга 
мүмкүн эмес, сөздөр жөнөкөй эле сызылып салынбай, өчүргүч менен 
сүрүлүп өчүрүлгөн. Ошол өчүрүлгөндөрдүн ылдый жагындагы ачыкка 
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Сапарбай Сауранбаев 17-октябрь 1922 (19 — 22 синде) — делген жа-
зуу бар. Кол жазманын кийинки барагына 491 —дегендин ордуна 778-
бет катарында номер коюлган. Барактын баш жагына тырмакчага 
алынып, тема катары ортого жазылган «Манас» деген сөз бар. Андан 
төмөнкү ыр тексттерине чейинки ачык калган жерге латын тамгасы 
менен Манас көчүрүүчү Апар Жусуп уулу — деген жазуу бар. Кыясы 
бул адам кол жазмаларды араб тамгасынан латын тамгасына которуп 
көчүргөн адам өндөнөт. Бирок муну ишенимдүү документ аркылуу 
далилденген маалымат дешке болбойт, божомол гана. 

778-беттен башталган дептер өзүнчө түптөлүп, мурдагы дептерлер-
ге тигилип бириктирилген. Ал дептердин башкы сол жак бурчуна кара 
карандаш менен 491-деген сан да жазылган. Бул белги мурдагы деп-
тердеги жалпы номерлөөнүн уландысы экендикти айкындап турат өндө-
нөт. Кол жазманын кийинки ар бир бетинде эки номер бар. 490 деген-
дин уландысы, ошондой эле 778 деген номерлөөнүн уландысы. Беттер 
эки башка номерленгени менен тексттерде үзүлүү жок, 490-беттин аягы 
778-бетте улантылат. Арасында эмне бар экени, же эмне себептен 490-
бет 778-болуп аттап кеткени белгисиз. Бул жерде жөнөкөй эле жаны-
лыштык кеткен деш кыйын, анткени жаңылса бир-эки бетке жаңылууга 
болот эле, ал эми мынча чоң айырма болуунун себеби башкада го. 

2. орга. 
3. төртин. 
4. оларды. Мындай жазылыш «аларды» катары да окулат. 
5. солайыб. 
6. экеүи. 
7. жаутден. 
8. көбейткен. 
9. эндуден. 

9170—9192 

1. кутурыб. Сөздүн ушул эле мааниси мурда «кутырыб» түрүндө 
жазылган (к. 3900-сап ыр). 

2. саудагер. 
3. соңкайган. 
4. саука. 

9196—9223 

1. ча. Кыясы катчы ката жазып алган. Бул жерде керек сөз «да». 
2. үңкирге. 
3. солаб. 
4. олтирбей. 
5. турлу. Сөз контекст боюнча түрлүү — деп окулат. Бул мааниде-

ги сөздү катчы мурда «түрли» — деп жазган эле (к. 101-сап ыр). 
6. тош. 
7. көргүбиз. 
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8. болабыз. 
9. даушын. 
10. уннне. 
11. төңгечден. 

9230—9252 

1. орттениб. 
2. ошандай. 
3. күндигине. 
4. төрт. Катчы ушул маанидеги сөздү «торт», «төрт» түрдө аралаш 

жаза берет. Жогорку эле ыр саптарында сөз «торт» делип берил-
ген эле. 

5. бул. Сөз кол жазмада жок, бирок контекст жана ыр сабындагы 
ыргак үчүн зарыл керек. Ы. А. көчүрмөсүндө — «бул». Кыясы С. С. сөз-
дү жазбай таштап кеткен өндөнөт. 

6. тушбестен. 
7. коңырык. 
9253—9279 

1. өнкирди. 
2. жумчы. 
3. уйыб. 
4. ауздан. 
5. ойгатыб. 
6. ауб. Сөздүн жазылышын «ооп» деп окуса болот, бирок андаи 

маани контекстке туура келбейт, зарыл керек сөз — ооруп. Кыясы кат-
чы жаңылыш жазып алган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «ооруп». 

9280—9309 
1. сойчы. 
2. жетчу. 
3. үйиб. 
4. көзибиз. 
5. көбиңе. 
6. көлигин. 
7. биреуи. 

9310—9334 
1. барыптыр. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, туура ке-

лүүчү сөз — барыпмын. Ы. А. көчүрмөсүндө — «барыптыр». Буга ка-
раганда балким манасчы өзү сөздү жаңылыш айтышы да мүмкүн. 

2. тутылыб. 
3. сонунды. Ушул эле маанини катчы мурда «сонынды» деп жаз-

ган болчу (к. 4198-сап ыр). 
4. жүрдим. 
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5. дедим. Бул ыр сабынан жогоруда кол жазманын 496-(783-) бе-
тинин текстке чейинки ачык жеринде араб тамгасы менен «Жусубакун 
уулу» деген, латын тамгасы менен «коктын тала», орус алфавитн менен 
«көк деген жазуулар бар. Ким, эмне максат менен жазганы же жа-
зылган сөздөрдүн мааниси белгисиз. 

6. топырак. 
7. олсемби. 
8. күним. 
9. ойладым. 
9335—9359 
1. сактауны. 
2. таулы. 
3. мууным. 
4. жеу. Сөз контекст боюнча «жөө» делип окулат. Ушул маанини 

катчы буга чейин «жиеу» түрүндө жазчу эле (к. 5015-сап ыр ж. б.). 
5. көркин. 
6. итте. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 

сөздөр — ит, же итке. Ы. А. көчүрмөсүндө — «ит». 
7. койын. 
8. козысын. 
9. ирк. Сөздүн туура формасы — ирик. Ыр тутумунда, оозеки сүй-

лөөдө «ирк» делип да айтыла берет. 
10. үркүтиб. Сөздүн мындай жазылышы мурда контекстке карата 

«өргүтүп» делип окулду эле. Бул жердеги контекст «үркүтүп» деген 
маанини талап кылат. Андай маани буга чейин «үркитиб» делип жазы-
лып келген эле (к. 3932-сап ыр). 

11. дүркүтиб. 

9360—9389 

1. аңгемели. 
2. тоиб. Жазылууиу сырткы формасынын жакындыгына карата 

«тоюп» деп окуса болор эле. Бирок андай маани контекстке туура 
келбейт, туура келүүчү сөз — түйүп. Кыясы катчынын жазганы атайын 
максаттуу жазууга караганда ката кетирилген сөзгө жакын өңдөнөт. 
Балким жаш катчы сөздү транскрипциялоодо мындан жакын форманы 
тапкан эместир. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — «түйүп». 

3. көрбедим. 
4. коңыр. 
5. кумырскадай. 
6. кулпынган. 
7. оранганы. 
8. даны. Кыясы катчы ката кетирген. Контекстте талап кылынган 

сөз — наны. Ы. А. көчүрмөсүндө — «наны». 
9. олтырдым. 
10. толтырыб. 
11. чолдедим. 
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9390—9418 

1. жонедим. 
2. урыб. Сөздү «уруп» деп окууга болбойт, контекст боюнча талап 

кылынган сөз — үрүп. Мурда бул түрдөгү жазылуу — «уруп» делип 
окулган эле. 

3. үйиндеги. 
4. көрпе. 
5. кундыз. 

, 6. козы. 
7. көрпеси. 
8. тошенчи. 
9. олчоси. Ушул маанидеги сөздү катчы мурда «олчеуси» деи жа-

зып келген эле. 
10. чойыбдыр. 
11. суйрелиб. 
12. конкылдаб. 
13. үргендей. 
14. суйлениб. 

9419—9440 

1. минетди. Жазылышты «минетти» деи окууга болор эле. Бирок 
андай сөз маани бербейт, «мунетти» деген сөздөгү маани контекстке 
туура келбейт. Кыясы катчы С. С. манасчы айткан сөздү так эшите 
албаган, же туура жаза албаган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «минүтте» 
делген. Мындай маанини контекстке так туура келет деш кыйын, бирок 
башка үлгүлөргө караганда жакын. Сагымбай манасчы мындай сөздү 
айтышы мүмкүн экендикти эске ала текстке «минүттө» деген түрүндө 
берилди. 

2. турмын. 
3. көргенимди. 
4. суйледим. 
5. сеулетин. 
6. чочыб. 
7. добет. 
8. мык. Катчы сөздү ката жазган өңдөнөт, талап кылынган сөз — 

мыңк. 
9. көңгиренди. 
10. менен. Бур 498-беттеги акыркы сап ыр. Ушул беттин аяк жа-

гындагы ачыкка «Нарын болушундагы районда карасууда» деген 
жазуу жазылып, бирок эмне үчүндүр сызылып салынган. Анын алды 
жагына Жумалы Жапаевдин үйүндө жаздым, 24-октябрь, 1922-синде 

94 
(19 ү 22 синде) Сапарбай Саурамб (фамилиянын аягын чиймелеп кет-
кен, кол койгону го) делген жазуу бар. Бул жазуулар тексттердин 
качан, кайсыл жерде, кимдикинде жазылганын билдирип турушат. 
С. С. жазгандардын алды жагына көк сыя менен орус тамгалары ар-
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кылуу: «Ти Сапарбаев Бишит булохой или хорош» — деген жазуу бар. 
Ким, эмне үчүн жазганы белгисиз. 

11. козыны. 
12. корадав. Бул маанидеги сөз буга чейин «корада» түрүндө жа-

зылып келди эле (к. 4214-сап ыр ж. б.). 
13. үйли. 
14. толтаусын. 

9441—9470 

1. конагыңыз. 
2. бубы. 
3. соят. 
4. сойды. 
5. турдым. 
6. ошуны. 
7. жеут. 
8. хинди. 
9. орыс. 
10. бирсуне. Бул маанидеги сөздү мурда катчы «биреуине» түрүн-

дө жазган эле (к. 820-сап ыр). 
11. түрки. 
12. түбе. Сөз контекст боюнча түбү деп окулат. Бул маанидеги 

сөздү катчы буга чейин дайым «түби» түрүндө жазып келген эле (к. 
3669-сап ыр). 

9471—9480 

1. созинин. 
2. сауэтине. 
3. бачымарак. 
4. пышырды. 
6. дастаурканы. 

9500—9520 

1. жүргени. 
2. тойгамын. 
3. койгамын. 
4. аштан. Сөздү ушул мааниде кабыл алууга да болот, бирок «ач-

тан» жалпы контекстке тагыраак туура келет. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«ачтан». 

5. алсырам. Катчы сөздү чала жазып ката кетирген, туурасы — ал-
сырадым. 

6. көшүлиб. 
7. добети. 
8. жузиме. 
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9524—9580 

1. жуулды. 
2. төшеке. 
3. ойгансам. 
4. кашыма. Ушул ыр саФынан кнйнн окуянын нугу үзулүп калган. 

Эки сап ырды катчы жазбай калган экен. Ал ыр саптары Ы. А. көчүр-
мөсүндө бар, ошондон алынып толукталды. 

5. бутымда. 
6. шорым. 
7. болгары. 
8. өтикди. 
9. тузыны. 
10. оңдениб. 
11. конактаб. 
12. токталдым. 
13. болганда. 
14. койга. 
15. кошулыб. 
16. ойындагы. 

9590—9604 

1. койынды. 
2. айылантбаңыз. Сөз «айлантпаңыз» — түрүндө айтылышы да 

мүмкүн, бирок контекстке «айнытпаңыз» тагыраак туура келет. Кыясы 
катчы анча так жаза албай калган. 

3. оюңуз. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн эле, бирок анда ыр 
саптарындагы уйкаштык бузулуп калат. Жогорку саптагы бул уй-
кашкан сөз «коюңду», демек бул жерде сөз «оюңду» делиш керек. Ан-
дай. маани контекстке толук туура келет. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«оюңду». 

4. көйине. 
5. көбирек. 

9610—9641 

1. үрди. 
2. тойыныб. 
3. журучи. 
4. ойнамакты. 
5. сүйүчи. 
6. ойнаб. 
7. канучы. 
8. салучы. 

9642—9661 

1. көңилдешкен. 
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2. калучы. 
3. уйде. 
4. жүктеб. 
5. жетучи. 
6. кетүчи. 
7. журусиң. 

9668—9697 

1. токталгын. 
2. улыктарга. 
3. угузыб. 
4. кудиретдин. 
5. сулысынган. 
6. биреүге. 
7. жойыб. 
8. журбейсиздер. 

9698—9719 

1. конак. 
2. болдым. 
3. толганы. 
4. тойилиб. 
5. жакырганда. Катчы сөздү ката жазып алган, туурасы — чакыр-

ганда. 
6. сойган. 
7. колымдан. 
8. түштике. 
9. жолымда. Ушул ыр сабы менен кол жазманын 506-бети бүтөт. 

Тексттен кийинки ачык жерге көк сыя менен араб тамгасында Жосу-
акун уулу Апаз — деген жазуу бар. Ага улай латын тамгасы менен 
1 3 / I I 35-жыл делип жазылган. Кыясы бул адам тексттерди араб там-
гасынан латынчага которгон адам өңдөнөт. 

10. иер. 
11. жорга. 
12. эриктирип. Сөздүн мааниси контекстке анча туура келбейт, 

адатта «эликтирип» делүү туура эле. Кыясы жазууда ката кеткен өң-
дөнөт. 

9720—9749 

1. көбиги. 
2. орда. 
3. жүни. ; 
4. түпек. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
5. көргизген. 
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6. көйкелген. 
7. туусы. 

9750—9779 

1. төрге. 
2. туедей. 
3. төгеректеб. 
4. аюаты. 
5. көкиреги. 
6. жолбарстай. 
7. жүнин. 
8. мойын. Төрт сап жогоруда ушул эле маанидеги сөз «моюн» тү-

рүндө туура жазылган. 
9. жунден. 
10. болжасам. 
11. төгилет. 
12. бар. Ушул ыр сабынан кийин С. С. кол жазмасында эки сап 

ыр түшүп калган. Алар Ы. А. көчүрмөсүнөн алынып толукталды. 

9780—9839 

1. жолыкса. 
2. журеги. 
3. өлгидей. 
4. күзгидей. 
5. узындыгын. 
6. болинет. 
7. жокбы. 
8. дуниеде. 
9. күл. 
10. өнинин. 
11. тузине. 
12. суенди. 
13. болинбейт. 
14. мокым. 
15. окшаса. 
16. тургыз. 

9840—9861 

1. көргеним. 
2. жокдан. 
3. олбедим. 
4. конгын. 
5. балооны. 
6. чүпирек. 
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7. колымды. 
8. мохер. 
9. жобатды. 

9862—9890 

1. көтим. 
2. деб. Ушул ыр сабынан кийин айтылып жаткан ой туура жы-

йынтыкталуу үчүн бир сап ыр керек эле. Контекстке караганда анын 
мазмуну жооп бердим келинге, же ушуга жакын болушу мүмкүн бол-
чу. Эки катчыда тең тексттер бирдей, буга караганда балким ыр сабы 
жазылбай калбай, манасчынын өзү ушул түрдөгү мүчүлүштүктү кети-
риши да ыктымал. 

3. жокталдым. 
4. көкирекке. 
5. туйилди. 
6. көрбесин. 

9891—9922 

1. элим-журтымды. Ыр сабындагы ыргак бузулуп, ырга окшобой 
калып жатат. Адатта бул маанидеги сөз айкаштары жеке эле ыр туту-
мунда гана эмес, оозеки сүйлөөдө да көбүнчө «эл-журтумду» түрүндө 
айтылат. Кыясы катчы манасчы айтканды так жазбай ката кетирген 
өңдөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «эл-журтумду». Текст ушул түрдө бе-
рилди. 

2. койным. 
3. көтербейт. 
4. көтер. 
5. олтирер. 
6. да. Ушул ыр сабынан кийин ой үзүлүп калган, себеби эки сап 

ыр жазылбай калыптыр. Алар Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Калып кеткен 
ыр саптары ордуна келтирилип толукталды. 

7. ондар. 
8. жорбе. 

9923—9950 

1. жоргалар. 
2. кошайын. 
3. тондан. 
4. ойланганда. 

9951—9978 

1. очкан. 
2. жолыкдым. 
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3. жалаңач. 
4. сүагерлер. Сөздүн уңгусун катчы буга чейин «саудагер» түрүн-

дө жазып келген эле. Кыясы сөздүн бул жердеги жазылышын атайын, 
максаттуу жазуу дегенге караганда ката жазып алган деш оң го. 

5. жолыкдык. 
6. өңкирге. 
7. көгенине. 
8. торттен. 

9979—10009 

1. содагердин. Сөз ушул түрдө дээрлик туура үлгүдө жазылган. 
Мурда катчы сөздүн уңгусун «саудагер» түрлөрүндө жазып келген. 

2. үңкир. Сөздүн ушул маанидеги үлгүсүн катчы мурда «өңкир» (к. 
8867-сап ыр) —түрүндө жазган эле. Жалпы алганда сөздү катчы кээ-
де «өңкир», кээде «үңкир» түрүндө аралаш жаза берет. 

3. кечтү. 
4. байланубыз. 
5. корлыкды. 
6. көрет. 
7. көргендигим. Сырткы формалык белгилери боюнча жазылышты 

«көргөндүгүм» деп окууга болот эле, бирок контекстке туура келүү-
чү үлгү — көргөндөгүм. Анын үстүнө Ы. А. көчүрмөсүндө да «көргөн-
дөгүм». 

8. абылда. Катчыдан ката кеткен. Туурасы — Абдылда. 

70010—10038 

1. кауны. 
2. кокты. 
3. жөленген. 
4. кобкан. 
5. келүшүмди. 
6. өңкирде. 
7. көзде. Сөздү «көздө» деп окууга болот, бирок контексттеги 

маани — көздүү. Кыясы катчы жаңылыш жазган. 

70039—10062 

1. экенин. Контекстке караганда талап кылынган сөз — экөөнүн. 
Андай маанини катчы буга чейин «экеүнин» түрүндө жазган болчу. 
Кыясы бул жердеги сөздү катчы же ката жазып алган, же «экөө-
нүн» деген маанини берүүчү үлгүгө жакыныраак түрдү таба албай 
калган. 

2. чогултыб. 
3. өкиртиб. 
4. жанын. Кыясы катчы сөздү чала жазып ката кетирген. Контекст 
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боюнча туура келүүчү сөз — жанына. Ы. А. көчүрмесүндө — «жанын», 
бирок ал сөз Ы. А. колу менен «жанына» делип бңдолгон. 

5. өңкирдеги. 
6. үйиб. 
7. туесине. 
8. асба анды. Сөздү жалпы маанисине карата «аспаханды» же «ас-

пиянды» деп окууга болот. Ы. А. көчүрмөсүндө — «аспианды». Ошон 
үчүн текстте «аспиянды» делип берилди, «аспан» түрүндө да болушу 
мүмкүн. 

10070—10088 

1. көбди. 
2. экеүнен. 
3. болуниб. Контекстке караганда сөз «бөлүнүп» делип окулат. 

Ушул маанидеги сөздү буга чейин катчы дайым «болиниб» түрүндө жа-
зып келген эле (к. 3668-сап ыр ж. б.). 

10089—10110 

1. барыбтыр. Кол жазманын 516-бетиндеги эң аяккы ушул ыр са-
бынан кийин барактагы ачык жерге 1922-жылдын 24-октябры белгиле-
нип, катчынын аты, атасынын аты жазылган. 

2. үрккен. 
3. ашарунын. 
4. чөлүнин. 
5. төштиги. Ушул түрдөгү жазылыш контекстке карата мурда 

«Төштүгү» делип окулду эле (к. 5497-сап ыр). 
6. көнбейт. Контекстке мындай маани туура келбейт, туура ке-

лүүчү сөз — көрүнбөйт. Кыясы катчы шашып, сөздү чала жазган. 
7. токтар. 
8. элудей. 
9. туеси. Жогорку эле ыр сабында сөздүн уңгусун катчы «тое» тү-

рүндө жазган эле. 
10. коңылчы. 
11. тоени. 

10119—10139 

1. шамал. Сөз «шымал» делиши мүмкүн эле. Бирок эки катчыда 
тең «шамал» түрүндө так жазылган. Буга караганда сөз «шамал» де-
лип эле айтылышы мүмкүн. Кыргыздарда шамал көбүнчө күн батыш 
тараптан жүрөт деп эсептеп, шамал жакдегенде батышты түшүнүү 
салты бар. Балким манасчы бул жерде ушул маанини бергендир. 

2. бир. Бул сөз С. С. кол жазмасында жок, бирок Ы. А. көчүрмө-
сүндө бар. Бул сөздүн ушул жерде болуусу туура, ансыз ыр сабындагы 
муун чени жетпей, ыргак бузулуп калат. Кыясы С. С. жазбай таштап 
кетсе керек. 
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3. түштигине. 
4. суйлешиб. 

10140—10159 

1. акка. Контекстке мындай маани туура келбейт, туура келүүчү 
сөз — аккан. Катчы сөздү чала жазып, ката кетирген. 

2. калганы. Ушул ыр сабынан тартып (кол жазманын 518-бети) 
катчы пайдаланган сыянын өңү — көк. Ага чейин тексттер кара сыя 
менен жазылган. 

3. каусы. 
4. күйрекдин. 
5. коңырчок. 
6. токайы. 

10160—10193 

1. коныбдыр. Ушул маанидеги сөз мурда «конубдыр» делип жазыл-
ган болчу (к. 801-сап ыр ж. б.). 

2. тоюшыб. 
3. олтырганда. 
4. коркканындан. 
5. кайгулы. 
6. курудык. Сөз «курудук» делип окулат, туура айтылышы ушул 

үлгүдө. Бирок, ыр тутумунда ыргак, же уйкаштык таламдарына ыла-
йык «курдук» болуп айтыла берет. 

7. туш-тушын. , 

10194—10200 

1. урпейишиб. 
2. турышкан. 
3. жолбарсдын. 
4. чоңы. 
5. экеүни. 

10220—10244 

1. экен. Ушул ыр сабынан кийин ой үзүлүп калган. Анткени катчы 
С. С. бир ыр сабын жазбай кетиптир. Ал ыр сабы Ы. А. көчүрмөсүндө 
бар. Окуянын нугу бузулбас үчүн ал ыр сап ордуна келтирилди. 

2. куйрыкды. 
3. сорусы. 
4. өгизде. Контекст боюнча туурасы — өгүздөй. Катчы сөздү аягы-

на чыгарбай чала жазган. 
5. көкиреги. 
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10250—10273 

1. конушыб. 
2. өлтирдик. 
3. даңдың. 
4. корасондын. Буга чейин сөздүн уңгусун катчы «корасан» түрүн-

дө жазып келген эле. 
5. канжутдан. 

10280—10290 

1. октаб. 
2. сорысын. 

10300—10329 

1. жуздей. 
2. тумшыгын. 
3. туширбесе. 
4. чөлге. 
5. көбсүниб. 
6. мергендер. Катчы ката жазган, контекст боюнча туурасы — мер-

генден. Ы. А. көчүрмөсүндө — «мергенден». 
7. тусы. 

10330—10340 

1. бойынан. * 
2. жолугыб. 
3. жолда. 
4. ка. Катчы ката жазып алган. Туурасы — ката. Ушул жердеги 

сөз айкашы, «жолду гата», «жолдо гата» турлөрүндө айтыла берет. 
Туура үлгүсү — жолду ката. 

10350—10386 

1. урыбды. Катчы сөздү чала жазган, туура келүүчү сөз — уруптур. 
2. көркиреген. 
3. канжудтыкка. 
4. өкимсиб. 

10387—10409 

1. көрдөңөр. 
2. улешдириб. 
3. канжукдыкдын. Катчыдан ката кеткен өңдөнөт. Сөздүн уңгусун 

мурда «канжут» (к. 10273-сап) (канжутдан), «канжуд» (канжудтык-
ка) (к. 10385-сап ыр) түрлөрүндө жазган эле. Бул жерде «канжук» 
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делип калган. Кыясы жаш катчы өзүнө тааныш эмес татаал сөздү оозе- , 
ки айтылышында даана уга албай, анын үстүнө транскрипциялоонун 
жакыныраак үлгүсүн таба албай түрдүүчө жазган өндөнөт. Ы. А. кө-
чүрмөсүндө сөздүн уңгусу бардык учурда «канжут». 

4. болбайм. 
5. ауалгы. Сөз «абалкы», же «оболку» делип окулат. Адатта сөз 

«абалкы», «оболку» түрлөрүндө айтыла берет. 
6. көрдиңиз. 
7. жау. Мындай жазылыш мурда «жоо» (к. 1078-сап ыр) делип 

окулду эле. Азыр андай маани контекстке туура келбейт, талап кы-
лынган сөз — «жөө». Мындай маанини катчы буга чейин «жо» (к. 
3623-сап ыр), «жиеу» (к. 5015-сап ыр), «жеу» к. 9341-сап ыр) түрлө-
рүндө жазган эле. 

10410—10439 

1. кенжутдан. Мурда ар түрдүү жазылып келген бул топонимди 
катчы дээрлик туура үлгүдө жазган. 

2. бартыр. Катчы кетирген каталык. Сөздүн туурасы — баатыр. 
3. болдиңиз. «Болдуңуз» деп окууга болбойт, контекст боюнча — 

бөлдүңүз. 
4. алтоа. Контекст боюнча талап кылынган сөз — алтоо. Аны кат-

чы буга чейин «алтау» түрүндө жазып келген эле. Бул жерде атайылап 
жазуу эмес, катчыдан ката кеткен өңдөнөт. 

5. көкчеүси. Ушул маанидеги сөздү катчы буга чейин көп жолу 
«көкчеси» түрүндө жазып келген эле. 

6. урбиси. 
7. түшчиликке. 
8. жориб. Контекстке караганда жазылууну «жүрүп» деп окуу 

заркл. Ал маанидеги сөздү катчы буга чейин көп жолдору «журиб» 
түрүндө жазган эле. Ушуну эске алганда балким бул жерде атайын 
жазылуу эмес, ката кеткен болуу да ыктымал. 

10440—10469 

1. болышка. 
2. картыктан. Катчы сөздү ката жазып алган, туурасы — кар-

кыттан. 
3. толгаткан. 
4. урымдан. 
5. айкожадан. 
6. дүрбини. 
7. тунериб. 
8. дүңкүйиб. 
9. сонындардын. 
10. дөбиреү. 
11. добиреүнин. 
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10470—10493 

1. жолдарды. 
2. ачыб. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн, бирок контекстке 

«ашып» деш тагыраак туура келет. Ы. А. көчүрмөсүндө — «ашып». 
3. курмузды. 
4. жаунын. 
5. урыкдын. 
6. чокынган. 

10494—10513 

1. бутынын. 
2. оздеринче. 
3. өңкендеб. 
4. деб. Ушул кол жазманын 527-бетинин аягында барактын сол 

жаккы ачыгына ылдыйтан өйдө карай жашыл сыя менен араб тамга-
сында «жазуучу апаз 18 инчи» — делген жазуу бар, жазуунун макса-
ты белгисиз. 

5. ойласак. 

10520—10549 

1. дүбиреүге. Сөздүн уңгусун катчы мурда «дөбиреү» (к. 10465-
сап ыр) түрүндө жазган эле. 

2. дурбетиб. 
3. амалуу. Катчы ката жазган, контекст боюнча — алмалуу. 
4. топалаңга. 
5. дүбир. 
6. дүбирге. 

10550—10579 

1. бүгилиб. 
2. топыраб. 
3. журты. Жазылышты «журту» деп окуса болот, бирок андай 

маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «жүрсө». Ошол 
маани контекстке жакын. Кыясы С. С. сөздү жаңылыш жазып алган. 

4. туусына. Бул сөз да ката жазылган. Тоосу — делиш контекстке 
да, уйкаштыктын таламына да так туура келет. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«тоосуна». 

5. жаусына. 
6. көткени. 
7. мойыт. 

10580—10590 

1. үстү. Контекстке мындай маани туура келбейт. Ы. А. көчүрмө-
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сүндө — «өтсө». Андай маанн контекстке туура. Кыясы С. С. жазууда 
жаңылыштык кетирген. 

2. түгии. 
3. якды. 

10610—10632 

1. катулчы. 
2. жерге. Кол жазманын 531-бетинин башындагы ушул ыр сабынын 

жогору жагындагы сол жак бурчтагы ачык жерге латын тамгасы ме-
нен 1936-жыл, 13-март күнү Жусубакун уулу Зайнидин деген жазуу 
бар. Кыясы бул адам тексттерди арабчадан латын тамгасына которгон 
адам. Бирок түп нусканын бетине өз атын жазууга акысы жок эле. 

3. ойнай. 
4. бөкелер. 
5. урынарга. 

10633—10659 

1. буругыб. 
2. ачунан. 
3. мунча. 
4. турдыңар. 
5. дөбири. 
6. бөлдирди. Жазылганды «бөлдүрдү» деп окууга болбойт, кон-

текстке туура келүүчү маани — бүлдүрдү. Кыясы катчы сөздүн жакы-
ныраак үлгүсүн таба албаган өңдөнөт. 

7. беяман. Бул маанини катчы мурда «биебан» (к. 773-сап), «бее-
ман» (к. 8316-сап) түрлөрүндө жазган эле. 

10660—10682 

1. өндыстан. Сөздү катчы буга чейин «ундустан» (к. 4630-сап ыр), 
«ундыстан» (к. 4190-сап ыр) түрлөрүндө жазып келген эле. 

2. ашунын. 
3. орданын. 
4. көтере. 
5. чыгарыб. Ушул ыр сабынан кийин төрт сап ыр С. С. кол жаз-

масында жок, алар Ы. А. алынып берилди. Ансыз окуянын нугу үзүлүп 
калат. 

6. дубирев. 
7. окталыб. 

10690—10749 

1. ордынан. Мындай айтылышы да мүмкүн. Бирок Ы. А. көчүрмө-
сүндө «ордодон». Бул маани контекстке тагыраак туура келет. 
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2. жөне^енде. 
3. таң дуңы. 
4. тилмерден. 
5. даул. 
6. күңгирлеб. 
7. көбчүлик. Сөздүн ушул маанидеги үлгүсү буга чейин «көбчилик» 

түрүндө жазылып келген эле. 
8. чокунушыб. 
9. боларбы. 
10. укка. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазып, ката кетир-

ген, туурасы — уккан. 
11. добиреү. Бул адам атын катчы мурда «дөбиреү» (к. 10465-сап 

ыр), «дүбиреү» (дүбиреүге) (к. 10527-сап ыр), «дүбир» (10544-сап ыр) 
ж. б. түрлөрдө жазган эле. 

12. осталар. 
13. коргандын. 
14. ойдырган. 
15. койдырган. Кол жазманын 533-бетиндеги ушул ыр сабынан ки-

йин барактын аягындагы ачык жерге «көчүрүүчү Апаз Жусубакун уулу 
көчүрдү» — делип араб тамгалары менен жазылып, ага улай цифралар 
менен датасы көрсөтүлгөн 13-февраль, 1934-ж. (13/11 34). 

16. лайла малху. 
17. озинче. 
18. ортада. 
19. онда. Сөздү катчы мурда «ондо» түрүндө жазган болчу (к. 

3578-сап). 
20. көнинде. 
21. мее. 
22. корганга. 

10750—10769 

1. мурынына. 
2. ушун. 
3. беуш. 
4. калушун. Кыясы катчыдан ката кеткен. Бул маанидеги сөздү ал 

буга чейин дайым «калышын» түрүндө эле бурбай жазып келген болчу. 
5. калмада. Катчы сөздү чала жазган, туурасы — калмакта. 
6. даувакелиги. Ы. А. көчүрмөсүндө «дундан кени». Ал сөз «дуба 

кени» делип оңдолгон. Кыясы эки катчы тең сөздү же даана уга албай, 
же ылайыктуу форма таба албай, ката кетиришкен. Контекст боюнча 
туура келүүчү сөз — дубакөйү. Буга эки катчы жазгандардан С. С. жаз-
ганы жакыныраак. 

7. кешмизликден. Катчы ката кетирген, туурасы — кешмирликтен. 
8. кезатүден. 
9. ойренген. 
10. дууаган. Сөздүн мааниси белгисиз. Контекст боюнча «дуба-
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кер»,— «дубакөй». Ы. А. көчүрмөсүндө — «дубакан». Сөздүн мааниси — 
дубакөй, дубакер деген түшүнүктүн эле синоним үлгүсү болгондуктан 
ушул сөз текстте берилди. 

11. чилгир. 
12. гүни. 
13. ауадан. 

10770—10803 

1. билдулер. Катчы сөздү чала жазып, ката кетирген, туурасы — 
билимдүүлөр. Ы. А. көчүрмөсүндө — «билимдүүлөр». 

2. койганы. 1 
3. үйи. 
4. орынын. 
5. борымын. 
6. даныр дүңир. 
7. жууды. 

10804—10830 

1. томендеди. 
2. сермысды. 
3. колдабасаң. 
4. жайыбыз ден. Катчы сөздөрдү чала жазган, туурасы — жайыбыз 

биздин. 
5. өбектешиб. 
6. алле. 
7. турушын. 

10835—10889 

1. колдаугау. 
2. несбурш. Жогоруда катчы бул буттун аталышын «мисбуруш» 

катары жазган эле. Ы. А. көчүрмөсүндө «нисбуруш», бирок ал сөз ка-
ра карандаш менен «мисбурут» делип оңдолгон. Оңдогон адам Ы. А. 
эмес, кол тамгага караганда Өмүркул Жакишев. Текстке кол жазмада-
гы көбүрөөк жолуккан үлгү «мисбуруш» берилди. 

3. жуткырыб. 
4. нес. Катчыдан кеткен ката өңдөнөт. Бул жерде контексттеги та-

лап кылынган сөз — не. Ы. А. көчүрмөсүндө да — «не». 
5. оасоасил. Ы. А. көчүрмөсүндө — «оасо асыл». Ал жазылышты 

кимдир бирөө «васвасыл» деп оңдогон. Манасчы кандай түрдө айтка-
нын тактоо мүмкүн эмес. Ошондуктан кыргызча оозеки айтууга ыңгай-
луу катары «осасил»—делип берилди. 

6. суре. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган. Натыйжада 
ыр өлчөмү, ыргак бузулган, туурасы — сүрөөдө. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«сүрөдө». 
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7. мендем. Оозеки сүйлөөдө сез кээде ушул түрдө да айтылышы 
мүмкүн. 

8. көнекер. 
9. көрдинерби. 
10. жоругын. 
11. карыңды. 
12. өлгениң. 
13. жаңды. Катчы сөздү чала жазган. Туурасы — жаныңды. 
14. беиш. Сөздү «бейиш» деп окууга болбойт, контексттеги маани 

башка. Мурда бул маанини катчы «беүш» (к. 6549-сап ыр) —деп жаз-
ган эле. 

15. сенделер. Мындай маани контекстке туура келбейт, катчы сөз-
дү ката жазып алган, туура маани — бенделер. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«бенделер». 

16. танучы. 
17. жузине. Кол жазманын ушул 537-бетинде барактын баш жа-

гындагы ачыкка «Инеят Майысков» деген араб тамгасында жазуу бар. 
Жазуунун максаты, адамдын кимдиги белгисиз. 

18. тушсе. 
19. тусине. 

10890—10910 

1. ганат. 
2. огың. 
3. көлигирек. 
4. аузың. 
5. туширем. 
6. канатды. 
7. көңилиңе. 
8. болат. Ушул ыр сабынан кийин ой үзүлүп калган. Себеби эки 

сап ыр жазылбай калыптыр. Ал ыр саптары Ы. А. боюнча калыбына 
келтирилди. 

10920—10947 

1. «түпти». Сөз адатта «типти» делип окулуучу эле. Чынында ал 
кыргыз сөзү эмес, «түк да», «такыр» маанилерин туюнткан казак сөзү. 
Демек, эгер манасчы өзү ушул түрдө айтканы далилденбесе, бардык 
башка сөздөр сыяктуу эле кыргызча үлгүдө берилүүсү зарыл. Ошон 
\чүн мындан нары эгер бул сөз ушул жазылыш түрүндө манасчы айт-
кан деген жоромол болбогои жерде контекстке карата сөздүн өз кыр-
гызча мааниси берилет. 

2. оттан. 
3. боен. 
4. душман. «Мурда «чаян» делип жазылып, ал сөз сызылып салы-

нып, үстү жагына «душман» делип оңдолгон. Оңдолуу туура. Оңдоону 
катчы өзү иштеген. 
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5. тозагыма. 
6. олем. 
7. урушыңар. 
8. олсе. 
9. тозакда. 
10. журты. 
11. озат. 
12. дүбириң. 
13. бул. Сөз С. С. кол жазмасында жок, бирок Ы. А. көчүрмөсүндө 

бар. Сөздүн болуусу зарыл, ансыз ыр сабындагы муун жетишпей, ыр-
гак бузулуп калат. 

10948—10974 

1. жокды. 
2. суйлеб. 
3. машардын. 
4. жетбе. Катчы сөздү аягына жеткирбей чала жазган, туурасы — 

жетпейт. 
5. көркиңе. 
6. койдың. 
7. биреунин. 
8. байгардан. Сөздөн маани чыкпайт. Контекст боюнча керек сөз— 

байгамбардан. Ы. А. көчүрмөсүндө — «байгамбардан». 
9. луай. Ы. А. көчүрмөсүндө — «лапхай», аны кимдир бирөө сыя 

менен «лавих» деп оңдогон. Шарттуу түрдө оозеки сүйлөөгө оңой делип 
ушул үлгү берилди. 

10. колдайсың. 
11. болбайсың. 
12. азгырчусы. 

10975—11002 

1. койбайсың. 
2. тозакды. 
3. көргезбейсиң. 
4. күнде. Кыясы катчы сөздү бүтүрбөй, чала жазган. Натыйжада 

саптагы муун жетишпей, ыргак бузулган. Сөздүн туурасы — күнүндө. 
5. унутыб. 
6. жомагынан. 
7. думегин. 
8. сүйиниб. 

11003—11029 

1. бутынан. 
2. кебди. 
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3. угышды. 
4. бузучыдай. 
5. дуйнени. 
6. чокынышыб. 
7. урпеңдешти. 
8. сойретиб. 
9. илмин билучи эрлер. Ыр сабы өтө эле узарып кетип, ырдык ка-

сиетин жоготуп койгон. Бул ыр сабы салттык туруктуу саптарга жатат, 
адатта бул ыр сабы «Билдин тилин билчүүлөр» — катары айтылат. 
Ы. А. көчүрмөсүндө ушул салттык үлгүдө берилген. Кыясы катчы С. С. 
үлгүрбөй калып, болжоп жазып койгон өндөнөт. 

10. ойретиб. 
11. оган. Сөздү сырткы формалык белгилери боюнча «аган» деп 

окуса болот, бирок контекстке, ыр түзүлүшүнө караганда «ага» делиш 
ыңгайлуураак, жөндүү. 

12. олчей. 
13. дуенин. Сөздү «дөөнүн» — деп окуса болор эле. Бирок мааниси 

контекстке анча туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «дөбөнү». Ушул 
маанини контекстке жакыныраак дешке мүмкүн. 

14. жонындай. «Жоонундай» деп окууга болбойт, анткени контекст-
ке туура келбейт, дөбөдө жоондук болбойт, дөбөнүн жону жоондукту 
да, чоңдукту да көрсөтүүчү белги-өлчөм. Ошон үчүн бул жердеги кон-
текстке туура келүүчү маани — жонундай. 

15. униндей. Сөздү «үнүндөй» деп окуу керек эле, бирок андай маа-
ни контекстке туура келбейт, зарыл керек сөз — онундай. Ы. А. көчүр-
мөсүндө да алгач «үнүндөй» делип жазылып, аны Ы. А. өз колу менен 
«онундай» деп оңдогон. Кыясы катчылар бири биринен көчүргөн учур-
лар да болгон окшойт, буга алардын тексттериндеги окшош каталар-
дын кетиши далил болуп турат, мисалы, ушул эки катчыда тең «үнүн-
дөй» делип жазылуу. 

16. сумбе. 
17. туртиб. 

11030—11061 

1. учынан. 
2. туште. 
3. жүрек. 
4. боздады. 
5. мөреди. 
6. күңгиреб. 
7. тау. Сөздүн мындай жазылышы буга чейин «тоо» делип окулуп 

келген эле. Бирок бул жерде андай маани контекстке туура келбейт, 
кыясы катчы сөздү чала жазган, зарыл керек сөз—тоок. Ы. А. көчүр-
мөсүндө — «тоок». 

8. ул. 
9. дөбирдин. 
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10. ортадагы. 
11. лубдын. 
12. журишдин. 

11062—11091 

1. орман. 
2. азнау. 
3. азнауны. 
4. дуга. 
5. байманау. 
6. үзилбеген. 
7. жау. Ушул ыр сабынан кийин эки сап ырды С. С. жазбай 

таштап кеткен. Ал саптар Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Текстке кирги-
зилди. 

8. суро тау. 
9. боау. Контекстке караганда «боо». Кыясы катчы ушул эле сөздү 

жазган өңдөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «боо». 
10. керек. 
11. жечу. 
12. талуу. Ы. А. көчүрмөсүндө — «аталуу». 
13. теңири аур. 

11092—11119 

1. күби шама. : . 
2. көрбедик. 
3. журесиз. 
4. жолдар. 
5. шорлар. 
6. жо качучу. Сөздү «жоо качуучу» деп окууга, же «жөө качуу-

чу» деп окууга да болот. Эки маани тең жалпы контекстке каршы 
эмес. Ы. А. көчүрмөсүндө «жоготуучу». Кыясы контекстке тагыраак, 
туура жооп берген үлгү ушул. Аңткени өтө татаал чөл жөнүндөгү сөз 
андан жоо качары, же жөө качуу жөнүндө эмес, туш келген адамды 
ойрон кылары, жоготору жөнүндө баяндап жатат. 

7. көлге. 
8. таудагысы. 
9. өлтириб. Сөз «өлтүрүп» делип окулат. Бирок ушул жерде кон-

текст боюнча «өстүрүп» — делиш туура эле. Ал эми эки катчыда тең 
«өлтүрүп». Ы. А. көчүрмөсүндөгү мурда жазылган «өлтүрсө» деген сөз 
Ы. А. колу менен «өлтүрүп» делип оңдолгон. Балким манасчы бул жер-
де сөзгө башка маани бериши да ыктымал. Анткени кийинки ыр сабы 
«Жемиш менен жан сактап» делген. Демек ал эл өзүлөрү эт жебей, 
жемиш менен жан сакташат экен. Текстке эки манасчыда тен турган 
сөз берилиши жөндүү эле. Бирок бири ката жазып алышы, экинчиси 
ошол жерди көчүрүп, ката жазылганды кайталап калуусу да мүмкүн. 
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Башка жөндүү жооп табылбагандыктан сөз контекстке туура келүүчү 
жалпы кабыл алынган үлгүдө берилди. 

11120—11151 

1. мордын. 
2. журтынын. 
3. туман. Ушул маанидеги сөз мурда буга чейин «тумен» деген 

жазылышта көп жолдору учураган эле. 
4. туш тушынан. 
5. жонелди. Ушул ыр сабынан кийин бул кол жазмада жок эки 

сап ыр Ы. А. көчүрмөсүнөн алынып толукталды. 
6. тумен. Ушул маанидеги сөздү катчы тогуз сап жогоруда (11127-

сап) «туман» үлгүсүндө жазган. Негизинен бул сөз «тумен» делип жа-
зылган. 

7. көргөсем. 
8. үйреткен. 
9. тауга чыгыб таяныб. Бул ыр сабы бир сап жогоруда бар. Ы. А. 

көчүрмөсүндө бул жерде «Муруттарын таранып» — деген сап турат. 
Эч негиз, себеп жок эле ыр сабы сөзмө-сөз кайталануу Сагымбайда 
учурабайт. Кыясы катчы С. С. ката кетирген. Текстке Ы. А. боюнча 
берилди. 

11152—11179 

1. төге. Буга чейин сөздүн уңгусун катчы дээрлик «туе» түрүндө 
жазып келген эле. 

2. кери кумдай. Сөздүн мааниси белгисиз. Эки катчыда тең ушул 
үлгүдө. Контекст боюнча «кере кулач» десе болор эле. Текстке ушул 
түрдө берилди. 

3. төгилген. 
4. туурдыкдай. 
5. башчысы. Мындай маани контекстке туура келбейт, кыясы кат-

чы жаңылыш жазган. Талап кылынуучу сөз — басчуусу. Ы. А. көчүрмө-
сүндө — «басчуусу». 

6. сонаң. 
7. алтауның. 
8. конды. 

11180—11209 

1. учин. Контекст боюнча талап кылынган маани — үчүн. Ал маа-
нидеги сөздү катчы буга чейин дээрлик «үчин» түрүндө жазып кел-
ген эле. 

2. корасан. 
3. отдык. 
4. кушды. 
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5. ойланды. 
6. көрмек. 
7. көлпүгиб. 
8. конган. 
9. көкчеге. 

11210—11239 

1. төгерекден. 
2. кубылыб. 
3. жаюн. 
4. көрзү. 
5. тургусыз. 

11240—11269 

1. айда ар. Кыясы катчы сөздүн маанисин түшүнбөгөндүктөн бир 
сөздү эки бөлүп, эки сөз катары жазган өңдөнөт. Туурасы бир эле 
сөз — айдар. 

2. тулым. 
3. болсаң. «Болсоң» деген маани контекстке туура келбейт, талап 

кылынган сөз — бөлөк. Ы. А. көчүрмөсүндө — «бөлөк». Кыясы катчы 
С. С. сөздү ката жазып алган. 

4. болсаң. Жогорку саптагы сыяктуу эле катчы зарыл керектүү 
сөздүн ордуна башка сөз жазып алган. Кыясы үлгүрө албай калып 
ката кетирсе керек. Муну ушул ыр сабынан кийинки эки сапты ал 
жазбай калтырып кеткенден да көрүүгө болот. Жазылбай калган ыр 
саптары Ы. А. боюнча калыбына келтирилди. 

5. жолуңды. 
6. көргесейин. 
7. күркүреши. 
8. аюнын. 
9. тусиндей. 

11270—11299 

1. жалынып. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн, маани контекстке 
каршы келбейт, бирок биринчиден, бул сөз жогорку сапта бар, экин-
чиден, ушул сөзгө уйкашуучу кийинки сөз «кийинип». Буга караганда 
сөздүн «сыйынып» делиши жөндүү. Ы. А. көчүрмөсүндө — «сыйынып». 

2. күбе. 
3. мойынынан. 
4. жайын. Бул адам атын катчы мурда «жаюн» (к. 11232-сап ыр) 

түрүндө жазган эле. 
5. октын. 
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11300—11329 

1. жаундыгы. 
2. учына. 
3. аяычу. 
4. узуны. 
5. оңдырбаймын. 
6. калганы. Ушул ыр сабынан кийин «Ок тартарда капырга Болат-

дан кылган калканды» — делген эки сап ыр жазылып, бирок сызылып 
салынган. Ал эки сап ыр кийин келет. Бул түрдөгү кийин келүүчү ыр 
саптарын мурда жазып алуу кол жазманы башкадан кечүргөндө гана 
болушу мүмкүн. Буга караганда дайым болбосо да катчылар бири 
биринен көчүргөн учурлар болгону анык. 

7. түркиктей. 
8. огынан. 
9. бау. 
10. баурга. 

11330—11389 
1. тонга. 
2. учынча. 
3. токталды. Ушул ыр сабынан кийин ой үзүлүп, сүйлөм бүтпөй 

калып, башкага өтүп кеткен. Себеби эки сап ыр жазылбай түшүп ка-
лыптыр. Алар Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Ыр саптары ордуна келтирилди. 

4. октады. 
5. аспан. 
6. очагор. Бул сөз мурда «очагар» делип жазылган эле (к. 3504-

сап). 
7. тгла. Сөздү буга чейин катчы дайым «тала», кээде «таала» тү-

рүндө жазып келген эле. 
8. ээ эк. Катчы ката жазып алган, туурасы — ээк. 
9. түгенсин. 
10. кулдын. 
11. кетибдир. Кол жазмага караганда ушул ыр сабынан тартып 

башка киши жазган өңдөнөт (кол жазманын 551-бетинин башынан 
тартып). 

12. мөңкүди. Сөздү катчы мурда «мөңгүди» түрүндө-жазган болчу 
(к. 1773-сап). 

13. жөңкүди, 
14. .бурылды. 

• 15. көчкендей. Ушул ыр сабы менен. башка адам эйазган текст 
бүтөт. 

16. соркыраган. 
11390—11409 

1. деб. Бул ыр сабы Ы. А. көчүрмөсүндө «Эмне болуп кетти? — деп» 
делип жазылган. Курулушу, кыргызча айтылышы жактан Ы. А. жазган 
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үлгү туурараак. Бирок С. С. жазган түрдө айтылышы да мүмкүн. Ушул 
жана ушул мүнөздөгү көптөгөн фактылар манасчы айткан тексттерди 
катчылар дайым эле кандай айтылса ошол үлгүдө так жазбай, кээде 
өз алдыларынча «редакциялоо», өз трактовкалары менен берүү, ал эле 
эмес кээде айтуучуну оңдоо аракети да болгонун айгинелейт. Андай 
фактылар бир топ арбын (алар өзүнчө изилдөөнүн объектиси болуусу 
жөндүү). 

2. көңгүреген. 
3. каманку. Аз эле жогоруда бул адам аты «Камбыл» түрүндө жа-

зылган эле (к. 11390-жана 11392-ыр саптары). Бул жерде «Каманку» 
делген. Эки катчыда тең мурда да, азыркыда да бирдей. Балким ма-
насчы өзү жаңылыш айтышы да мүмкүн. Окуяларда бир эле жолу ка-
тышкан эпизоддук каарман болгондуктан ар башка айтылып калышы 
да толук ыктымал. Ушуну эске ала бул адам аты кол жазмаларда 
кандай берилсе ошол түрүндө калтырылды. 

4. саңеур. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө — «заң-
гар». Кыясы С. С. өзү маанисин билбеген сөздү кандай берерин бил-
бей, ушул түрдө жазган окшойт. Балким чала угуп, же жөн эле ката 
жазылышы да мүмкүн. 

5. ауке. Ы. А. көчүрмөсүндө — «авка». 
6. салдырган. Кол жазманын ушул ыр сабынан башталган 551-бе-

тинин сол жак бурчу менен үстү жагындагы ачыкка латын тамгасы 
менен «Зайныдын Жусубакун уулу 14/Ш 36-жылда» деген жазуу жа-
зылган. Кыясы тексттердин араб тамгасынан латынчага которулган 
учуру жана которгон адамдын аты-жөнүн билдирет. 

11410—11443 

1. сөгилиб. Сөздүн ушул эле маанидеги үлгүсүн катчы мурда «сө-
гүлиб» түрүндө жазган (к. 449-сап). 

2. санамаур. 
3. менде. Ушул түрдө да айтыла берет. 
4. көлүктиги. Жазылууну «көлүктүгү» деп окуса да болор эле, би-

рок андай маани контекстке туура .келбейт, туура келүүчү сөз — кү-
лүктүгү. Катчы ушул эле сөздү жазган. 

5. конгандай. Ушул ыр сабынан кийин Ы. А. көчүрмөсүндө эки сап 
ыр бар, алар С. С. кол жазмасында жок. Эпостун салттык ыр курулу-
шун, ойдун иреттүүлүгүнүн камсыз болушун, уйкаштын таламын эске 
алганда ал ыр саптарынын болушу зарыл. Кыясы С. С. үлгүрбөй ка-
лып таштап кеткен. Ыр саптары калыбына келтирилди. 

6. жатыр. 
7. качыр. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 

качырып. 
8. гаман. 

11449—11469 

1. чола. Бул түрдө жазылган сөз контекстке карата мурда «чоло» 
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катары окулган эле (к. 6726-сап). Азыр андай маанн контекстке 
туура келбейт, талап кылынган сөз — чулу. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«чулу». 

2. устындардан. 
3. найз. Катчы сөздү чала жазган, туурасы — найза. 
4. зүңгө. 
5. жүгиртиб. 

11470—11499 

1. төшке. 
2. сарыңнау. Бул адам атын катчы жогоруда эле «санамаур» тү-

рүндө жазган болчу (к. 11420-сап ыр). 
3. тумшыгы. 
4. саурыга. 
5. очарылыб. 
6. саңге. 
7. коркбай. Кыясы катчы сөздү аягына чыгарбай, чала жазган. 

Контекст боюнча туурасы — коркпойт. 
8. күүеден. 
9. болатка. 

11500—11529 

1. ачу. 
2. неме. 
3. дөгүрсиген. 
4. дубет. 
5. мойиз. 
6. оңдеунет. 
7. котастайын. 
8. муйизи. Сөздүн уңгусун катчы бир нече сап ыр жогоруда эле 

«мойиз» (к. 11518-сап ыр) түрүндө жазган болчу. 

11530—11554 

1. оздерине. 
2. токтау. 
3. мөнди. 
4. деб. Ушул ыр сабынан тартып чийилиш формаларына караганда 

кол тамга негизги катчыдан башка адамдыкы. Ал адамдын кимдиги эч 
жерде эскерилген эмес, эч кандай белги да жок. 

5. кола. 
6. дүбөтке. Сөздүн унгусу аз эле жогоруда «дубет» (к. 11516-

сап ыр). 
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11555—11573 

1. качырыб. Ушул ыр сабынан тартып кол тамга тексттердин ба-
сымдуу көпчүлүгүн жазган негизги катчынын өзүнүкү. 

2. куюшканы. 
3. кочкардай. 
4. чочмордай. 
5. көркүркүрешиб. Катчыдан ката кеткен, туурасы — күркүрөшүп. 
6. урушыб. Ушул ыр сабынан кийин Ы. А. көчүрмөсүндө эки сап 

ыр бар, алар бул кол жазмада жок. Жалпы контекстке, ыр түзүлүшүнө 
караганда алардын болуусу зарыл. Ошондуктан эки сап ыр негизги 
тексттерге Ы. А. алынып киргизилди. 

7. таумыктай. 
8. жошалаб. 

11580—11637 

1. торениз. 
2. сонундарды. 
3. аузон. Буга чейин бул маанидеги сөздү катчы «аузын» түрүндө 

жазып келген эле. 
4. дөбетти. 
5. болкайыб. 
6. добетди. Ушул эле сөздү катчы бир сап ыр жогоруда «дөбетти» 

деп жазган эле. 
7. солга. 
8. көтеүриб. Сөз контекст боюнча «көтөрүп» делип окулат. Бул 

маанидеги сөздү буга чейин катчы «көтериб» түрүндө жазып келген 
эле. 

9. жолгау. Бул сөздү буга чейин катчы дайым «жолга» түрүндө 
жазып келген. 

10. дөбетке. 
11. жандамга. 
12. журуши. 
13. жүргүнчи. 
14. сойылды. 
15. көчке. Сөздү «көчкө» деп окууга болбойт, контекст боюнча та-

лап кылынган сөз — күчкө. Ы. А. көчүрмөсүндө — «күчкө». 
16. тойынсын. «Тоюнсун» деген маани контекстке туура келбейт, 

экинчиден бул сөзгө уйкашкан жогорку жана төмөнкү ыр саптарында-
гы сөздөр «союлду», «коюлду». Уйкаштык так болуу үчүн бул жерде 
сөз «тоюнду» түрүндө болуусу зарыл эле. Ы. А. көчүрмөсүндө «тоюнду». 
Кыясы катчы С. С. ката жазып алса керек. 

17. койылды. 
18. кирибдир. Ушул ыр сабынан кийинки эки сап ыр барактын сол 

жагындагы ачыкка жазылып (кол жазманын 556-бети), кайсыл жерге 
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кошулары белги менен көрсөтүлгөн. Кол тамга катчынын өзүнүкү, кыя-
сы жазылбай кеткен ыр саптары толукталып, такталган өңдөнөт. 

11638—11669 

1. сопо. Ушул маанидеги сөздү катчы мурда «супо» түрүндө жаз-
ган эле (к. 11639-сап). 

2. көркүретиб. 
3. жузчесин. 
4. ойрандаб. 
5. койбайт. 
6. көркүреб. Ушул маанидеги сөздү катчы буга чейин дайым «көр-

киреб» түрүндө жазып келген эле. 
7. ак жөкер. 
8. жүрүшин. 
9. сындырыб. Катчы сөздү ката жазып алган, контекст боюнча бул 

жерде талап кылынган сөз — сундуруп. 
10. карсы. Катчы ката жазган, талап кылынган сөз — каршы. 
11. көме. 
12. жанын. Бул сөз кол жазмада жок, бирок контекст боюнча за-

рыл талап кылынат. Ы. А. көчүрмөсүндө сөз ушул жерде бар. 

11670—11692 

1. октаутыб. 
2. чоктаутыб. 
3. көбтеб. 

11699—11714 

1. аларбыз. Окуянын жалпы нугун, ыр саптарынын жалпы түзүлүш 
системасын эске алганда ушул ыр сабынан мурда бул сапка жупташ 
боло турган ыр сабы жетпей турат. Ал сапты болжол менен «Камалып 
тоодо каларбыз» —дешке болор эле. С. С. андай сап жок. Ы. А. көчүр-
мөсүнүн ушул саптар келүүчү 392-бетинин «Каптап келип калыптыр» 
деген ыр сабынан кийинки бөлүгү кимдир бирөөлөр тарабынан белги-
сиз себеп менен кесилип салынган. 

2. көбчүлиги. 
3. айрат. Ушул түрдө да айтылышы мүмкүн. Бирок эл арасында 

бул маани «Куру кайрат баш жарат» — деген айкашта көбүрөөк ай-
тылат. 

4. сомсайыб. Ушул түрдөгү жазылыш мурда контекстке карата 
«сумсайып» — делип окулду эле (к. 5398-сап). Бул жерде контекст 
«сомсоюп» деген маанини талап кылып турат.. 

5. заудан. 
6. олербиз. 
7. көребиз. Сөздүн ушул маанидеги үлгүсүн катчы мурда «көре-

без» түрүндө жазган эле (к. 5298-сап) . 
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8. заусуз. Сөздү «зоосуз» — деп окуса болот. Бирок андай маани 
контекстке туура келбейт, зарыл талап кылынган сөз — суусуз. 

9. калды. Кол жазманын 557-(844-) бетиндеги эн аяккы ушул ыр 
сабынан кийин барактын аягындагы ачык жерге «Нарын болушунда 
бириңчи райондо Жумалы Жапаевдин үйүндө жаздым. Сапарбай Сау-
ранб. (Сөздүн аягы чиймеленип кеткен, ал кол койгону го) —деген 

31 жазуу бар. Ага улай 31-октябрь 1922 (19 — 22) —делген числосу 
да бар. 

10. жауга. 
11. жонды. 

11720—11744 

1. түмендеб. 
2. ышмал. 
3. кыйгыратыб. Катчыдан кеткен ката, туурасы — кыйратып. 
4. жолерди. Контекстке караганда бул «жоолорду» деген сөз. Ал 

маанидеги сөздүн уңгусун катчы буга чейин «жау» түрүндө жазып 
келген эле. 

5. турилтиб. 
6. сүрилтиб. 
7. дүргүтиб. Сөздүн ушул маанидеги үлгүсүн катчы мурда «дүр-

гөтүб» түрүндө жазган эле (к. 3931-сап). 
8. бөлген. 
9. үркүтиб. Ушул үлгүдө жазылган сөз мурда «өргүтүб» делип 

окулган эле (к. 8661-сап ыр). 
10. мендулешиб. 
11. алтеун. Мурда ушул маанидеги сөздү катчы «алтаун» түрүндө 

жазган эле (к. 2947-сап). 

11745—11763 

1. кетбейби. Контекстке караганда туурасы — кеткени. 
2. жетбейин. Контекст боюнча туурасы — жеткени. 
3. кетбейин. Контекст боюнча туурасы — кеткени. 
4. бубул. Катчы ката жазып алган, туурасы — бул. Ушул жердеги 

тексттерди жазып жатканда катчынын көңүлүн алагды кылып, ишине 
тоскоол болгон кандайдыр себеп болгон өндөнөт — катаны өтө эле көп 
кетириптир. 

5. көришди. Мындай айтса да болот, бирок ушул сөзгө уйкашкан 
жогорку саптагы «урушту» деген сөзгө караганда бул жерде «туруш-
ту» делиши туура. Маани негизинен эки учурда бир — өзгөрбөйт. 

6. дүбешиб. Катчы сөздү ката жазган, туурасы — дүрбөшүп. 

11770—11794 

1. көбчилиги. 
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2. кара кыша. Балким Кара-Кыш? Ы. А. көчүрмөсүндө «кара-
кыса». 

3. жүришүн. Ушул маанидеги сөздү катчы мурда «жүришин» тү-
рүндө жазган (к. 11659-сап ыр). 

4. көлдү. Контексттеги маани — күлдү. Бул маанидеги сөздү кат-
чы буга чейин дээрлик «көлди» түрүндө жазып келген эле. 

5. саугатдаб. 
6. өлгенинен. 

11800—11830 

1. токтат. 
2. токтатбасан. 
3. колыңды. 
4. өлтирбе. 
5. саугат. 
6. сауга алдырды. Сөздөрдү «соога алдырды» деп окуу керек. 

Мындай маани контекстке туура келбейт, кыясы катчы ката жазып 
алган. Туура маани — соо калтырды. 

7. көлик. 
8. алышты. Ушул ыр сабынан кийин С. С. кол жазмасында төрт 

сап ыр түшүп калган. Ал саптар Ы. А. жазганынан алынып, калыбына 
келтирилди. 

9. конышыб. 
10. көңил. 
11. торең. 
12. башында. Ушул ыр сабы менен ой үзүлүп, сүйлөм бүтпөй кал-

ган. Себеби эки сап ыр жазылбай калыптыр. Ал саптар Ы. А. боюнча 
калыбына келтирилди. 

13. каралга. 
14. караулды. Жогорку эле сапта сөздүн уңгусу — «карал» деп жа-

зылган эле. 

11840—11890 

1. олжалаб. 
2. туунын. 
3. соны. 
4. чобден. 
6. куйылыб. 

11900—11910 

1. кечеү. 
2. бүгинге. 
3. сона. Мурда бул адам аты — «соны» делип жазылган эле 

(к. 11862-сап ыр). 
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4. көткен. 
5. маймонау. 
6. бар. Катчы С. С. эки сап ырды жазбай таштап кеткен. Ал эки 

сап ыр ушул ыр сабынан кийин өз ордуна Ы. А. алынып берилди. 

11920—11980 

1. көрме. 
2. топо. Сөз «топо» маанисинде эмес, андай маани контекстке туу-

ра келбейт — топу. 
3. көбтиги. 
4. ойланбай. 
5. ордада. 
6. үрбиси. 

11983—12009 
« 

1. өнбеген. 
2. көше. Ушул маанидеги сөздү катчы мурда «көче» түрүндө жаз-

ган эле (к. 3844-сап). 
3. көчөдеү. 
4. канжайга. Кыясы катчы ката жазып алган. Контекстке жана 

уйкаштыктын таламына караганда — кампайып. Ы. А. көчүрмөсүндө— 
«кампайып». 

5. деб. Ушул ыр сабынан кийин ойдун ырааттуулугу, уйкаштык бу-
зулуп калган. Себеби катчы С. С. бир сап ырды жазбай таштап ке-
типтир. Ал ыр сабы Ы. А. алынып, калыбына келтирилди. 

12010—12036 

1. алачың. 
2. чобинеу. 
3. түшчүлигин. 
4. көченин. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. 
5. көчириб. 
6. дүмекди. 
7. көчесинин. 
8. маймаунау. Бул топонимди катчы мурда «маймонау» деп жаз-

ган эле (к. 11908-сап ыр). 
9. таусын. 
10. жүдайын. Кол жазманын 565-(852-) бетинде ушул ыр сабынан 

кийин көп чекит коюлуп, «калды он бет» — деп жазылган. Бул белги 
менен жазууну он бет материал көчүрүлбөй калды, же жазылбай кет-
ти—деген мааниде кабыл алууга болот эле. Бирок текстке караганда 
ал байкалбайт — окуя үзүлгөн эмес, ал гана турмак ыр саптарындагы 
уйкаштыктардан көрүнүп тургандай белги коюлганга чейинки саптар 
менен белгиден кийинки саптар үздүксүз улантылган. Ушул эле белги, 
жазуу Ы. А. көчүрмөсүндө да бар. Бирок анда да тексттер үздүксүз 
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уланган. Эгер катчы С. С. он бетти көчүрбөй, же жазбай таштап кетсе 
ал калып калган беттер Ы. А. жазмасында болуу керек эле. Кыясы жа-
зуунун себеби, сыры башкада. Жазууну катчылардын бири жазган, 
экинчи катчы ошол жерди өзү жазбай беркиден көчүргөн, көчүргөндө 
андагы жазуу кошо көчүрүлгөн. Балким берки катчыдан көчүрүп жат-
кан катчы көчүрүлүүчү материалдардан он бети калды, он бет бүт-
көндө көчүрүп бүтөм деген мааниде жазуусу да мүмкүн эле. Бирок 
белги жазуу эки катчыда тен болуусу андай ойду жокко чыгарат. 

12037—12061 

1. абактары. Катчыдан кеткен ката, туурасы — арбактары. 
2. колдасын. 
3. чөбүнө. Контекст боюнча туурасы — чөбүнү. 
4. табалатыб. Мындай маани контекстке туура келбейт, туура ке-

лүүчү сөз — таталатып. Ы. А. көчүрмөсүндө — «таталатып». 
5. табасына. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, туура ке-

лүүчү сөз — напасына. Ы. А. көчүрмөсүндө — «напасына». 
6. сандургалу. Сөздүн ушул маанидеги үлгүсү буга чейин көп жол-

дору «сандыргалы» түрүндө жазылган болчу. 
7. түлүгин. 
8. байлаудаун. 
9. көлигин. Мындай жазылыш мурда «көлүгүн» маанисинде окул-

ган (к. 9303-сап ыр). Бул жерде контекст боюнча туупа м а а н и - к у -
лүгүн. 1 

10. бүригиң. 
11. көниб. 
12. журуун 
13. чобин. 
14. тырнауч. 
15. суунын. 

12062—12080 

1. ормоб. Катчы ката жазып алган өңдөнөт. Контекст боюнча туу-
ра келүүчү сөз — оруп. Ы. А. көчүрмөсүндө — «оруп». 

2. чобтерин. 
3. журтунын. Сөздүн ушул маанидеги үлгүсүн катчы мурда «жур-

тынын» — деп жазган эле (к. 11124-сап ыр). 
4. үрбүнин. 
5. ошактан. 
6. орадан. 

12060—12119 

1. койганга. 
2. ордалык. 
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3. жогалдык. 

12120—12140 

1. уулы. Ушул жана кийинки сап ыр ыр саптарынын арасындагы 
ачыкка жазылып киргизилген. Кыясы калып калган ыр саптары толук-
талып такталган өңдөнөт. Ал эки сап ырды катчы өзү жазган, демек 
тактоону да ал өзү жүргүзгөн. 

2. шукулду. 
3. жау. Сөз «жоо» делип окулат, бирок ал сөз мурдагы сапта бар. 

Ы. А. көчүрмөсүндө — «неме». Бул «Оңой-олтоң жоо эмес, Оңдуруучу 
неме эмес» — делген эки сап ыр эпостогу салттык туруктуу саптардан, 
адатта алар ушул түрдө айтылат. 

4. буркыраб. Ушул түп нусканын 567- (854-) бетинин сол жак жо-
горку бурчундагы ачыкка «684—566=118 калды» деген жазуу бар. 
Ал бул кол жазманын бардык болгон 684 бетинен 566 көчүрүлүп бүттү, 
118 бет калды дегенди туюнтат. Сөздөрдү Жусубакунов жазган (текст-
терди араб тамгасынан латынчага которуп көчүргөн адам болуу ке-
рек). 

5. үйилиб. 

12147—12160 

1. угушдо. Сөз «угушту» деп окулат. Бул маанидеги сөздү кат-
чы буга чейин көп жолдору «угышды» түрүндө жазган эле (к. 11003-
сап ж. б.) 

2. азгыручы. 
3. урушды. 

12180—12199 

1. өркер бау. 
2. мурытдын. Сөздүн уңгусу бурут, мурут катары аралаш айтыла 

берет. Тексттерде да ошондой эле аралаш. Туура айтылышы «бурут» 
экени эске алына «бурут» катары берилди. 

3. өчириб. 
4. корганды. Ушул үлгүдө жазылган сөз мурда контекст боюнча 

«коргондуу» делип окулган, азыркы мааниси — коргонду. 
5. көчесине. 

12200—12223 

1. көченин. 
2. ауган. 
3. элусин. 
4. нан. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Ы. А. көчүрмөсүндө — 

«кан». Ал түрдө айтылышы да ыктымал. Текстке «кан» түрүндө бе-
рилди. 
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6. тилкөрүңөн. Контекст боюнча — телкүрөңүн. Катчы деле ошол 
сөздү жазган окшойт, бирок түп нускадан алысыраак болуп калыптыр. 

12230—12259 

1. мана. 
2. шондай. 
3. чулдырлатыб. 
4. колыңар. 
5. жолыңар. 
6. жолыңар. Бул сөз жогорку ыр саптарында бар, анын үстүнө 

мааниси контекстке туура келбейт. Керектүү сөз — шорунар. Кыясы 
катчы жазууда ката кетирген. Ы. А. көчүрмөсүндө — «шоруңар». 

12260—12280 

1. колыңа. 
2. жолыңа. 
3. тумендеб. 
4. кайтыб. Сөз эки жолу жазылып калган. 
5. мойныңа. 
6. койныңа. 
7. тала. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — та-

лаада. 
8. көчеге. 

12290—12309 

1. га. 
2. сүйреткен. 
3. ууада. 
4. малум. Мындай жазылыш мурда — «маалим» делип окулган. 

Бул жердеги мааниси — маалым. 
5. олчем. 

12310—12339 

1. чабал чобал. 
2. арттырыб. Контекстке караганда — аттырып. Кыясы катчы ката 

жазып алган өңдөнөт. 
3. үрбини. 
4. яккы. Сөз «жаккы» түрүндө айтылышы да мүмкүн. Ы. А. көчүр-

мөсүндө — «жакы». Маани эки учурда тең бир эле. 
5. үрбиге. 

12340—12368 
1. койылган. Бул түрдөгү жазылыш мурда «коюлган» делип 

окулган эле. Азыркы мааниси — куюлган. 
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2. кечеүги. 
3. соландар. 
4. ууакытда. Сөздүн ушул эле мааниси мурда «ууакта» делип 

жазылган болчу (к. 7920-сап). 
5. кошыб. Мындай жазылыш мурда «кошуп» делип окулган эле. 

Бул жерде андай маани контекстке туура келбейт, талап кылынган 
сөз — кучуп. Кыясы катчы сөздү жазууда ката кетирген. Ы. А. көчүр-
мөсүндө — «кучуп». 

12369—12392 

1. болды. «Болду» деген сөз ыр сабында эки жолу жазылган. Кыя-
сы катчыдан кеткен ката. Контекст боюнча экинчи жолку «болду» де-
гендин ордуна «деп» талап кылынат. Ы. А. көчүрмөсүндө — «деп». 

2. уусы. 
3. өткер. 
4. солан. 
5. өзүне. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтыла берет. 
6. өлгенче. 
7. жөнейлик. 
8. мурытдан. 
9. бөгилиб. 
10. жүгиниб. 
11. төбеге. 
12. жүгириб. 
13. көздеб. 

12393—12400 

1. көтмегөңди. 
2. болжа. 
3. урбинин. 

12420—12443 

1. билучи. 
2. билимдуден. 
3. илимдуден. 
4. тугениб. 
5. үйүбиз. 
6. бийибиз. Кол жазманын 575- (862-) бетинин аягындагы ушул ыр 

сабынан төмөнкү ачык жерге «Бозбаштык Бекитаевдин үйүндө, Кыр-
гоодо жаздым. Саурам... (сөздүн аягы чиймеленип кеткен) делген 
жазуу бар. Аягында 5-ноябрь 1922-жылды билдирген числосу бар. Эс-
кертүү: К. Мифтаков өз эскерүүлөрүндө Сооронбаев экөө ишти токто-
туп кайра кеткен убак катары так дата көрсөтпөй октябрдын аяк жагы 
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деп бир иече жолу эскертет. Буга чейин К. Мифтаков менен С. Соорон-
баевдин «Манасты» жазууну токтоткон убагы делип ошол болжол убак 
көрсөтүлүп жүрүүчү эле (ошолордун ичинде мен да бир нече жолу 
жазгандарымда октябрь айынын экинчи жарымы — аягы чендерде 
К. Мифтаков менен С. Сооронбаев кайра кетишип, эпосту жазууну 
манасчы менен Ы. Абдыракманов улантышкан деп жаздым эле С. М.) 
Көрсө чынында С. С. жазуу ишин ноябрда да уланткан экен. 

12444—12470 

1. бекен. Кол жазманын 576- (863-) бетинен башталган ушул ыр 
сабынан тартып кол тамга башка кишиники. Бирок кол жазманын эч 
бир жеринде эскертүү, же кандайдыр белги жок. С. С. жардам берген, 
же аны менен кошо иштеген адам, анын кимдиги, аты, жөнү жөнүндө 
эч жерде жолуккан жок. К. Мифтаков да эч жерде эскербейт. 

2. боларды. Ушул түрдө жазылган сөз мурда контекстке карата 
«буларды» делген мааниде окулган эле. Бул жердеги талап кылынган 
маани — «болорду». 

3. жахдайлаб. Сөздү жазылышына карап «жаа кудайлап» деген 
мааниде окууга болот. Бирок андай маани контекстке туура келбейт. 
Ы. А., көчүрмөсүндө — «жагалалап». Ушул маани бул жердеги кон-
текстке туура келет. Кыясы кол жазманы жазган катчы сөздүн маани-
син билбегендиктен өзү түшүнгөн сөз менен алмаштырып жазып кой-
гон окшойт. 

4. болобо. Мурда ушул маанидеги сөз эң көп жолдору «болабы» 
түрүндө жолуккан эле. Катчы башка болгон соң сөздөрдүн башка 
форма — үлгүдө жазылышы адаттагы көрүнүш. Буга ушул эң жөнөкөй 
жана өтө көп жолуккан сөздүн мурдагы көндүм үлгүдөн башкача жа-
зылышынын өзү ачык күбө. 

5. коркконы. «Корккону» деген сөз жалпы мааниге анча каршы 
келбейт, бирок ыр курулушунда ыргакка, ошондой эле уйкаштыкка 
туура эмес. Ы. А. көчүрмөсүндө — «курганы». Бул маани контекстке 
да, уйкаштыкка да так туура. Кыясы С. С. ордуна жазган катчы жа-
зууда ката кетирген өңдөнөт. 

6. замбирак. Бул сөздү С. С. дайым «замбирек» деп туура үл-
гүдө жазчу эле. 

7. ойрон. С. С. дайым «ойран» түрүндө жазчу эле (к. 155-сап ж. б.). 
8. ошона, же ошога. Катчынын кол тамгасы өтө эле начар, анын 

үстүнө тиешелүү белгилерди дайым эле коё бербейт экен. Кээде (ми-
салы ушул жердеги сыяктуу) болжолдоп окууга туура келет. 

9. ошонгоча. 
10. болбоды. 
11. жигирма. 
12. тортде. 
13. көкил. 
14. төлге. 
15. батырган. Контекст боюнча — баатырга. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
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«баатырга». Кыясы бул жерде «баатырга» деген сөздү катчы жаңылыш 
«батырган» маанисинде жазыи алган эмес, анын ушул маанинин өзүн 
эле бергендеги ыгы. 

16. комул. 
17. төлгесин. 

12471 — 12496 

1. муна. Жазылыш формасына карап сөздү «муну» деп окуу керек 
эле. Бирок андай маани контекстке туура келбейт, ага караганда «бу-
га» делиш алда канча жөндүүрөөк. Катчы ушул эле маанини жазга-
нын, же ката кетиргенин так айтуу кыйын. 

2. журиши. 
3. тагурма. 
4. мысылман. Жазылышты «мсылман» катары окуса да болот. 

Мааниси — «мусулман». Буга чейин мурдагы катчы бул сөздүн уңгу-
сун дээрлик «бусылман», «бысылман», «бсылман» турлөрүндө жазып 
келген болчу. 

5. бозылыб. 
6. көлдөй. Контекст боюнча талап кылынган маани — күлдү. Кат-

чынын жазууда ката кетиргенин, же бул сөздү жазганы эле ушундай 
экенин так ажырата айтуу кыйын. С.' С. бул сөздү адатта «кулди», 
«көлди» түрлөрүндө жазчу эле. 

7. бу. Ушул эле мааниде, же «буга» делип айтылышы да мүмкүн 
болчу. Бирок кийинки ыр сабындагы буга уйкашкан сөз — тоо. Ага ка-
раганда бул жердеги сөз «боо» болушу жөндүү. Анын үстүнө «бу» де-
генге караганда «буга» деген маанини туюнткан «боо» контекстке та-
гыраак туура келет. 

8. орыгы. Ы. А. көчүрмөсүндө — «догмо». 
9. ангидей Ы. А. көчүрмөсүндө — «Аңгыра». 

: 10. тушет. 
11. тодай. V ' 
12. орчун. 
13. ойган. Контекст боюнча талап кылынган маани — уюган. Кыя-

сы катчы ушул эле сөздү жазган өңдөнөт. 
14. керүө. Кыясы катчы сөздү чала жазып ката кетирген. Ы. А. 

көчүрмөсүндө — «Кири-Көл». Туурасы — Кер-Көл. Эпосто мындай ат 
менен Ысык-Көл аталат. • 

12497—12524 

1. түргөл. Ы. А. көчүрмөсүндө — «Төрткүл». Текстке ушул үлгү бе-
рилди. Анткени кеңири учураган топонимдердин бири. 

2. оруш. 
3. гирди. 
4. бежиңге. 
5. ушоны. 
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6. гөрди. 
7. төлгечи. 
8. каргыш. Ы. А. көчүрмөсүндө — «каркыш». 
9. гелтирди. 
10. алдем. 
11. буо. Сөз кандай чийилгенин так сактап окуса бул жерде «буо» 

делип жазылган. Мааниси «бу», же «бул». Андай жазылуу катчынын 
атайын ыгы экенин, же «о» жөн гана «у» тамгасына кошумча катары 
чийилип, окулганда эсепке алынбай турган белги экенин ажыратуу 
кыйын. Мындан наркы тексттерди окууда белгилүү болор. Ага чейин 
бул катчынын ушул түрдөгү чийүүлөрүн эгер алар мааниге таасир тий-
гизбесе эскертүүгө киргизилген сөздөрдүн санын көбөйтпөс үчүн атайы 
көрсөтүлүп олтурбайт. 

12. айтылуучы. 
13. боломдын. Контекст боюнча «боломун», же «болом» деп. Кыя-

сы катчы сөздү ката жазган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «боломун». 
14. төлгөсине. Бул катчы ушул эле маанидеги сөздү 12465-сап ыр-

да «төлгесине» түрүндө жазган болчу. 
15. нөкер. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
16. оңыб. Ы. А. көчүрмөсүндө «өңгүр», аны кимдир бирөө «өзү» 

деп оңдогон. Сөздүн контекстке туура келе турган үлгүсү—оңуп. 
17. озир. Контекст боюнча — убазир. Ы. А. көчүрмөсүндө — 

«увазир». 
18. долети. 
19. гөлдей. 
20. өкөм. 

12525—12579 

1. орынынан. 
2. кудай. Сөз бул жерде жок. Ыр сабы «Бурканды дегендин» тү-

рүндө жазылып калган. Мааниси боюнча да, ыргак, муун ченеми боюн-
ча да ыр сабы бузулган. Контекст боюнча зарыл керек сөз — кудай. 
Ы. А. көчүрмөсүндө — «кудай». 

3. озына. 
4. сулуои. Кыясы бул катчынын созулма үндүүнү жазуу ыгы ушул 

түрдө зарыл керек үндүүгө «о», же «и» тамгаларын, кээде экөөн тең 
кошо жазуу аркылуу жүзөгө ашырылган өңдөнөт. Демек сөздөгү үндүү 
тамгага «о», же «и», же «ои» тамгаларын кошо жазуу кокустук эмес, 
ушул катчынын атайын ыгы. Сөздөрдү окууда бул белги мындан нары 
эске алынат, бирок жогоруда эскертилгендей эгер зарылдыгы болбосо 
андай кошумча тамгалары бар сөздөр атайын эскертилип олтурбастан, 
туура үлгүсү окула берет. Эгер андай учур мааниге таасирин тийгизсе, 
же башка атайын көңүл бурулуу талап кылынган учурларда, албетте, 
түшүндүрмөлөр менен жабдылат. 

5. гелин. 
6. уйретет. 
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7. үче. Жазылууну «үчөө» деп окуса болор эле. Бирок андай сөз 
контекстке туура келбейт, анын үстүнө жалпы эле маани чыкпайт. 
Ы. А. көчүрмөсүндө — «үч ай». Бул үлгү боюнча Төлөктүн айткан сөзү 
боюнча мусулмандар үй ай бою дин жолун үйрөтөт деген түшү-
нүк чыгат. Манасчы айткан нуска ушул болуусу жөндүү. Кыясы кол 
жазманын катчысы (аты, жөнү белгисиз болгондуктан ушул түрдө 
аталды М. С.) сөздү аягына чыгарбай чала жазган, же ката ке-
тирген. 

8. журты. Ушул эле саптагы мурдагы сөз да «журту». Кыясы катчы 
ката кетирген. Ы. А. көчүрмөсүндө бул экинчи жолку «журту» деген 
сөздүн ордуна «шерти» делип турат. Мындай маани контекстке туура 
келет. 

9. бүгинки. 
10. гүн. 
11. өңкөр бо. 

' 12. коргондо. 
13. тирүө. Бул катчынын өзүнө таандык ыгы үндүү тамганын со-

зулма экендигин билдирүүчү белгиси «о» же «и» тамгаларын кошумча 
жазуу экени жогоруда эскертилди эле. Көрсөтүлгөн тамгалардан баш-
ка да «ө» созулма экендиктин белгиси катары пайдаланылары ушул 
«тирүү» деген сөздү катчынын жазганы көрсөтүп турат. 

14. үлүолбарныбыз. Такыр эле мааниге ээ эмес жазылыш болуп 
калган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «өлөбүз баарыбыз». Текстке ушул үлгү 
берилди. 

15. болорын. 
16. өлмек. 
17. кери. 
18. сузочси. Жазылуудан маани чыкпайт. Ы. А. көчүрмөсүндө — 

«сүзүшүүчү». Текстке ушул маани берилди, ал контекстке туура 
келет. 

12580—12600 

1. бултуйыб. 
2. тултуйыб. 
3. бадышаны. Жалпы контекстке маани туура келбейт. Ы. А. кө-

чүрмөсүндө — «баашабыздын». Ушул маани туура. 
4. көргөни. 
5. тойды. 
6. кулуп. 

12608—12630 

1. саң. 
2. тажысын. 
3. жүгинбенер. 
4. журсин. 
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12638—12650 

1. дубиреб. 
2. сүрдүгиб. 
3. дүлүгиб. 

12660—12680 

1. төгди. 
2. кепирө. 
3. отбе. 
4. юз. 
5. олтирбейбиз. 

12690—12719 

1. оде томен. 
2. куйрок. 
3. көб. Ушул ыр сабынан кийин бул кол жазмада «Кыжылдатып 

кытайды» деген сап келет. Эгер мындай болгондо эпостун окуяны 
берүү ыгы бузулмак. Бирок Ы, А. көчүрмөсүнө караганда бул жерде 
жазылбай калган эки сап ыр бар. Алар калыбына келсе эпостун окуя-
ны берүү ыгы да салттык нугун бузбай сактап калат. Ал эки сап ыр 
Ы. А. боюнча алынып берилди. 

4. жорко. 
5. жорко. Бул сөз жогорку ыр сабында бар. Ы. А. көчүрмөсүндө — 

«торко». Кыясы кол жазманын катчысы жаңылыш мурда айтылган 
сөздү кайталап жазып алган. Контекст боюнча бул жерде «торко» де-
лиш туура. 

6. туар. 
7. алгаңка. 
8. куоаныб. Бул катчынын жазуу ыгын эске алганда анын жазга-

нын «кууаныб» катары окууга болот. 
9. сойышты. 

12720—12747 

1. несбургы. 
2. коргоны. 
3. өзина. 
4. бу. Контекстке караганда жазылган сөздүн мааниси — боо. 
5. ойыбтыр. 
6. орынотыб. Сөздүн туура үлгүсү — орнотуп, бул жерде ыр сабы-

нын бир мууну жетишпей, ыргак бузулуп калбас үчүн манасчы өзү сөз-
дү «орунотуп» түрүндө айткан болушу мүмкүн. 

7. куоаныб. Катчынын өзүнө таандык ык боюнча бул жазылыш 
«кууаныб» катары окулат, б. а. сөздөгү «уо» бир тамга — созулма — «уу». 
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8. көңли. Бул жерде сөз «көңлү» түрүндө айтылышы да мүмкүн. 
Анткени сөздүн туура үлгүсү болгон «көңүлү» деген үлгүдө айтканда 
ыр сабындагы бир муун ашып кетип, көндүм ыргакка жолтоо болуп 
жатат. Жалпы эле оозеки сүйлөөдө ушул сөз «көңлү» түрүндө да айты-
ла берет. 

9. тойыңган. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
10. чоюны. 
11. көчөге. 

12748—12771 

1. алта. Жазылган сөздү «алты» деп окуса да болот. Анткени 
бул катчынын кол тамгасындагы өзгөчөлүктүн дагы бири сөз аягында 
келүүчү «ы» тамгасын «а» катары тамганын аягын өйдө карай чыга-
рып жазат. Ал жазылууну башка учурларда «а» катары окуган менен 
сөз аягында «ы» катары кабылдоого да болот. 

2. күмөш. 
3. замырат. 
4. койгоны. 
6. коргондын. 
6. уратыб. Кол жазманын 582- (869-) бетинин аягындагы ушул ыр 

сабы менен бул катчынын кол тамгасы менен жазылган тексттер 
бүтөт. 

7. кулатыб. Кол жазманын 583- (870-) бетинен тартып кол тамга 
башка кишиники. Чийилиш формаларына — сырткы көр^үнүшүнө кара-
ганда С. С. окшош, бирок айрым тамгалар башкача чийилген. Биринчи 
беттеги алгачкы сөздөргө карап кол тамга С. С. таандык экенин, же 
бащкд. адамдыкы экенин так ажыратып айтуу кыйын, бул сөздөрдү 
жазуу ыгынан даана билине турган нерсе. Анын үстүнө ушул беттен 
тартып сыянын өңү да башка, жазуулар көндүм болгон тамгалардан 
чоңураак чийилип жазылыптыр. Бул абал да кол тамганын негизги 
катчыныкы, же башка адамдыкы экенин көз болжол менен тактоого 
тоскоолдук кылат. 

8. жаш болат. Сөздөрдүн мааниси күдүк туудурат. Анткени жаш 
болот, карыган болот деген түшүнүктүн болушу күмөн .Ы. А. көчүрмө-
сүндө — «таш, болот». Бул маани жалпы контекстке туура келип, ойду 
тактайт. Анткени салынган коргон таш менен болоттон курулган бы-
шык-бекем экенин айкындайт. Демек кол жазманын катчысы жазууда 
ката кетирген. 

9. казганы. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Мааниге, 
уйкаштыкка караганда керектүү сөз — калганы. Ь1. А. көчүрмөсүндө — 
«калганы». 

10. босылман. 
1. казана. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
12. төмендеген. Сөздү катчы С. С. «түмөндеген» түрүндө жазчу эле. 
13. бусылман. Сөз бир нече сап эле жогоруда «босылман» (к. 

11260-сап ыр) түрүндө жазылган болчу. 
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14. үркишиб. 
15. казанага. 

12774—12802 

1. буйлалы. 
2. төеге. Катчы (сөз С. С. жөнүндө С. М.) сөздүн уңгусун, жалпы 

эле түзүлүшү боюнча ушуга жакын турган сөздөрдү буга чейин дээр-
лик «түе», «же «туе» (түеге, туеге ж. б.) түрлөрүндө жазып келген эле. 
Ушул ыр сабынан төрт сап жогоруда «төөгө» деген ушул маанидеги 
сөз «түеге» түрүндө жазылган. 

3. жууардан. 
4. сергуу. Сөз «серг\ү», кээде «сери» түрлөрүндө айтыла берет. 

«Сергуу забар», «сери забар» катары айтылган учурлар да көп.кез-
дешет. 

5. зауар. Ы. А. көчүрмөсүндө «сергуу зауар» деген сөздүн ордун-
да «мерверы» делген. Кыясы көчүрмөчү «сергуу зауар» делген сөздү 
өз алдынча которуп берген өңдөнөт. 

6. инжу таш. 
7. шуу. Кыясы катчы сөздү чала жазган өңдөнөт. Контекст боюнча 

талап кылынган сөз — шуру. Ы. А. көчүрмөсүндө — «шуру». 
8. куржынга. 
9. толыб. 
10. чойылган. 
11. олаңдай. 
12. туймедей. 
13. жанжудан. Сөз тексттерде «жанжу», «инжу» түрлөрүндө кезиге 

берет. Көбүрөөк жолуккан үлгүсү — инжу. 
14. эттууден. 
15. беттуден. 
16. асалдан. 

12803—12830 

1. эбтууден. 
2. дүбирдин. 
3. зейре. 
4. дубир. 
5. деген. Саптагы муун ченеми жетишпей, ыргак бузулган. Кыясы 

катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган өндөнөт. Ы. А. көчүрмө-
сүндө — «дегениң». Бул үлгү талапка туура келет. 

6. гим. Сөздүн туура үлгүсү — ким, бирок оозеки сүйлөөдө ушул 
жердеги сыяктуу (ар гим) «гим» түрүндө да айтыла берет. 

7. деңсе. 
8. туйылыб. 
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12840—12859 

1. орга. Бул сөз кол жазмада жок, бирок Ы. А. кечүрмөсүндө бар. 
Сөздүн болушу мазмундун так ачылышы үчүн керек. Кыясы катчы 
С. С. (бул жердеги тексттерди жазган катчы С. С. өзү С. М.) сөздү 
жазбай таштап кеткен өндөнөт. 

2. алыб. Ушул ыр сабынан кийин окуянын нугу үзүлүп калган. 
Кыясы жазылбай түшүп калган сап бар. Жалпы контекстке караганда 
түшүп калган сап «Алар жөнөп калганы». Белгиленген ыр сабынан 
кийин С. С. «Манас конуп калганы». Ал эми Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«Манас жөнөп калганы». Кыясы кандайдыр себептер менен катчылар-
дын тексттеринин экөө тең туура эмес жазылган. Ушуну эске алганда 
ушул жердеги эки сап ырды бул түрдө жоромолдоого болор эле: «Алар 
жөнөп калганы, Манас конуп алганы». 

3. урышмак. 
4. жомагына. 

12860—12881 

1. эр экен. Маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«жаангер». Ушул маани контексттин талабына жооп берет. 

2. көчең. Адатта «күчөң» делип айтылат. 
3. дангарга. Адатта бул маанидеги сөз «заңгар» (заңгарга) түрүндө 

айтылат. Кыясы катчыдан ката кеткен. Балким ал сөздү ушул түрдө 
жазышы да мүмкүн. 

4. какышы. Сөздөн маани чыкпайт, кыясы катчы сөздү кыскартып, 
чала жазган өңдөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «Кара-Кыш». Ушул маа-
ни контекстке туура келет. 

5. өрдешке. 
6. конуна. Сөздөн маани чыкпайт. Кыясы жазууда ката кеткен. 

Ы. А. көчүрмөсүндө — «койнуна». Ушул маани контекстке туура келет. 

12888—12910 

1. орангы. Бул адам атын С. С. мурда «Ораңгы» түрүндө жазган 
(к. 278-сап ж. б.). 

2. зур. 
3. омиркан. 

12917—12940 

1. жыныс, же жини. Кыясы катчыдан ката кеткен өңдөнөт. Ы. А. 
көчүрмөсүндө — «мени». Ошол маани контекстке туура келет. 

2. буйырдым. 
3. өңкей. Маани жалпы контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмө-

сүндө — «өңгө». Ушул маани туура. 
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4. кийиб. Мааии контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«кийин». Ушул маани туура. 

5. ордында. 

12950—12971 

1. койынга. 
2. сүрдиктириб. 
3. ораңгуга. 
4. аты. Сөз кол жазмада жок. Ошонун кесепетинен маани бузулуп 

калган. Ы. А. көчүрмөсүндө бул жерде «аты» деген сөз бар. Ошол 
туура. 

5. жогары. 
6. көнчилик. 
7. көе. 

8. ораңгынын. 

12972—13000 
1. жан жагынан. Сөздүн контекстке туура келе турган үлгүсү — 

жан жагынын. 
2. котасы. 
3. тушбес. 
4. калак. 
5. уурт<ы. 
6. өгеген. 

13001—13026 

1. көкирекде. 
2. меч. Балким атайын жазылыш эмес, ката болушу да мүмкүн. 
3. добенин. 
4. окшатбасын. 
5. ордакана. 
6. корганда. 
7. тактайдагы. Кыясы жазууда ката кеткен. Сөздүн талап кылын-

ган туура үлгүсү — тактыдагы. 
8. кары. Туурасы — кар. 
9. саулети. 

13027—13059 

1. мунгы. Сөздө маани жок. Катчы же ката жазган, же сөздү кыс-
картып, чала жазган. Контекст боюнча туурасы — мурунку. 

2. канча. Мурда «гача» делип жазылып, үстү жагына башка сыя 
менен «канча» делип оңдолгон. Оңдолуу туура. 
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3. отыздай. 
4. сораңдаб. 
5. тойдыңарбы. 

13060—13084 

1. жолдагыны. 
2. өтүп. Бул сөз кол жазмада жок, натижада ыр сабы «басып 

маңгунтту» делип ырга да окшобой, мааниси да белгисиз болуп кал-
ган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «өтүп» деген сөз бар. Бул кошулганда ыр 
сабынын мазмуну да белгилүү болуп, ыргагы да өз ордуна келет. 
Кыясы кол жазманын катчысы С. С. сөздү жазбай таштап кеткен өң-
дөнөт. Анткени, манасчы ал сөздү айтпоосу мүмкүн эмес эле. 

3. тоз. Контекст боюнча туура маани — түз. Катчы бул маанидеги 
сөздү буга чейин «түз», же «туз» түрлөрүндө жазып келген эле. 

4. кала. Сөздү «калаа» деп окууга болот, бирок андай маани кон-
текстке туура келбейт, талап кылынган сөз — талаа. Кыясы катчы ка-
та жазып алган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «талаа». 

5. орагуны. Сөздү катчы чала жазып ката кетирген. Туура үлгү-
сү — Ороңгуну. 

6. булдирди. 

13085—13109 

1. ораңгуда. 
2. жумыш. 
3. жатба. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн эле, бирок маани жал-

пы контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «бат бар». Ушул 
үлгү туурасы. 

4. алдауңа. Сөздү «алдооңо» деп окуса болот, бирок контекст 
боюнча туура үлгүсү — алдооно. Катчы жазууда ката кетирген. 

5. аскерден. Бул жерде туура үлгү — аскердин. 
6. караулчы. 
7. көкил. 

13110—13129 

1. көтин. 
2. жолдорга. 
3. каралчу. Сөздүн ушул маанисин катчы буга чейин «караулчы» 

түрүндө жазып келген болчу (к. 13101-сап ыр ж. б.). 
4. алтаны. Контекстке караганда бул жазылыштын мааниси «ал-

тоону» дегенди туюнтат. Буга чейин бул маанини катчы «алтауны» 
деген үлгүдө жазып келген эле. 

5. үчти. 
6. коржайган. 
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13130—13163 

1. көл. 
2. тушди. Мындай жазылыш дайым «түштү» катары окулуп келе 

жатат. Бирок андай маани бул жердеги контекстке туура келбейт. 
Кыясы катчыдан ката кеткен. Ы. А. көчүрмөсүндө — түштүк. Ушул 
маани контекстке каршы келбейт. 

3. туусы. Катчыдан ката кеткен, талап кылынган маани — тоосу. 

13164—13189 

1. кую. Андай маани контекстке туура келбейт. Мааниге жана уй-
каштыкка караганда талап кылынган сөз •— коосу. Кыясы жазууда кат-
чы ката кетирген. 

2. гойнатда. 
3. тушме. 
4. кошай. Катчынын катасы. Контекстте андай маани жок. Талап 

кылынган сөз — кошпой. 
5. берен. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө — «бирин». 

Контекстке ушул маани туура келет. 
6. ошаны. Мындай маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмө-

сүндө — «ушулар». Манасчы айткан үлгү ушул. Катчыга кандайдыр 
сырттан терс таасир болуп, көңүлүн алагды кылса керек. Ушул аз эле 
текстте катаны өтө эле көп кетириптир. Болгондо да контекстке туура 
келбеси даана көрүнүп турган сөздөрдү керек сөздөрдүн ордуна жазып 
койгон. 

7. желкилдетиб. Маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү 
сөз — желпилдетип. 

8. туу. Маани контекстке туура келбейт, талап кылынган сөз маа-
ниге жана уйкаштыкка караганда — төө. 

9. адырдан. Алган «ардан» деп жазылып, аны бирөө сызып, башка 
сыя менен үстү жагына «адырдан» деп жазып оңдогон. Тактоо туура 
иштелген (албетте, бул кол жазмадагы туура эмес жазылганды ар ким 
оңдой берүү керек дегендикке жатпайт, андай кийлигишүүгө жол бе-
рилбей турган нерсе). Бул жерде оңдолуп жазылган сөздүн контекстке 
туура келери гана айтылып жатат. 

10. атаны. Сөздү катчы «ататаны» деп ката жазган. Ал башка сыя 
менен «атаны» делип оңдолгон. 

11. сумса. Адатта бул топоним «Сооса» делип аталат. 

13190—13209 

1. күнжит. 
2. журтдын. 
3. жокташыб. 
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13210—13237 

1. киргизбей. Бул сөз мурдагы ыр сабында бар. Ы. А. көчурмөсун-
дө — «жүргүзбөй». Мааниси боюнча да, уйкаштыктын таламына да 
ушул сөз туура келет. 

2. иштен. Сөздүн туурасы — ичтен, бирок оозекн сүйлөөдө «иштен» 
түрүндө да айтыла бериши мүмкүн. 

3. урыксатсыз. 
4. жобабсыз. 
5. ислам дини дебайтыб. Ыр сабынын мааниси, стили анча так 

эмес. Башка ыр саптары менен байланышы начар, уйкаштыкка да 
кирбей калган. Ушул эле сап Ы. А. көчүрмөсүндө «Ак ислам дини — 
деп» түрүндө. Бул үлгү маанисинин тактыгы, башка ыр саптары менен 
байланышы, уйкаштыктын таламынын аткарылышы жактан талапка 
тагыраак жооп берет. Кыясы катчы С. С. манасчы айткан сөздөрдү так 
жазбай өзүнчө өзгөртүп жазган өңдөнөт. Мындай учурлар бир эле кат-
чы эмес, эки катчыда тең учурайт. 

6. байгар. Катчы сөздү кыскартып чала жазып койгон, туурасы — 
«байгамбар». 

7. жеткен. Маани контекстке туура келбейт, талап кылынган сөз— 
жекен болушу мүмкүн. Ы. А. көчүрмөсүндө — «жекен». С. С. жазганы 
атайылап жазуу эмес, ката кетирген өңдөнөт. 

8. шом. 

13238—13264 

1. тумтак. Ы. А. көчүрмөсүндө — «тумтук». Манасчы айткан үлгү 
кайсынысы экенин да, ошбндой эле ал айткан үлгү ушул экөөнүн бири 
экендигин да тактоо мүмкүн эмес. Бул түрдөгү күдүк туудуруучу сөз-
дөр тексттерде бир топ эле арбын. Айрыкча адам, жер-суу, эл-уруу ат-
тары, башка элдердин сөздөрү, диндик жөрөлгөлөргө тиешелүү аталыш-
тар ушул мүнөздөгү сөздөрдөн. 

2. баркини. 
3. көркини. 
4. төркини. Сөздү «төркүн» түрүндө кабыл алууга болбойт, сөз 

«түрк» жөнүндө бара жатат. 
5. курыны. 
6. нурыны. 
7. буздырды. 
8. болгандын. , 
9. кустырды. 
10. койгандын. 
11. суусынан. 
12. ошанын. Сөздү «ошонун» деп окуса болот. Мындай маани кон-

текстке туура келбейт. Мааниге жана уйкаштыктын таламына кара-
ганда талап кылынган сөз — ушундан. 

13. чабды. Маани контекстке туура келбейт, туурасы — тапты. 
Катчыдан кеткен ката. 
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14. олжа. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 
«олжого». 

15. котан котан кол болыб. Ыр сабын «Котон-котон кол болуп» деп 
окуса болот. Бирок ыр сабындагы маани — «котон-котон» деген сөздер-
дүн маңысы белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүнде ыр сабы — «Котон-котон кой 
болуп» делип турат. Ал ыр сабы да маанини ачууга жардам бере 
албайт. Текстке С. С. жазганы берилди. 

13265—13280 

1. зо. Катчынын катасы, сөздү чала жазган, туурасы — зор. 
2. жеркен. Бул топоним тексттерде «жерген», «жеркен», «жеркент», 

«жаркент», «жаркен» түрлөрүндө жолугат. Кыясы манасчы өзү да сөз-
дү дайым эле бир түрдө айтпаса керек. Анткени анын шаар атынын чы-
гышы жөнүндөгү берген түшүнүгүндө да эки башкалык бар: жер кент, 
жар кент. Бул аталыштардын баарын бир үлгүгө салуу туура болбос 
эле. Анткени анда оозеки чыгармага таандык мүнөздүү белгилердин 
бири — фактынын варианттуулукка ээ болуп берилиши, дайым бир түр-
дө болуу оозеки чыгармада айрыкча көлөмдүү чыгармаларда мүмкүн 
эместик жокко чыкмак. Ошентсе да бул же тигил фактынын түрдүү 
аталыштарга ээ болуп кетиши жалаң гана айтуучуга мүнөздүү белги 
эмес, кээде, ал гана эмес көпчүлүк учурларда, мындай абал тексттерди 
жазган катчылардын эркине — каалоосуна, билгенине, түшүнүгүнө ж. б. 
байланыштуу болуп кетери эске алынып, белгилүү даражада ирээтке 
келтирүү аракеттери көрүлдү. Бирок ал белгилүү чекте, варианттуулук 
белгиге зыян тийгизилбегендей мүнөздө жүргүзүлдү, б. а. бир эле окуя 
ичйнде, бир эле жерде сөздөрдүн — терминдёрдин түрдүүчө аталышы-
на жол берилбей, бирок ошол эле термин башка бир жерде өзгөчөлүк-
кө ээ болуп айтылса тим коюлду. Анткени эпостун манасчы тарабынан 
турмушта аткарылышында да ушундай болуусу толук ыктымал — ма-
насчы бир жерде, бир окуя ичинде терминди, санды бир түрдүү ата-
ганы менен бири биринен алыс турган башка жерде аны өзгөргөн түр-
дө айтышы мүмкүн экендик жалпыга белгилүү көрүнүш. 

3. козгалыб. 
4. котандаб. 
5. келген. Кыясы катчы адатынча сөздү аягына чыгарбай чала 

жазган. Контекстке караганда сөздүн туура үлгүсү — келгенден. 
6. бары. Кыясы бул жерде да сөз чала жазылган. Контекст боюн-

ча сөздүн туура үлгүсү — барбы. 

13299—13312 

1. көбтикеге. Алгач башка сөз жазылып, анын үстүнө дагы башка 
сөз жазылган. Окулганы «көбтикеге». Кыясы катчы ката кетирген. Кон-
текст боюнча — көптүгүңө. 

2. айтаңа. Сөздөн маани чыкпайт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «айбанат-
ка». Текстке ушул үлгү берилди. Анткени ал маани контекстке каршы 
келбейт. 
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3. эр. Бул сөз жогорку ыр сабында бар. Контекстке караганда 
туура келүүчү сөз — эл. 

4. өнген. 

13318—13339 

1. букар. Алгач «бур» делип жазылып, анын үстүнө «кар» кошулуп 
ондолгон. 

2. урышсам. 
3. оңдырбайт. 
4. гуу. 

13340—13359 

1. каби. 
2. акдай. 
3. тоби. Көз контекст боюнча «түбү» деп окулат (сөздүн уңгусун 

ушул түрдө «тоб» деп жазуу катчыда көп жолуккан белгилерден). Сөз-
дүн ушул маанидеги үлгүсүн катчы мурда «түбе» түрүндө да жазган 
эле (9465-сап). 

4. атактусы. ' 
5. дан. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмө-

сүндө «нан». Ушул маани туура. Эпосто салттык туруктуу мүнөзгө ээ 
болгон бул ыр сабы адатта «Беттешкен жоосунан кылган», же кээде 
«Беттешкен жоосун кан кылган» — түрүндө айтылат. Бул жерде бал-
ким катчы «нан» деген маанини «дан» түрүндө жазып бериши да ык-
тымал. А балким сөздү чала угуп, же жазууда ката кетиргендир. 

6. үйшин. 
7. айман. 
8. туган. Сөздүн мааниси жалпы контекстке туура келбейт. Ы. А. 

көчүрмөсүндө «ногой». Манасчы айткан үлгү ушул. Анткени бул ыр са-
бы да эпостогу көп кезиккен туруктуу саптардын биринен. Эмне себеп-
тен катчы С. С. бул жерде тууган-урук маанисиндеги оолаты — деген 
сөзгө улай дагы тууган деген сөздү кошуп жазганы белгисиз. 

13360—13380 

1. тыргаут. «Тыргоот» деген сөздү катчы мурда «тыргут» түрүндө 
жазган эле (4715-сап). 

2. зун. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө — зубун. 
Кыясы ушул сөздү эле катчы чала жазып бузуп салган өңдөнөт. 

3. шонун. 
• 4. азыр. Сөз эки жолу жазылып калган. 

5. тобейдин. 
6. көгей. 
7. нойгайдан. Кыясы катчы жазууда ката кетирген. Туурасы — 

Ногойдон. 
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13390—13411 

1. шар. Алгач «бар» деп жазылып, аны сызып, үстүнө «шар» делип 
оңдолгон. Оңдоону катчы өзү иштеген — кол тамга, сыя окшош. 

2. жолынан. Алгач «колына» — деп жазылып, аны сызып салып, 
үстү жагына «жолынан» — делип оңдолгон. Кол тамгага караганда оң-
доону катчы өзү иштеген. Кыясы туура эмес жазылганды тактоо мак-
саты болсо керек. 

3. эр. Мындай маани жалпы контекстке туура келбейт. Анткени 
жолунан азып кеткенде, б. а. туура эмес жолго түшсө — туура эмес иш 
иппесе азырет Аалы колдойт, туура жолго салат — деген ой болуу ке-
рек эле. Ошон үчүн бул жерде «бир» (пир) делиниши жөндүү. Буга 
уйкаштыкка түшкөн кийинки саптардагы «нур», «кур» — деген сөздөр 
да «бир» дегенге тагыраак уйкашуу аркылуу далил болуп турат. Анын 
үстүнө «эр» деген сөз кийинки ыр саптарында бар. 

4. күр. Алгач «күр» (кы аркылуу) —делип жазылып, кайра «к» 
(кы) тамгасы «к» (ки) кылып оңдолгоң. 

5. жүрегине. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө да айтыла берет. 
6. обурыйым. Сөздүн туура үлгүсү — оорак, же арбак. Ыр туту-

мундагы ыргактын таламына ылайык манасчы «абурайын» түрүндө 
айтышы да мүмкүн. 

7. көтер. Бул түрүндөгү жазылыш мурда контекстке карата «кү-
төр» — деген мааниде окулган эле. Бул жердеги мааниси — көтөр. 

8. дарыган. Алгач «тарыга» — делип жазылып, ал сызылган да, 
улай «дарыган» делип оңдолгон. Оңдоону катчы өзү жүргүзгөн. 

13412—13438 

1. долетин. 
2. буз. Контексттеги талап кылынган маани — биз. Ал сөздү катчы 

буга чейин бузбай өз эле үлгүсүндө жазчу эле. Кыясы ката жазып ал-
ган өңдөнөт. 

3. урымда. 
4. санчагы. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө — «сал-

пынчагы». Андай маани контекстке туура келбейт. Контекст боюнча 
бул жерде «салкын жагы» деген сөз болушу ыктымал. Салкын жак — 
тескей жак, же түндүк тарап, кээде бийик жер маанилеринде айтылат. 
Жогорку ыр сабында күн жүрүшү, б. а. түштүк тарабы Камар делип 
жаткандыктан, бул жерде анын карама-каршы жагы, б. а. түндүк та-
рап айтылып жатат дешке негиз бар. Адатта түндүк тарапты манасчы 
түн тарабы, кутпа жак ж. б. түрүндө айтат. Бул жерде салкын жагы — 
деген сөз Самарды менен үндөшүп, ыргакты күчөтүп тургандыгы үчүн 
пайдаланылышы мүмкүн. Анын үстүнө жалпы эле Сагымбай манасчы-
га мүнөздүү белгилердин бири анын вариантынын тилинин өзгөчө бай-
лыгы. Манасчы эски сөздөрдөн тартып маанилеш сөздөрдүн эң көп 
түрлөрүн кеңири пайдаланат, жаңы сөздөрдү, ал эле эмес сөз жазап 
пайдалануу да аз эмес. 
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6. жеткени. 
6. карагум. 
7. алука. 
8. кайгу. Балким бул жазылыш атайын ык эмес, кеткен ката бо-

лушу да мүмкүн. Анткени бул түрдөгү сөздөрдү катчы, адатта, бурбай, 
өз-өз үлгүлөрүндө эле жазат. 

9. чуюнын. Сөздү жазылганына карап «чүйүнүн» деп окуш керек 
эле. Контекст боюнча туурасы — Чүйүнөн. Балким атайылап жазбай 
эле катчы ката кетирген болуусу мүмкүн. 

10. бөрү кожа. Ы. А. көчүрмөсүндө — «Буура-Кужур». 

13439—13469 

1. кер көлди. 
2. согышса. 
3. дудуды. Катчыдан ката кеткен. Туурасы —дуу-ду. 
4. булегасын. 
5. жортолыб. 
6. колтылалбайт. Катчыдан ката кеткен. Туурасы — кутула албайт. 
7. көлебтен. 
8. жөлектен. Мурда «бөлөктөн» деп жазылып, башкы эки тамга 

сызылып салынып, үстү жагына «жө» жазылуу менен сөз «жөлектен» 
делинип оңдолгон. Бул жерде «жөлөк» таяныч, сүйөө, жардамчы маа-
нисинде эмес, эл, же уруунун аталышы. 

9. бөлектен. 
10. кутылалбайт. 
11. озиң. жазылганды «өзүң» деп окууга болот. Бирок андай маани 

контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — өтсөң. Бул сөздөгү 
маани талап кылынган маңызга туура. Анткени сөз Кумулдан өтүп, ка-
чып кетүү жөнүндө болуп жатат. 

12. кутылдың. 
13. тутылдың. 
14. ушуным. 
15. өтишкен. 
16. көчүшкен. Оозеки сүйлөөдө сөз ушул түрдө айтыла берет. 

13470—13490 

1. даңгунын. 
2. жутучы. 
3. дуйненин. Сөз жазылышына карата «дүйнөнүн» делип окулат. 

Бирок сөздүн ал үлгүсүндө ыр сабындагы муун өлчөмү жетпей калып, 
ыргак бузулат. Ошон үчүн манасчы өзү айткан үлгү — дүнүйөнүн деген 
түрдө дешке негиз бар. 

4. жатбейт. Мурда «балтбейт» делип жазылып, аны катчы өзү үстү-
нө бастыра жазып «жатбейт» деп ондогон. Кыясы «жатбейт»—деген-
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дин өзү да ката жазылган. Анткени бул типтеги сөздөрдү катчы неги-
зинен өз үлгүсүндө эле бурбай жазчу эле. 

5. ыймандан. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Ы. А. кө-
чүрмөсүндө — эмитен. Ушул маани туура. Эмне үчүн катчы С. С. бир 
сөздүн ордуна формасы да, мааниси да такыр башка сөздү жазып ал-
ганы белгисиз. 

6. жонесин. 
7. орангынын. Сөздүн ушул маанисин катчы мурда «ораңгунын» 

түрүндө жазган эле (к. 12971-сап ыр). 
8. озине. жазылышына карата сөз — «өзүнө» делип окулат. Бирок 

бул жерде контексттеги талап кылынган сөз — өзүнү. Кыясы катчы жа-
зууда ката кетирген өңдөнөт. 

13500—13518 

1. ачкын. Бул ыр сабы кол жазманын 603-бетиндеги акыркы сап. 
Барактын экинчи бетине коюлган катар номер 607. Бир эле барактын 
эки бетинде мындай болуу мүмкүн эмес эле. Ошон үчүн бул факты 
жөн гана кол жазмага катар номер койгон адамдын (катчы барактар-
ды номерлеген эмес, бир барактын эки бети жөн гана жазылып, баш-
ка баракка өткөндө мурдагы барактын аягына кийинки баракка тү-
шүүчү саптагы биринчи сөз жазылып, бул мурдатадан кеңири кабыл 
алынган ык барактардын биринин артынан бири келүүсүндөгү тактык-
ты билдирүүчү сыналган жолдордон болгон) кетирген катасы. Буга 
окуянын үзүлбөй өнүгүшү, ыр саптарынын курулушундагы бири бири-
не байланышкан ырааттуулук да күбө болуп, калып калган барактар 
эмес, айрым ыр саптары да жок экендикти айгинелеп турат. 

2. торелер. 
3. көзиңиз. Сөз «көзүңүз» делип окулат, бирок андай маани кон-

текстке туура келбейт. Сөздүн туура үлгүсү — көзүңө. 
4. болыб. Сөз эки жолу жазылып, бири сызылып өчүрүлгөн. 

13519—13579 

1. кошыбсың. 
2 жогатбайын. Ы. А. көчүрмөсүндө бул сөз — «жоботоюн». Андай 

айтылышы да мүмкүн. Бирок элди кырдырбайын аман алып калайын 
деген маани — жоготпоюн. 

3. жогалайын. 
4. энди. Сөздүн туура үлгүсү — эми. Бирок бул жерде манасчы 

«элди» деген сөзгө так уйкашууну күчөтүү үчүн жана Ороңгунун улут-
тук өзгөчөлүгүн белгилөө максатында сездү «энди» түрүнде да ай-
тышы мүмкүн. Мындай ык Сагымбайда кеп жолугуучу белгилердин 
биринен. 

5. туш тушымды. 
6. кылыб. Ушул түрдө айтылышы да ыктымал, бирок контекстке 

анча так туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — кысып. Бул маани кон-
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текстке так туура келет. Кыясы катчы С. С. жазууда ката кетирген 
өңдөнөт. 

7. көчиб. Сөзду «көчүп» катары окуу жөндүү эле. Ошол мааниде 
айтылышы да мүмкүн. Бирок Ы. А. көчүрмөсүндөгү «күчөп» деген маа-
ни контекстке тагыраак туура келет. 

8. коша. Мурда «Кошойдон» делип жазылып, сөздүн аяккы тамга-
лары сызылып салынган да «коша» деген маани калтырылган. Ондоону 
катчы өзү жүргүзгөн өңдөнөт. Контекст боюнча — кошо. 

9. боларды. Сөздүн бул түрдө жазылган үлгүсү мурда контекстке 
карата «буларды» деп окулган болчу (92-сап ыр ж. б.). Бул жердеги 
мааниси — болорду. 

10. журчи. 
11. ойдан. 
12. шага. Катчыдан кеткен ката, контекст боюнча—ошого. 
13. Нургысара. Бул адам аты мурда Нургузарың (Нургысараң — 

6562-сап, Нургусарын — 6566-сап ыр) түрүндө жазылды эле. Нургуза-
рың толук аты, Нургузара ошол эле аттын кыскарган үлгүсү катары 
түшүңүлүщү да мүмкүн. 

14. Нургысары. Бул жазылыш. «Нургузары» делип окулушу мүм-
күн. Аз эле жогоруда «Нургузара» (к. 13563-сап) делинип жазылган 
эле. Ы. А. көчүрмөсүндө да эки учурда тең ушул кол жазмадагыдай. 
Манасчы айткан үлгү кайсынысы экенин тактоо мүмкүн эмес. -Баш-
качараак аталуу мазмунга таасирин тийгизбегендик эске алына ата-
лыш бир түргө келтирилбей кол жазмадагы үлгүдө калтырылды. 

13580—13599 

1. дүрбеб. 
2. кошактаган. 
3.. морынтык. 
4. суйреб. 
5. зандагы. Кыясы катчы сөздү шашып чала жазган. Туурасы — 

«зындандагы». 
6. өзекдин. Жазылышына карап сөздү «өзөктүн» деп окуса болот. 

Бирок андай маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө ыр 
сабы «Бир эсе кетти Чүйүнөн». Аны Ы. А. өз колу менен «Бир өзөк-
түн чөбүнөн»—деп оңдогон. Контекстке караганда «өтөктүн» делини-
ши жөндүү, б. а. Кошойдун колунун көптүгү бир өтөктүн чөбүнөн да 
көп делген түшүнүк чыгат. 

, 7. чобинен. 
8. коркутыб. . 

13600—13620 

1. ораңга. 
2. ийиктү. Сөздү «ийиктүү» — деп окуса болот, бирок андай маани 

бул жердеги контекстке туура келбейт. ЬГ. А. көчүрмөсүндө «эр кетти». 
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Ушул үлгу туура. Эмне үчүн С. С. бул жерге сырткы белгилери да, 
мааниси да такыр окшошпогон сөздү жазганы белгисиз. 

3. бардур. 
4. болам. 

13628—13647 

1. кас озыри. Сөздү болжол менен «кас баезыри» — деп окууга 
болот. Кыясы баш безири» — дешке болбойт, анткени Агыдай эпос 
боюнча кырк чоронун ичиндеги ордуна караганда «баш» деген наамга 
тиешелүү орунду ээлеген адам эмес, манасчы муну жакшы билгендик-
тен ага карата «баш безир» деген сездү айтмак эмес. Ы. А. көчүрмө-
сүндө — «кашы вазир». Балким ушул маани туурараактыр жалпы эле 
«каш вазири», «кашы вазир», же «каш безир», «кашы безир» делген 
мансапты билдирүүчү сөздөрдү башка жерден учуратканыбыз жок. Эл 
арасында манасчы билген андай түшүнүк болушу ыктымал. Балким 
жок болсо да Сагымбай өз оюнан чыгарып айтуусу да толук мүмкүн. 
Сөздүн маанисин жеке катчысы — өз катчысы (личный секретарь де-
ген сыяктуу мааниде) маңызында түшүнүүгө болот. 

2. шаригат. Сөз манасчы тарабынан эле ушул жазылгандай түрдө 
айтклышы да мүмкүн. Адатта кыргыздар арасында бул сөз — шарият, 
шарңят түрүндө айтыла берет. 

3. ордага. Кол жазманын 610-бетинин аягыраак жагынан баштал-
ган ушул ыр сабынан тартып кол тамга башка катчыга таандык. Там-
галардын чийилүү ыгына караганда бул катчы кол жазманын буга 
чейинки тексттерин жазууга катышпаган жаңы адам. Кол жазмада 
катчы жөнүндө эч маалымат, ошондой эле ал баштаган жерде кандай-
дыр белги да жок. 

4. ороңгы. Ар бир катчы сөздөрдү өзүнчө жазуу адаттагы көрүнүш. 
Анын бир далили ушул «ороңгу» — деген сөздү С: С. дайым «ораңгы» 
түрүндө жазса, жаңы катчы аны өз алдынча бериши. 

5. орчон. С. С. бул сөз, адатта «орчын» делип жазылчу. 
6. голга. 
7. гетиб. 
8. касана. 

, 9. сар. 

13650—13670 

1. аузы мурды. Алгач «урушан» делип жазылган. Аны С. С. өз колу 
менен сызып туруп, үстү жагына «аузы мурды» — деп оңдогон (бул 
факты кол жазманын негизги катчысы С. С. жардамчы катчынын — 
катчыга жардам берген адамдын ишине көзөмөлдүк кылып, одоно ке-
тирилген каталыктарды өзү оңдоп турганын көрсөтөт). 

2. орышкан. 
3. гочактай. 

4. бутканасын. Мурда «бурутканын» деп жазылган (жаңы катчы 
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жазган), аны сызып салып, үстү жагына С. С. колу менен «бутканасын» 
деп жазылып ондолгон. 

5. торопай. 
6. гөл. 
7. гөргиз. 
8. торли. 
9. онолбоган. ' 
10. отоз. 
11. шыгырда. 

13674—13698 

1. башлады. 
2. гол. 
3. гөздей. 
4. гойган. 
5. гола. 
6. гомга. 
7. төштүбөнде. Кыясы бул атайын жазуу эмес, ката кегкен өңдө-

нөт. Сөздүн туура мааниси — түштүгүндө. 
8. суса. 
9. гөл. Ушул түрдө жазылган сөз мурда контекстке карата «күл» 

(к. 13664-сап ыр) —делип окулган болчу. Азыркы мааниси — көл. 
10. гонде. 
11. гошай. 
12. гызыл. 
13. гөк. 
14. онын. 
15. чалкайган. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт, кыясы 

катчы ката жазган. Туура келүүчү маани — шалпайган. 

13699—13719 

1. бөйрекдери. 
2. өркөчдөри. 
3. орнойган. Маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүн-

дө — коркойгон. Ошол үлгү туура. 
4. койкаган. 
5. жүк. Мындай маани контекстке туура келбейт. Туура келүүчү 

сөз — лөк. 
6. туяктуо. Сөздүн жазылышын — «туяктуу» деп окуу туура. Ант-

кени кагчынын ыгы боюнча сөз аягындагы «о» тамгасы өзүнчө мааниге 
ээ эмес, «у» тамгасынын созулма экендигин белгилөө үчүн гана коюл-
ган белги. Бул белгинин сөз башында биринчи келе турган тамга үн-
дүү болсо андан мурда алип (а) тамгасын жазып, бирок аны өзүнчө 
тамга катары окубаган сыяктуу көрүнүш. Ошон үчүн башка мааниси 
болбогон учурларда мындан нары созулма үндүү экендикти көрсөтүүчү 
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бул белги тамга катарында окулбайт жана көрсөтүлбөйт, үндүү өзү 
гана созулма түрүндө берилет. 

7. куйругы. 
8. төкилген. 
9. көринген. Кол жазманын 612 (кол жазмага коюлган катар но-

мерлер экөө эле. Алардын бири 610-бетте 910-деп коюлуу менен бүтүп, 
андан кийинки беттерге коюу улантылган эмес. 611-беттен тартып бет-
терде бир эле номер бар) — бетинин орто чендеринен башталган ушул 
ыр сабынан тарта кол тамга башка катчыныкы. Тамгаларды чийүү — 
сызуу ыгына караганда жана айрыкча сөздөрдү берүүсү боюнча бул 
катчы мурда кол жазманын 576—582-беттериндеги тексттерди жазган 
адам. Кол жазмада катчы которулгандык жөнүндө кабарлаган, же 
кандайдыр башка белги жок. 

10. соруусы. 
11. тодей. 
12. өркеч. 
13. алышыб. Маани контекстке туура келбейт, талап кылынган 

сөз — алышкан. Ушул ыр сабынан кийин «Аскерди көздөй барышып» — 
деген ыр сабы келген. Ал сап бир сап жогоруда бар. Бул жерде эч 
зарылдыгы жок, тескерисинче мааниге зыянын тийгизип, ойду чаташты-
рат. Андай сап ыр бул жерде Ы. А. көчүрмөсүндө жок. Кыясы катчы 
жанылыш мурдагы ыр сабын кайталап жазып алган. Ошон үчүн ал 
сап текстке киргизилген жок. 

14. чөгөдешип. Катчы жаңылыш жазган. Контекст боюнча туура-
сы — чөгөлөшүп. 

15. корколдатыб. 
16. котосды. 
17. үйри. 

13720—13749 

1. каш. Алгач «көз» делип жазылып, аны сызып, үстү . жагына 
«каш» делип оңдолгон. Оңдолуу туура, анткени ал сөзгө уйкашуучу 
кийинки саптагы сөз — баш. Эгер «көз» болсо уйкаштык бузулат эле. 

2. кызды. Кол жазманын 613-бетинин башынан баштал.ган ушул 
ыр сабынан тартып кол тамга С, С. өзүнүкү. 

3. тартуусын. 
4. айтусын. 
5. ауалда. 
6. урышбадың. 
7. бутдын. 
8. ойламбасын. 
9. касиетлу. 

13750—13774 

1. кыйналу. Катчынын катасы, сөздү аягына чыгарбай, чала жаз-
ган, туурасы — кыйналууга, 
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2. касиетту. Сөздү «касиеттүү» деи окуса болот, бирок андай маани 
жалпы контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө «насиятын». 
Ушул маани туура. 

3. Кармаганың барбы деб. Ушул ыр сабы эки катчыда бирдей. 
Балким манасчы өзү эле ушул түрдө айткандыр. Бирок маани анча 
так ачылбай калган. Сөз дайынсыЗ жоголуп кеткен Билериктин даре-
гин билүү үчүн Кошойдун аракетине байланышкан. Ошондуктан Сагым-
бай манасчыга таандык ыкты эске алганда ушул ыр сабынан мурда, 
же кийин болжол менен Билерикти билмекке деген мүнөздөгү ыр са-
бынын болуусу жөндүү эле. Андай саптын жазылбай түшүп калышы 
да ыктымал. Не болсо да ушул жер Сагымбайга мүнөздүү ыктан айыр-
маланып, түшүнүүгө татаал, чоркогураак түзүлүп калган. 

4. билбедиң да көрбедиң. Кыясы катчыдан кеткен каталык. Кон-
текст боюнча туура үлгүсү — билбедик да, көрбөдүк. 

5. көбчилик. Бул маанини С. С. мурда «көбчүлүк» — түрүндө жаз-
ган болчу (к. 10707-сап ыр). 

6. шумырай. 

13780—13800 

1. байлодагы. 
2. канчан. Кыясы катчы сөздү кыскартып чала жазган. Туурасы — 

канча жан. 
3. жогылган. 
4. жүзди. 
5. эңчегер. Сөз алгач «эңгер» делип жазылып, анын үстүнө басты-

рыла жазылып «эңчегер» делип ондолгон. 
6. бойлы. 
7. жуни. 
8. болжагыла. 

13805—13829 

1. недмеб каланы. Катчы эмнени жазганы белгисиз. Ы. А. көчүр-
мөсүндө — «баланы». Ал маани контекстке туура келет. 

2. азатлык. 
3. Нургузарың. Буга караганда мурда ушул түрдө берилүү туура 

экен. Мурда туура үлгүсүн таба албай түрдүүчө жазып келген катчы 
көнө-көнө манасчы айткан үлгүнүн өзүн жаза баштаганы көрүнүп ту-
рат. Бул ык жеке эле ушул факты менен гана бекемделбейт. Катчылар 
көп учурларда, айрыкча адам, жер-суу, эл аттарын жазууда алгач түр-
дүү формаларда жазып, бара-бара туура үлгүгө өтүшөт. Мындай кө-
рүнүштүн себеби чоочун сөздү оозеки айтылган үлгүсүндө дароо туура 
үлгүдө кабыл ала албай, кийин айтылууну бир катар жолдору уккан-
да туура үлгүсүн кабыл алуу менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. 
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13830—13850 

1. сүек. Кол жазманын 616-бетнннн аягында ушул ыр сабынан 
кийинки ачык жерге «Бозбаштык Бекитаевдин үйүндө коргоодо жаз-
дым. Сапарбай Сооромбаев — деген жазуу бар. Ага улай 1922-жылдын 
6-ноябры делген дата көрсөтүлгөн. Ушуну менен Сапарбай Сооромбаев 
жазган тексттер бүтөт экен. Кол жазманын калган материалдары 
(616-беттен тартып 682-беттердин арасы) башка адам тарабынан жа-
зылган. 

2. деди. Кол жазманын 616-бетинен башталган ушул ыр сабынан 
тартып тексттерди башка адам жазган. Бул жөнүндө кыска маалымат 
кабар ошол беттин сол жагындагы ачыкка жогортон төмөн карай жаңы 
катчынын кол тамгасы менен жазылган текстте берилген. 1922-жылда 
7-ноябрде экинчи район Бозбаштык ажынын үйүндө мен Тешик мекте-
бинин мугалйми... 

жаздым делет. Жазган адамдын аты, же атасынын аты окулбайт, 
балким кол койгону өңдөнөт. 

3. напагамне. Ь1. А. көчүрмөсүндө — «напакамы». 
4. кошойын. 
5. токуды. Катчы С. С. бул маанидеги сөздү «токыды» түрүндө 

жазчу эле, эки катчыда бир сөз эки башка жазылуусу толук мүмкүн 
нерсе. Ошондуктан бул түрдөгү салыштырылган белгилёр мындан на-
ры ушул катчынын өзүнө тиешелүү болгон учурларда гана көрсөтүлөт. 

6. Нургызарын. Буга чейинки катчынын жазуусу боюнча бул адам 
аты «Нургузарың» делип берилген. 

7. окубдур. Контексттеги маани боюнча да, уйкаштыктын (току-
ду) таламы боюнча да бул жерде — окуду. 

13856—13880 
1. учун. 
2. бешинде. 
3. даолат. 
4. буйрого. 
5. жоголыб. 

13882—13909 
1. суйди. 
2. мыланур. Ы. А. көчүрмөсүндө — молдолор». 
3. дуга. 
4. көтөргин. 
5. пайгамбар. 
6. доба. Бул маанидеги сөздү катчы бир нече сап ыр жогоруда эле 

«дуга» түрүндө жазган болчу (к. 13687-сап ыр). 
13910—13932 
1. дууага. Сөздүн уңгусун катчы мурда «дуга» (к. 13887-сап); 

«доба» (к. 13907-сап ыр) түрлөрүндө жазган эле. 
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2. көтериб. 
3. озимдей. 
4. жанчкан. Контекстке маани туура келбейт, туура келүүчү сөз — 

«жанчышкан». 
5. уруюм. Сөздү «үрөйүм» деп окууга да болот. Бирок контекст-

теги маани — «ороюм», арбагым, касиетим, күч-кубатым маанилеринде. 
6. туромын. 
7. буруу. Сөздүн мааниси так эмес. Контекст боюнча — бирөө. 

Балким катчынын бул сөздү жазганы ушул түрдөдүр. 
8. дуние. 

13937—13959 

1. Кыз. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүр-
мөсүндө — «кырып». Бул маани да контекстке дал келбейт. Жалпы 
мааниге караганда — кырылып туурараак. 

2. учту. 
3. парвардигер. 
4. золжалал. Орзеки сүйлөөдө ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
5. Кошой. Маани контекстке туура келбейт, Кошой кайда барба-

ганы белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө «кошко». Бул маани туура. 
6. олтурыб. 
7. бардагы. 
8. олтуроб. Төрт эле сап жогоруда ушул сөз «олтурыб» түрүндө 

жазылган эле. 

13960—13991 

1. беш убак окуп. Маани белгисиз, жалпы контекстке туура кел-
бейт. Ы. А. көчүрмөсүндө «бешөө өтүп». Ушул маани талапка жооп 
берет. Кол жазманын катчысы манасчы айткан сөздөргө такыр жакын-
дашпаган сөздөрдү эмне себеп менен жазып койгону белгисиз. Кыясы 
тажрыйбасыз катчы шыдыр айтылып жаткан тексттерди жазып үлгүрө 
албай, манасчы айткандарды так кармай албоонун натыйжасында ушул 
түрдөгү каталар кеткен өндөнөт. 

2. чак. «Чак түш» кийинки саптагы сөздөр. Жазып үлгүрө албай 
жаткан катчы эки сапты бириктирип жазып салган. Ал жазбай кеткен 
бул ыр жолунан кийинки сап Ы. А. көчүрмөсүнөн алынып толукталды. 

3. тушдей. 
4. токтолды. Бул жаңы катчыга мүнөздүү белгинин бири жаЗылып 

жаткан сөздүн эң аяккы муунундагы «о», «у», «ы» тамгаларын аралаш-
тырып, бири бирине өткөрүп жаза берет экен. Бул атайын ык эмес, 
жөн гана сөз ушул түрдө жазылат деген түшүнүк менен байланышы 
мүмкүн. Анткени катчы кесиби боюнча мугалим экен. Ошондуктан 
башка катчылар сыяктуу кыргыз сөзүн башка тилдердеги сөздөргө ок-
шоштуруп жазуу аракетин көрбөйт, ал жазган сөздөр негизинен кыр-
гызча айтылыш үлгүлөрүнө жакын, көбү туура үлгүдө. Берки катчылар 
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буруп жазган сөздөрду бул негизинен өз үлгүсүндө, же ага жакын жа-
зат. Буга ушул берки катчылар «жокталды» түрүндө жазышкан сөздү 
«жоктолды» деп жазышы да далил. Демек бул катчы кыргыз сөзүн 
башка элдердин ошого окшош жакын сөздөрү кандай жазылса ошого 
окшоштуруу аракетин эмес, сөздү өз айтылыш үлгүсүндө берүүгө ара-
кеттенет. Албетте транскрипциялоонун элементтери бул катчыда да 
негизги ык. Ансыз орфографиясы иштелип чыкпаган элде башкача 
болууга мүмкүн да эмес эле. 

Ушул жогоркуларды эске алганда катчынын «жоктолду» дегенди 
«жоктолды» түрүндө жазышы сөздү бурмалоо эмес, туурасы ушундай 
жазылат деген ишеним. 

Мындан нары катчы жазган тексттердеги ушул түрдөгү мааниге 
зыянын тийгизбей, эмне маңызды туюнтары даана билинип турган сөз-
дөр атайын ар бири эскертилип олтурбай эле туура үлгүдө окула берет. 
Ансыз тизмеленген сөздөр өтө эле арбып кетчүдөй. 

5. жатыр. Сөздүн туура үлгүсү — жатат. Бирок бул жерде сөз 
манасчынын өзү тарабынан эле ушул түрдө айтылышы толук мүмкүн. 
Анткени бул катчы манасчы «жатат» түрүндө айткан сөздү өзү «жатыр» 
формасына өткөрүп жазбайт эле. 

6. Кошойго кожо. Башка катчылар бүт «кошай», «кошайга, кожа» 
түрүндө жазышкан бул сөздөрдү азыркы катчы «кошой», «кожо», «ко-. 
шойго» түрлөрүндө жазат. 

7. уйимде. «Үйүмдө» — деп окууга болбойт, андай маани контекст-
ке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «өлүмдө». Бул маани контекст 
талап кылгандан мурдакыдан да алыс. Талап кылынган сөз — «оюмда». 
Ушул маанини катчы жакын үлгүдө жаза албай «уйимде» түрүндө бер-
ген өңдөнөт. 

8. жааңгер. Бул адам аты — «жаангер», «жааңгер» түрүндө ара-
лаш айтыла берет. Туура үлгүсү — Жаангер. 

9. суртиб. 
10. аягына. Мындай маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүр-

мөсүндө — «арбагына». Ушул маани туура. 
11. дууа. 

14000—14030 

1. көкөлин. Сөздөн маани чыкпайт. Кыясы катчы жазууда ката 
кетирген. Контекст боюнча талап кылынган сөз — көңүлүн. 

2. мОңайыб. 
3. асамыл. Топоним «асамил», «асамыл», «асемил» түрлөрүндө 

аралаш айтыла берет. 

14050—14069 

1. келгени. Ушул ыр сабынан кийин катчы көп чекит коюп бир сап 
ырдын ордун бош калтырган. Буга караганда ошол жерде жазылбай 
калып калган текст болущ керек эле. Бирок окуяларда үзүлүү байкал-
байт. Ы. А. көчүрмөсүндө бул жерде эч кандай белги жок. 
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2. оң. 
3. шатланган. 
4. даңгоно. 
5. чоо. 
6. чуу. Бир сап жогоруда бул маани «чоо» аркылуу жазылган эле. 

14070—14099 

1. калкан. Эмне үчүндүр бул сөз сызылып салынган. Бирок маа-
ниси боюнча да, башка белгилери жактан да сөздүн ушул жерде бо-
лушу зарыл. Сызылган сөздүн ордуна башка сөз жазылган эмес. На-
тыйжада ыр сабынын мааниси бузулуп, өзү ырга окшобой да калган. 
Ошон үчүн сызылган сөз калыбына келтирилди. 

2. чалкылдаб. Сөздө контекстке туура келе турган маани жок. 
Ы. А. көчүрмөсүндө «жалкылдап». Мындай түрдө айтылышы мүмкүн. 

3. даңгонуу. Ушул эле маанини катчы мурда «даңгоно» түрүндө 
жазган эле (к. 14064-сап ыр). 

4. тумандаб. Мындай маани контекстке туура келбейт. Балким 
«түмөндөп» деген сөздүн маанисин билбегендиктен катчы өзүнө бел-
гилүү, түшүнүктүү сөздү жазган болушу мүмкүн. 

5. төгилсин. 
6. күлик. 
7. дакгу. Кыясы катчы шашылуудан ката жазып алган — «к» там-

гасынын үстүнө аны «ң» катары окулуучу белгилерди — чекиттерди 
койбой кеткен. Контекст боюнча талап кылынган сөз — даңгуу. Мурда 
катчы «Даңгуу» дегенди дайым «ң» аркылуу жазчу эле. Ошон үчүн 
бул жердеги жазылышты атайын жазуу дешке болбойт. 

8. жатка. Бул сөздү да катчы ката жазган. Контекст боюнча талап 
кылынган маани — жакка. 

9. Сөз мурда жазылбай кетип, саптын үстү жагына жазылып кир-
гизилген. Жазылган сыянын өңү башка. Балким тактоону катчы өзү 
жүргүзбөгөндүр. Бирок бул сөздүн ушул жерде туруусу туура. Ансыз 
маани да, ыргак да, уйкаштык да бузулмак. 

10. дубирдин. 
11. саморнуу. Ы. А. көчүрмөсүндө — «саманоо». 
12. суусына. 

14100—14123 

1. колоно. Мындай жазылуу атайын ык эмес, катчы тиешелүү бел-
гилерди койбой кеткен катанын натыйжасы болушу да мүмкүн. 

2. жолоно. Сөздөрдүн «колуну», «жолуну» сыяктуу түрлөрдө айты-
лышы катчылардын, же катчынын сөздү бурмалап жазуусунун натый-
жасы эмес, манасчынын өз ыгы. 

Жогорку эки сөздү Ы. А. көчүрмөсүндө мурдагы «колуну», «жо-
луну» делген үлгүсүнөн өзгөртүп Ы. А. өз колу менен «колдорун», 
«жолдорун» деп оңдогон. Бирок бул аракетти ошол көчүрмөдөгү бар-
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дык жерде «аскер», «аскерин» ж. б. делгендерди «кол», «колун» ж. б. 
тургө айлантыи ондоо сыяктуу эле манасчы айткан текстке кийлиги-
шүү, аны бурмалоо катары баалоо он. 

3. бутуно. Бул өзгөртүп жазуу эмес, катчы сөздү ушул түрдө ка-
был алат. Анткени сөз оозеки айтылууда так түрдө «бутуна» делбей 
«бутуно» түрүндө айтылышы—угулушу толук ыктымал. Мындай учур-
ларда башка катчылардын оозеки айтылуудагы үлгүнү ошол түрдө жаз-
ганына жасалган мамиледей мамиле кылуу, б. а. атайылап эскертилип 
олтурбай эле туура жазылыш үлгүсүн берүү талап кылынат. 

4. дубире. 
5. өңденген. 
6. гим. Ким — дегенди өзгөртүп жазуу эмес, угулушуна карата 

жазуу. 
7. кисебил. 
8. өлүп. Сөз кол жазмада жок, бирок болуусу зарыл талап кылы-

нат. Анткени ансыз мазмун да,,ыр сабынын башка белгилери да бузу-
лат. Ы. А. көчүрмөсүндө «өлүп» — деген сөз бар. 

14130—14159 

1. олорду. Адатта бул түрдөгу жазылыш «аларды» деп окулган. 
Бул жерде андай зарылдык жок. Анткени сөздү манасчы өзү ушул 
түрдө айткан. Буга мурдагы ыр сабы «о» менен башталган сөздөн тур-
ганы күбө өтүп турат. Анын үстүнө бул катчы манасчы айткан сөздү 
негизинен өз үлгүсүндө жазат. 

2. көчүнин. 
3. буушыб. Катчы жазганды бул жерде «буошыб» — деп окуса да 

болот. Анткени сөздөгү «у» тамгасынан кийинки жазылган «о» үндүү 
созулма экендиктин белгиси болушу да, балким өзүнчө мааниге ээ ты-
быштын милдетин аткарып турушу да мүмкүн. 

4. куушыб. Бул сөз да жогоркудай «куошыб» делип окулушу 
мүмкүн. 

5. өзинин. 
6. булдурбей. 
7. тубтеб. 
8. куоб. Катчынын жазганын ар бир тамганы өзүнчө так алып оку-

ганда бул жерде «куоб» делиш оң, бирок чынында сөздөгү «о» өзүнчө 
окулбай, «у» тамгасы созулма экендикти гана белгилеп турат, жалпы 
сөз «кууб» делип окулат. Бул катчыдагы кеңири пайдаланылган ык. 

9. Ал күнү күндү батырды. Бул ыр сабы кол жазмада жок. Бирок 
анын болушу зарыл талап кылынат. Ансыз окуя үзүлүп, маани белги-
сиз болуп калат. Ыр сабы Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Ошондон алынып, 
өз ордуна берилди. Кол жазманын катчысы ал сапты жазбай таштап 
кеткен. 

10. королды. «Кароолду» деген сөз кийинки сапта бар. Бул жерде 
Ы. А. көчүрмөсү боюнча — чыңоолду. Ушул маани туура. Анткени ыр 
сабынын ички курулушу да, маани да ушуга туура келет. 
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11. койышыб. 
12. жерден. Сөз башка сыя менен ыр сабынын үстүнө жазылып 

кнргнзилген. Тактоо туура иштелген, ансыз маани жана ыр сабынын 
курулушу бузулуп калат. 

13. соешыб. 

14160—14180 

1. ичин. Сөз кол жазмада жок. Контекст боюнча так ушул сөздүн 
болушу сөзсүз талап кылынат. Анткени ансыз мазмун, ыр сабынын ку-
рулуш белгилери бузулат. «Ичин» деген сөз Ы. А. көчүрмөсүндө ушул 
жерде бар. Буга караганда кол жазманын катчысы аны жазбай, таш-
тап кеткен. 

2. урбу. 
3. көшүн болыб. Маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмө-

сүндө — көчөнү бууп. Ушул маани туура. 
4. караул. 
5. чыңгаул. Сөз аягына чыгарылбай чала жазылган өңдөнөт. Кон-

текст боюнча туурасы — чыңоолун. 
6. сойышыб. Сөздү катчы жогоруда «соешыб» түрүндө жазган эле 

(к. 14158-сап ыр). 
7. суриб. 
8. тортунчи. 
9. гориңиз. Сездү жазылышы боюнча «торңз» деп кабыл алууга 

да болот. 
10. каролды. 

14190—14218 

1. эрте. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 
эртеси. 

2. суро. Катчыдан ката кеткен. Сөзден маани чыкпайт. Ы. А. кө-
чүрмөсүндө — «сүрү». Кыясы катчы ушул сөздү жазып, бирок туура 
форма таба албаган өңдөнөт. 

3. даоаң. «Дабаң» — деп окууга болот. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«Дадаң» делген. 

4. журиште. 
5. косы. 
6. ара. Сөз аягына чыгарылбай чала жазылган. Туурасы — арада. 
7. көнө. Сөз мааниси боюнча «көөнү» делип окулат. Катчынын 

жазганын максаттуу жазылыш деш кыйын. Кыясы же ката жазган, 
же бул катчы өзү жакшы билбеген сөздөрдү жоромолдоп эле жаза бе-
рет, мааниси, формасы жактан угулганга жакындаштыруу аракети кө-
рүлбөген сыяктуу, көргөндө да алы — билими жетпесе керек. 

8. чачкелдеги. Сөздөн маани чыкпайт. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«шашкеликтен». Ушул маани туура. 

9. жүз. Ы. А. көчүрмөсүндө «Үч». Ушул маани туурараак өңдөнөт. 
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10. гайыб. 
11. диң. 
12. гелди. 
13. көришти. 

14219—14240 

1. диңнин. 
2. тоташ. Бул катчы алгачкы жазгандарында сөздөрдүн басымдуу 

көпчүлүгүн кандай угулса ошол үлгүдө, көбүн туура жазып жатты эле. 
Бара бара андай болбой, сөздөрдү өзгөртүп, болгондо да берки катчы-
ларга караганда алда канча башка түрдө жаза баштады. Албетте, 
жалпы кабыл алынган ык менен иштебегенден кийин ар кимдин өз 
өзгөчөлүгү болору табигый иш. Бирок билим, тажрыйбасы бар катчы-
лар не болсо да сөздүн угулушуна таянып, ага жакын чийүү аракетин 
көрүшсө азыркы катчы көбүн жөн эле болжол менен жазган көрүнөт. 
Анын үстүнө бул адам ар бир тамгага тиешелүү белгилерди так коюу 
аракетине анча көңүл бурбайт окшойт. Натыйжада «о», «у» көбүнчө ара-
лаш, же бир түрдө бериле берет. Балким ушунун баары көнбөгөн кат-
чы манасчынын шыдыр айткан сөздөрүн жазып үлгүрүү аракети менен 
өтө шашкандыктын натыйжасыдыр. Ошондо да катчынын билим дең-
гээли өзүнчө роль ойношу ыктымал. 

3. тууган баатырың. Маани жалпы контекстке туура келбейт, ант-
кени эмне жөнүндө сөз болуп жатканы белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө— 
«турган базарың». Ушул маани талапка жооп берет. 

4. манас. Маани жалпы контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмө-
сүндө — «мааниси». Ушул маани жалпы контекстке толук туура келет. 

5. урош. 
6. карагандан. Катчы ката жазган. Туурасы — караргандан. 

14250—14277 I 

1. дуу досы. 
2. дуубур. Бул адам атын катчы жогоруда «дубур» түрүндө жаз-

ган эле (к. 14093-,14111-саптар ж. б.) 
3. эч. Кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Сөздүн болуусу 

зарыл. Кол жазманын катчысы жазбай кеткен. 
4. ырак. Ушул ыр сабы менен башталган кол жазманын 629-бетин-

де барактын оң жагындагы ачык жерге көк сыя менен араб тамгалары 
аркылуу «Ушул манасты 33 жылда алыб 34 инчи жылы көчүрүчү апаз 
жызывакун уулу апирил 18 күнү бейшемби күнү бешимде 19 (сөз 
окулбайт) кечинде жазып (же жатиб) тура көчүрдү» — делген жа-
зуу бар. 

5. деб. Бул сөз кол жазмада жок, катчы жазбай кеткен. Ы. А. кө-
чүрмөсүндө бар. 

6. дуканга. Жогоруда Кайып даңга жардамга келген Догон дөө 
делген. Эки катчыда тең — дукан. Андан кийинки тексттерде да Дукан 
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делет. Буга караганда манасчы өзү жаңылса керек. Ошон үчүн кандай 
жазылса ошол түрдө берилди. 

7 былкылдаб. Сүйлөм бүтсүн, ой туура берилсин үчүн ушул ыр 
сабынан кийин «келдик алыс жол басын» - деген маныздагы бир сан 
ыр талап кылынып турат. Бирок эки катчыдагы жазылган ыр саптары 
окшош. Ага караганда көрүнүштү сүрөттөөдөгү мүчүлүштүк ушул түр-
дө манасчынын өзү тарабынан кетирилсе керек. 

8. тыныб. Катчы ката жазган, туурасы — тыныксын. 

14278—14301 

1. табарын. Кыясы катчы сөздү кыскартып, чала жазган өндөнөт. 
Талап кылынган сөз — табармын. 

2. дука. Катчы сөздү чала жазган, туурасы — Дукан. 
3. тозонды. 
4 көккс 
б' сурна Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок башка катчы-

лар дайым «сурнай» түрүндө жазышчу эле. Ага караганда сөздү «сур-
на» деш манасчыга эмес, катчыга таандык белги. „ 

6. жол. Маани контекстке туура келбеит, туурасы — мол. Катчы 
сөзду ката жазган. „ 

7. гелди. Ушул эле сөз жогорку сапта «келди» делип жазылган. 

8. жузинин. 

14306—14328 
1 каоан Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн эле. Бирок маани ан-

ча так ачылбай калат. Ы. А. көчүрмөсүндө - «каарын». Ушул үлгү 
туура. ш а а р д а г ы ц ] ы К ы я с ы а т а й ы н ж а з у у эмес, ката кеткен өндөнөт. 

С Ө З ТсҮшк^авд Ү а С б . Кь^сы йГтамгасыньш бирөөнүн үстүнө тиешелүү 
белгини коюуга үлгүрбөгөндүктөн кеткен эле ката өндөнөт. 

14329 

1 ка Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган. Манасчы шыдыр 
айткан тексттерди жазууда үлгүрө албай ш а ш

д
к а ^ 

мындай жерлер бул катчыда айрыкча көп экен. Алардын баарын тиз 
м е л е п керсөтүп олтурбас үчүн мындан нары чала жазылган сөздөрдүн 
м а а н и с и күдүк туудурбай даана көрүнүп турган учурларда алардын 
ошол билиниА турган маңызынын жазылгандагы үлгүсү Ы. А. көчүрмө-
сүнө туура келсе андай чала жазылган сөздөр эскертилип олтурбаит, 
туура мааниси текстте өз ордун алат. Эмне сөз туура эмес, чала жазы-
лып калганы белгисиз болсо андай фактылар сөзсүз белгиленет жана 
контекстке карата болжолдуу маани сунуш кылынат. 

609 
39-3 

www.bizdin.kg



14350—14385 

1. дөкандыкдын. Буга чейин сөздүн унгусу дээрлик «дукан» түрүн-
дө жазылып келген эле. 

2. жем. Ушул ыр сабынан кийин башталган ой бүтпөй, кийинки 
сап менен байланыш жок болуп калган. Кыясы бир, же бир нече ыр 
саптары жетишпейт. Жазылган тексттер эки катчыда бирдей, ошого 
карабастан бул жерде жазылбай түшүп калган ыр саптары бар деп 
ишеничтүү айтууга болот. Анткени Сагымбай манасчы бул түрүндөгү 
одсно кемчиликти кетирүүсү мүмкүн эмес. Ал эми тексттердин эки кат-
чыда бирдей болуусун алар кээде бири биринен көчүргөндүк менен 
түшүндүрүүгө болот. Бири таштап кеткен ыр сабы эгер ошол үзүндү 
көчүрүлгөн жерге туура келсе алардын бирдей болуп калары өзүнөн 
өзү түшүнүктүү. Контекстке карап бул жерде түшүп калган ыр сапта-
рын божомолдоо кыйын, окуянын мааниси бул түрдө: азык-түлүк, атка 
жем сыяктуу көп колго зарыл керек нерселер салык катары алынып, 
дукандыктардын башына түшкөн оор жүк болду. Андан нары «Мал-
башынан түңүлүп» делген ыр сабы келет. 

3. туңулиб. 
4. бүгөлиб. 
5. жыгар. Катчынын катасы, туурасы — чыгар. 
6. элекдешиб. Ы. А. көчурмөсүндө — «элеңдешип». Ушул маани 

контекстке тагыраак туура келет. 
7. жүгүриб. 
8. гиргир. 
9. ие. 
10. гишө. 
11. баарысын. Ушул ыр сабынан кийин ой үзүлүп, кийинки сапка 

байланышпай калган. Бир сап ыр түшүп калыптыр. Ал Ы. А. көчүрмө-
сү боюнча «Маш урушка үйрөтүп» делет. Окуя өз ирээти менен баян-
далуу үчүн бул сап зарыл керек. Ошон үчүн ордуна келтирилди. 

14386—14401 

1. суйретиб. 
2. төштиги. 
3. истектердин. Атайын жазуу эмес, ката болуу да мүмкүн. 
4. жүгирүү. Сөздү «жүгүрүү» деп окууга болбойт, контекст боюнча 

адам аты, «жүгөрү» дегенге туура келет. 
5. көркүүл. Контекст боюнча — Керкөкүл. 

14410—14441 

1. буту көбкөк. Маани белгисиз. Биринчи сөз чала жазылышы да 
мүмкүн. Ы. А. көчүрмөсүндө — «бүтүң көкөн». Ушул үлгү текстке бе-
рилди. Анткени маани ачыгыраак. Бирок «көкн»—деген эмне жыгач 
экенин, ал турмушта барбы, же ойдон чыгарылган нерсеби белгисиз. 
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Ошондой эле сөздөрдүн өзүлөрүн да катчылар туура угулушу кандай 
болсо ошол үлгүдө кагазга түшүргөнүнө эч ким кепил боло албайт. 

2. жанды. Бул сөз кол жазмада жок. Натыйжада маани да, ыр 
сабынын курулушу да бузулуп калган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «жанды». 
Ал маани контекстке туура келет жана аны саптагы ордуна койгондо 
маани такталып, ыр сабынын курулушу да адаттагы көрүнүшкө ээ бо-
лот. Сөз Ы. А. көчүрмөсүнө ылайык текстке киргизилди. 

3. кириб. Катчы сөздү чала жазган. Туурасы — кийрип. 
4. оры. 
5. оюна кайгы келтирген. Ыр сабынын мааниси анча так эмес, 

анын үстүнө жалпы контекстке туура келбейт. Бул сап Ы. А. көчүрмө-
сүндө — «учун кыйкы келтирген» — делген. Ал саптын мааниси ачык 
жана башка ыр саптарында баяндалган ойго тыкыс байланышып, туура 
келип турат. Текстке ушул үлгү берилди. 

6. сабынан. Катчы ката жазган, туурасы — сабын. 

14442—14471 

1. лаатманатка. Ы. А. көчүрмөсүндө — «лаанатка». Адатта эки тү-
рү тең айтыла берет. Бул жерде манасчы кайсынысын айтканы бел-
гисиз. Сөздүн эки үлгүсү бир эле түшүнүктү туюнткандыктан маани 
өзгөрбөйт, эки катчынын жазгандары тен бир эле манызда. 

2. мөчеси. 
3. чаңы. Жазылыш атайын ык эмес, ката болушу да мүмкүн. Та-

лап кылынган маани — жаңы. 
4. кутусун. Ы. А. көчүрмөсүндө — «кутун». Контекстке эки үлгү 

тең каршы келбейт. Анткени эпостун тексттеринде «кутусун салып кой-
нуна» — деген сап да, ошондой эле сөз эпикалык душман жөнүндө ба-
ра жатканда «кутун салып койнуна» деген үлгү да көп кезигет. Бул 
жерде Догон баатыр мылтыгын асынып, мылтыктын дарысы салынган 
кутусун койнуна салып белендеп деген мааниде түшүнсө да, ошондой 
эле мылтыгын асынып, сыйына турган кутун койнуна салып—деген 
маңызда кабыл алса да болот. Текстке кол жазмадагы үлгү берилди. 

5. сөлтдүү. Катчыдан ката кеткен, «сөөлөттүү» деген сөз контекстке 
туура келбейт, талап кылынган сөз — сөөлөтү. 

6. деюу. 
7. бутиндей. 
8. тутундей. 
9. түрөкүң. Катчы ката кетирген. Контекст боюнча сөздүн туура-

сы — түрксүң. 

14472—14484 

1. жүрошин. Катчы ката жазган. Контекст боюнча жана Ы. А. кө-
чүрмөсүндө — «жүрүпсүң». 

2. жатарсың. Ушул ыр сабы менен кол жазманын 554-бети бүтөт. 
Кийинки бет 557. Ортодо бир бет жок. Бул беттерге катар номерлер 
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коюуда кеткен жанылыштык эмес, чынында эле текст үзүлүп калган. 
Бул окуялардын өнүгүшүнөн эле эмес кол жазманын катчысынын өз 
белгисинен да даана көрүнөт. Мурдатан келе жаткан ык боюнча 554-
беттеги тексттер жазылып бүткөн соң барактын аягына кийинки бет-
теги жазылуучу тексттердин биринчи сабыныи башкы сөзү жазылган. 
Ал «тийиш». Ал эми кийинки барактагы сөз «баатыр» — делип баш-
талат. 

Кандайдыр бир себеп менен айрылып жоголгон бир барактын эки 
беткндеги жазылган тексттер Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Бул тексттерге 
ошол үлгүнүн негизинде киргизилип, кемтик толтурулду. Жоголгон 
барактын эки бетиндеги ыр саптарынын көлөмү 84 сап. Барак качан 
жоголгону, ошондой эле жоголуунун себеби белгисиз. Ошентсе да бул 
барак жоголгонупа к©п убак өтксн деп болжэлдоого бслот. Антксн;: 
мурда кол жазманьн ар бир барагында коюлган катар номерлер экөө 
эле. Алар 610-бет менен бүтүи (экинчи номер 910), 611-беттен тартып 
бир эле катар номер коюла баштаган. Мындай абал 617-бетке чейин 
улантылып келип, бирок 618-беттен тартып кайра эки номер коюла 
баштаган болчу (экинчи номер эмне үчүндүр 543-деп башталган). 
Ошол катар номерлердин жоголгон баракка чейинки көрсөтүлгөнү бири 
554, экинчиси 629. Айрылып жоголгон барактан кийинки баракка коюл-
ган катар номерлердин бири 631, экинчиси 557. Эгер ушул катар но-
мерлер барак жоголгондон мурун коюлса катар номерлердин бири 
557, экинчиси 632 болуу керек эле. Чынында андай эмес. Демек катар 
номерлердин бири кол жазмага барак жоголгонго чейин, экинчиси ба-
рак жоголгондон кийин коюлса керек. Кол жазмаларды каттаган ин-
вентар китептердеги маалыматтарга караганда кол жазмалардын бет-
терин көрсөтүү иши отузунчу жылдардын орто чендерине таандык. 
Ушуга негизделип кол жазмадагы бир барактын жоголуу учурун оту-
зунчу жылдардын ортолоруна чамалаш дешке негиз бар. 

3. кычырап. Алгач «кылтырап» делип жазылган. Ал сөздү Ы. А. 
өз колу менен «кычырап» деп оңдогон. Мааниси боюнча оңдолуу туура. 

14540—14554 

1. сура. Мурда «сүрө» делип жазылган. Аны Ы. А. өз колу менен 
«сура» — деп оңдогон. Сура — туура, анткени бул топоним эпосто көп 
эскерилген, белгилүү жайлардын биринен. 

2. бүрүк. Мурда «бүрүк» — делип жазылган. Аны Ы. А. өз колу 
менен «чирик» деп оңдогон. Чынында уйкаштыкка караганда манасчы 
айткан үлгү — бүрүк. Кыясы Ы. А. бул сөздүи маанисинен саясы себеп 
көрүп, аны башка сөзгө которгон өңдөнөт. 

14558—14580 

1. кал таңга. Кайратына таң кал маанисинде. Ушул ыр сабы ме-
нен жоголгон баракка жазылган текст бүтөт. 

2. камыш деб. Ал сөз сызылып башка сыя менен «кашы деб» деген 
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сөз улай жазылган. Тактоону кнм жүргүзгөнү белгисиз, бирок оңдолуу 
туура. 

3. жөрекдин. 

14580—14608 

1. устунен. 
2. үсеңгисин. 
3. түшкү. Контекст талап кылган сөз — төшкө. Катчынын сөздү 

ушул түрдө жазганы, же жазууда ката кеткени белгисиз. 
4. сүрдөккөн. 
5. сүрдиге. 
6. оңолыб. 
7. аушуб. Катчы сөздү ката жазган. Ал жазганды — «оошуп» деп 

окуса болот, андай маани контекстке туура келбейт. Талап кылынган 
сөз — очоюп. Ы. А. көчүрмөсүндө — «очоюп». 

8. чочойыб. 
9. өкө. 

14609—14639 

1. майышыб. Маани контекстке туура келбейт, анткени кайгыр-
ганды билдирүүдө кабыргасы майышып дебейт, кабыргасы кайышып — 
дейт. Анын үстүнө «майышып» — деген сөз төмөнкү сапта бар. Бул 
жерде туурасы — кайышып. 

2. көтергенде. 
3. курзини. 
4. докан. 
6. колач. 
6. тосты. 
7. күнда. Маани бёлгйсиз. Контекст боюнча Ы. А. көчүрмөсүндө-

гү ушул жерде турган сөз «күрсү» туура келет. 

14640—14659 

1. чиренди. Талап кылынган маани «ширенди». Балким бул жазы-
луу атайын ык эмес, ката кетиши да мүмкүн. 

2. төгүлди. 
3. күркирашке. Кыясы сөздү жазууда катчы ката кетирген. Кон-

текст боюнча талап кылынган сөз — күркүрөшү. 
4. көмирге. 
5. энду. 

14660—14689 

1. турыб. Ы. А. көчүрмөсүндө «төрө». Ушул маани контекстке да, 
ыр курулушуна да, ыргакка да «туруп» дегенге караганда тагыраак 
жооп берет. 
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2. катыгырак. Сөздүн бул формада болуп калышы катчыга эмес, 
манасчынын өзүнө таандык, ал «катуу» — деген эле маанини ырдын 
ыргагынын таламы үчүн өзгөртүп айткан. 

3. келтир. Катчыдан кеткен ката. Контекст боюнча жана уйкаш-
тыктын таламын эске алганда зарыл керек сөз — келатыр. Ы. А. көчүр-
мөсүндө — «келатыр». 

4. эр. Сөз кол жазмада жок. Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Бул сөздүн 
ушул жерде болушу зарыл. Ансыз муун ченеми жетпей, ыргак бузулат. 

5. кылыч. Сөз кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Сөздүн 
бул жерде болуусу зарыл, ансыз маани, ыр курулушу бузулуп калат. 

6. кулды. 
7. ойлонды. 
8. кулдо. Ушул сөз ушул эле мааниде төрт сап ыр жогоруда «кул-

ды» түрүндө жазылган. 
9. оёйын. 
10. соёйын. 

14690—14710 

1. мша. Сөздү «мыша» катары окуса да болот. 
2. бул. Сөз кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Болуу за-

рыл, антпесе саптагы муун жетишпей, ыргак бузулуп калат. 
3. өкүнин. 
4. машасы. Сөздүн уңгусун катчы үч сап жогоруда «мша» түрүндө 

жазган болчу. 
5. көб. 
6. өкөнин. 
7. дуб. 
8. сусушуб. 
9. тушотушоб. Катчы сөздү ката жазган. Уйкаштыкка, контекстке 

караганда керек сөз — түшүшүп. 
10. дурмет. 
11. кагышты. Катчынын катасы, туурасы — калышты. 

14720—14749 

1. экеүи. 
2. өкөси. 
3. олтуриб. 
4. айгай. Кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Болуусу за-

рыл, ансыз маани, ыргак, муун ченеми бузулат. 
5. бозолган. 

14750—14770 

1. буролды. 
2. урылду. 
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3. тутун. 
4. кыйкырык. Катчы ката жазган, туурасы — кыйкырып. 
5. кан. Сөз кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Болуусу 

зарыл, ансыз маанн так болбой, ыр сабынын белгилери бузулуп калат. 
6. то. Контекст боюнча талап кылынган сөз — туу. Катчынын жаз^-

ганы атайылап жазуу эмес эле сөздөгү үндүү тамганын үстүнө тиеше-
лүү белгини койбой кеткен ката болушу да мүмкүн. 

14771—14793 

1. урошуб. 
2. колтукдын. 
3. чоюлыб. 
4. жоюлыб. 
5. обилуб. 
6. туло. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтыла берет. 
7. кансыраб. Ушул ыр сабы менен кол жазманын 635-бети бүтөт. 

Бирок кийинки бетке 636-дегендин ордуна 637-делип номер коюлуп 
калган. Бир эле барактын эки бети, андай болуу мүмкүн эмес эле. 
Кыясы номерлеген адам жаңылып калган. Окуя үзүлбөйт, ыр саптары 
да ирээти менен берилген. 

8. кантыраб. Катчы сөздү ката жазган. Туурасы — тантырап. 
9. бүрө. 
10. бнреуи. 

14797—14823 

1. болчойгондор. Маани контекстке туура келбейт, талап кылынган 
сөз — булчуйгандар. Кыясы катчы ушул сөздү жазбай, сөздүн маанисин 
башкача түшүнүп калган. 

2. мурдына. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет. 
3. чологондор. Катчынын катасы, туурасы — чолойгондор. 
4. колагын. 
6. кылыч. Бул сөз кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. 

Сөздүн бул жерде болуусу зарыл, ансыз мазмун, ыр сабынын курулушу 
бузулуп калат. 

6. улошуб. Контекст талап кылган сөз — өлүшүп (Ы. А. көчүрмө-
сүндө — «өлүшүп»), катчы ушул сөздү жазганын, же ката кетиргенин 
так айтуу кыйын. 

7. солугандар. Маани контекстке туура келбейт, талап кылынган 
сөз — солойгондор. 

8. мойнона. 
9. куюлыб. 
10. койнона. 
11. шыңкыйгандар. Маани контекстке туура келбейт, катчы ката 

жазган, туурасы — шылкыйгандар. 
12. урошдо. Контексттеги талап кылынган сөз — урушту. Бул кат-
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чы шашып сөздөрдү чала жазганы, ошол эле шашкандыктан тамгалар-
га тиешелүү белгилерди так койбогондугу, анан айрыкча грамматика-
лык каталарды өтө көп кетиргендиги менен айырмаланат экен. Ошон 
үчүн кайсыл сөздү атайын максат — өзү тандаган ык менен жазганын, 
ал эми кайсыл учурда жөн эле ката кетиргенин айтуу кыйын. Анын 
үстүнө жазгандары көп учурларда формалык сырткы белгилери жактан 
талап кылынган сөздөн өтө эле алыс турушат. 

13. бирео. 
14. күркирейт. 

14824—14850 

1. капарышкан. 
2. шоркыраган. 
3. чалкайтыб. Катчы сөздү жаңылыш жазган. Андай маани кон-

текстке туура келбейт. Талап кылынган сөз — шалпайтып. 
4. сорууны. 
5. өлүкди. 
6. ойкаштырыб. 
7. күсүлерин. Контексттеги талап кылынган сөз — күрсүлөрүн. 

Кыясы катчы сөздү жазууда ката кетирген. 

14860—14879 

1. ойлашыб. 
2. өлөкдин. 
3. гириб. 
4. суйлешиб. Катчы С. С. бул түрдө жазганы «сүйлөшүп» маани-

синде окулган элё. Бул жерде ал маани контекстке туура келбейт. Та-
лап кылынган сөз «сойлошуп» (сөз Ы. А. көчүрмөсүндө «сойлошуп»). 
Бул катчы ушул маанини жазганы, же жазууда ката кетиргени бел-
гисиз. 

5. зоңкойтыб. Сөздөрдүн ушул түрдөгү жазылышын угулушуна ка-
рата жазылыш дешке да болор эле. Анткени ыр тутумунда обону ме-
нен оозеки айтылууда ушул мүнөздөгү сөздөр азыркы орфографиянын 
таламдарына ылайык жазылыш үлгүсүндө угулат деш кыйын, теске-
рисинче катчы сөздү «ойлошыб», «зоңкоюшыб» катарында кабыл алуу-
су мүмкүн болгон түрдө айтылышы, же угулушу толук ыктымал. Ошон 
үчүн мындан нары ушул түрдөгү жазылыштар угулушуна ылайык жа-
зылган сөздөр катары кабылданып, эгер маани бузулбай, даана били-
нип турган учурларда эскертүүсүз эле азыркы орфографиянын эреже-
лери боюнча туура жазылышында берилет. , 

6. кеткенде. Ушул ыр сабы менен башталган 639- (554-) беттеги 
тексттердин үстү жагындагы барактын ачык жерине «1922-жыл 7-(бал-
<ким башка датадыр, так окулбайт) ноябрда Бозбаштык ажынын үйүн-
дө (...) жаздым» — делген жазуу бар. Жогорудагыдай эле катчынын 
аты-жөнү окулбайт. 
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14880—14910 

1. өкөндү. Сөздөн маани чыкпайт, кыясы катчы ката жазган. Кон-
текст боюнча туура келе турган сөз. Ы. А. көчүрмесүндөгү «өткөндө». 

2. өлөктө. 
3. өткөндү. Кыясы атайын жазуу эмес, катчыдан ката кеткен өндө-

нөт, талап кылынган сөз — өткөндө. Сөздүн ал формасын катчы жогор-
ку ыр саптарында «өткөндө» түрүндө эле жазган болчу. 

4. өлөкөп. Катчыдан ката кеткен, керектүү сөз — өлүктүн. 
5. өлөктүн. «Өлүктүн» — деген сөз мурдагы ыр сабынын аягында-

гы сөз болуу керек эле. Жазып үлгүрө албай, катчы чаташтырып, ката 
кетирген. Бул жердеги талап кылынган сөз Ы. А. көчүрмөсүндөгү 
ушул жерде турган — «көлүктүн». 

6. батды. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн эле. Бирок бул жерде 
уйкаштыктын таламына карэганда манасчы айткан үлгү Ы. А. көчүр-
мөсүндөгү көрсөтүлгөн — «кетти». Анткени жеке эле ушул жер эмес, 
«күүгүм кирди, күн кетти» — делген түрдөгү ыр сабы салттык турук-
туу ыр сабынын бири катары башка жерлерде да кенен жолугат. 

Ушул факты катчылар манасчынын оозунан чыккан сөздөрдү ошол 
үлгүдө жазуу менен эле чектелбей, кээде уккандарын өз алдыларынча 
«редакциялап», ката айтылып калды дегендерин «оңдоп» жазышканын 
көрсөтөт. Бул катчы манасчы айткан «күн кетти» деген сөздү туура 
эмес айтылып калды деп эсептеп, «күн батты» деп «оңдоп» жазган. 
Ушундай мамиленин кесепетинен эң көп сөздөр, айрыкча катчы маа-
нисин жакшы биле албаган терминдер оңдоймун деген аракеттин на-
тыйжасында бузулуп жазылган болуусу мүмкүн. 

7. көдөң. Манас менен жекеде кармашып жаткан Догон эле. Ы. А. 
көчүрмөсүндө да «көөдөк» делген. Балким манасчы өзү жаңылып алы-
шы ыктымал. Текстке «Догон» катары берилди. 

8. экеөнин. 

14920—14931 

1. көришбей. Маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү үлгү 
Ы. А. көчүрмөсүндөгү — көрүнбөй. 

2. токтосон. 
3. намнахорман. Ы. А. көчүрмөсүндө — «сабнамарман». 
4. астымдагы. Контекст боюнча туурасы — астындагы. 

14936—14960 

1. белбооынан. 
2. беб. Катчыдан ката кеткен, туурасы — бет. 
3. борысты. Катчыдан ката кеткен, туурасы — барыптыр. 
4. бузолган. 
5. локойыб. 
6. төштике. 
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7. тунаб. 
8. атды. Катчы ката жазган. Контекст боюнча Ы. А. көчүрмөсүн-

дөгү — «иттн» деген маани туура келет. 
9. төштүк. Ушул эле адам атын катчы төрт сап ыр жогоруда 

«төштик» (төштике) түрүндө жазган болчу. 

14969—14989 

1. гималай. 
2. даннын. 
3. боенча. 
4. остун. Контексттеги маани — үстүн. Катчы ушул сөздү жазга-

нын, же ката жазып алганын кесе айтуу кыйын. 
5. көлүкдин. Жазылууну «көлүктүн» катары да окууга болот. Би-

рок контекстке тагыраак туура келери — күлүктүн. 
6. лаатманат дебайкырыб. Ы. А. көчүрмөсүндө — «лаанаттап 

акырыи». 
7. лайламалаху. Ы. А. көчүрмөсүндө — «ылайламалуу». Жогоруда-

гы эки сөз катчыларда эки башка. Манасчы кайсыл түрдө айтканын 
так белгилөө мүмкүн эмес. Текстке кол жазмадагы үлгү берилди. Би-
рок айтуучуга таандык үлгүгө Ы. А. көчүрмөсүндөгү жазылыштар жа-
кыныраак болушу да мүмкүн. Анткени ал сөздөрду көчүрмөдө Ы. А. 
өз колу менен оңдоп тактаган. 

14990—15012 

1. көлүкден миңген колатыб. Ыр сабынын мааниси белгисиз. Ы. А. 
көчүрмөсүндө мурдагы сап да, бул сап да такыр эле жок. Жалпы кон-
текстке караганда бул жердеги ыр сабы «күлүктү минген чуратып» бо-
лушу мүмкүн. Катчы жазган ыр сабын «Күлүктөн минген кулатып» — 
деп окуса болор эле. Бирок, андай маани мазмунга туура келбейт, Ка-
йып даң аттан кулабай эле урушка киргени кийинки саптарда даана 
айтылган. Жогорку сапта Манас атын бура тартып, бучкакка камчы 
салганы айтылгандан кийин өзү учунан кармап турган найзаны жулуп 
алуу процессин сүрбттөгөн көрүнүш «күлүктү минген чуратып» — делген 
маңызда берилиши мүмкүн. Балким бул жерде жазылбай калган баш-
ка ыр сабы, же саптар болуусу мүмкүн экендикти да жокко чыгарууга 
болбойт. 

Башка болжол жок болгондуктан текстке катчы жазган ыр сабы-
нын контекстке карата оңдолгон үлгүсү берилди. 

2. күркиреген. 
3. урошта. 
4. жанча. Катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча талап кылынган 

сөз Ы. А. көчүрмөсүндөгү — жанчса. 
5. индистиги. 
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15013—15038 

1. күлдурдин. 
2. күлдүргүүчө. 
3. абдолда. 
4. көтөрүшиб. 
5. жал. Сөз кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Кол жаз-

манын катчысы жазбай калтырып кешен. Сөздүн бул жерде болуусу 
зарыл, ансыз мазмун, ыр сабынын курулушу бузулат. 

6. өлгөнин. 
7. суралга. Ы. А. көчүрмөсүндө — суралык. 
8. аман. Катчынын катасы, жазбай таштап кеткен. 

15039—15069 

1. акырып. Ушул ыр сабынан кийин жазылбай калып калган эки 
сап ыр бар, аларга катчы бош орун калтырган. Бул жерде жазылбай 
калган ал эки сап ыр Ы. А. көчүрмөсүнөн алынып толукталды. 

2. сууну. Ы. А. көчүрмөсүндө — «сона». 
3. күргүндешиб. Сөздүн мааниси анча так эмес. Ы. А. көчүрмөсүн-

дө күргүндөшүп». Балким «күргүштөшүп» дегенди туюнтар. Ошондой 
эле «күргүн дешип» түрүндө айтылып, «күргүн» калмак сөзү болушу 
да ыктымал. 

4. өлиги. 
5. усту устуно. 
6. кырган. Катчы ката жазган. Контекст боюнча туурасы — кы-

рылган. 

15070—15089 

1. көбчүлик. 
2. орош. 
3. койыб. Жазылышты кеткен ката деш жөндүү. Талап кылынган 

сөз — куюп, катчынын жазганын «коюп» деп окуса болот. 
4. юз. 
5. өлугине. 
6. калбайелем. Катчыдан ката кеткен, туурасы — калбайт белем. 

15090—15119 

1. танынан. Ы. А. көчүрмөсүндө — «тенынан». 
2. калган экен караса. Ыр сабы 643-беттин аягына, ошондой эле 

644-беттин башына да жазылып кайталанып калган. Кайталануунун 
зарылдыгы жок эле. Катчыдан кеткен каталык. Текстке бирөө эле бе-
рилди. 

3. урышдан. 
4. коло. Атайын жазуу эмес эле ката кеткен болушу (сөз аягын-
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дагы «у» тамгасына катчы шашкандыктан тиешелүү белги коюлбай 
калышы) да мүмкүн. 

5. баскан. Катчы ката кетирген. Сөз контекстке караганда «баш-
тап» болушу мүмкүн. Ы. А. көчүрмесүндө — «баша». Бул маани да 
контекстке каршы келбейт. Текстке кол жазмадагы жазылганга сырткы 
формалык белгилери жакыныраак турган «баштап» берилди. 

6- УРУРУШ- Катчыдан кеткен каталык, туурасы —уруш. 
7. бүгөн. 
8. осончолык. Катчы «ш» тамгасынын үстүнө тиешелүү белгисин 

койбой жазып ката кетиши да мүмкүн. Мындай учурлар бул катчыда 
өтө эле кеп кезигет. 

9. үрбү зор. Контекст боюнча Ы. А. кечүрмөсүндегү «Дүбүркан» 
делиш туура. Анткени сез калмак колу жөнүнде бара жатат. Кыясы 
кол жазманын катчысы жаңылыш угуп, же туура эмес жазып алган 
өңдөнөт. 

15120—15147 

1. кабшытымда дер эле. Ыр сабынын мааниси анча так эмес. 
Ушул саптан мурда турган, мазмуну буга тике байланышкан сап жа-
зылбай түшүп калган өңдөнөт. Ыр саптары эки катчыда бирдей. Буга 
караганда кемчилик манасчынын өзүнөн кетиши да ыктымал. Не бол-
гон күндө да ушул ыр сабынан мурда эң болбогондо эле бир белгилүү 
эл, же жер аталып (мисалы: каканчындын көп эли же ж. б. сыяктуу), 
анан ошол эл (же жер) капшытымда делген маңыз келүүсү жөн-
дүү эле. 

2. өлгенден. 
3. тирүси. 
4. өбөкдөшиб. 
5. журишти. 
6. моңая. 
7. чыйрашыб. Чыйралышып — кайрат кылып маанисинде. Ыр ту-

тумунда жана жогорку ыр сабындагы «ыйлашып» делген сөзгө уйкаш-
тыруу үчүн манасчы эле өзү сөздүн формасын өзгөртүп айткан. 

8. монда. 
9. муны. Сөздү «муну» — деп окуу жөндүү эле. Бирок контекстке 

андай маани туура келбейт. Талап кылынган сөз — мына. Балким кат-
чы ушул сөздү эле «муны» түрүндө жазышы да мүмкүн. 

10. кыжылдан. Катчыдан ката кеткен, туурасы — кыжылдаган. 
11. кыйла. Катчынын катасы, контекст боюнча талап кылынган 

сөз — кылар. 
12. этек. Катчыдан ката кеткен. Талап кылынган сөз — ээк. 
13. моштым. 

15148—15170 

1. кеп. Сез кол жазмада жок, бирок Ы. А. көчүрмесүндө бар. Сөз-
дүн бул жерде болуусу зарыл. Ансыз ыр сабындагы маани белгисиз 
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болуп, ыргак да бузулуп калат. Сөздү кол жазманын катчысы жазбай 
таштап кеткен. 

2. кодайым. Балким атайын жазылыш эмес эле, ката кеткен болу-
шу (сөздөгү «о» тамгасынын үстүнө аны «у» катары окууга мүмкүндүк 
берүүчү белги коюлбай калып) да мүмкүн. Анткени катчы шыдыр ай-
тылган тексттерди үлгүрүп жаза албагандыктан көп учурларда там-
галарга таандык тийиштүү белгилерди өз ордуна койбойт. 

3. өлөк. 
4. түрөк. 
5. жман. Жазылышты «жымап» түрүндө окууга да болот. 
6. болбойбо. 
7. тубубыз. 
8. урошбасак. 

15180—15190 

1. тусында. Атайын жазуу эмес, ката кеткен болуу да мүмкүн. 
Контекст боюнча сөздүн мааниси — тушунда. 

2. тушында. Катчы эки сап ыр жогоруда ошол эле маанидеги сөз-
дү «тусында» түрүндө жазган эле. 

3. байгордан. 
4. биз. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 

биздин. 
5. түрүк. 
6. маңгулмын. 
7. бөлиниб. Ушул эле маанидеги сөз беш сап ыр жогоруда «боли-

ниб» түрүндө жазылган. 

15198—15219 

1. жети. Мындай маани контекстке тура келбейт, катчы сөздү ка-
та жазган. Талап кылынган сөз Ы. А. көчүрмөсүндөгү — «чети». 

2. канжут. Топоним Кенжут, Күнжүт делип аралаш айтыла берет. 
Көбүрөөк колдонулганы кыргыз тилинин өзгөчөлүгүнө ылайыкташты-
рылган «Күнжүт» түрүндөгү үлгү. Бирок манасчы «Кенжут» түрүндө 
айтышы да мүмкүн. Манасчы айткан үлгү белгисиз болгондуктан 
тексттердеги көбүрөөк учураган эки үлгү — Күнжүт жана Кенжут кай-
сынысы жазылса ошол түрүндө кетирилди. Анткени манасчы өзү да 
дайым эле бир түрдө айтпашы да ыктымал. 

3. чыгарганга. Катчы ката жазган, туурасы — чыгарган го. 
4. моет. Ы. А. көчүрмөсүндө — «мүйүт». Контекст боюнча талап кы-

лынган сөз — мухит. Балким манасчы өзү бул сөздү мүйүт, мөйүт түр-
лөрүндө айтышы да мүмкүн. Сөздүн мааниси тагыраак билинип турсун 
үчүн текстке «мухит» түрүндө берилди. 

5. көлөндө. 
6. өлибтүр. 
7. көрибтүр. 
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15220—15245 

1. бары. Талап кылынган маани — баарын. Кыясы катчы сөздү 
кыскартып чала жазган. 

2. чогулоб. 
3. жолдошы. 
4. башына. Бул сөз жогорку сапта бар. Контекст боюнча бул жер-

де туура келүүчү сөз — кашына. Кыясы катчы жаңылып, мурдагы сөз-
дү кайталап жазып алган өңдөнөт. 

15249—15269 

1. колтугынан. 
2. жолдоб. Маани контекстке туура келбейт, талап кылынган 

сөз — жөлөп. 
3. көчиб. Сөздү «көчүп» деп окуса болор эле, андай маани контекст-

ке туура келбейт, талап кылынган сөз — күчөп. Кыясы атайылап жа-
зуу эмес, ката кеткен өңдөнөт. 

4. болиб. Жазылууну «болуп», же «бөлүп» деп окуса болор эле. 
Талап кылынган сөз — бөлөп. Балким катчынын ушул эле сөздү жаз-
ганы ушундай болуп түшкөндүр. Чынында ката жазылган сөз деш оң 
болор эле. 

5. жуткурыб. 
6. окшутыб. 
7. тозгу. Ы. А. көчүрмөсүндө — «кусучу». 
8. сүекке. 
9. тинтир. 
10. түрткиле. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган. Туура-

сы — түрткүлөшүп. 
11. бутет. 
12. мөңкөген. 

15270—15299 

1. кустурыб. 
2. буздурыб. 
3. бүкөнче. 
4. кошо. Контекстке мындай маани туура келбейт, туурасы — кош. 
5. тобтошоб. 
6. жоктошыб. 
7. көмиб. 
8. өлөкти. Ушул эле маанидеги сөздү катчы мурда «өлөктө» 

(к. 14882-сап ыр) —түрүндө жазган эле. 
9. өлөктү. Ушул эле маанидеги сөздү катчы сегиз сап ыр жогору-

да «өлөкти», андан мурда «өлөктө» (14882-сап) түрүндө жазган эле. 

15300—15324 
1. аодора. 
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2. өңөриб. 
3. кошон. 
4. жонолиб. 
5. көер (көйэр). 
6. өнгөреб. 
7. мысылмандын. Сөздү катчы мслмандын түрүндө жазган. Ал жа-

зылышты мысылмандын катары окуп, «мусулмандын» деп кабыл 
алууга болот. 

8. оюшоб. 

15325—15349 

1. көрер. 
2. болдо. Ушул эле маанидеги сөз жогорку сапта — болды түрүндө 

жазылган. 
3. тыйылычуу. 
4. корадык. Маани контекстке туура келбейт, керектүү сөз — та-

радык. 
5. тушошоб. 

15350—15376 

1. сусушиб. Ушул эле маанидеги сөздү катчы мурда «сусушуб» 
(к. 14702-сап ыр) түрүндө жазган болчу. 

2. өлген жери. Маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмө-
сүндө — өлүгүн жыяр. Ушул маани туура. 

3. көлүгө. Талап кылынган сөз — көлүгү. Катчынын жазганы мак-
саттуу жазылыш эмес, ката кеткен болушу да мүмкүн. 

4. эсде. Ушул мааииде айтылышы да мүмкүн эле. Бирок уйкаш-
тыкка караганда жана маани тагыраак ачылсын үчүн «эр» делгени 
туура. Ал үлгү Ы. А. көчүрмөсүндө берилген. 

5. урыша. 
6. уруша. Үч сап ыр жогоруда сөздүн ушул эле мааниси — «уры-

ша» түрүндө жазылган. 
7. дөңкөрүшөб. 
8. беттелип. Кыясы катчыдан ката кеткен. Контекст боюнча талап 

кылынган сөз — бет алып. Бул сөз Ы. А. көчүрмөсүндө бар. 

15377—15402 

1. жужурбей. Катчы сөздү ката жазган, туурасы — жүрбөй. Ушул 
ыр сабынан кийин «Аламын дей кыйтайды» деген сап жазылып, бирок 
сызылып салынган. Саптагы айтылган ой башка саптар менен эч бай-
ланышы жок, демек ашыкча жазылып кеткен. Кыясы андан кийин кел-
ген «Аламандап кытайды» деген сапты эле катчы биринчи сөзүн жа-
ңылыш жазган өңдөнөт да бүт сапты сызып салып, туурасын кайра 
жазган. 
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2. көйреңирек. 
3. бододон. 
4. огына. 
5. тонын. 

15403—15429 

1. мысылманга. Сөздү катчынын чийгени — «мслманга». 
2. эке. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган, туурасы — 

экен. 
3. анасы. 
4. асыроома. Кыясы катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган 

өңдөнөт. «Маймын тоосу» эиостогу көп эскерилген белгилүү топоним-
дердин биринен. Ы. А. көчүрмөсүндө — «асыроо маймын». 

5. тосына. 
6. суны. Сөз суу жөнүндө эмес. Кыясы катчы адатынча сөздү кыс-

картып чала жазган өңдөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «Сураны». 
7. экен. Сөз кол жазмада жок. Катчы жазбай таштап кеткен өң-

дөнөт. Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Сөздүн ушул жерде болуусу зарыл, 
ансыз мазмун, ыр курулушу бузулуп калат. 

8. түрүкке. 
9. түшти. 
10. бүрөкке. 

15430—15451 

1. жоголдо. Атайылап жазуу эмес эле, сөздөгү акыркы «о» тамга-
сынын «у» катары окулуучу тиешелүү белгисин койбой кеткен ката 
болушу да ыктымал. Талап кылынган сөз — жоголду. 

2. сунерсиң. Кыясы сөз кыскартылып чала да жана ката да жа-
зылган. Контекст боюнча талап кылынган сөз — сүйүнөрсүң. 

3. онолдо. 
4. жөнөлдө. 
5. элуу. Сөздүн мындай жазылышы буга чейин дайым «элүү» — 

деп окулуп келген. Бул жерде андай маани контекстке туура келбейт. 
Талап кылынган сөз—эли , же айыл. Ы. А. көчүрмөсүндө — «айыл». 
Ушул маани контекстке тагыраак жооп берет. 

6. бас. Эки катчыда тең ушул түрдө. Сөздүн, ошого байланыштуу 
бүт ыр сабынын мааниси анча так эмес. Балким бул жерде бас — ой, 
талаа маанисинде эле болушу мүмкүн. Андай маани жалпы контекстке 
каршы келбейт. Жалпы эле ушул ыр сабынан кийин бир сап ыр жазыл-
бай түшүп калуусу да ыктымал. Айтылган ой даана болуш үчүн да 
жана ыр саптарындагы уйкаштыктын таламынан алып караганда да 
«Алганыбыз аз — деди» делген ыр сабы болуу жөндүү эле. 

7. тодан. 
8. көринсе. 
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15459—15481 

1. кууаң. 
2. качышыб. Бул сөз жогорку сапта бар. Анын үстүнө жалпы кон-

тексттеги мааниге туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «шашышып». 
Ушул маани туура. 

3. ормондорго. Ы. А. көчүрмөсүндө — «токойлорго». Манасчы өзү 
айткан үлгү кайсынысы экенин так айтуу кыйын. «Ормон» дегенди, 
ошондой эле «токой» да тексттердин башка жерлеринде көп эле кезигет. 
Ы. А. көчүрмөсүндөгү «ормон» делген сөздү көчүрмөчү «токой» деп 
которуп коюусу мүмкүн экендигин эске ала текстке кол жазмадагы 
үлгү берилди. 

4. кутулдан нчы жан. Катчыдан ката кеткен. Ы. А. көчүрмөсүн-
дө — «Кужулдаган канча жан». Ушул үлгү жалпы контекстке туура 
келет. 

5. жоголдык. 
6. жоболоңды. 
7. үркүн. Маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — 

«өргүтүп». Ушул маани туура. 
8. оён. Талап кылынган сөз — үйүн. Сырткы белгилери жактан өтө 

эле алыс турганына караганда бул сөздү катчы ката жазган болуусу 
да мүмкүн. 

15486—15509 

1. азматдын. Кыясы катчы же ката жазган, же адатынча сөздү 
кыскартып, чала жазган. Адатта жеке эле бул катчы эмес, катчылар-
дын баары тең эле тексттерде өтө көп жолуккан бул сөздү «азамат» 
түрүндө туура жазышат. 

2. уй. Контекстте талап кылынган маани — үй. 
3. иесиз. 
4. калды. Сөз кол жазмада жок, катчы жазбай калтырып кеткен 

окшойт. Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Бул жерде мындай сөздүн болуусу 
зарыл, ансыз мазмун да, ыр сабынын белгилери да бузулат. 

5. курудо. 
6. ташта уй убын. Ыр сабынан маани чыкпай калган. Ы. А. көчүр-

мөсүндө — «Таштап атып өрүшүн». Бул маани контекстке толук туура 
келет. 

7. талкалаб. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок контекстке1 

«талап» тагыраак жооп берет. 
8. убин. 
9. үйүнү. Маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө 

«үйүнө». Бул маани да саптын маанисин так ачып бере албайт. Маз-
мунга жана уйкаштыкка (боюна) караганда бул жердеги сөз — «оюна» 
делиши туура. 

10. озындун. 
11. боюно. 
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15510—15538 

1. саңыр. Катчы сөздү аягына чыгарбай кыскартып жазган, туу-
расы — саңыроо. 

2. салыбтыр. Ушул ыр сабынан кийин жазылбай калган ыр сап-
тары бары байкалат — бул сап менен кийинки сап байланышпай, ой 
үзүлүп калган. Ы. А. көчүрмөсүндө кол жазманын ушул жеринде жа-
зылбай калган эки сап ыр бар. Алар үзүлүп калууну толуктайт. Саптар 
текстке киргизилди. 

3. астануну. 
4. елбеген. Ушул ыр сабынан кийин Ы. А. көчүрмөсүндө кол жаз-

мада жазылбаган эки сап ыр бар. Алар бул саптагы ойдун аягына чы-
гара айтылышып камсыз кылат. Ансыз ой аягына чыкпай, сүйлөм бүт-
пөй калган. Ал саптар негизги текстке киргизилди. 

5. кыз. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган. Туурасы — 
кыздан. 

6. кү киреген. Катчы сөздөрдү кыскартып жазса керек. Ы. А. кө-
чүрмөсүндө бул сөздөр — «көңкү кирген». 

15539—15577 
1. дегенде. Ката кеткен, туурасы—деген. 
2. жасоны. 
3. барган. Кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Болуусу 

зарыл, ансыз мазмун, ыр белгилери бузулат. 
4. адашкан. Маани контекстке туура келбейт, туура келүүчү сөз — 

атышкан. 
5. колдой. Ушул ыр сабы менен кол жазманын 653- (578-) бети бү-

төт. Кийинки бет 654. Катчы адаттагыдай эле 663-беттин аягына текст-
терден кийин 654-беттеги биринчи сап ыр кайсыл сөз менен баштала-
рын (абасы Бакай) жазып көрсөткөн. Бирок 654-беттеги жазылган 
тексттердеги биринчи сөз «абасы Бакай» — деген менен башталбайт, 
«куурайдан» — деген сөз менен башталат. Мунун себеби кол жазмада 
он эки сап ыр жазылбай калып калыптыр. Алар Ы. А. көчүрмөсүндө 
бар. Ошондон алынып тексттер ордуна келтирилди. Ансыз чыгармада-
гы окуялар үзүлүп, мазмун түшүнүксүз болуп калат. 

6. буулган. Ы. А. көчүрмөсүндө «бурулган». Эки вариант тең кон-
текстке каршы келбейт, бирок «буулган» тагыраак мааниге ээ. 

7. колундуу. Кыясы атайылап жазуу эмес эле ката кеткен өңдө-
нөт. Сөздүн туурасы — колунда. 

8. үркүндин. 
9. соңында. 
10. көбөңгө. Сөздүн мааниси белгисиз. Ы. А. кечүрмөсүндө «көбү 

жонго». Бул маани контекстке туура келет. 

15578—15603 
1. үркүндин. 
2. тушуб. Катчылар Ы. А., С. С., башка катчылардын көбү да «тү-

626. 

www.bizdin.kg



шүп» деген маанийи «тушиб» түрүидө жазышуучу эле. Бул катчы алар-
дан башка үлгүдө берет. Мындай көрүнүш табихый нерсе. Анткени 
жалпы кабыл алынган эреже жок кезде ар бир адам сөздөрдү өз тү-
шүнүгү, кабыл алуусу боюнча жазганы, ошонун натыйжасында бир эле 
түшунүктү чийүүнун көптөгөн айырмалуу үлгүлөрү пайда болгону өзү-
нөн өзү түшүнүктүү. Ал эле эмес бир катчы өзү да бир сөздү түрдүү 
үлгүдө жазуусу да жөндүү иш. Анткени дайым кармана турган турук-
туу эреже, үлгү болбогондон кийин бир жолу жазганын эстен чыгарып 
жиберип, экинчи жолу башкача жазуусу толук боло турган көрүнүш, 
Ушуга байланыштуу бир маанинин түрдүүчө жазылып калган үлгүлөрү 
бир катчы жазган тексттин көлөмүндө, б. а. ар бир катчыныкы өзүнчө 
берилди. Эки катчы жазган сөздөрдөгү айырмаларды атайылап бел-
гилеп көрсөтүүнүн зарылдыгы жок деп эсептедик. Анткени ал учурда 
эскертилүүчү сөздөрдүн саны эбегейсиз көбөйүп кетер эле. 

3. жолдошо. Ушул маанидеги сөздү бул катчы мурда «жолдошы» 
түрүндө жазган эле (к. 15245-сап ыр) . Азыркы жазылыш атайын ык 
эмес, ката кетиргендик болушу да ыктымал. Анткени сөздөгү эң акыр-
кы. «о» тамгасынын үстүнө белги коюлса эле ал «у» болуп, сөз «жол-
дошу» делип окулуп калмак. Белгилерди катчы көбүнчө койбойт (ал 
абал тажрыйбасыз катчы шыр айтылган сөздөрдү үлгүрүп жаза албай 
шашкандык менен түшүндүрүлүүчү нерсе. Катчы көп учурларда сөздү 
аягына чыгара жазбай кыскартып кетүү да ушуга байланышкан). 
Эскерүүгө кирген сөздөрдүн санын ыксыз көбөйтпөс үчүн мындан нары 
ушул мүнөздөгү жазылуулар — мааниси ачык билинип туруп, аяккы 
тамгага тиешелүү белги коюлбаган үчүн гана формасы анча-мынча 
өзгөрүп калган сөздөр башка зарылчылык болбосо атайылап көрсөтү-
лүп олтурбай эле туура үлгүдө берилет. 

4. өнгеси. 
5. ок. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок Ы. А. көчүрмөсүн-

дө — «төп». Ушул маани контекстке тагыраак туура келет, 
6. сумбатын. 
7. жобына. Сөз кыскарып, аягына чыкпай калса керек, контекстте 

талап кылынган сөз — жообунан. 
8. устуне. 
9. ошонун. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок анда Ьф са-

бындагы ой так бүтүп, стиль жактан сөздөр туура курулуу үчүн «Таа-
май аткан огунан» деген мазмундагы ыр сабы болуусу жөндүү эле. 
Андай ыр сабы эки катчыда тен жок, башка саптар да экөөндө бирдей. 
Демек ойду аягына чыгарган башка маалымат жок болгон соң сүйлөм 
ушул ыр сабынын өзүндө бүтүшү зарыл. Андай үлгү Ы. А. көчүрмө-
сүндөгү ушул «ошонун» деген сөздүн «ушундан» түрүндө берилишин-
де бар. 

15604—15660 

1. коркоб. 
2. болдоң. 
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3. көрө. Маани контекстке туура келбейт, Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«куру». Кыясы кол жазманын катчысы ушуну жазам деп ката кетирген 
окшойт. 

4. экчеминиб. Катчы ката жазган. Ы. А. көчүрмөсүндө — эрдемси-
нип. Ошол маани контекстке туура келет. 

5. өтөб. 
6. кызым. Катчы ката кетирген, туурасы — кызы. 
7. жолуу. Ы. А. көчүрмөсүндө — жолоп. Ал маани контекстке туу-

ра келет. 
8. дүкен. Маани белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө — доңуз. Ушул түр-

дө айтылуу мүмкүн. 
9. бузду. Ы. А. көчүрмөсүндө — бууду. Ушул маани контекстке туу-

ра келет. 
10. куны. 
11. капыр. Сөз кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Болуу-

су зарыл, ансыз ыр сабындагы ыргак бузулуп, сөздөр ырга окшобой 
калат. 

12. жоноб. 

15670—15693 

1. кыркыраб. Сөз жогорку ыр сабында бар. Кайталануунун зарыл-
дыгы жок. Ы. А. көчүрмөсүндө — зыркырап. Ошол маани туура. 

2. жасосо. 
3. калды. Ушул ыр сабынан кийин Ы. А. көчүрмөсүндө кол жаз-

мада жок эки сап ыр бар. Алар тексттен экени күмөнсүз. Саптар орду-
на киргизилди. 

4. нөкери. 
5. көчке. 
6. ойреткен. 
7. болушкан. Маани контекстке туура келбейт, Ы. А. көчүрмөсүн-

дө — бурулткан. Бул маани контекстке ылайык. 

15700—15724 

1. колонда. 
2. жолунун. Маани контекстке туура келбейт, кыясы жазууда ка-

та кеткен. Ы. А. көчүрмөсүндө — жолунан. Бул маани талапка каршы 
келбейт. 

3. жай. Туурасы — жаа. 
4. төшкен. 
5. кугандай. Катчыдан ката кеткен, туурасы — «кургандай». 
6. каош. Сөз «коош» делип окулушу мүмкүн. Андай маани кон-

текстке каршы келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — комузу. Маани бул түр-
дө да айтылышы мүмкүн. 

7. калам. 
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15725—15749 

1. асыл. Бул түрдө айтылышы да мүмкүн. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«жакут». Текстке ушул маанн кетирилди. Анткени жаны катчы «жакут» 
деген сөздүн маанисин ачык биле албагандыктан өзүнчө которуп жа-
зып коюшу да мүмкүн. 

2. арсландай болгон жан экен. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн 
эле. Бирок ушул ыр сабы Ы. А. көчүрмөсүндө — «Арстандай кандай 
жан». Бул үлгү түзүлүш жактан Сагымбай манасчынын стилине жа-
кын, анын үстүнө башка ыр саптары менен уйкаштыгы так келет (акак-
тан, кандай жан, нурланган ж. б.) кол жазманын катчысы жазганүлгү 
уйкаштыкка такыр кирбей калган. 

3. колак. 
4. зумырат. 
5. куюлгат. Катчыдан ката кеткен, туурасы — куюлат. 
6. жумарланыб. Катчыдан ката кеткен, туурасы — жубарланып. 
7. бурылат. Сөздү «бурулат» деп окуса болот. Талап кылынган маа-

ни — буралат. 
8. карамаган. Туурасы — кармаган. 
9. каңкороң. 

15750—15779 

1. ойлоныб. 
2. аоз. 
3. ыткени. Катчынын катасы, туура келүүчү сөз — өткөнү. 
4. жүгин. 
5. сонындын. 
6. тоде. Контекстке караганда сөз «төөдө» дегенди туюнтат. «Төө» 

деген сөздү катчы эки сап ыр жогоруда «туе» түрүндө жазган эле. 
7. келем. Контекст боюнча сөздүн мааниси — келем. 
8. кыбат. «Кыйбат» катары кабыл алууга да болот. Сөз оозеки 

сүйлөөдө «кыйбат» түрүндө да айтылышы мүмкүн. 
9. төө. Ушул эле маанидеги сөздөрдү катчы жогоруда «туе» 

(15768-сап ыр), то (тоде) (к. 15770-сап ыр) түрүндө жазган эле. 

15780—15806 

1. иери. 
2. мууны. 
3. жормолоб. 
4. сен. Кол жазмада бул сөз жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Сөздүн 

болуусу зарыл, ансыз мазмун, ыр белгилер бузулуп калат. 

15807—15832 

1. кимсиң. Ушул ыр сабынан кийинки эки сап ыр кол жазмада 
жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Жалпы мазмунга, ыр саптарынын уй-
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каштыгынын таламына караганда ал саптардын бул жерде бар экен-
дигинде күмөн жок. Кол жазманын катчысы жазбай ташгап кеткен. 
Калтырып кетүүнүн себеби үлгүрбөй калуу болсо керек. Ыр саптары 
ордуна киргизилди. 

2. тону. Катчы сөздү чала жазган, туурасы — тоонун. 
3. боридей. 
4. жөнин. 
5. тубум. 
6. айткан. Катчы ката жазган, туурасы — айткын. 
7. озоңдо. Атайылап жазуу эмес, ката кеткен болушу да мүмкүн. 

Анткени талап кылынган маани «өзүңдү» дегенден сырткы белгилери 
өтө эле алыс. 

8. сөзиңди. 
9. касиетдуу. 

15833—15861 

1. туурасыз. Сөз ката жазылган, туурасы — турабы. 
2. көкөн. Ы. А. көчүрмөсүндө — «Көкүн». Ушул үлгү берилди. 
3. озобизден. Сырткы белгилери боюнча сөздү «өзүбүздөн» деп окуу 

жөндүү эле. Бирок контекст талап кылган маани — өзүбүздүн. Балким 
ката жазылгандыр. 

4. агамдын. Катчы ката жазган, туурасы — атамдын. 
5. атымыш. Ката кетип калган, туурасы — алтымыш. 
6. ачсам. Ката жазылган. Туурасы — айтсам. 
7. Мал жа бир үйин тигиб. Саптагы маани белгисиз. Ы. А. көчүр-

мөсүндө — «Мал жая бер, үй тигип». Бул үлгүдө да айтылган маани 
жалпы контекстке туура келбейт. Ыр сабынын талап кылынган үлгү-
сү — Малын жайып, үй тигип. 

8. өлтирди. 
9. манасың. Туурасы — Манассың. 
10. болбоём. Туурасы — болбойм. 
11. колоңо. 

15862—15880 

1. журичуу. 
2. тирүүликден. 
3. журбей. 
4. гүнү. 
5. батырдан. Талап кылынган сөз — баатырдын. Катчынын жазга-

ны атайын ыгы болушу да, ошондой эле ката кетирген болушу да 
мүмкүн. 

6. кыздын. Талап кылынган үлгү — кыздан. Жогоркудай эле ата-
йын ык болушу, ошондой эле ката кетиши мүмкүн. 

7. ужутуңды. Ы. А. көчүрмөсүндө — олутуңду. Бул маани кон-
текстке тагыраак туура келет. 
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15887—15909 

1. өлтүрайын. 
2. деб. Ушул ыр еабы экн жолу жазылган. Саптын экинчи жазы-

лышында «өлтүрөйүн» — деген сөз «өлтүрейин» делип жазылган. За-
рылчылыгы жок болгондуктан кайталанып жазылган эки саптын экин-
чиси алынып салынды. Ушул ыр сабынан кийин 660- (583-) беттин 
аягындагы ачыкка 1922 инчи жыл 9-ноябрда Ажы району Бозбаштык 
ажынын үйүндө шол элде Тешик мектебинде мугалим болуп турган 
Пишпек уеэ (катчынын аты, же атасынын аты мурдакылардай эле 
окулбайт) жаздым» — делген жазуу бар. 

3. суюниб. 
4. усту. 
5. угыңыз. 
6. намысбы. Ы. А. көчүрмөсүндө — насиби. Контекстке ушул маа-

ни жакыныраак. 
7. жүкбиз. Маани белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө — жүрбүз. Бул 

маани контекстке каршы келбейт. 
8. каламаңыз. 

15910—15939 

1. олом. 
2. очоштуң. Катчы тамгаларга тиешелүү белгилерди көбүнчө 

койбой кетет. Мисалы: ушул, «очоштуң» делген сөздү ал чынында 
«очостуң» катары жазган. 

3. олбойбу. 
4. өкүматтын. Сөз манасчы тарабынан ушул түрдө айтылышы да 

мүмкүн. 
5. өлтөргөн. Бир сап жогоруда ушул эле сөздү катчы «өлтирген» 

түрүндө жазган эле. Катчынын тамгаларга таандык белгилерди так 
койбогондугунун натыйжасыида туура эмес, же бурулуп жазылуулар-
дын даана далилинин бири ушул. Эгер «өлтүргөн» делип жазылган 
сөз жанында турбаганда катчынын ошол эле сөздү ортодогу «е» там-
гасынын үстүнө аны «ү» катары окууга боло турган белгисин койбой 
жазганы «өлтөргөн» делип атайылап жазгандык катары кабыл алынат 
эле. Эгер ал жазууну ката кеткен деп эсептеп «өлтүргөн» катары оку-
ганда жазылган факты так көрсөтүлбөгөн катары түшүнүлүп калмак. 

6. куру. Маани контекстке туура келбейт, талап кылынган сөз 
«көр». Кыясы катчы «кор» деген сөздүн маанисин өзү түшүнбөй, же 
түшүнүксүз болуп калат,— деп эсептеп, манасчы айтканды өз алдынча 
«чечмелеп» түшүндүрүп «куру» — деп жазса керек. Бул жана кийинки 
ыр саптар Ы. А. көчүрмөсүндө жок. 

15940—15960 

1. тубуң. 
2. озинен. Жазылууну «өзүнөн» деп окуса болор эле. Бирок андай 
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маани контекстке туура келбейт. Талап кылынган сөз — узунунан. Кыя-
сы катчыдан ката кеткен. Ы. А. көчүрмөсүндө — «узунунан». 

3. олтутдың. Кыясы катчыдан ката кеткен. Жазылгандын сырткы 
формалык белгилерин жана контекстин талабын эске алганда талап 
кылынган сөз — өлтүрттүң. Ы. А. көчүрмөсүндө — «өлтүрмөк». Бул 
маани да контекстке каршы келбейт. 

4. журчо. 
5. сөгиң. 
6. калмакгакан. Сөздүн мааниси түшүнүксүз. Ы. А. көчүрмөсүн-

дө — «калкыма катын». Бул маани контекстке каршы келбейт. 
7. кызды. Манасчы айтканды катчынын «оңдоп» — редакциялап 

жазууга кылган аракеттеринин ачык көрүнүшүнүн бири. Манасчы 
«кызды коштоп кыраан Манасың» деген түрдө ыр сабын айтуусу та-
кыр мүмкүн эмес. Ал «Кыз коштоп кыраан Манасың» — деген үлгүдө 
айтканы күмөнсүз. Бирок аны ошол өз үлгүсүндө жазбай катчы сапта-
гы ыргактын таламына ылайык жутулуп калган — түшүп калган «кыз-
ды» деген сөздүн уланды мүчөсүн өз ордуна кошуп, сүйлөмдү туура 
формада түзүүгө аракет кылган. Сөз Ы. А. көчүрмөсүндө «кыз» тү-
рүндө. 

15970—15989 

1. көп. Сөз кол жазмада жок. Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Сөздүн бул 
жерде болуусу зарыл. Ансыз мазмун, ырдын курулуш белгилери бу-
зулат. 

2. колондары. Атайын жазуу эмес, ката кеткен болушу да ыкты-
мал. Мисалы: сөздөгү «о» тамгаларынын биринин үстүнө белги коюлса 
сөздүн сырткы белгилери талап кылынган сөзгө (кулун) жакыныраак 
болмок. Муну катчы биле туруп эле шашкандыктан белги койбой кети-
ши мүмкүн. 

3. тууэ. 
4. торгон. 
5. бөжүтү. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган. Туурасы — 

бөжүтүп. 
6. бого. 
7. көп. Кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Сөздүн ушул 

жерде болуусу зарыл. Ансыз мазмун, ырдын курулушу бузулат. 
8. куржунын. 

15990—16008 

1. келишиб. Ыр сабы саптар арасындагы ачыкка жазылган. Чы-
нында мурда «Терибжүрген андан көб» — деген ыр сабы жазылып, би-
рок ал сызылып салынган да «Токтобой чаап келишип» деген сап анын 
ордуна жазылган. Ы. А. көчүрмөсүндө сызылган ыр сабы жок. Башка 
тексттер эки катчыда бирдей. Бул катчынын сызылган сапты эмне 
үчүн, кайдан алып жазганы белгисиз. Кыясы мурдагы ыр сабынын ма-
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ңызына карата эле өзү ушундай болотко — деп алдын-ала жазып алып^ 
манасчы айткан сап башка болуп калганда сызып, ордуна тиешелүү 
текстти жазган өңдөнөт. 

2. сандн. Бул жазылышты «сандын» деп кабыл алууга болбойт. 
Жөн гана тиешелүү «а» тамгасын катчы жазбай кеткен. Башка сап-. 
тарда бул сөз «сандан» түрүндө эн көп жолугат. 

3. уйды. 
4. озыб. 
5. жолдошынан. 
6. чуркыратыб. 
7. күлөктү. 

16010—16040 

1. торыб. Сөз даана жазылбай калган. Сөздүн башкы тамгасын, 
«т» деп да, «к» деп да окууга болот. Жазылган сөз эгер башкы там-
гасы «т» болсо «торыб» делип кабыл алынып, «туруп» катары окулушу 
мүмкүн. Ал эми башкы тамга «к» делсе сөз «көриб» делип кабыл алы-
нып, «көрүп» дегенди туюнтат. «Көрүп» контекстке туура келбейт. Де-
мек «туруп» болушу мүмкүн. Анда да маани анча так эмес. Ы. А. кө-
чүрмөсүндө — куруп. Ушул маани контекстке тагыраак жооп берет. 

2. туара. Ь1. А. көчүрмөсүндө — тоборо. Ушул үлгү текстке бе-
рилди. 

3. жодан. 
4. көргөнө. Маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө— 

көңүлү. Ушул маани туура. 
5. бийиб. Маани белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө — кийип. Кон-

текстке ушул маани туура келет. 
6. кутулыб. 
7. кууаныш. Сөздүн туура формасы — кубаныч. Ыр тутумунда ыр-

гактын таламына ылайык «кубанч» түрүндө айтылышы да мүмкүн. 

16050—16070 

1. мында. Катчы сөздү чала жазган. Туурасы — мындай. 
2. байче. Катчы сөздү кыскартып, чала жазган. Туурасы—байбиче. 
3. гөмилет. 
4. өлөрсөң. Жазылуу атайын жазылыш эмес, тиешелүү белги коюл-

бай калган ката болушу да мүмкүн. 
5. озиңдин. 

16072—16100 , 

1. озум. 
2. түрөкдүн. 
3. журбесең. Жазылганды «жүрбөсөң» деп окуса болот, бирок 

маани янча так эмес, анын үстүнө буга уйкаштыкка түшкөн «түрктүн» 
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деген сөзгө уйкашуусу да дал келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — «жүрүп-
сүң». Мурдагы үлгүгө караганда маани жактан да, уйкашуусу да бул 
түрдөгүсү талапка алда канча жакыныраак. 

4. көздейлик. 
5. өздери. 

16109—16120 

1. байче. Сөздүн мындай жазылышы ката кеткенден эмес, атайын 
ык окшойт. Анткени мурда да катчы «байбиче» дегенди ушул түрдө 
«байче» (к. 16053-сап ыр) —деп жазган эле. 

2. бу. Сөз эки жазылып калган. 
3. кайда. Ыр сабындагы муун өлчөмү сакталыш үчүн ушул сөз үч 

жолу кайталаныш керек эле. Катчы бирин жазбай кеткен. 

16127—16140 
1. муна. Ыр сабындагы муун өлчөмү сакталыш үчүн ушул сөз үч 

жолу кайталаныш керек эле. Катчы бирин жазбай кеткен. 
2. күйреб. Сөздүн мааниси белгисиз. Катчы ката жазса керек. 

Ы. А. көчүрмөсүндө — «көргөзүп». Ушул маани туура. 
3. көргөнө. Катчы ката жазган. Туурасы — көркүнө. 
4. берендин. Маани жалпы контекстке туура келбейт. Ы. А. кө-

чүрмөсүндө — «перинин». Ушул маани талапка туура келет. 
6. тупаты. Катчы сөздү же кыскартып жазган, же ката кетирген. 

Сөздүн туура үлгүсү — турпаты. 
6. сумбаты. 
7. акыл а келбейт ко. Ыр сабы Ы. А. көчүрмөсүндө — «Акыл, баа 

жетпейт ко». Кыясы эмнедир себептер менен (сырткы себеп болушу 
да мүмкүн) ыр сабын эки катчы тең так жаза алышпай калган өңдө-
нөт. Кол жазмадагы ыр сабынын «келбейт» •— делген сөзү сап ичинде-
ги контекстке туура келбейт, анткени ага акыл келбейт ко — деп сүй-
лөбөйт, ага акыл жетпейт ко делиши мүмкүн. Ал эми Ы. А. ага деген 
сөз «баа» болуп туура эмес жазылып калган. Контекстке караганда ыр 
сабынын туура үлгүсү —- «Акыл ага жетпейт ко». Кол жазмадагы ыр 
сабында берилген «а» ошол түрдө айтылышы да мүмкүн, ошондой эле 
манасчы «ага» деп айткан үлгүнү катчы өзү «аа» түрүндө жазышы да 
ыктымал. 

8. кымбаты. Кийинки сап «Чалыбай сурап калганы» — делет. Бу-
га караганда бул кимдин кызы экен?—деген маанини туюнткан ыр 
сабы же бир нече сап ыр болуу керек эле. Андай сап, же саптар эки 
катчыда тең жок. Балким мүчүлүштүк манасчынын өзүнөн кеткендир, 
•ошондой эле ушул жерде жазылбай калган ыр сабы, же саптар болуу 
мүмкүндүгүн да эоептен чыгарып коюуга болбойт. 

16150—16179 
1. кушду. Сөздү манасчы өзү эле «кушту» түрүндө айтышы да 

мүмкүн. Туура үлгүсү — кучту. 
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2. олтурбой. Жазылууну «олтурбай» — деп окууга болбойт, кон-
тексте талап кылынган маани — өлтүрбөй. 

3. деннмдн. Сөз «тенимди» делип окулат. Ушул түрдө да айты-
лышы мүмкүн. Бирок, маани жалпы контекстке так туура келбейт. 
Ь1. А. көчүрмөсүндө — «динимди». Бул маани да контекстке туура кел-
бейт. Жалпы маанини, ошондой эле уйкаштыктын (диниңди) талабын 
эске алганда бул жерде — дилимди. 

4. тубу. 
5. олум. 
6. олот. 
7. көнемди. 
8. тордом. 
9. оёңды. 

16180—16207 

1. кууангандан. 
2. туше. 
3. дунием. 
4. бутсе. 
5. деб. Ушул ыр сабынан кийин сүйлөмдү жыйынтыктай турган-ой 

айтылбай калган. Анткени Карабөрктүн энеси сөзүн бүтүргөндүгү ушул 
жерде (же эки сап ырдан кийин) айтылуу керек эле. Эки катчыда тең 
тексттер бирдей. Балким манасчы өзү ойдун логикалык жыйынтыгын 
так бере албай калгандыр. 

6. эгей чыгай. 
7. ашкан. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Бирок жалпы кон-

текстке анча так туура келбейт, анткени сөз болуп жаткан эпикалык 
элди ашкан душман дешке негиз жок. Ы. А. көчүрмөсүндө — «атыш-
кан». Ушул маани контекстке тагыраак туура келет. 

8. айтканым. Туурасы — айтканын. 

16208—16232 

1. монун. 
2. корлук. Сөз оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 
3. зорлук. Оозеки сүйлөөдө, айрыкча эки сөз, корлук-зорлук тү-

рүндө кош сөз катары бирге айтылганда, ушул түрдө да айтылышы 
мүмкүн. 

4. буйроб. 
5. колунуу. Катчы сөздү ката жазган. Туурасы — колуна. 
6. булундырыб. Сөздүн жазылышын «булундириб» деп окууга да 

болот. 
7. дога. 

16233—16259 

1. турдуудод. Сөздүн мааниси белгисиз. Жазылыштагы «р» там-
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гасынын үстү жагындагы белгини койбой кеткен го деп түшүнүп, ал 
тамганы «з» катары окуганда «туздуудон» болуп окулат. Контекст 
боюнча талап кылынган сөз Ы. А. көчүрмөсүндөгү «түздөдүң». Катчы 
ушул эле сөздү жазууга аракет кылган өңдөнөт. Жалпы контекст 
боюнча сөздүн «түздөдүк» делиниши туура. 

2. эме. Катчы сөздү чала жазган. Бул жерде «эмне» болушу 
мүмкүн. 

3. корлугынан. 
4. кошуу. Ушул түрдө айтылышы да, ошондой эле катчы «кошуун» 

деген сөздү аягына жеткирбей чала жазып коюшу да мүмкүн. 
5. мендеси. 
6. бары. Туурасы — барбы. 
7. бүлдирбе. 
8. кууатыңды. 
9. урушкан. Сөз эки катчыда тең ушул түрдө. Бирок жалпы кон-

тексти эсепке алганда сөздүн «урушар» түрүндө болушу туура өңдө-
нөт. Текстке катчылардагы жазылган үлгү берилди. 

16260—16289 

1. тумандаб. Маани контекстке туура келбейт, катчы жаңылыш 
башка сөз жазып алган. Ы. А. көчүрмөсүндө — «түмөндөп». Ушул маа-
ни туура. 

2. бүлдүрмек. 
3. жакшыдур. 
4. олтурыб. Сөздүн уңгусу жогорку эле ыр сабында «өлтүр» (өл-

тирбе) түрүндө жазылган эле. Бул жердеги талап кылынган «өлтүрүп» 
деген сөздү катчынын жазганын, жогорку ыр сабындагы жазылышты 
эске алганда, ката кетиргендик деш жөндүү. 

16290—16301 

1. алыб. Сөз эки катчы да тең ушул түрдө. Бирок маани контекст-
ке туура келбейт. Анткени ушул жерде Бакайдын сөзү бүтүш керек эле. 
Текстте ой улана турган маңыз берилип калган. Талап кылынган үл-
гү — ал — деп. Балким манасчы жаңылып калышы да мүмкүн. Ошон-
дой эле катчылар мурдагы ыр саптарынын мүнөзү боюнча эле жазып 
салышы да ыктымал. 

2. кунчүүлөк. 
3. озине. Сөз «өзүнө» деп окулат. Катчы же ката кетирген, же сөз-

дү аягына чыгарбай чала жазган. Туурасы — өзүнөн. 
4. ондоныб. Сөздү жазылышына карата «оңдонуп» — деп окуса 

болор эле, бирок контекст талап кылган сөз — өңдөнүп. Балким катчы 
жазууда ката кетиргендир. Ы. А. көчүрмөсүндө — «өңдөнүп». 

16310—16330 
1. чебендер. Эки катчыда тең ушул түрдө. Маңызга караганда 

калмак урууларынын биринин аталышы. 
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2. үзөндөкө. Маани анча так эмес. Ы. А. көчүрмөсүндө — «өзөн-
дөкү». Кыясы кол жазманын катчысы ушул эле сөздү жазууга аракет-
тенген өндөнөт. 

3. гөб. 
4. ошондо. Бул сөз жогорку ыр сабында да бар. Анын үстүнө экөө 

бири-бирине уйкаштыкка түшкөн. Мындай көрүнүш Сагымбай манас-
чыда жолукпаган белги эле. Текст эки катчыда бирдей. Контекст 
боюнча эки жолку «ошондо» делгендин биринчи жолкусун «ушунда» 
дешке болот. Бирок баары бир уйкаштыкка так келбейт, анткени Са-
гымбайдын ыр куруудагы мүнөздүү ыгы боюнча «ушунда» деген сөзгө 
«тушунда» делген уйкаштык болуу керек эле. Кыясы манасчы өзү мүчү-
лүштүк кетирген өңдөнөт. 

16340—16369 

1. ордунда. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. Маани контекстке 
каршы келбейт. Бирок жогорку ыр сабындагы ушул сөзгө уйкашкан 
сөз — «борумдуу». Уйкаштык так болуу үчүн бул жерде «орундуу» 
делиш жөндүү эле. Ал маани контекстке тагыраак туура келет. 

2. мундууны. Ы. А. көчүрмөсүндө — «муну». Контекст боюнча та-
лап кылынган сөз — мөндүнү. 

3. кууаңгандан. 
4. аозынан. 
5. гүлди. 
6. мондо. 
7. көтөрди. 

16370—16389 

1. жатыр. 
2. түгөл. 
3. жүгире. 
4. лыпылдоб. 

16390—16417 

1. кыйла. Сөз кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Бул сөз-
дүн ушул жерде болуусу зарыл. Ансыз мазмун, ыр белгилери бузулат. 

2. бүтүшиб. 
3. корык. 
4. уйлууси. 
5. кошы. Сөздү «кошу» катары кабылдоого болбойт, анткени кон-

текстке туура келбейт. Талап кылынган сөз — кошо. Кыясы катчы 
«сөздү ката жазып алган. 

16418—16449 
1. буббутон. 
2. шахадат. 
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3. дуйнесин. 
4. берөге. 
5. көмуш. 

• 6. герекинин. 
7. жандан. Контекст боюнча талап кылынган сөз — жанга. 
8. соратыб. 
9. уйдун. Талап кылынган маани — үйдүн. Катчы ката жазгав 

өндөнөт. 
10. уюн. Талап кылынган маани — үйүн. Сырткы белгилери өтө> 

эле алыс болгонуна караганда балким катчы сөздү ката жазгандыр. 
1. көтүрүб. Сөздү «көтөрүп» деп окуса болот. Ушул түрдө айтылы-

шы да мүмкүн. Бирок Ы. А. көчүрмөсүндө — «көтөртүп». Бул маани 
контекстке тагыраак туура келет. 

12. дурие. 

16450—16474 

1. көтүр. 
2. бүгүштин. 
3. бүктөөдеги. 
4. бүркирей. 

16475—16550 

1. бирбийиб. 
2. бырышы. Маани контекстке туура келбейт, Ы. А. көчүрмөсүн-

дө — «кириши». Ушул маани туура. 
3. кесилди. Маани контекстке туура келбейт. Талап кылынган 

сөз — керилди. 
4. туюн. Кыясы катчы сөздү кыскартып, чала жазган. Талап кы-

лынган сөз — туюгун. 
5. жоюб. Маани контекстке туура келбейт. Талап кылынган 

сөз — «оюп». 
6. бузыбтыр. 
7. сөктөн. Ы. А. көчүрмөсүндө — «сөөгүнөн». Ушул үлгү ыргакка 

ийкемдүүрөөк. 
8. жүреги. Маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүн-

дө — «төрөн,». Ушул маани туура. 
9. жулуу. 
10. гор. 
11. тартуусына. 
16531—16550 
1. тура. 
2. төлгөчө. 
3. кар. Катчы сөздү аягына чыгарбай чала жазган. Туурасы — 

кара. 
4. түлөктүү. 
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5. жеркендикде. Сөз ката жазылгандыктан маани бузулуп калган. 
Туурасы — жеркендикке (сөз Төлөк жөнүндө болуп жатат) . 

16560—16571 

1. деилда. 
2. желекдетиб. Сөздүн мааниси контекстке туура келбейт. Ы. А, 

көчүрмөсүндө — «желкилдетии». Ушул маңыз туура. 
туо. 

4. кууанганы. 
5. малдан. Ушул ыр сабынан кийии бир сап ыр жазылбай калган. 

Ал сап Ы. А. алынып орду толукталды. 

16590—16609 

1. көбүү. 
2. муюз. 
3. бутди. Сөзгө жумшартуу белгисин койбой кетип, катчы ката 

кетирген болушу да ыктымал. Кыбачы коюлса сөз «бүтди» катары 
окулат эле да сырткы белгиси боюнча керек сөзгө жакыныраак турмак. 

4. болышыб. Бул сөздү жазууда да катчы тиешелүү белги койбой 
кетсе керек. Зарыл керек сөз — бөлүшүп. 

5. нымаз. 
6. көришиб. 
7. көнишиб. 

16610—16640 

1. колу. Маани контекстке туура келбейт. Талап кылынган маа-
ни — жолу. 

2. көргезбей. 
3. ажал. Катчыдан ката кеткен. Туурасы — абал, же абалы. 
4. кутуроб. Жазылышты «кутуруп» деп окууга болбойт, талап кы-

лынган маани — которуп. Балким атайын жазуу эмес, катчыдан кет-
кен ката болушу да ыктымал. 

5. дубурон. Жазылганды «дүбүрүн» деп окууга болот. Бирок андай 
маани контекстке туура келбейт. Талап кылынган сөз — дүрбөөнүн. 
Ь1. А. көчүрмөеүндв— «дүрбөөнүн». 

6. ай. Кол жазмада бул сөз жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Сөздүн 
ушул жерде болуусу зарыл, ансыз мазмунга, ыр курулушуна зыян 
келет. 

7. дуң. 

16650—16679 

1. созулыб. 
2. жүктешиб. Ушул ыр сабынан кийин кол жазмада жазылбай 

калган эки сап ыр бар. Алар Ы. А. алынып, ордуна келтирилди. 
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3. чөк. Мындай маани контекстке туура келбейт, талап кылынган 
сөз — шүк. Катчы ушул сөздү жазганын, же ката кетиргенин так ай-
Туу кыйын. 

4. тобтешиб. 

16680—16710 

1. кошты. 
2. жүктетиб. 
3. бүктетиб. 
4. бутун. Контекст боюнча бул жерде талап кылынган сөз — бөтөн. 

Катчы ушу сөздү жазганы, же ката кетиргени белгисиз. 
5. андан көп. Бул сөз кийинки ыр сабында бар. Ы. А. көчүрмө-

сүндө «эки жүз». Ушул маани туура. 

16712—16719 

1. катданыб. Катчы эки сөздү бириктирип, кыскартып жазып кой-
гон. Туурасы — катын аттанып. 

2. жол-жолдон. Сөздүн мааниси так эмес. Контекстке караганда 
«жолдогон» (узаткан маанисинде) болушу мүмкүн. Ы. А. көчүрмөсүндө 
бул жер жок. Балким манасчы жогорку ыр сабындагы «болжолдон» 
деген сөзгө уйкаштыруу үчүн эле сөз жазап коюшу да мүмкүн. 

16730—16740 

1. журтдердан. Контекстке караганда — журттары. Анткени сөз 
жолдогу элдердин Манастан соогат сурап алганы жөнүндө болуп 
жатат. 

2. малды. Туурасы — малы. 
3. жалгыз. Сөз кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Сөздүн 

болуусу зарыл, ансыз мазмун, ыр белгилери бузулат. 

16750—16769 

1. даоасы. 
2. күлкүлүси. Сөз «күлкүлүүсү» — делип окулат. Ушул түрдө да 

айтылышы мүмкүн. Бирок Ажыбайга карата көбүнчө «күлдүрүүчү», 
«күлдүргүчү» деген эпитеттер колдонулуучу эле. Ошону эске ал-
ганда балким бул жерде катчы сөздү өзгөртүп жазган болушу да ык-
тымал. 

3. камба. Катчы сөздү чала жазган. Туурасы — Камбар. 
4. акыдай. 
6. далы. Сөз кол жазмада жок, Ы. А. көчүрмөсүндө бар. Сөздүн 

бул жерде болуусу зарыл. Ансыз мазмун, ыр белгилери бузулат. 
6. көргөчүү. 
7. беруучо. 
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8. шомдок. 

т.Жк0үНү°лДениб. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө да айтыла берет 
11. ачуусы. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө аитылышы да мүмкүн. 

16770—16796 
1. шаңкайган. Бул сөз жогорку ыр сабында бар. Контекстке кара-

ганда «чаңкайган» болуусу жөндүү. 
2. жеткени. Сөздүн туурасы бул жерде — жеткенде. 

3. гелиндер.. 

16797—16830 

Ж а Т ™ £ Г С е Г к ^ ^ Ж о Г ы % Т а к ^ м е с ү » д е Ушу. 

жазбай таштап кеткен эки сап ыр Ы. А. көяүрмөсүнвн алынып толук-
талды. 

5. кошбоИЗМаани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндөгү 
«тушу» дегеи сөз туура. 

6. өлтүриб. 

16840—16850 

1. онбыз. Оозеки сүйлөөдө ушул түрдө айтылышы да мүмкүн. 

3. кака.ЫМаани белгисиз. Кыясы катчыдан ката кеткен. Ы. А. кө-
чүрмөсүндө — «кыңк». Ущул маани туура. 

16854—16874 

1. олар. 
2. көет. 
3. аоздан. 

16875—16900 

2 Г ы л Г Жогорку ы Р сабындагЫ «жыгылчу» деген сөзгө уйкаш-
тык так келсин үчүн сөз өз туура үлгүсүндө «чыгуучу» делбеи, «чыгыл-
чу» д е г е н т ү р д ө айтылышы дГыктымал . Текстке сөздүн туура үлгүсү 
берилди. 
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3. гүчө. Сөздүн мааниси белгисиз. Контекстке жана уйкаштыкка 
караганда талап кылынган сөз — көрөгөч. Ы. А. — «көрөгөч». 

4. бигилчи. Маани түшүнүксүз. Ы. А. көчүрмөсүндө — «билегеч». 
Ушул маани туура. 

5. кезеген. Маани контекстке каршы келбейт, ушул түрдө айтылы-
шы мүмкүн. Бирок Ы. А. көчүрмөсүндө — «кездеген». Эпосто сөз айка-
шы ушул үлгүдө көбүрөөк жолугат. Анын үстүнө уйкашкан сөз — сез-
беген. Буга уйкаштык тагыраак келсин үчүн жана контекстке тагыраак 
жооп берерин эске алганда сөз «кездеген» болуусу туура. 

6. жузинен. 
7. сундурса. Ушул тексттер кол жазманын эң акыркы барагына 

жазылган (681—682-беттер). Барак кирдеп, айрылып, мурдагы түптөл-
гөн тобунан ажырап калган. Ажыраган баракты негизги дептерге би-
риктирүү үчүн ак кагазды чекесине жабыштырып, аны алып барып 
негизги нукка чаптаган. Ошол баракка ак кагазды чаптоодо кылдат 
мамиле кылбагандыктан жазылган тексттердин баш жагындагы айрым 
сөздөр, тамгалар басылып калып окулбайт. Андай жерлер 681-беттин 
башынан тартып аягына жакын жерге чейин болжол менен, башка кө-
чүрмөлөргө, айрыкча Ы. А. көчүрмөсүнө таянуу аркылуу окулду. 
Ошондой сөздөрдүн бири ушул «сундурса» деген сөз, сөздөн «рса» 
дегени гана окулат. Калганы жабыштырылган кагаздын алдында кал-
ган. Ал түрдөгү теңи окулбай калган сөздөрдүн баарын тизмелеп ол-
туруунун кажети жок. Айрым зарыл көрүнүштөр, же күдүк туудурган 
учурлар гана көрсөтүлөт. 

8. колаткан. «Колоткон» — деп окууга болбойт, талап кылынган 
маани — кулаткан. 

16901 — 16929 

1. билди. Маани контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүрмөсүндө — 
«билдей». Ушул маани туура. 

2. ози. Жазылуу — «өзү» — деп окулат. Бирок ал сөз жогорку ыр 
сабында бар. Ы. А. көчүрмөсүндө — бири. Ушул маани туура. 

3. ороздунон. 
4. менен. Баш жагынан айрым сөздөр, тамгалар чапТалып окулбай 

калган ыр саптары ушул сап менен бүтөт. 

16930—16954 

1. бай. Сөз кол жазмада жок, Ы. А. кечүрмесүндө бар. Сөздүн бул 
жерде болуусу зарыл, ансыз ыр сабынын формалык белгилери бузулуп 
калаг. 

2. болкоюп. Сөз жогорку ыр сабында бар. Кайталануу талап кы-
лынбайт. Ы. А. көчүрмөсүндө — золкоюп. Манасчы айткан үлгү ушул 
дешке болот. 

3. торунин. Контекст талап кылган сөз — төрөнүн. 
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4. туукырга. Маани жалпы контекстке туура келбейт. Ы. А. көчүр-
мөсүндө — тогузга. Ушул маани туура. 

5. инаси. 
6. бакдолет. 
7. тоб. 
8. алып. Сөз кол жазмада жок. Бирок ыр сабы бул сөз жок эле 

курулушу да мүмкүн. Ы. А. көчүрмөсүндө сөз бар. Анын болуусу ыр 
сабындагы ыргактын шыдыр болушуна жардам берет. Ошон үчүн текст-
ке кошулду. 

16955—16979 

1. зерлу. 
2. өкөнө. 
3. боюна. Ушул түрдө айтылышы да мүмкүн эле. Бирок жалпы 

контекстке маани туура келбейт, анын үстүнө кийинки ыр сабында бул 
сөз тиешелүү мааниде бар. 

4. көрүндике. 
5. делда. Маани белгисиз. Ы. А. көчүрмөсүндө — дейилде. Ушул 

маани туура. 
6. көбмин. 

16980—17010 

1. атасы. Ушул ыр сабы менен кол жазмадагы жазылган тексттер 
бүтөт. Аягы улантылганы, же катчы жазган тексттер ушул эле экени 
белгисиз, эч эскерүү, белги жок. Көрсөтүлгөн ыр сабында сүйлөмдүн 
бүтпөй турушуна жана сөздөр барактын аягына дейре жазылганына 
караганда текст жазуу улантылган өндөнөт. Андай болгондо кол жаз-
манын эң акыркы барагы жоголгон (бөлүмдүн аягына чыгарына аз эле 
материал калганы даасын байкалат. Кайым Мифтаков берген маалы-
маттарга караганда С. С. катчы катары катышкан бөлүм ушул окуя 
менен бүтөт). 

Кол жазманын акыркы барагы качан, эмне себептен жоголгону 
илимге азырынча белгисиз. Урунуудан эскирип, жыртылып пайдала-
нууга жарабай калышы, ошондой эле кимдир бирөөлөр тарабынан ата-
йылап (эгер ошол акыркы баракта катчынын, же катчылардын кимди-
ги, кайда жазылганы ж. б. маалыматтар да катталган болсо) жоготу-
лушу да мүмкүн. 

Бөлүмдүн аягына чейинки окуяларды баяндоочу корутунду саптар-
ды камтыган чакан үзүндү (51 сап ыр) Ы. А. көчүрмөсүнүн негизине 
таянуу менен даярдалды. 

2. бир нечесинде. Бул машинкага басылган сөздөр. Демек аларды 
кол жазмадан алынган текст дешке негиз бар. Ал сөздөр көк сыя ме-
нен колдон жазылып «биринчисинде» делип оңдолгон. Оңдогон адам 
ким экенин айтуу кыйын (латын тамгалары менен чийилген жалаң 
и (1) божомолдоого негиз бербейт). Мурда машинкага басылып текст 
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кол жазмадан алынгандыр деген ой менен текстте «бир нечесинде» 
калтырылды. ' . < . • . . • 

3. ошол. Контекстке караганда «ушул» делиш жөндү эле: Балким 
манасчы мурдагы жана кийинки ыр саптарынын таасири менен (алар-
дын биринчи сөздөрү «о» менен башталгандыктан) сөздү «ошол» тү-
рүндө айткандыр. . 

4. Он үчүндө октябрь. Бул маалыматта так эместик бар. Анткени 
катчы С. С. да, андан кийинки катчы да жазган тексттеринде ноябрь 
айынын баш чендерин көрсөтүшөт. Демек он үчүнчү октябрда бөлүмдү 
жазып бүтүү мүмкүн эмес эле. 

5. санасы. Сөздүн мааниси белгисиз. Сөз кыясы Манас эпосунун 
же Манас баатырдын окуяларынын болгон учуру жөнүндө болуп жа-
тат. Демек санаты — делиш туура эле. 

6. үрүмжү. Бул түрдө жазылыш машинистканын кетирген катасы 
болуу да мүмкүн. 
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ТЕКСТТЕГИ АЙРЫМ СӨЗДӨРДҮН КАТЧЫЛАР 
ТАРАБЫНАН ЖАЗЫЛЫШЫ 

А а 

аалы — алу 
абага — ауяга 
абадан — ауядан 
абалда — ауалда 
абалдан — ауалдан, аолдан 
абдылда — абдолда 
ага — оган, а 
агыдай — акдай, акыдай 
адал — алаал, алал 
адамдүк — адамдөк 
адеп — адеб 
аднстигн — индистиги 
аеочу — аяычу 
азаматтын — азаматдын 
азаттык — азатлык 
азгыруучу — азгыручы 
азгырчуусу — азгырчусы 
азообуз — азаубыз , 
азоосу — азосы 
азыноо — азнау 
азыноону — азнауны 
айбан — аюан 
айбандан — аюандан 
айбат — айыбат 
айбаты — аюаты 
айдар — айда ар 
айдоосуна — айдауына 
айкожо — айкожа 
айкожого — айкожага 
айкожодон — айкожадан 
айкожону — айкожаны 
айкожонун —айкожанын 
айтты — айтады 
айтуусун — айтусын 
айтуучу—айтучы 
айтылуу — айтулы 
айтылуучу — айтылуучы 
ак — хык 
акактан — акыктан 
ак жөкөр — ак жөкер 

акындыгы — акундыгы 
ал — ул, ол 
алар — олар 
аларга — авларга 
аларды — оларды 
алаш — алач 
алашка — алачка 
алаштан — алачдан 
алашты — алачты 
алашың — алачың 
алганга — алганка 
алда — ала, алле 
алдадан — алладан 
алдалап — аллалаб 
алдам — алдем 
алданын — алленин 
алдаңа — алеңа 
ал жерден — а жерден 
алло акбар — аллехи акпар 
алооке — алүка 
аллоки акбар — аллги акбар 
алмурут — алмаруд 
алтайда — алты айда 
алтайлыктын — алтайлыкдын 
алты — алта 
алтындуу — алтынды 
алуучу •— алучы 
алтоо — алтау 
алтоон — алтаун 
алтоону — алтауны 
алтоонун — алтауның 
алтооңду — алтауңды 
алтооңдун — алтауңдын 
алтоосу — алтеун, алтаун 
алып барып — албарыб 
анда — онда, ондо 
андис — андас 
анткорго—анткорга 
анын — аның 
аңгемелүү — аңгемели 
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аигыча — аңгача 
аңдоого — андауга 
апсун — абсын 
араб — ареб 
араба — арба 
арбактардан — арбактарден 
ар качандан — аргачандан 
арыстандын — арсландын 
аселден — асалдан 
асемдүү — асемду, асемди 
асемил — асамыл 
асман — аспан 
астананы — астануну 
асты — еста 
асурун — асурын 
атактуусу — атактусы 

Б б 

баатырга — батырган 
баатырдын — батырдан 
багалек — багелек 
багдат — багдад 
бадакшанды — бадакшанда 
бадышанын — падышаның 
байбиче — байче 
байгамбар — пайгамбар, пегымбар 
байгурдан — байгордан 
байкоого — байкауга 
байкуштун — байкушдын 
байкүш — байгүш, байкош 
байлануубуз — байланубыз 
байлоодогу — байлодагы 
байлоодон — байлаудаун 
баймыноо — байманау 
бакбурчун — бакборчын 
бакдөөлөт — бакдолет 
балбанын — палбанын 
балкып — балккыб 
балоону — балооны 
балээ — ба-ла 
банардай болуп — банарыдайып 
бараң — барең 
барбай — бармай 
барбардигер — парвардигер 
бардыр — бардур 
бариктүүсүн — бариктисин 

646. 

ат-тону — от-тоны 
ат-тонуңдан — ат тоныңдан 
аттуу — атты, атды 
ашаруунун — ашарунын 
ашка-тойго — ашка тойга 
ашуунун — ашунын 
ашуусу — ашуун 
ачтан — аштан 
ачтыктан — ачлыкдан 
ачтырды — аштырды 
ачуулап — ачылаб 
ачуусу — ачу, ачусы, ачуун, ачуусы 
ачуусуна — ачунан 
ачылуу — ачулы 
аюунун — аюнын 
аягүз — аягөз 

бар көйүнө — бар көйине 
баруучунун — барычунын 
барчуу — барчы 
батыра албай —• батыралбай 
бачымыраак — бачыморак 
башкаруучу — башкаручы 
баштады — башлады 
баякылардын — баяулардын 
белбоосунан — белбооынан 
бенде — менде 
бендем — мендем 
бендеси — мендеси 
берүүгө — берөгө, берүгө 
берүүчү — беруучо 
берчүүмүн — берчумин 
беттүүдөн —• беттуден 
бехуш — бе ши, беүш, беуш, 
бешимде — бешинде 
бешөө — бешеу 
бешөөн — бешеун 
бешөөнү — бешеуни 
бийик — биек 
бийиктиги — бийиклиги 
бил — фил 
билгиликтүү'— билгиликти 
билермандын — билермендин 
билерманы — билермени 
билимдүүдөн — билимдуден 
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билимдүүсү — билимдуси 
билүүгө — билүге 
билүүчү — билучи 
бирок — бирак 
бирөө — биреү, биро, буруу, 

бүрө, биреу, биреун, бирео 
бирөөгө — биреүгб 
бирөөн — биреүн 
бирөөнө — биреуне 
бирөөндөй — биреүндей 
бирөөнө — биреуине 
бирөөнү — биреүни, 

биреуни, биреун 
бирөөнүн — биреунин 
бирөөсү — биреун, биреуни 
биябан — биеман, биебан, беяман 
боелдум — боялдым 
боздоду — боздады 
боздоп — боздаб 
боздотуп — боздатыб 
бозду — бозды 
бойго — бойга 
бойдон — бойдан 
бойлошуп — бойлашыб 
бойлуу — бойлы 
боктошуп — бокташыб 
бокту — бокты 
болбоду — болбады, болбоды 
болбой — болбай 
болбойбу — болбойбо, болбайбы 
болбойм — болбайм 
болбойсуң — болбайсың 
болбойт — болбайт 
болбоңор — болбаңар 
болбос — болбас 
болбосо—болбаса ' 
болбосоң — болбасан 
болбосу — болбасы 
болбосун — болбасын 
болгон — болган 
болгондо — болганда, 
болгондор — болгандар 
болгондун — болгандын 
болгомун — болгамын 
болгону — болганы 
болгонун — болганын 

болгончо — болганче, болганча 
болгун — болгын 
болгур — болгыр 
болду — болдо, болды 
болдук — болдык 
болдум — болдым (73, 355) 
болдуң — болдоң 
болкоюп — болкайыб, болкойыб 
болмокко — болмока 
боло — бола 
болобу — болобо, болабы 
болобуз — болабыз 
болом — болам 
болор — болар 
болорбу — боларды 
болорун — болорын 
болорсуң — боласың 
болот — болат 
болотка — болотко, булутка 
болоттон — болатдан 
болоту — болаты 
болсо — болсау, болса 
болсок — болсак 
болсом — болсам 
болсоң — болсаң 
болсун — болсын 
болтурбай — болтырбай 
болтурду — болтырды, болдырды 
болтуруп — болдырыб 
болуп — болыб 
болуптур — болыбтыр 
болуңар — болыңар 
болушка — болышка 
болушту — болушды, болышды 
болушуп — болушыб, болышыб 
болжо — болжа 
болжобойт — болжабайт 
болжогула — болжагыла 
болжолсуз — болжалсыз 
болжолу — болжалы 
болжосом — болжасам 
боо — бу, бау 
бооң — бауң 
боор — баур 
боорго — баурга 
боордон — баурдан 
боорлору — баурлары 
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боруму — борымы 
борумун — борымын 
боорун — баурын 
боорунда — буврында 
боорундай — борындай 
борсук — борсык 
боосу — баусы 
боосун — баусың 
бооруна — баурына 
боорундагы — баурындагы 
боорундай — баурындай 
боорундан — баурыңдан 
ботосунан — ботасынан , 
бошойсун — бошайсың 
бошонгон — бошонган 
бошонуп — бошаныб 
бошотуп — бошатыб 
бошотууга — бошатуга 
бошоң — бошаң 
бошоңуз — бошаңыз 
бою — бойы 
боюмду — бойымды 
боюн — бойын 
боюна — бойына, боюно 
боюнан — бойынан 
боюнда — бойында 
боюнча — бойыңча, боенчо 
боюңа — бойыңа 
боюңда — бойыңда 
боюңдан — бойындан 
бөжүгөн — бөжүген 
бөйөн — боен 
бөйрөктөрү — бөйректери 
бөкө — бөке 
бөкөлөр —бөкелер 
бөкөсү — бөкеси 
бөксөдөн — бөкседен 
бөктөрдү — бөктерди 
бөктөрүнүп — бөктериниб 
бөлгөн — бөлген 
бөлгөнү — бөлгени 
бөлгөнүн — бөлди 
бөлдүңүз — бөлдиңиз 
бөлмө — болме 
бөлмөгө — бөлмеге 
бөлмөдөн — болмеден 
бөлөгү — бөлеги 

648. 

бөлөк — балек 
бөлөктөн — бөлектен 
бөлөлүк — бөлелик 
бөлөп — болиб 
бөлүк — бөлик 
бөлүн — болин 
бөлүнбөй — болинбей 
бөлүнбөйт — болинбейт 
бөлүнгөн — бөлинген 
бөлүндү — бөлинди, болинди 
бөлүнөлүк — бөлинелик 
бөлүнөт — бөлинет 
бөлүнүп — бөлиниб, бөлүниб, 

болиниб, болуниб 
бөлүп — бөлиб, булиб, болиб 
бөлүптүр — болибдир 
бөөдө — бойде 
бөөдөдөн — бододон 
бөркү — бөрки 
бөркүнү — бөркини 
бөрү — бори 
бөрүдөй — боридей 
бөтөн — бутун 
бу — бо 
бубу — бубы 
буга — бо, бого 
Будаңчаң — Бодачаң, будаңшаң 
Будаңчаңдын — будачаңдын 
Будуң-чаңды — будаңчаңды 
буздурду — буздырды 
буздуруп — буздурыб 
бузук — бузык 
бузулбай — бузылбай 
бузулган — бузолган, 

бузылган, бозолгон 
бузулду — бузылды 
бузулуп — бузылыб, бозылыб 
бузуп — бузыб 
бузуптур — бузыбтыр 
бузурук — бузурык 
бузсам — боссам 
бузуучудай — бузучыдай 
буйлалуу — буйлалы 
буйругу — буйрого, буйрыгы 
буйругум — буйрыгым 
буйругун — буйрыгын 
буйрук — буйрык 
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буйруп — буйроб, буйрыб 
бу күндө — бүгинде 
бул — пул 
булагасын — булегасын 
булар — болар 
буларды — боларды 
булбул — булбол 
булгап — болгаб 
булгар — болгар 
булгарга — болгарга 
булгаары — болгара 
булгарды — болгарды, былгарды 
булгарлык — былгарлык 
булгарлыктын — былгарлыкдын 
булкуп-жулкуп — булкыб жулкыб 
бурдуруп — бурдырыб 
бултуюп — бултуйыб 
булуп — булып 
булун, — булың 
булутдан — булытдан 
булуттай — булытдай 
бууппу — бууббы 
б у р д у р у п — б у р д у р ы б 
буркан—бурткан 
буркурап — буркыраб 
буркуратты — буркыратды 
бууругуп — буругыб 
буурул — бурыл 
бурулбай — бурылбай 
бурулган — бурылган 
бурулду — бурылды, буролды 
бурулуп — бурылыб 
буруп — бурыб 
буруптур — бурубтыр, бурыбдыр 
бурут — мурыт 
буруттан — мурытдан 
буруттар — мурытдар 
буруттун — мурытдын 
бурушка — бурышка 
буруштагы — бурштагы 
бурчак — буршак 
бутка — путка 
буту — буты 
бутубуз — бутыбыз, бутубыз 
бутумда — бутымда 
бутун — бутын 
бутуна — бутына 

бутунан — бутынан 
бутунда — бутында 
бутунун — бутынын, бутунын 
бутуну — бутыны 
бутуң — бутың 
бутуңар — бутыңар 
бутуңду — бутыңды 
бутуңуз — бутыңыз, бутуңыз 
бутту — бутды, ботды 
буттун — буттын, бутдын 
буушуп — буушыб 
буюрбаса — буйырбаса 
буюрган — буйырган 
буюрганга — буйырганга 
буюрду — буйырды 
буюрдум — буйырдым 
буюрсаң — буйырсаң 
бүгүлдүм — бүгөлдим 
бүгүлүп — бүгилиб, бүгүлиб, 
бүгөлиб, бөгилиб 
бүгүн — бүгин, бүгөн 
бүгүнгө — бүгинге 
бүгүнкү — бүгинки 
бүгүнчө — бүкөнче 
бүгүштүн — бүгиштин 
бүктөйт — бүктейт 
бүктөөдөгү — бүктөөдеги 
бүктөтүп — бүктетиб 
бүктөшүп — бүктешиб 
бүлдүк — билдик 
бүлдүңүз — бүлдиңиз 
бүлдүрбө — булдирбе 
бүлдүрбөй — булдурбей 
бүлдүрдү — булдирди, 

бөлдирди, болдирди 
бүлдүрмөк — бүлдүрмек 
бүлдүрүп — болдуриб 
бүлөсү — бөлүсү, болеси 
бүлүк — бөлик 
бүлүнгөн — бүлинген 
бүлүндүрүп — булундырыб 
бүл-бүтүп — буб бутон 
бүпбүтүн — бүпбүтин 
бүрбүйүп — бирбийиб. 
бүркөгөн — бүркеген 
бүркөдү — бүркеди 
бүркүрөй — бүркирей 
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бүркүт — бүркит 
бүрүгүң — бүригиң 
бүрүккө — бүрөкке 
бүтөр — бутер, ботер 
бүтөт — бүтет 
бүтсө — бутсе 
бүттү — бутди 
бүтүн — бутин 
бүтүндөй — бутиндей 
бүтүнү — бүтүни 

Г г 

гилмерден — тилмерден 
го — га 

Д Д 

Да — де 
Дааратын — таратын 
Дабаң — даоаң 
дабасы — даоасы 
дагы — дагын 
Дагар — дагыр 
Дайралуу —дайралы 
даң — диң 
Даңгууну — даңгонуу 
Даңгылы — даңгулы 
Даңгыр-дүңгүр — даңыр дүңир 
даңдын—даңнын 
даңдуң — дандың 
даңгуунун — даңгунын 
даңдууңу — таң дуңы 
дасторкону — дастаурканы 
дейилде — деилда 
дечү — дечу 
дилимди — денимди 
диндин — диннин 
диңсе — деңсе 
добул — добил, даул, добыл 
добулбас — даулбас 
добулду — добылды 
Добуш — дауш 
добушун — даушын 
добушунан — даушынан 
Долон — долун 
Долонду — доланды 

650. 

бүтүптүр — бутибтир 
бүтүрдү — бутирди 
бүтүрөлү — бутирели 
бүтүрөрмүн — бутирермин 
бүтүшүп — бүтүшиб 
бээ — бие 
бээжинге — бежиңге 
беелери — биелери 
бычак — пычак 
бышырды — пышырды 

гүлү — күли 

доого — дога 
доолдогон —даулдаган 
доңуз — доңыз 
доңузду — доңызды 
дорго — дорга 
дорголор — доргалар 
дорголордун — доргалардын 
доргону — дорганы 
доргонун — дорганын 
доргосу — доргасы 
дооран — дауран 
досун — досын 
доосу — досы 
доотайың — даутайың 
доош —доаш, дауш 
дөбөгө — дөбеге 
дөбөнүн — добенин 
дөбөт — добет, дубет 
дөбөткө — дөбетке 
дөбөтү — дөбети 
дөбөттү — төбетди, 

добетди, дөбетди 
дөбөттүн — добетдин 
дөө — дүв, до, дегоу 
дөөдөн — дөден 
дөөкүрсүгөн — дөгерсиген 
дөөлөрдү — долерди 
дөөлөт — даулет, долет, доолат 
дөөлөтү — долати, долети 
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дөөлөтүн — долетин 
дөөнү — дөни 
дөңгөчтөн — төңгечден 
дуба —дуга, дууа 
дубага — дууага 
дубакан — дууаган 
дубана—дувана 
дубакөйү:— даувакелиги 
дуу-дулар — додалур 
дука — дуга 
дукан — докан 
дукандыктын — докандыкдын 
дуу-дуңдун — дудуңдын 
дуу-дуусу — дудусы, 

ду-дусо, дуудосы 
душман —тушман, дошман 
душмандык — дошмандык 
душманы — дошманы 
дүбүр — дуубур, дубир, дүбир 
дүбүргө — дүбирге 
дүбүрдүн — дүбирдин, дубирдин 
Дүбүрө — дубире, дөбиреү, 

добиреу, дубирев 
Дүбүрөөгө — дүбиреүге 
Дүбүрөнүн — дөбиреүнин 
дүбүрөп — дубиреб 
дүбүрү — дөбири 
дүбүрүң — дүбириң 
дүйнө — дойне, доние, дуние 
дүйнөгө — дүйнеге 
дүйнөдөн — дуйнеден, дойнеден 
дүйнөнү — дойнени 
дүйнөнүн —дуйненин 
дүйнөсү — дуйнеси 
дүйнөсүн — дуйнесин 
дүйшөмбүнүн —дуйшембинин 

Ж ж 

Жаан — жахан 
жаанды — жаганды 
жаандуу — жаанды 
жааннамга — жандамга 
жазайыл — жазейил 
жакка — аякка 
жакта — якты 
Жакуп — жукуб 

дүкөн — дүкен 
дүүлүгүп — дүлүгиб 
дүмөгүн —дүмегин 
дүмөк — дүмек 
дүмөктү — дүмекди 
дүмүрүн — думирин 
дүнүйө — дуние, дунуе, дуние 
дүнүйөдө — дуниеде (70), 

дуниеде (358) 
дүнүйөм — дунием 
дүнүйөнү — дуниени 
дүнүйөнүн — дониенин, 

дуниенин, дуниенин (219—197) 
дүң — түң — дуң 
дүңгүрлөп — дүңгүрлеб 
дүңгүрөп — дөңгиреб, дүңгиреб 
дүңгүрөтүп — дуңгиретиб 
дүңгүрөшүп — дөңкөрүшиб 
дүңкүйүп — дүңкүйиб 
дуп — дуб 
дүрбөбөстөн — дурбебестен 
дүрбөөн — дурбен, дүрбен 
дүрбөп — дүрбеб, дурбеб 
дүрбөтүп — дурбетиб 
дүрбөшүп — дурбешиб 
дурбүнү — дүрбини 
дүргүп — дүргиб 
дүргүтүп — дөргүтиб, дүргүтиб, 

дүргөтиб, дүркүтиб 
дүргүшүп — дүргишиб 
дүркүрөйсүң — дүркирейсиң 
дүркүрөд — дүркиреб 
дүрмөт — дурмет 
дүрүйө — дурие 
дүрүкөөхар — дүрөкаухор 
дээр — диер 

Жакут — жакыт 
жакшыдыр — жакшыдур 
жакшылыкты — жакшылыкта 
жалпы аламан — жалпаламан 
жаман — жман 
жанагы — жаныгы 
жанга — янга 
Жанубда — жунубда 
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Жанубу — Жунубы 
Жан-Жуну — Ж а ң Жуны 
Жаң-Жундун — Жаңжунундын 
жарата албайт — жараталбайт 
жарыктыгын — жарыклыгын 
жасообуз — жасаубыз 
жасоону — жасоны 
жасоосу — жасаусы 
жасоосуна — жасосына 
Жатат — жатыр 
жатса — ятса 
жаян — жайын, жаюн 
жебнрейнл — жабирайил 
желектүү — желекди 
жемирип — жемириб 
Жеркенге — Жеркенге 
Жеркенден — Жергенден 
Жетигени — жеткени 
жетпейт — жетбейт 
жетөө — жетеу 
жетөөн — жетеун 
жетөөсү — жетеуби 
жетүүчү — жетучи 
жетчү — жетчу 
жечүү — жечу 
жободун — жобадын 
жоболоңго—жоб ал аңга, жобол анга 
жоболонду — жоболоңды 
жоботормун — жобатармын 
жоботту — жобатды 
жоголгон — жогылган, жогалган 
жоголду — жоголдо, жогалды 
жоголдук — жогалдык, жоголдык 
жоголоюн — жогалайын 
жоголуп — жогалыб, жоголыб 
жогору — жогары 
жоготпоюн — жогатбайын 
жоготормун — жогатармын 
жоготоюн — жогатайын 
жоготуп — жогатыб 
жоготуучу — жогутычу 
жогунан — жогынан 
жоемун — жоямын 
жоктолдум — жокталдым 
жоктон — жокдан 
жоктошуп — жоктошыб, 
жокташыб 
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жокпу — жокбу 
жокту — жокды 
жоктугуңду — жоктыгыңды 
жоктур — жокдыр 
жолборс — жолбарс 
жолборстой — жолбарстай 
жолборстон — жолбарстан 
жолборсторун — жолбарстарын 
жолборстун — жолбарсдын 
жолборсу — жолбарсы 
жолборсум — жолбарсым 
жолго — жолгау, жолга 
жолгошуп — жол кашыб 
жолдо — жолда 
жолдогуну — жолдагыны 
жолдон — жолдан 
жолдор — жолдар 
жолдорго — жолдарга 
жолдорду — жолдарды 
жолдош — жолдаш 
жолдошторун — жолдаштарын 
жолдошу — жолдашы, жолдошы 
жолдошум — жолдаШым 
жолдошунан — жолдошынан 
жолдошунун — жолдашынын 
жолдошуң — жолдашың 
жолдошумдун — жолдаШымдын 
жолду — жолда, жолды 
жолдун — жолдын 
жолдуу — жолды 
Жолой — Жолай 
Жолойду — Жолойдун 
Жолоочу — жолачы 
Жолтой — Жолтай 
жолу — жолы, жолб 
жолугайын жолыгайын 
жолугуп — жолугыб, жолыгыб 
жолуккан — жолыккан 
жолуккандьш — жолыккандын 
жолукса — жолыкса 
жолукпай — жолыкбай 
жолукту — жолыкды 
жолуктук —• жолыкдык 
жолуктум — жолыкдым 
жолумда — жолымда 
жолумдан — жолымдан 
Жолун — Жолың 
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Жолуна — жолына 
жолунан — жолынан 
жолунда — жолундо, жолында 
жолуну — жолоно, жолыны 
жолун — жолың 
жолуңа — жолыңа 
жолуңар — жолыңар 
жолуңда — жолыңда 
жолуңдан — жолыңдан 
жолувду — жолыңды 
жолуңуз — жолыңыз 

жомогу — жомагы . 
жомогуна — жомагына 
жомогунан — жомагынан 
жомок — жомак 
жонго — жонга 
жондо — жондд 
жонду — жонды 
жону — жоны 
жонуна — жонына 
жонунда — жонында 
жонундай — жонындай 
жоо — жау 
жообун — жобын 
жоого — жауга, жога 
жоодон — жодан 
жоон — жаун 
жоондугу — жаундыгы, жондыгы 
жоону — жауны 
жоонун — жауның 
жоону — жоны 
жоонун — жонын 
жого — жоп 
жооп — жобаб 
жоопсуз — жобабсыз 
жоосу — жосы„ жаусы 
жоосун — жосын 
жоосуна — жосына, жаусына 
жоосуңбу — жаусыңбы 
жорго — жорга, жорка 
жородон — жораудан 
жорголор — жоргалар 
жоргонун — жорганын 
жоргосу — жоргасы . 
жоро — жора 
жортулуп — жортылыб 
жортуп — жортыб 

жоругуң — жоругын 
жошолоб — жошалаб 
жоюлуп — жоюлыб 
жоюп — жойыб 
жөкөр — жокер 
жөлөгөн — жөлеген 
жөлөктөн — жөлектен 
жөлөнгөн —• жөленген 
жөнөгөн — жөнеген 
жөнөгөндө — жөнегенде 
жөнөдү — жонеди, жонодо 
жөнөдүм — жонедим 
жөнөйлүк — жөнейлик 
жөнөлдү — жөнөлдө, жонелди 
жөнөлүп — жонолиб^ жонелиб 
жөнөп — жонеб, жоноб 
жөнөөр — жонер 
жөнөсүн — жонесин 
жөнөтөрдө — жонетерде 
жөнүн жонин, жөнин 
жөңкүдү — жөңкүди 
жөрмөлөп — жормолоб 
жөө — жиеу, жуе, жеу, жөв, жо 
жөөт — жеут 
жөөттөн — жаутден 
жубардан — жууардан 
жулуп — жулыб 
жумушун — жумушын 
жулушуп — жулышыб 
жубар — жувар 
жумулат — жумылат 
жумуш — жумыш 
жумушка — жумышка 
жумушту — жумышды 
жумушун — жумышын 
жумушуң — жумушың 
жумчу — жумчы 
Жунустан — Жөнүстан 
жуптулукка — жубтылыкка 
журту — журты 
журтубуз — журтубыз 
журтум — журтым 
журтумду — журтымды 
журтун — журтын 
журтуна — журтына 
журтунан — журтынан 
журтунда — журтында 
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журтунун — журтынын, журтунын 
журтуң — журтың 
журтуңа — журтыңа 
журтуңуз — журтыңыз 
журтту — журтды 
журттун — журтдын 
жуткуруп — жуткурыб, жуткырыб 
жутту — жутды 
жутуп — жутыб 
жутуучу — жутучы 
жутчу — жотчу 
жууду — жууды 
жуулду — жуулды 
жүгөн — жүген 
жүгөнүн — жүгенин 
жүгөрү — жүгирүү 
жүгү — жүги 
жүгүн — жүгин 
жүгүнбөңөр — жүгинбеңер 
жүгүнүп — жүгүниб, жүгиниб 
жүгүрдүм — жүгирдим 
жүгүрүп — жүгүриб, жүгириб 
жүгүрүшүп — жүгүришиб 
жүгүрө — жүгире 
жүгүрсө — жүгирсе 
жүгүртүп — жүгиртиб 
жүгүрүп — жүгириб 
жүдөгөн — жүдеген 
жүдөгөндөй — жүдегендей 
жүдөп — жудеб 
жүдөсүн — жудесин 
жүдөтөм — жудетем 
жүдөтүп — жудетиб 
жүз — жуз, юз 
жүзгө — жүзге 
жүздөй — жуздей 
жүздүн — жүздин 
жүздүү — жүзди 
жүзү — жузи, жүзи 
жүзүм — жүзим 
жүзүмө — жузиме 
жүзүн — жүзин, жузин 
жүзүндө — жүзинде 
жүзүнө — жузине 
жүзүнөн — жузинен 
жүзүнүн — жүзинин 
жүзүң — жүзиң, жузиң 

жүктөгөн — жүктеген 
жүктөп — жүктеб 
жүктөтүп — жүктетиб 
жүктөшүп — жуктешиб 
жүктү — жөкди 
жүндөн — жүнден 
жүнү — жүни, жуни 
жүнүн — жүнин 
жүр — жур 
жүрбө — жорбе 
жүрбөдү — журбеди 
жүрбөй — журбей 
жүрбөйүн — журбейин 
жүрбөйсүңөр — журбейсиңер 
жүрбөйт — журбейт 
жүрбөс — журбес 
жүрбөстөй — журбестей 
жүрбөгөн — жүрбеген 
жүргөн — жүрген 
жүргөндө — жүргенде 
жүргөндөн — жүргенден 
жүргөндү — жүргенди 
жүргөндүн — жүргендин 
жүргөнү — жүргени 
жүргөнүм — жүргеним 
жүргүзбөй — жүргизбей 
жүргүзүп — жүргизиб 
жүргүн — жүргин 
жүргүнчү — жүргүнчи 
жүрдү — жүрди, журди 
жүрдүм — жүрдим, журдим 
жүрдүңүз — жүрдиңиз 
жүрө — журе 
жүрө-жүрө — журе-журе 
жүрөгү — жүреги 
жүрөгүнө — жүрегине 
жүрөк — жүрек 
жүрөктүн — жүрекдин 
жүрөсүз — жүресиз 
жүрөсүң — жүресиң 
жүрөт — жүрет 
жүрсө — журсе, журса 
жүрсөк — жүрсек 
жүрсөм — жүрсем 
жүрсөн — жүрсең 
жүрсүн — журсин 
жүрсүң — журсиң 
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жүрүбү — жүрүби 
жүрүбүз— жүрүбиз 
жүрүсүң —журисиң 
жүрүүн — журуун 
жүрүп — жүриб, жориб, журиб 
жүрүптүр — жүрибдир, 
журибдир, журибтир 
жүрүүчү — журучи, журичуу 
жүрүштө — журиште 
жүрүштү — журишти 
жүрүштүн — журишдин 
жүрүшү — журуши, 

журиши, жүриши 
жүрүшүн — жүришүн, жүрүшин 
жүрчү — жүрчи 
жүрүүчү — жүрүчи 

3 з 

забар — зауар, сабар 
замбирек — замбирак, зембирек 
з а р — с а р 
заңган — саңеур 
заңгарга — заңгорга 
заты — саты 
зейрек — зейре 
зерлүү — зерлу 
зоңкойтуп — зоңкойтыб 
зор — заур 

И и 

Ибилис — абилис 
илимдүүдөн — илимдуден 
Инди — Хинди 
индиден — эндуден 

К к 

Каалабаңыз — каламаңыз 
Каапыр — капир, кепир 
каапырга — капирга 
каапырдан — кепирдан, капирдан 
каапырды — кепирди 
каапырдын — капирдин 
каапырым — кабирим 
каарыңды — гарыңды 

жүрчүү — журчи, журчо 
жээги — жиеги 
жээгине — жеегине 
жээкте — жиекте 
жээктеги — жеектеги, жиектеги 
жээндери — жиендери 
жээним — жиеним 
жыгылчу — жыгилчо 
жыгычуу — жыгучы 
жыйырма — жигирма 
жылаңач — жалаңач 
жылдан — жылден 
жылоодон — жылонан, жылаунан 
жылоолоп — жылаулаб 
жылуу — жулуу 

зордук — зорлук 
зоо — зау 
зоодон — заудан 
зоолу — саулы 
зоолуну — золаны 
зулжалал — золжалал 
зумурат — зумурад 
зумурут — замырат, зумырат, 

зумурат 

Инжи таш — Инжу таш 
Ирмеди — Эрмади 
ирмем — ирмен 
ичте — иште 

Кабаарышкан — капарышкан 
Кабилстан — кабилистен 
кадамы — кадеми 
кадоодой — кадаудай 
казына — казана, касана 
казынага — казанага 
казынадан — казанадан 
кай — кей 
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кайгы — кайгу 
кайгылуу — кайгулы 
кайкандуу — кайкаңды 
кайненеси — кайын энеси 
кайраттуунун — кайраттуунын 
кайраттуусу - кайратусы 
кайраттуусун — кайраттусын 
кайтуучу — кайтучы 
кайтуучусу — кайтучысы 
кайып — гайыб, кейиб 
калаа — гала, калак 
калабалуу — калапалу 
Калдарбектин — Килдербектин 
калем — калам 
калуучу — калучы 
калып — галыб 
калыптыр — галыбдыр 
каман — гаман 
камдуусунуп —- камдусыныб 
канат — ганат 
канаттуу — канатды 
канаттуусун — канаттусын 
кандай — гандай 
канкоруңдун — канкорыңдын 
канкордун — канкордын 
канкоруң — канкорың 
кануучу — канучы 
канча — ганча 
каныбыз — канымыз 
каңкорго — канкорга 
канкоруң — каңкороң 
капчыгай — капшыгай 
караган — гараган 
каракан — караган 
караканга — караганга 
кара-кум — карагум 
кара-нойр — кара нувыр 
караштуу — карашлуу 
каргыш — гаргыш 
кармайт — кармайды 
кароол — караул 
кароолго — коралга 
кароолду — караулды 
кароолуна —караулуна 
кароолчу — караулчы, каралчу 
кароолчуга — каралчуга 
кароолчумун — караулчумын 

кароолчунун — каралчунын 
карч — карыш 
каруу-жарак — каро жарак 
карыя —- карые 
касиеттүү — касиетдуу, касиетлу 
катарлуу — катарлы 
каткырып — кыткырыб 
катуу — каты 
катуудур — катыдур 
катуунун — катунын 
катыкул — каттукул 
катыкулу — катыкулы 
катылчу — катулчы 
качан — гачан 
качандан — гачандан 
Кебилстанга — Кебилстанга 
кезетүдөн — кезетүден 
кейишке — кайишке 
кекиртектен — какиртектен 
келе молдо — кала молда 
келди — гелди 
келин — гелин 
келиндер — гелиндер 
келишимдүү — келүшүмди 
келтирди — гелтирди 
кемек — камек 
кементайын — кементейин 
кенжуттан — канжутдан 
кенжуттукка — канжудтыкка 
кенжуттуктун — канжукдыкдын 
кентунду — кантунда 
кепти — кебди 
кереметтүү — кареметтү 
керик — керек 
керикке — керекке 
кериктен — киректен 
кере — кери 
кер-көлдү — керкөлди 
керкөкүл — керкөкил 
керөөгө — кереүге 
кесирлүү — кесирли 
кетип — гетиб 
кетүүчү — кетүчи 
кечөө — кечеү 
кечти — кечтү 
кечээги — кечеүги 
килем — келем 
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ким — гим 
кир — гир 
киргир — гиргир 
кирди — гирди 
кирип — гириб 
киричке — киришке 
кичүү — кичик 
кодоң — кудаң 
кое — коя 
коелу — коялы 
коем — коям 
коемун — коямын 
коет — коят 
коеюн — кояйын 
койбо — койба 
койбоду — койбодо, койбады 
койбой — койбай 
койбойм — койбайм 
койбоймун — койбаймын 
койбойсуң — койбайсың 
койбойсуңбу — койбайсыңбы 
койбойт — койбайт 
койбоңор — койбаңар 
койбос — койбас 
койбоско — койбаска 
койбосмун — койбасмын 
койбосом — койбасам 
койбостон — койбастан 
койго — койга 
койгомун — койгамын 
койгон — койган 
койгонбу — койганбы 
койгонго — койганга 
койгондо — койганда 
койгондой — койгандай 
койгондун — койгандын 
койгонсоң — койгансоң 
койгону—койганы (49), (394), 
койгоны 
койгун — койгын 
койгундай — койгындай 
койдой — койдай 
койдон — койдан 
койду — койды 
койдум — койдым 
койдун — койдын 
койдуң — КОЙДЫҢ 

койдурган — койдырган 
койкойгон — койкаган 
койкоюп — койкайыб 
койнотдо — гойнатда, койнатда 
койну — койны 
койнум — койным 
койнуна — койнына, койгона 
койнунда — койнында 
койнуңа — койныңа 
койро — койра 
койсо — койса 
койсок — койсак 
койчу — койчо, койчы 
козголбой — козгалбай 
козголоң — козгалаң 
козголоңду — козгалаңды 
козголуп — козгалыб 
козу — козы 
козуну — козыны 
козусун — козысын 
кожо — кожа 
кожого — кожага 
кожодон — кожадан 
кожолор — кожалар 
кожом — кожам 
кожону — кожаны 
кожонун — кожанын 
кожонуз — кожаңыз 
Кокон — кокан 
кокту — кокты 
коктуда — коктыда 
коктуну — коктыны 
кокус — кокыс 
кокустан — кокысдан 
кол — гол 
кол вазири — кол озири 
колго — голга, колга 
колдо — кулду, колда 
коддобосоң — колдабасаң 
колдогу — колдагы 
колдойсуң — колдайсың 
колдон — колдан 
колдоого — колдауга 
колдосун — колдасын 
колду — колды 
колдун — колдын 
колу — коло, колы 
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колум — колым 
колума — колыма 
колумдан — колымдан 
колумду — колумды 
колун — колын 
колуна — колына 
колунан — колынан 
колунда — колында, колонда 
колундагы — колындагы 
колупу — колыны, колоно 
колунун — колынын 
колуң — колын 
колуңа— колыңа, колоңо 
колуңар — колыңар 
колуңдан — колывдан 
колуцду — колынды 
колуңуз — колыңыз 
коло — кола 
коломсокко — коламсакка 
колотун — колатын 
колтугунан — колтыгынан 
колтуктун — колтыкдын 
комдонгон — комданган 
комокойлуу — комакайлы 
комсунган — комсонган 
конгон — конган 
конгондо — конганда 
конгондой — ыснгандай 
конгун — конгын 
конду — конды 
конко — конка 
коногуңуз — конагыңыз 
конок — конак 
конокгоп — конактаб 
копкон — кобкан 
копшотуп — кобшутыб 
коо — го 
коого — гого 
коос — каус 
коома — каума 
коону — кауны 
конуп — коныб 
конуптур — конубдыр 
конушуп — конушыб, конышыб 
кончтой — кончдай 
коңкулдап — коңкылдаб 
коңторуп — коңторыб 

конулчу — коцылчы 
коңур — коңыр 
коңуругу — коңырыгы 
коңурук — коңырык 
коиурчак — коңырчак 
корголоп — коргалаб 
коргон — корган 
коргонго — корганга 
коргондо — корганда 
коргонду — коргондо, коргонды 
коргондун — коргандын, коргондын 
коргондуу — коргоанды 
коргону — коргоны, корганы 
коргоошун — коргашын 
коргошуну — коргашыны 
кордугунан — корлугынан 
кордук — кордык, корлык, корлук 
кордукту — кордыкты, корлыкды 
коржойгон — коржайган 
коржоңдогон — коржандаган 
коркбос — коркбас 
коркбостон — коркбастан 
коркоктору — коркактары 
коркконунан — коркканындан 
коркпо — коркба 
коркпой — коркбай 
коркпойсуңбу •— коркбайсыңбы 
коркту — коркды 
коркулдатып — корколдатыб 
коркуп — коркыб, коркоб 
коркураган — шаркыраган 
коркуткан — каркыткан 
коркутканын — коркытканын 
коркутуп — коркытыб, коркытыб 
короодо — корадав, корада 
короодой — корадай 
короодон — корадан 
коросон — корасан, корасан (оттук) 
коросонду — корасанды 
коросондун — корасаңдын 
короюп — корайыб 
корук — корык 
кообум — кобым 
коосу — косы, каусы 
Котон — котан 
котондоп — котандаб 
котонду — котанды 

658. 

www.bizdin.kg



которуп — котарыб, кутурыб 
котостой болгон — котастайын 
котосту — котосды 
котос — котасы. 
кочкордой — кочкардай 
кошко — кошка 
кош-колоңдун — кош колаңдын 
кошкон — кошкан 
кошконго — кошканга 
кошо — коша 
кошообаз — кошабаз 
кошой — гошай, кошай 
кошойбу — кошайбы 
кошойго — кошайга 
кошойдон — кошайдан 
кошойду — кошайды 
кошойдун — кошайдын 
кошойлугун — кошайлыгын 
кошойсун — кошайсың 
кошок — кошак 
кошоктогон — кошактаган 
кошоюн — кошайын, кошойын 
кошоюң — кошайың 
Кошоюнар — Кошайыңар 
коштоду — коштады 
коштон — коштан 
коштоп — коштаб 
кошту — кошды, кошты 
коштум — кошдым 
кошул — кошыл 
кошулабыз — кошылабыз 
кошулган — кошылган 
кошулду — кошылды 
кошулуп — кошылыб 
кошулууга — кошылуга 
кошулуп — кошылыб 
кошулуптур — кошулыбдыр 
кошулушкан — кошулышкан, 
кошылышкан 
кошулушуп — кошулышыб, 
кошулушып 
кошун — кошон, кошын 
кошуун — кошон 
кошуна — кошына 
кошунан — кошынан 
кошунда — кошында 
кошуп — кошыб 

кошупсуң — кошыбсың 
кошчу — кошчы 
кошчусу — кошчысы 
коюбуз — коюбыз 
коюлган — койылган 
коюлду — коюлды, койылды 
коюн — койын 
коюнга — койынга 

' коюңар — койыңар 
коюңду — койыңды 
коюңуз — койыңыз 
коюп — койыб 
коюптур — койыбдыр 
коюшду — коюшды 
коюшту — койышды 
коюшуп — коюшыб, койышыб 
көбөйткөн — көбейткен 
көбү — көби 
көбүгү — көбиги 
көбүн — көбин 
көбүнүн — көбинин 
көбүңө — көбиңе 
көбүнүз — көбиңиз 
көбүрөөк — көбирек 
Көбү-Шаму — Күби шама 
Көгөй — Көгей 
Көгөнгө — көгөнге 
көгөндөп — көгендеб 
көгөөнү — көгени 
көгөөнүнө — көгенине 
көгөөнүнөн — көгенинен 
көгөргөн — көгөрген 
көгүңүз — көгиңиз 
көгүчкөн — көгүчкен 
көгүчкөндөй — көгичкендей 
көгүчкөндү — көгүчгенди, 
көгөчкенди 
көөдөн — кеден 
көөдөнгө — көденге 
көөдөндө — көденде 
көөдөнү — көдени 
көөдөнүндө — көденинде 
көөдөнүнө — көденине 
көөдөң — көдең 
Көз — гөз 
Көзгө — көзге 
Көздөй — гөздей 
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көздөгөн — көздеген 
көздөдү — көздеди 
көздөй — көздей 
көздөйлүк — көздейлик 
көздөп — көздеб 
көздөп — көздеп 
көздөшүп — көздешиб 
көздө<р — көздер 
көздөрүн — көздерин 
көздү — көзди 
көздүн — көздин 
көзү — көзи 
көзүбүз — көзибиз 
көзүм — көзим 
көзүмө — көзиме 
көзүн — көзин 
көзүндө — көзинде 
көзүнө — көзине 
көзүнөн — көзинен 
көзүнү — көзини 
көзүң — көзиң 
көзүңдү — көзиңди 
көзүңдүн — көзиңдин 
көзүңө — көзиңе 
көзүңергө — көзиңерге 
көзүңүз — көзиңиз 
көйкө — көйгү 
көйкөлгөн — көйкелген 
көйкөнө — көйкене 
көйнөгү — көйнеги 
көйрөңүрөөк — көйреңирек 
көйүн — көйин, күйин 
көйүш — көйиш, кекүш 
көйүшкө — көйишке 
көйүштү — көйкүшди 
кек — гөк 
көкбөрү — көкбөри 
көккө — көкке 
көкмөк — көкмек 
көкө ноор — көке наур 
көкөнөгө — көкенеге 
көкөнөсү — көкенеси 
көкөтеңир — көке теңир 
көктү — көкди, көкти 
көкүл — көкил 
көкүлүн — көкүлин 
көкүм — көкем 

көкүрөк — көкирек 
көкүрөгү — көкиреги 
көкүрөккө — көкирекке 
көкүрөктө — көкирекде 
көкчө — көкче 
Көкчөгө — Көкчеге 
Көкчөдөн — Көкчеден 
Көкчөнүн — Көкченин 
Көкчөсү — Көкчеүси, Көкчеси 
көл — гөл, күл 
көлгө — көлге 
көлдөй — гөлдей 
көлдүн — колдин 
көлкүлдөгөн — көлкүлдеген 
көлпүгүп — көлпүгиб 
көлөптөп — көлебтеп 
көлү — күли 
көлүгү — көлүгө 
көлүгүн — көлигин 
көлүндө — көлөндө 
көлүнө — көлине 
көмгөн — көмген 
көмө — көме 
көмөрмүн — көмермин 
көөмп — көмиб 
көмүлүп — көмилиб 
көмүргө — көмирге 
көнбөсөң — көнбесең 
көнгөнү — көнгени 
көнгөнчө — көнгенче 
көндүм •— көндим 
көнсөм — көнсем 
көнүк — көник 
көнүп — көниб 
көнүптур — көнибдир 
көнүңүз — көнүңиз 
көнүшүп — кенишиб 
Көөнө-Турпан — Коне турпан 
көөнү — көнө, кони 
көөнүн — көнин 
көөнүндө — көнинде 
көөнүнө — көнүне 
көөнүң — көниң 
көөнүңө — көниңе 
көөнүңүз — көниңиз 
көңдөй — көндей 
көңкү — көңкө, күңке 
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көңүл — көңил көргөзөм — көргесем 
көңүлгө — көңилге, көңгүлге көргөзүп — көргезиб 
көңүлдөн — көңилден көргөмүн — көргемин 
көңүлдөрү — көңилдери көргөн — көрген 
көңүлдөшкөн — көңилдешкен көргөндө — көргенде 
көңүлү — көңли, көңили, көңүли көргөндөй — көргендей 
көңүлүм — көңилим, көңүлим көргөндөн — көргенден 
көңүлүмө — көңүлиме көргөндөр — көргендер 
көңүлүндө — көңилинде көргөндөрдү — көргендерди 
көңүлүн — көңилин . көргөндөгүм — көргендигим 
көңүлүнө — көңилине, көңүлине көргөндүн — көргендин 
көңүлүң — көңүлиң, көңилиң көргөнү — көргени, көргөни 
көңүл үңдө — көңилиңде көргөнүм — көргеним 
көңүлүңө — көңилиңе көргөнүмдү — көргенимди 
көп—гөб көргөнүн—көргенин 
көпкөрүнөө — көбкөрүне көргөнүңдү — көргениңдн 
көпмүн—көбмин көргөнүңөр — көргениңер 
көпөнү — көпүнө көргөнчө — көргенче 
көпсүнүп — көпсүниб ' көргүбүз — көргүбиз 
көптөрүң — көбтериң • көргүз — көргиз 
көптөп—көптеб көргүн—кергин 
көптү — көбди көрдү — гөрди, көрди 
көптүгү — көбдүги, көбтиги көрдүк — көрдик 
көптүгүн — көбтигин, көбтүгин көрдүм — көрдим 
көптүгүнө — көбтигине көрдүң — көрдиң 
көптүгүңдү — көбтүгүңди көрдүнбү — көрдиңби 
көптүн — көбдин көрдүңөр — көрдиңер, 
көпүрөө — көпирө көрдөңөр 
көпчүлүгү — көбчилиги, көбчүлиги көрдүңөрбү — көрдиңерби 
көпчүлүгүн — көпчүлигин көрдүңүз — көрдиниз 
көпчүлүк — көбчүлик, көбчилик •• көркү — көрки 
көпчүлүккө — көбчилике • көркүн — көркин 
көрбө — көрбе ' көркүнү — көркини 
көрбөгөн — көрбеген ' көркүң — көркиң 
көрбөдү — көрбеди' көркүңө — көркиңе 
көрбөдүк — көрбедик көрмөк — көрмек 
көрбөдүм — көрбедим көрмөккө — көрмеке, көрмекке 
көрбөй — көрбей , көрө — көре 
көрбөс—көрбес " көрөбүз—көрөбиз, көребез 
көрбөсүн—көрбесин көрөйүн—көрейин 
көргөз — көргез көрөкчө — көрекче 
көргөзбөй — көргезбей' ' көрөлү — көрелн 
көргөзбөйсүң — көргезбейсиң •" көрөлүк — көрелик 
көргөзгөн — көргизген көрөр — көрер 
көргөзгүнүң — көргезгиниң көрөрмүн — көрермин 
көргөзмөк — көргезмек көрөрсүз — көрерсиз 
көргөзөйүн — көргесейин көрөрсүң — көрерсиң 
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көрерүбүз — көрүрүбиз 
көрөсүз — көресиз 
көрөсүң — көресиң, көресөң 
көрөт — көрет 
көрпө — көрпе 
көрпөсү — көрпеси 
көрсө — көрсе 
көрсөм — көрсем 
көрсөң — көрсең 
көрсөңүз—көрсеңиз 
көрү — гөрө, көри 
көрүнбөдү — көринбеди 
көрүнбөй — көринбей 
көрүнбөйм — көринбейм 
көрүнбөйт — көринбейт 
көрүнбөс — көринбес 
көрүнбөсүн — көримбесин 
көрүигөн — көринген 
көрүнгөндүн — көрингендин 
көрүнгөнүн — көрингенин 
көрүндү — көринди 
көрүндүң — көриндиң 
көрүндүккө — көриндике 
көрүнүп — көриниб 
көрүнө — көрине 
көрүнөө — көриеү, көрөне 
көрүнөт— көринет 
көрүнсө — көринсе 
көрүнүп — көриниб 
көрүңүз — көриңиз 
көрүңөр — көриңер 
көрүңүз — көриңиз 
көрүп — көриб 
көрүптүр — көрибтүр, көрибдир 
көрүүчү — уөргөчү 
көрүшүп — көришиб 
көрүштү — көришти 
көсөм — көсем 
көтүм — көтим 
көтөн — көтен 
көтөр — Көтүр 
көтөрбөйт — көтербейт 
көтөргөн — көтерген 
көтөргөндө — көтергенде 
көтөргөнү — көтергени 
көтөргүн —• көтергин 
көтөрдү — көтөрди.көтерди 

көтөрө — көтере 
көтөрсө — көтерсе 
көтөрүлткөн — көтерилткен 
көтөрүлө — көтериле 
көтөрүлүп — көтерилиб 
көтөрүп — көтериб, көтөриб 

«көтөрүшүп — көтерүшиб 
көтүбү — көтиби 
көтүмдөн — көтимден 
көтүнөн — көтинен 
көтүңдү — кетиңди 
көчкө - '- көчке 

* көчкөндөй — көчкендей 
көчө — кэше, көче, гише 
көчөгө — көчеге, көчөге 
көчөдө—көчеде 
көчөдөгү — көчөдеү 
көчөлүү — көчели 
көчөнүн —көченин, көчөнин 

< көчөсүнө — көчесине 
көчөсүнүн — көчесинин 
көчтүн — көчдин 
көчүк — көчик 
көчүп — көчиб 
көчүрөйүн — көчирейин 
көчүрүп — көчириб, көчүриб 
көчөнүн — көчүнин 
көчөрбайдын — көчүрбайдын 
көчүшкөн көчишкен 
көшөк — көшак 
көшүлүп — көшүлиб 
кубангандан—кууаңгандан 
кубанганы — кууанганы 
кубангер — кууангер 
кубанып — куаныб 
кубанч — кууаныш 
кубанышып — кууанышыб 
кубаң — кууаң 
кубатыңды — кууатыңды 

• кубулуп — кубылыб 
кудай — хдай 

ч кудаанын — куданың 
. кудайым - - кодайым 
: кудайды — кудайны 
1 кудайың •— хдайын 

кудук — кудык 
кудурет — кудирет 
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кудурети — кудирети, кудорети 
кудуреттин — кудуретдин 
кудус — Кудыс 
кудусту — Кудысды 
кужулдабай — кужылдабай 
кужулдап — кужылдаб 
кужулдашып — кужылдашыб . 
кузгун — кузгын 
кузурунда —- козурунда 
куйган — гойган 
куйругу — куйругы 
куйрук — куйрок, куйрык 
куйруктан — куйрыкдан 
куйрукту — куйрыкды 
куйругум — койрыгым 
куйругу — куйрыгы 
куйругун — куйрыгын 
кула —1 гола 
кула ат — кулат 
кулагын — колагын 
кулак — колак 
кулаткан — колаткан 
кулач — колач 
кулду — кулды, кулдо 
кулдун — кулдын 
кулжа — колжа 
култаң — колтаң 
кулпунган — кулпынган 
култуюп — култайыб 
кулуп — кулыб 
кулунан — кулынан 
кулундары — кулындары, 
коландары 
кумга — гомга 
кумул — комул, кумыл 
кумулга — кумылга 
кумулда — кумылда 
кумулдан —- кумылдан 
кумулду —кумылды 
кумурска — кумырска 
кумурскадай — кумырскадай 
кундуз — кундыз (344—195) 
кундуздай — кундыздай 
куп — коб 
кур — гор 
курбу-курбу — курбы-курбы 
кургур — кургыр 

курду — курды 
куржунга — куржынга 
куржунду — куржынды 
куржундун — куржындын 
куржунун —• куржунын 
куркулдай — куркылдай 
курсун — курсын 
курттар — куртлар 
куру — куры 
куруду — куруды 
курудуң — курыдың, курудың 
курулай — курылай 
курумдай — курымдай 
куруну — курыны 
куруп — курыб 
куруптур — курыбдыр 
курусун—курысын 
куруткан — курыткан 
курчун — курчын 
кустурду — кустырды 
кустуруп — кустырыб 
кусур — кузыр 
кутмандуусу — кутмандусы 
куту — куты 
куту акең — кута акең 
кутубий — кутыбий 
кутула албайт — кутылалбайт 
кутулбайт — кутылбайт 
кутулган — кутылган 
кутулганың — кутылгаңың 
кутулду — кутылды 
кутулдум — кутылдым 
кутулдуң — кутылдың 
кутулмактын — кутылмакдын 
кутулуп — кутылыб, кутулыб 
кутулуучу — кутылычы 
кутуруп — кутырыб, кутурыб 
кутукең — кутыкең 

КУУ — гуу 
куугун — кугын . 
кууны — куны 
куушуп — куошыб 
кучак — кочак 
кучактай — гочактай 
кушка — кошка 
кушту — кушды . 
кушу — кушы 
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кушубек — кушыбек 
куштун — кушдын 
кушу — кушы 
кушундай — кошындай 
куурду — куурды 
куусы — куусо 
куушурду — кушырды 
куушуруп — кушурыб, кушырыб 
кучту — кушды 
куюгуп — коюгыб 
куюлган — койылган, куйылган 
куюлтуп — куюлтыб 
куюлуп — койылыб, куюлыб 
куюн — куен 
куюңуз — куйыңыз 
куюп — куйыб 
куюшкандын — куйышкандын 
куюшканы — куюшканы 
күбө — кубе, көбүү 
күбөдөн — күүеден 
кубулуп — күбилиб 
күдүрлөгөн — күдирлеген 
күзгүдөй — күзгидей 
күйгө — күйге 
күйгөн — күйген, көйген 
күйгүзсө — күйгизсе 
күйгүзүп — көйгүзиб 
күйдүрүп — көйдириб 
күйө — көе, көйү 
күйөр—кйер (көэр) 
күйөт — коет (көйэт) 
күйрөктүн — күйрекдин 
күйүгүн — көйигиб 
күйүп — көйиб, күйиб 
күйүп-жанып — көйүб жаныб 
күл — көл, гөл' 
күлбөй көлбөй 
күлгөнү — күдгени 
күлдөрү — күлдери 
күлдү — көлди, гүлди, 
көлдү, көлдөй, күлди ' 
күлдүк — көлдик 
күлдүр — күлдир 
күлдүрдү — күлдирди 
күлдүрүн — күлдирдин, күлдүрдин 
күлдүрүүчү — күлдүргүүчө 
күлкү — көлки, күлки 

күлкүлүү — күлкили 
күлкүлүүсү — күлкүлиси 
күлкүсү — көлкүси 
күлөт — көлет 
күүлөгөн:— көлеген 
күүлөдү — күледи 
күүлөп — көлеб 
күлүгүрөөк — көлигирек 
күлүк — көлик, көлүк, күлик 
күлүккө — күлике 
күлүктү — күлөктү 
күлүктүгү — көлүктиги 
күлүктүн — көликдин 
күлүп — көлиб, күлиб 
күлүптүр — күлибтир 
күлүштү — күлишди 
күмөн — күмен 
күмүш — күмиш, көмүш, күмөш 
күмүштөн — көмишден 
күмүштү — күмишди 
күмүшүң — күмишиң 
күн — гүн, гөн, көн 
күнгө — көнге, күнге 
күндө — көнде, гүнде, гөнде, күнде 
күндөй — көндөй, күндей 
күндөн — көнден, күнден 
күндөнү — күндени 
күндү — күнди 
күндүгүнө — күндигине 
күндүк — күндик, көндик 
күндүн — күндин 
күнжүт — күнжит 

-күнөгө—күнеге 
күнөө — көне, күне 
күнөөм — көнем 
күнөөмдү — көнемди 
күнөөкөр — көнекер 
күнөстүктүн — көнестикдин 
күнү — гүни, гүнү, гөни, көни, күни 
күнүм — күним 
күнүндө — күнинде 
күнчө — күнче 
күнчүлүк — көнчилик, 
күнчүүлөк, күнчилик 
күңгөй — көңгей, кеңкей 
күңгөйдү — көңгейди 
күңгүрлөп — көңгирлеп 
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күңгүрөгөн — көңгнреген 
күнгүрөдү — күңгүреди 
күңгүрөндү — көңгиренди 
күңгүрөп — көңгиреб, 
күңгиреб, күңгиреб 
күңгүрөтүп — күңгүретиб 
күп — көб 
күпкөгө — күбкеге 
күрзү — күрзи 
күрзүлөрүн — күрзүлерин 
күркүрөгөн — күркиреген, 
көркиреген 
күркүрөйт — күркирейт 
күркүрөп — күркиреб, 
көркиреб, көркүреб 
күркүрөтүп — көркиретиб 
күркүрөшү — күркүреши, 
көркүреши 
күрмө — көрме 
күрмөлбөгөн — көрмелбеген 
күрөш — күреш 
күрөшкөнүн — күрешкенин 
күрөштү — күрешди 
күрпүлдөгөн — күрпилдеген 
күрси — көрзү, көрси 
күрсүлөрүн — көрзүлерин 
күрсүнү — күрзйни, көрсини 
күрсүсү — көрсиси, көрсүси 
күрсүсүн —көрсисиң 
күткөн — көткен 
күткөнү — көткени 
күтмөгүңдү — көтмегөңди 
күтөр — көтер 
күтүп — көтип, күтөп 
Күтүп — күтиб, көтиб 
күтүптүр — көтибтир 
күүгүм — күгим 

Л л 

Лайламалуу —лайламалху 
локуюп — локойыб 
Лоптун — Лубдын 

Мм 

Маалим — малум 

күүлөнүп — күүлениб 
күч — көч 
күчкө — көчке 
күчтүү — көштү, күчти 
күчтүүлөрдү — көчтүлерди 
күчтүүлөрүн — көштүлөрин 
көчтүүрөөк — көштүрек 
күчөдү — көчүдө 
күчөнгөндү — көченгенди 
күчөң — көчең 
күчү — көчи, күчи 
күчүдүр — көчидир 
күчүктөй — көчекдей 
күчүнө — күчине 
күчүнөн — көчинен, күчинен, 
күчүнен 
күчүң — күчиң 
кызыл — гызыл 
кыйгактуу — кыйгакды 
кыйноого — кыйнауга 
кылдың — гылдың 
кылуучу — кылучы 
кылчумун — кылчымын, кылчумын 
кымбат — кыйбат 
кыргумун — кыргумын 
кырмуз — курмуз, курмош, 
курмис, кормуз, 
курмуз, курмыш 
курмузга — кырмузка, кырмызга 
кырмузду — курмузду 
курмуздун — кырмуздын 
кырмузың — курмызың 
кырмуш шаа — курмша 
кырылдыңар — кырылдыңер 
кысап — кыйсаб 
кысыроодо — кысырауда 
кычкач — кыскач 

лөгү — лөги 
лөгүнүн — лөгинин 
лыпылдап —лыпылдаб 

Маалым — малум 
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мабия — Маебия 
мага — маа 
магуруп — магурыб 
магурупта — магырыбда 
магуруптун — Магурыбдын, 
магурыбдын 
магшардын — машардын 
майданга — майдамга 
маймына — маймаунау, майманау 
майышкан — маюшкан 
макул — макыл 
макулуктун — маклукаттын, 
макулыкдын 
Малгундун — Малгундын 
мамырлуу — мамырлы 
мангулду — маңгулды 
маңгулдун — маңгулдын 
маңгулмун — маңгулмын 
мангунттан — мангентдан 
мангунтту — маңгүнтди, маңгунтды 
маңгуттун — маңгуттын 
маңгут — маңгүт 
мангуттан — маңгутдан 
маңгуттун — маңгуттын 
м а ш а — м ш а 
мейиз — майиз 
менен — менан 
меңдибай — миңдибай 
меш — меч 
мисбурга — иесбургы 
мисбуруш — ңесбурш 
мойну — мойны 
мойнум — мойным 
мойнуна — мойнина, мойнона 
мойнунан — мойнынан 
мойнунда — мойнында 
мойнундагы — мойнындагы 
мойнуңа — мойныңа 
молтоюп — молтойыб 
молу — молы 
момолой — момалай 
моокум — мокым 
мордон — мордан 
мордун — мордын 
моюн — мойын 
моюнга — мойынга 
моюндагы — мойындагы 

моюндарын — мойындарын 
моюнунан — мойынынан 
моют — мойыт 
мендү — мөндо, мөнди 
мөндүлөшүп — мөндилешиб 
мөңкүгөн — мөңкөгөн 
мөңкүдү — мөңкүди 
мөөр — мохер 
мөөрөдү — мөреди 
мөөрүн — мөрин 
мубакүлдүү — мувакөлди, 
мууакүлди 
мултуюп — мултыйыб 
муну — муны 
мунубуз — муныбыз 
мунун — монун, мунын 
мунусун — мунысын 
мунуңуз — муныдыз 
муная — моная 
муңайып — моңайыб 
мурду — мурны, мурды 
мурдун — мурдын 
мурдуна — мурдына 
мурун — мурын 
мурунку — мурынгы, мурункы 
муруну — мурыны 
мурункудай — мурынкыдай 
мурунтадан — мурынтадан 
мурункунун — мурынгынын 
мурункусун — мурынгысын 
мурунтан — мурынтан 
мурунтук — морынтык 
мурунуна — мурынына 
мурунуңа — мурыныңа 
мусулман — бусылман, босылман, 
мысылман, бусулман 
мусулманга — мысылманга 
мусулмандан — бусылмандан 
мусулмандын — мысылмандын, 
босылмандын, бусылмандын, 
бусулмандын, мусылманнын. 
мууну — мууны 
муунум — мууным 
муштум — моштым 
мүйүз — мойиз, муюз 
мүйүздүү — мойиздуу 
мүйүзү — муйизи 
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мүлк — молк 
мүлкүм — молким 
мүлкүн — мүлкин 
мүнөздү — мунези 
мүргүбө — мургибе 
мүрүшүп — мүрүшиб 
мүчөсү — мөчеси 
мүшкүл — мүшкил 
мыкты — мыгды 
мыктылар — мыктулар 
мыктысынган — мыктусынган 

Н н 

набнор — набнар 
найман — айман 
найүмүт — нааүмод 
накыш — накуш 
намаз — нымаз 
намуттун — намутдын 
недир — недур 
неме — эме 
нескара — эскара, незкара 
нечөөсү — нечеу 
ногой — ногай 
ногойдон — ногойдан 
ногойдун — ногойдын 
ногойлордун — ногайлардын 

мына — муны, муна, мона 
мына ошо — мынашо 
мында — монда, мунда 
мындай — мундай 
мындайда — мундайда 
мындан — мундан 
мынча — мунча 
мынчалык — мунчалык 
мырдар — мурдар 
мырза — мурза 
мээ — мее 

нойгут — ойгот 
некөр — нөвкөр, нокер 
нөкөрү — нөкери, нөкөри 
нукдун — нуфдын 
нургузар — нургызар 
нургузара — нусгысара 
нургузарың — нургусарың, 

нургысарың 
нурдун — нурдын 
нуру — нуры 
нуруну — нурыны 
нээт — ниет 
нээти — ниети 

озонун — озонын 
озот — озат 
озун — озыб 
озуна — озына 
ойбойду — ойбайды 
ойбут — ойбот 
ойго — ойга 
ойгонсом — ойгансам 
ойготуп — ойгатыб 
ойдо-тоодо — ойда-тода 
ойду — ойды 
ойдурган — ойдырган 
ойлобо — ойлоба 
ойлобогун — ойлабагын 
ойлобойм — ойлабайм 
ойлобойт — ойлобайт 

О о 

оболку — ауалгы 
оболтуп — обалатыб 
оболу — ауалы 
огу — огы 
огун — огын 
огуна — огына 
огунан—огынан 
огундай — огындай 
огуну — огуны 
огунун — огынын 
огуң — огың 
оелук — оялык 
оеидордун — оендардын 
оермун — оярмын 
оеюи — оейын 
озгон — озган 
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ойлогон — ойлаган 
ойлоду — ойлоды 
ойлодук — ойладык 
ойлодум — ойлодым, ойладым 
ойлойт — ойлайт 
ойлонбогун — ойланбагын 
ойлонбой — ойланбай 
ойлонбосун — ойламбасын 
ойлонгондо — ойланганда 
ойлонду — ойлонды, ойланды 
ойлонсок — ойлансак 
ойлонсоң — ойлансад 
ойлонуп — ойлоныб, ойланыб 
ойлосок — ойласак 
ойлосун — ойласын 
ойлошуп — ойлошыб, ойлашыб 
ойлоп — ойлаб 
оймок — оймак 
ойнобо — ойнаба 
ойноп — ойнаб 
ойногон—ойнаган 
ойнодум — ойнадым 
ойной — ойнай 
ойномокту — ойнамакты 
ойноп-күлүп — ойнаб-көлиб 
ойнотуп — ойнатыб 
ойношуп — ойнашыб 
ойну — ойны 
ойнуна — ойнына 
ойрон — ойращ ойроң 
ойрондоп — ойрандаб 
ойрондошуп — ойрандашыб 
ойронду — ойранды 
ойротко — ойратка 
ойротто — ойратда » 
окко — окка 
октоду — октады, окдады 
октой — окдай, октай 
октолтуп — окталтыб 
октолуп — окталыб 
октон — окдан 
октоп — октаб 
октотуп — октаутыб 
октошуп — окташыб 
окту — окды 
октун — окдын 

окуду — окыды, окуды 
окудук — окыдык 
окудум — окыдым 
окушуп — окышыб, окушыб 
окуп — окыб 
окутуп — окутыб 
окушуп — окушыб 
окус — окыс 
окшобойт — окшабайт 
окшогон — окшаган 
окшойт — окшайт 
окшосо — окшаса 
окшотпосун — окшатбасын 
окшош — окшаш 
окшошуп — окшашыб 
окшутуп — окшутыб 
олжо — олжа 
олжого •— олжага 
олжолоп — олжалаб 
олжолуу — олжалы 
олжону — олжаны 
олондой — олаңдай 
олорду — оларды 
олордун—олордын 
олоюп — олайыб 
олтур — олтыр 
олтурган — олтырган 
олтурганда — олтырганда 
олтургузду — олтыргызды 
олтургузуп — олтыргузыб 
олтурду — олтырды 
олтурдум — олтырдым 
олтуруп — олтурып, 

олтуроб, олтырыб 
олтурса -— олтырса 
олтурушту — олтырышдЫ 
олуя — аулия 
олуя-ата — аулия ата 
омуроо — омыреу 
онбуз — онбыз 
ондоп — ондап 
ону — оны, оно 
онубуз — оныбыз 
онун — онын 
онундай — униндай 
онунун — онунын 
оңбоду — оңбады 
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оңбойт — оңбайт 
оңдоп — оңдоб 
оңдоөр — оңдор 
оңдурбайм — оңдырбайм 
оңдурбаймын — оңдырбаймын 
оңдурбайт — оңдырбайт 
оңдуруучу — оңдуручы 
оңо — оңа 
оңой — оңай 
оңой-олтоң — оңай олтаң 
оңолбогон — оңалбаган, оңолбаган 
оңолду — оңалды, оңолдо 
оңолтуп — оңалтыб 
оңолуп — оңалыб 
оңуна — оңына 
оңунда — оңынде 
оңуп — оңыб 
опол — упал 
оройпого — орайпага 
орол — орал 
оролдон — оралдан 
опол — опал 
ополдун — опалдын 
орго — орга 
ордо — орда 
ордого — ордага 
ордодо — ордода 
ордокана — ордакана 
ордолук — ордалык 
ордон— ордан 
ордонун — орданын 
ордосу — ордасы 
ордосунун — ордасынын 
орду — орды 
ордуна — ордына 
ордунан — ордынан 
ордунда — ордында 
оркойгон — оркайган 
оркуп — оргуп 
ормон — орман 
орноткон — орнаткан 
оролдун — оралдын 
орозду — оразды 
ороздунун — ораздунын, ороздунон 
оролуп — оралыб 
ороңго — ораңга 
ороңгону — ораңганы 

ороңгу — ораңгы 
ороңгуга — ораңгуга 
ороңгуда — ораңгуда 
ороңгунун — ораңгунын, 

ораңгынын 
ороңдоп — ораңдаб 
ороо — ора 
ороого — орага 
ороодой — орадай 
ороодон — орадан 
оро-төбө — ора төбе 
орою — орайы 
ороюн — орайын 
ороюп — орайыб 
орунда — орында 
оору — оры 
ооруп — орып 
оорунду — орынды 
орунотуп — орынотыб 
оруну — оруны, орну 
орунун — орынын 
орунунан — орынынан 
орунуңдан — оруныңдан 
ороюм — уруюм 
орто — орта, урта 
орто-азия — орто азия 
ортого — ортага 
ортодо — ортада 
ортодогу — ортадагы 
орток — ортак 
ортолууга — орталууга 
ортоңку — ортагы 
ортосу — ортасы 
ортосуна — ортасына 
ортосунан — ортасынан 
ортосунда — ортасында 
орус — орыс 
орустан — орыстан 
оргуп — оргып 
орчун — орчон 
осмодон — осмадан 
осондоп — осандаб 
осунуп — осыныб, осуныб 
отко — отка 
отого — отугу, отага 
оттой — оттай 
оттон — отдан, оттан 
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оттоп — оттаб 
оттоор — оттар 
отту — отды 
оттуу — оттыгы 
оттук — отдык 
оттуу — отды 
оту — оты 
отуз — отыз, отоз 
отузда — отызда 
отуздай — отыздай 
отуз-кырктан — отоз кырктан 
отун — отын 
очогор — очагар, очагор 
очорулуп — очарылыб 
ошентип — шонтеб, ошентеб 
ошенткен — ошонеткен 
ошо — ошы, оша 
ошого — ошауга, ошага 
ошол — ошал 
ошолор — ошалар 
ошолордун — ошалардын, 

ушылордын 
ошондо — ошында, ошанда 
ошондой — ошандай, ушыдай 
ошондон -— ошондан 
ошону — ошуны, ошыны, 

ошона, ошаны, ушоны, ушыны 
ошонун — ошанын, шонун 
ошончо — ошанча 
ошончолук — осончолык, 

ошанчалык 
ошончону — ошанчаны 
ошонгуча — ошоңгоча 
ооба — ауба 
ооган — ауган 
оодара — аодоре 
ооз — ауз, аоз 
оозго — аузга 

Ө ө 

өбөгүң — өбегиң 
өбөктөшүп — өбөктешиб, 

өбектешиб 
өгөгөн — өгеген 
өгүз — өгиз 
өгүздөй — өгиздей 

ооздон — ауздан 
ооздоп—аоздоп 
оозу — агызы, аузы 
оозун — аузын, аузон 
оозуна — аозына, аузына 
оозунан — аозынан, аузынан 
оозунда — аузында 
оозундагы — аузындагы 
оозуң — аузың 
оозуңа — аузыңа 
оозуңуз — аузыңыз 
оокат — аукат 
оолактан — аулактан 
оолакташып — аулакташыб 
оолаты — аула аты 
оолукту — олыкды 
ооматына — уматына 
оонаса — аунаса 
ооп — ауб 
осасил — оасо асил 
ого — ое, ойы 
оюлган — ойылган 
оюм — ойым 
оюма — ойыма 
оюмда — ойымда 
оюн — ойын 
оюна — ойына 
оюнда — ойында, ойынде 
оюң — ойың 
оюңа — ойыңа 
оюңда — ойыңда 
оюңдагы — ойыидагы 
оюңдан — ойыңдан 
оюнду — оенды 
оюп — ойыб 
оюптур — ойыбтыр 
оюшуп — оюшоб 

өгүз-кечүү — өгиз кечү 
өгнер — огнер 
өжөрлөрү — ожерлери 
өйдө — уйди 
өз — оз 
өзгө — өзге 
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өзгөчө — өзгече 
өздөрү — өздөри, оздери, оздори 
өздөрүнө — оздерине 
өздөрүнчө — өздеринче 
өзөн — озен 
өзөнгө — өзенге 
өзөндөгү — үзөндөкө 
өзөндүн — озендин, озындун 
өзөнү — озени 
өзү — өзи, ози 
өзүбек — өзибек 
өзүбектен — өзибекден 
өзүм — озум, өзим, озим 
өзүмдөй — өзимдей 
өзүмдү — өзимди, озимди 
өзүмдүн — озимдин 
өзүмө — өзиме, озиме 
өзүн — өзин, озин 
өзүндө — өзинде 
өзүндөй — озиндей 
өзүнө — өзине, озина, озине 
өзүнөн — озинден, озинен 
өзүнү — өзини 
өзүнүн — өзинин, озинен, озинин 
өзүнчө — өзинче, озинче 
өзүң — өзиң, озиң, озуң 
өзүндөн — өзиңден, озиңден 
өзүңдү — өзиңди, озөңдо, озиңди 
өзүңдүн — өзиңдин, озиңдин 
өзүңө — озиңе 
өзүңөрдү — озиңерди 
өзүңүз — өзиңиз, озиңиз 
өйдө — ойде 
өксүтүп — өкситиб 
өкүм — өким, өкөм 
өкүмдү — өкимди 
өкүмөт — өкимат 
өкүмөттөн — өкиматтан 
өкүмөттүн — өкүматтын 
өкүмсүгөн — өкимсиген 
өкүмсүп — өкимсиб 
өкүмүн — өкимин 
өкүмүнө — өкимине, өкүмине 
өкүмүң — өкимиң 
өкүндү — өкиндү 
өкүнүп — өкиниб 
өкүнүчкө — өкөнчке 

өкүрдү — өкирди 
өкүрүп — өкириб 
өкүртүп — өкиртиб 
өлбөгөн — өлбеген 
өлбөдүм — олбедим 
өлбөдү — олбеди 
өлбөй — өлбей, олбей 
өлбөйбү — өлбейби, олбойбу 
елбөстөн — олбесден 
өлгөн — өлген 
өлгөнгө — өлгенге 
өлгөндөн — өлгенден 
өлгөндөрүн — өлгендерин 
өлгөнү — өлгени 
өлгөнүн — өлгенин, өлгөнин 
өлгөнүнөн — өлгенинен 
өлгөнүң — өлгениң 
өлгөнүңдөн — өлгениңден 
өлгөнчө — өлгенче 
өлгүдөй — өлгидей 
өлгүн — өлгин 
өлдү — олди, өлди 
өлдүбү — олдиби 
өлдүңөр — олдиңер 
өлдүм •— олдим, өлдим 
өлдүк — өлдик 
өлмөк — өлмек 
елмөккө — өлмеке 
өлө — оле 
өлөбүз — олебиз 
өлөлүк — олелик 
өлөм — олом, олем 
өлөмбү — олемби 
өлөр — олер 
өлөрбүз — олербиз 
өлөрмүн — олермин 
өлөрсүң — олерсиң 
өлөрүң — олериң 
өлөрчө — олерче 
өлөсүң — олесиң 
өлөт — олет, олот 
өлсө — олсе 
өлсөм — олсем 
өлсөмбү — олсемби 
өлсүн — олсин 
өлтүр — олтир 
өлтүрбө — өлтирбе 
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өлтүрбөгүн — өлтирбегин 
өлтүрбөдү — өлтирбеди 

олтирбей, өлтирбей 
өлтүрбөй — олтурбой, 
өлтүрбөйбүз — олтирбейбиз 
өлтүрдү — өлтирди, өлтүрди 
өлтүрдүм — өлтирдим 
өлтүрдүк — өлтирдик 
өлтүрмөккө — өлтирмеке 
өлтүрө — олтире 
өлтүрөйүн — олтирайын 
өлтүрөм — олтирем 
өлтүрөр — олтирер 
өлтүрөт — олтирет 
өлтүрсөң — олтирсең 
өлтүрүп — олтириб, өлтүриб, 

олтүриб, өлтириб 
өлтүрүүчү — өлтирүчи 
өлөрсүң — өлөрсөң 
өлүбү — өлүби 
өлүгү — өлиги 
өлүгүн — өлөгин 
өлүгүнө — өлүгине 
өлүгүнөн — өлигинен 
өлүк — өлик, өлөк 
өлүккө — өлике 
өлүктү — өликти, өликди, 

електү, өлөкти, өлөктө 
өл үктүн — өлөкдин 
өлүм — өлим, олим, олум 
өлүмгө — өлимге 
өлүмдөн — өлимден 
өлүп — өлиб, олиб, улиб 
өлүптур — олибдир, 

өлибдир, олибтур 
өлүү — үлү 
өлгөй — олгей 
өлчөп — олчеб 
өлчөөгө — өлчеүге 
өлчөөр — олчер 
өлчөөсү — олчеуси 
өлчөөсүн — өлчөсин 
өмгөгүнө — өмгегине 
өмдөтүп — омдетиб 
өмөлдү — омелди 
өмөр — өмир 
өмүр — өмир 

672. 

өмүркон — омиркон 
өмүрүнүн — омириниң 
өнбөгөн — өнбеген 
өнгөн — өнген 
өнөр — өнер 
өнөрдү — онерди 
өнөрдүн —онердин 
өнөрү — онери, өнерү 
енерүм — онерим 
өнөрүн — онерин 
өнөрүнө — онерине 
өнөрүң — онериң 
өнериңе — онериңе 
өнөрпоз — онерпуз, 

онербоз, өнүрпоз 
өң — оң 
өңгөсү — оңгеси 
өңдөнгөн — өңденген 
өңдөкөй — өңдеукей 
өңдөнүп — оңдоныб, оңдениб 
өндөнтүп — оңдентиб, өңдентиб 
өңдүү — өңди, оңди 
өңкөй — өңкей 
өңкөңдөп — өңкеңдеб 
өңөргөнү — өңаргени 
өңөрүп — өңериб, өңгөреб 
өңүбүз — өңибиз 
өңүнөн — өңинен 
өңүнүн — өңинен 
өпкө — өбке 
өргүдү — өргиди 
өргүтүп — өргүтиб 
өрдөгөн — өрдеген 
өрдөдү — ордеди, ордодо 
өрдөдүк — өрдедик 
өрдөймүн — өрдеймин 
өрдөшкө — өрдешке 
өрдөшүп — ордешип 
өрдөшүндө — ордешинде 
өрдөшүп — ордешиб 
өрдөп — ордеб 
өркөч — оркеч 
өркөчтөрү — өркөчдөри 
өрнөк — өрнек 
өрнөккө — өрнеке 
өрт — орт 
өрттөй — орттей 
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өрттөит — орттеит 
өрттенгөн — өрттенген. 
өрттөшүп — орттешиб 
өрттөп — орттеб 
өрттөтүп — ортетиб 
өрүн — өрин 
өсүп — осип 
өсүптүр — өсибдир 
өткөн — өткүн 
өткөн — өткен 
өткөндө — өткенде 
өткөнү — өткени 
өткөнүн — өткениң 
өткөрүп — өткериб 
өткүр — өткир, өткер 
өткүрлөр — өткирлер 
өтө — өте 
өтөр — отер 
өтөрсүң — отерсиң 
өтөт — отет 
өтпө — отбе 
өтпөгөн — отбеген 

өтпөс — отбес 
өтсө •— отсе 
өтсөң — отсең 
өтүктү — өтикди 
өтүмдүүнүн — өтимдүнин 
өтүн — өтин 
өтүнө — отине 
өтүңдү — отиңди 
өтүңөр — өтиңер 
етүп — отиб, өтеб, отиб 
өтүптүр. — өтүбтир, отубдир, 
өтибдир, отибдир 
өтүшкөн — өтишкен 
өттү — өтди, отди 
өттүбү — өттүби 
өөдө-төмөн — оде томен 
өчөшкөндөн — өчешкенден 
өчөштүң — очоштуң 
өчүн — очин 
өчүрбөй — очирбей 
өчүрүп — очириб 

С с 

Сага — са 
садыбакас — садубакас 
сакалдуу — сакалды 
сактоону — сактауны 
сактоочу — сактаучы 
салма кокок — салма ковкок 
салуучу — салучы 
самандай кылып — самандайып 
самарноо — самарнуу 
сан — саң 
санамоор — санамаур 
сандыргалуу — сандыргалы, '" 
сандыргалу 
саңга — саңге 
саңыроо — сануурау, саңырау 
саркерделүү — саркердеүли 
саюучу — саючи 
сергүү — сергуу 
септеген — себтеген 
сермуз — сорымуз, сермыс 
сермузду — сермысды 
согончоктун — согончокдын 

согуп — согыб 
согушса — согышса 
советине — сауэтине 
соелук — соялык 
соермун — соярмын 
соет — соят 
соеюн — соейын, саяйын 
созулган — согылган 
созулуп — созулыб, созылыб 
сойбой — сойбай 
сойгон — сойган 
сойгондо сойганда 
сойгондор — сойгандар 
сойгону — сойганы 
сойду — сойды 
сойдук — сойдык 
сойлотуп — сойлатыб 
сойчу — сойчы 
соккон — соккан 
сокур — сокыр 
сол — сул 
солго — солга 
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солон — солан 
солондон — соландан 
солондор — соландар 
солоп — солаб 
солунда — солында 
сомсоюп — сомсайыб 
соно — соны 
соноң — соның 
сонун — сонын 
сонундарды — сонындарды 
сонундурдын — сонындардын 
сонунду — сонынды 
соңкойгон — соңкайган 
соңуна — соңына 
соңунан — соңынан 
соңунда — соңында 
сороңдоп — сораңдаб 
сороюп — сорайыб 
соо — сау 
соогат — саугат 
соогаттап — саугаттаб 
соодагер — саудагер 
соодагердин — саудагердин 
соодагерлер — саудагерлер 
соока — саука 
соолук — саулык 
сооротту — соратды 
соорусу — сорусы 
сооруга — саурыга 
соорусу — соруусы 
соорусун — сорысын, 
сорууны 

соорусуна — сорысына 
сооса — совса, суса, сууса, 
суиса, сауса 
соолону — соолыну 
соосун — саусын 
соосуңбу — сосыңбы 
соот — саут 
союлду — сойылды 
союлуп — сойылыб 
союңар — сойыңар 
союп — сойыб 
союптур — сойыбдыр 
союшту — союшды 
союшун — союшын 

союшуп — соешыб, 
сойышыб, союшыб 
союшту — сойышты 
сөгөрмүн — сөгермин 
сөгүлүп — сөгүлнб, сөгилиб 
сөз — соз 
сөзгө — сөзге 
сөздөдү — сөздеди 
сөздөн — сөзден 
сөздөрү — сөздери 
сөздү — созди, сөзди 
сөздүн — создин, сөздин 
сөзү — сози, сөзө, сөзи 
сөзүбүз — созибиз 
сөзүм — созим 
сөзүмдөн — сөзимден 
сөзүмдү — созимди, сөзимди 
сезүн — созин, сөзин 
сөзүндө — созинде 
сөзүнө — созине, сөзине 
сөзүнү — созини, созуну, 
сөзини 
сөзүнүн — созинин 
сөзүң — созиң — сөзиң 
сөзүңдү — созиңди 
сөзүңүз — сөзиңиз, созиңиз 
сөөгү — соеги, сүеги 
сөөгүмдү — сүегимди 
сөөгүн — саугин 
сөөгүң — сөгиң 
сөөк — сүек 
сөөккө — сүекке 
сөөлөтү — саулети 
сөөлөтүн — саулетин, сеулетин 
сугунуп — согуныб 
суксур — суксыр 
сулайып — солайыб 
сулуу — сулуоң, сулы 
сулууну — сулыны 
сулуусунган — сулысынган 
сумбул — сомбул 
сумсайып — сомсайыб 
сунду — сунды 
сундуруп — сундырыб 
сунуптур — сунубдыр 
сунушту — сунушды 
супа — супо, сопо 
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сур — сор 
сура тоо — сура тау 
суратып — соратыб 
сурнай — сырнай 
суугу — сугы 
СУУЛУУ — сулы 
сууну — суны 
суунун — сунын, суунын 
суурду — сурды 
сууруп — сурыб 
суурултуп — сурылтыб 
суусу — суусы, сусы 
суусун — сусын, суусын 
суусуна — суусына 
суусунан — суусынан 
суусунун — суусынын 
субү — суфир 
сүзүшүп — сусушыб, сусушуб 
сүйбө — суйбе 
сүйд ү — суйди 
сүйлө — сойле 
сүйлөбө — суйлебе 
сүйлөбөй — суйлебей 
сүйлөгөн — сүйлеген, 
суйлеген, сойлеген 
сүйлөгөндүктөн — сүйлегендиктен 
сүйлөгөнү — сүйлегени 
сүйлөгүн — сүйлегин 
сүйлөдү — суйледи 
сүйлөдүм — суйледим 
сүйлөйт — суйлейт 
сүйлөшүп — суйлешиб 
сүйлөөгө — сүйлеүге 
сүйлөп — сойлеб, суйлеб 
сүйлөөр — суйлер 
сүйлөсө — суйлесе 
сүйлөсөм — суйлесем 
сүйлөсүн — суйлесин 
сүйлөсүнчү — суйлесинчи 
сүйлөтүп — суйлетиб 

Т т 

таба а л б а й — т а б а л б а й 
табынуучу — табунычы 
тагдыр — дакдыр 
тагырма — тогурма 

сүйлөтчү — суйлетчи 
сүйлөшүп — суйлешиб 
сүйөндү — суенди 
сүйөнүшө — суенише 
сүйрөгөн — сүйреген 
сүйрөдү — сүйреди 
сүйрөлгөн — сүйрелген 
сүйрөлүп — сүйрелиб 
сүйрөп — сүйреб 
сүйрөткөн — сүйреткен 
сүйрөтүп — сүйретип, сойретиб 
сүйүнбө — суйинбе 
сүйүнөрсүң — суңерсиң 
сүйүнүп — суюниб, 
сүйиниб, суйиниб 
сүйүнүшүп — сүйүнүшиб, 
суйинишиб 
сүйүптүр — суйибдир 
сүйүүчү — сүйүчи 
сүкүт — сүкет 
сүмбө — сумбе 
суң — соң 
сүңгү — сүңги, соңги 
сүңгүсү — соңгиси 
сүрдү — сүрди 
сүрдүккөн — сүрдөккөн, 
сүрдиккен 
сүрдүктүрүп — сүрдиктириб 
сүрдүңүз — сурдиңиз 
сүрөт — сурет 
сүрөттү — суретди 
сүрөтүн — суретин 
сүрөтүнө — суретине 
сүрү — суро 
сүрүп — суриб 
сээр — сеир 
сымбаты — сумбаты 
сынбатын — сумбатын 
сындуу — сында 

тазкара — тазгара 
тануучу — танучы 
таң — даң, тоң 
таң эртең — таңиртен 
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тартуусун — тартуусын 
тартуусуны — тартуусына 
тартай — дартбай 
таттуунун — татынын 
тегереги — төгереги 
тегеректеп — төгеректеб 
телкүрөң — телкүрең 
теңир — наары — теңири аур 
тепсөөрүн — тебсеурин 
тизгинчиктеп — тизгенчектеб 
тилин билүүчүлөр — илмин 
билучи эрлер 
тинтүүр — тинтир 
типти — тубди,түбтү 
тирүүбү — тирүби 
тирүүбүз — тирүбиз 
тирүүдө — тируда 
тирүүлөй — тирулей 
тирүүсү — тирүси 
тирүүсүң — тирүсиң 
тирүүлүктөн — тирүүликден 
тиштүү — тиштуу 
тобокел — тобакел 
тобу — тобы 
тобуна — тобына 
тобундай — тобындай 
тобурчак — тобырчак 
тобуштун — тувштун 
тогуз — тогыз 
тогузда — тогызда 
тогузу — тогызы 
тогузумда — тогызымда 
тогузунчу — тогызынчы 
тозгон — тосган, тозган 
тоздотуп — тоздатыб 
тозду — тозды 
тоздум — тоздым 
тоздурсун — тоздырсын 
тозогума — тозагыма 
тозокто — тозакда 
тозоктон — тозакдан 
тозокту — тозакды 
тозоктун — тозакдын 
тозоң — тозаң 
тозоңду — тозаңды 
тозулду — тозулды 
тозулуу — тозулы 

тозуп — тозыб, тосыб 
тойбойм — тойбайм 
тойбосмун — тойбасмун 
тойгомун — тойгамын 
тойду — тойды 
тойдуңарбы — тойдыңарбы 
тойсо — тойса 
тоноп — тунаб 
топтошуп — тобташыб 
тосо — тосау 
тоспо — тосба 
тосту — тосты 
тоо — тао, тау 
тоого — тауга 
тоодо — тауда 
тоодогусу — таудагысы 
тоодой — таудай 
тоодон — таудан 
тоок — таук 
тоолу — таулы 
томуктай — таумыктай 
тоондо — тунда 
тоону — тоны, тауны 
тоонун — таунун, таунын, 
тауның, тоның 
тоорактын — таурактын 
тоорулга — торылга 
тоосу — таусы 
тоосун — таун, таусын 
тоосуна — таусына, тосына 
тозок — дозак 
тозоктун — дозакдын 
токмоктошуп — токмакташыб 
токой — токай 
токойдон — токайдан 
токойдун — токайдын 
токою — токайы 
токсон — токсан 
токтобой — токтабай 
токтолбой — токталбай 
токтобойт — токтабайт 
токтолбостон — токталбастан 
токтолгон — токталган 
токтолгун — токталгын 
токтолду — токталды, токтолды 
токтолдум — токталдым 
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токтолот — токталат 
токтолуп — токталыб 
токтолтуп — токталтыб 
токтоп — токтаб 
токтоо — токтау 
токтоор — токтар 
токтосун — токтосон 
токтот — токтат 
токтоткон — токтаткан 
токтотпосоң — токтатбасаң 
токтото албай — токтаталбай 
токтотту — токтатты 
токтотуп — токтатыб 
токтошуп — токташыб 
токуду — токыды 
токундум — токындым 
токунуп — токыныб 
токушуп — токышыб 
толбогон — толбагаң 
толгомун — толгамын 
толгон — толган 
толгонгон — толгунгун 
толгондо — толганда 
толгону — толганы 
толгонуп — толганыб 
толготкон — толгаткан 
толду — толды 
толкуган — толкыган 
толот — толат 
толук — толык 
толтосун — толтаусын 
толтурбай — толТырбай 
толтуруп — толтырыб 
толуп — толыб 
толуптур — толыпдыр 
толушуп — толушыб 
томугунан — томыгынан 
томуктай — томыктай 
томурулуп — томырылыб 
тонго — тонга 
тондон — тондан 
тонду — тонды 
тойдун — тоңдын 
тоноп — тонаб 
тону — тоны 
тонун — тонын 
тонун — тоның 

тоодой — тодай 
тоодон — тодан 
тоосунда — таусында 
топо — топа 
тополоңго — тополаңга 
тополоңду — топалаңды 
топондоп — топандац 
топондун — топандын 
топону — топаны 
топтогон — топтаган 
топу — топо 
топурак — топырак 
топурап — топыраб 
торгой — торгай 
торгун — торгон, торгын 
торду — торды 
торопой — торапай 
тоюнган — тойыңган, тойынган 
тоюнда — тойында 
тоюнуп — тойыныб 
тоюшуп — тоюшыб 
төбө — төбе 
төбөгө — төбеге 
төбөйдүн — тобейдин 
төбөсү — тобеси 
төбөсүнө — тобесине 
төлөгүк — төгелик 
төгөмүн — төгемин 
төгөрмүн — төгермин 
төгөрөктөн — төгеректен 
төгерекден 
төгөрөктү — төгеректи, 
төгеректү 
төгүп — төгиб 
төгүлгөн — төкилген, төгилген 
төгүлдү — төгилди, төгүлди 
төгүлөт — төгилет 
төгүлүп — төгүлиб, төгилиб 
төгүлсүн — төгилсин 
төккөндүр — төккендир 
төккөнүң — төккениң 
төктү — төгди 
төлгө — төлге 
төлгөсүн — төлгесин 
төлгөсүнө — төлгесине 
төлгөчү — төлгечи, төлгөчө 
төлөбөсө — толебесе 
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төлөктү — түлөктүү 
төлөөр — төлер 
төмөндөдү — төмендеди 
темендөп — төмендеп 
төө — тууэ, таоен, туе, туо, тое 
төөгө — тоге, түөге, туеге 
төөдө — тоде 
төөдөй — туедей, тодей 
төөлөр — туелер 
төөлүк — түелик 
төөнү — тоени 
төөнүн — туенин 
төөсүнө — туесине 
төргө — торге 
төрө — тура, торе 
төрөгөн — төреген 
төрөдөн — тореден 
төрөлөр — төрелер 
төрөлөрдүн — төрелердин 
төрөнүн — торинин, торенин 
төрөң — торең 
төрөңүз — тореңиз, ториңиз 
төрөсүнө — торесине 
төрт — түрт, торт 
төрттө — тортде 
төрттөн — торттен 
төрттүн — тортин 
төртөө — тортеу 
төртөөн — тортеун 
төртү — торти 
төртүмө — төртүме 
төртүн — төртин 
төртүнүн — төртүнин, 
төртинин, тортинин 
төртүнчү — тортинчи, төртүнчи, 
тортинчи, тортунчи 
төрү — төри 
төрүнө — торине 
төш — тош 
төшкө — түшкү, төшке 
төшөк — төшек 
төшөккө — төшеке 
төшөктө — төшекде 
төшөнчү — тошенчи 
төштүгү — төштиги, төштүги, 
төштөгө, төштиги 

төштүк — төшдик 
төштүктү — төштүкди 
төштүккө — төштике 
төшү — тоши 
тубар — туар 
тузду — тузды 
тузуну — тузыны 
туйгунуң — туйгының 
тукум — тукым 
тукумун — тукымын 
тултуюп — тултуйыб, тултыйыб 
тулум — тулым 
тулуму — тулумо 
тумчулап — томчылаб 
тумшугу — тумшыгы 
тумшугуң — тумшыгың 
тундуруп — тундурыб, 
тундырыб 
тунугу — туныгы 
тунук — тунык 
тунушту — тунышды 
туран — торан 
турамын — туромын 
турат — тур 
тургуз — тургыз 
тургузба — тургызба 
тургузду — тургызды 
тургун — тургын 
тургусуз — тургусыз 
турду — турды 
турдум — турдым, тордым 
турдуңар — турдыңар 
турмуктары — турмыктары 
турмун — турмын 
турпан — турпон 
турсуң — турсың, тунсын 
туругу — турыгы 
турук — турык 
турумун — турумын 
туруңуз — турыңыз 
туруп — турыб 
туруптур — турыбдыр, турыбдыр 
туруучу — туро-чы, турычы 
туруш — турыш 
турушкан — турышкан 
турушту — турушды, турышды 
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турушуп — турышып 
турушуң — турушың 
турушуп — турушыб 
туташ — тоташ 
туткун — тотгын, тутгын 
тутсун — тутсын 
туттум — тутдым 
тутулду — тутылды 
тутулдуң — тутылдың 
тутулуп — тутылыб 
тутупсуң — тутыпсың 
тутуң — тутың 
тутуңуз — тутыңыз 
тутчу — тутчы 
туу — тоо 
тууну — тууны 
туунун — туунын 
туурдуктай — туурдыкдай 
туудурган — туудырган 
тууну — тууны 
тууп — тоб 
тууппу — тубу, тууббы 
туурулган — турылган 
туусу — туусы, тусы 
туусун — туусын, тусын 
туш-тушумду — туш тышымды 
туш-тушун — туш-тушын 
туш-тушуна — туш-тущына 
туш-тушунан — туш тушынан 
тушу — тушы 
тушудур — тушыдыр 
тушуна — тушына 
тушунда — тушында, тусында 
туюк — туйык 
туюлуп — туйылыб 
түбү — тубу, түби, туби, 
тоби,түбе 
түбүбүз — тубибиз, 
тубубиз, түбибиз 
түбүм — тубум, тобим 
түбүмдү — түбимди 
түбүмөн — түбиман 
түбүн — түбин 
түбүндө — түбинде 
түбүнө — тубине, түбүне 
түбүнөн — тобинен 

түбүң — тубуң 
түгөнгөндөй — түгенгендей 
түгөнсүн — түгенсин 
түгөнүп — түгениб 
түгөтмөккө — түгетмеке 
түгөтөбүз — түгетебиз 
түгөтөм — түгетем 
түгөтпөй — түгетбей 
түгөтүп — түгетиб 
түгү — түги 
түгүл — түгөл 
түгүн — түгин 
түз — тоз, түз, тиз 
түздөөр — түздер 
түзүн — түзин, тузин 
түзүнө — тузине 
түйдүрүп — түйдириб 
түймө — түйме 
түймөдөй — түймедей 
түйүлдү — түйилди 
түйүлүп — түйилиб, 
тойилиб, туюлиб 
түйүп — тоиб 
түк да — түкти 
түктөйтиөйлү — түктетбейли 
түктүү — түкди 
түлүгү — түлиги 
түлүгүн — түлүгин 
түлүк — түлик 
түлүктү — түликди 
түмөн — тумен, тумон 
түмөнбайдын — туменбайдын 
түмөндөгөн — тумендеген, 
төмендеген 

түмөндөп — түмендеб, тумендеб 
түп — туп 
түндө — тунде 
түнөрүп — тунериб 
түнү — туни, түни 
түңүлөмүн — түңүлемин 
түңүлүп — түңилиб, 
туңилиб, туңулиб 
түп — туб 
түпкү — тубки 
түнөгү — түнеги 
түнөк — түнек 
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түпсүз — тубсиз 
түптөп — тубтеб 
түптөшүп — тубтешиб, топтешиб 
түрк — түрөк, түрүк 
түрккө — түрүкке 
түрктү — түркди 
түрктүн — түрөкдүн, түркдин 
түркү — түрки 
түркүн — түркин 
түркуктөй — түркиктей 
түркүм — түрким 
түрктөн — түрктен 
түрктүн — түрктин 
түркүнү — төркини 
түркнө — төркче 
түрлүү — түрли, турлу, 
турли,торли 
түрмөгүнө — түрмегине 
түртүп — туртиб 
түрүбүз — турубиз 
түрүгү — туриги 
түрүлтүп — турилтиб 
түрүлүп — түрилиб 
түрүн — турин 
турүнө — турине 
түсүндөй — тусиндей 
түсүнө — тусине 
түтүн — тутун, түтин, тутин 
түтүндөй — тутундей 
түтүндү — тутинди 
түтүнү — тутини 
түтүптүр тутибдир 
түш — туш 
түшкөн — түшкен, төшкен 

түшмө — тушме 
түшпөс — тушбес 
түшпөстөн — тушбестен 
түшсө — тушсе 
түшсөң — тушсең 
түштө — туште 
түштөй — тушдей 
түштү — түшди, тушди, тушти 
түштүгү — төштүгү 
түштүгүнө — түштигине 
түштүц — түшдиң 
түштүк — түшдик 
түштүккө — түштүке, төштикке 
түштүктө — түшдикте 
түшүп — түшиб, төшиб, тушиб 
түшүрбөсө — туширбесе 
түшүрдү — тушурди 
түшө — туше 
түшөт — тушет 
түшүп — тушиб 
түшүптүр — тушибдир 
түшүрөм — туширем 
түшүрүп — тушириб 
түшүшүп — тушошоб 
түшчүлүгүн — түшчүлигин 
түшчүлүк — түшчилик 
түштүчүл үккө — түшчиликке 
тыйылуучу. —• тыйылычуу 
тынынан — танынан 
тырмагы — тырнагы • 
тырмактары — тырнактары 
тырмактарым — тырнактарым 
тыргоот — тыргаут, тыргут 
тырмооч — тырнауч 

У у 

Убада — ууада 
убазири — вазири 
убакта — уактда, ууакта, 
ууакытда, уакта 
убараны — ууараны 
угам — огам 
угулду — угылды 
угузуп — угузыб 

угуңар — угыңар 
угуңуз — угыңыз, угуңыз 
угуп — огыб, угыб 
угуптур — угыбдыр 
угуп тур — угыбтур, угыбтыр 
угушту — угышды, угушдо 
уз — 03 
узун — узын 
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узунду — узынду 
узундугу — усындыгы, узындыгы 
узундугун — узындыгын 
узуну — узыны, узуны 
уйду — уйды 
уйкаштырып — ойкаштырыб 
уккун — уккын, укын 
уксун—-уксын 
уктук — укдык, уктык 
уктум — уктым, укдым 
уктун — уктың 
уктуңарбы — уктыңарбы 
уктуңбу — уктыңбы 
укурук — укырык 
улугу — улыгы 
улугуна — улугына, улыгына 
улугуң — улыгын 
улук — улык 
улуктар — улыктар 
улуксунуп — улыксыныб 
улурду — улыды 
улуу —уло, улы 
умтулуп — умтылыб 
унутуп — унутыб 
ургур — ургыр 
урду — урды, урдо 
урдуруп — урдырыб 
уркун — оркун 
урматтуу — урматлу 
урсун — урсын 
уругу — урыгы, уругы 
уругум — уругым 
уругун — урыгын 
урук — урык 
уруктун — урыкдын 
уруксатсыз — урыксатсыз 
урулду — урылды 
урум — урым 
урумда — урымда 
урумдан — урымдан 
урумдун — урымдын 
урунарга — урынарга 
урунган — урынган 
урунуз — урыныз 
уруп—урыб 
уруппу — урыббы 

уруптур — урыбтыр 
урууда — урыда 
уруулу — уруды 
уруш — урыш, оруш, урош, орош 
уруша — урыша 
урушар — урышар 
урушка — урышка 
урушкан — орышкан, урышкан 
урушкандын — урышкандын 
урушканы — урышканы 
урушканын — урышканын 
урушмак — урышмак 
урушпадың — урышбадың 
урушпанар — урышбаңар 
урушпас — урышбас 
урушпасак — урошбасак 
урушпастан — урышбастан 
урушта — урошта 
уруштан — урышдан 
урушса — урышса 
урушсам — урышсам 
уруштан — урыштан 
урушту — урушты, урышты, 
урошдо, урышды 
уруштун — урыштын 
урушуп — урышып 
урушуу — урышыу 
урушунар — урушынар 
урушуп — урышыб 
урушууга — урушыга 
урушчу — урушчы 
усталар — осталар 
устукан — устыкан 
устундардан — устындардан 
уулант — уулат 
угуп — угыб 
уулду — уулды 
уулу — уулы 
уулубуз — уулыбыз 
уулулар — уулылар 
уулумун — уулымын 
уулун — улын, увлын, уулын 
уулуна — зулына, уулына, улына 
уулунан — улынан, уулынан . 
уулуну — уулыны 
уулунун — уулынын, уулының 
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ууну — ону 
уурту _ уурты 
уусу — уусы 
учкан — очкан 
учту — очди, учды 
учу — учы 
учун — учын 
учуна — учына 
учунан — учынан 
учунда — учында 
учунча — учынча 
учуп — учыб 
учурашты — учырашды 
учурашып — учырашыб 
учуруп — учырыб 
ушаалармын — учалармын 
ушинтип — шунутиб 

Ү ү 
үбөлүп — обилуб 
үбүн — убин 
үзгөнүн — өзгенин 
үзгүн — үзгин 
үзүлбөгөн — үзилбеген 
үзүлгөнүн — үзилгенин 
үзүп — узуб, үзиб, узиб 
үзүр-назыр — узир-назыр 
үзүрүн — узурун 
үй — уй 
үйгө — өйгө, үйге 
үйдө — уйде, өйде 
үйдөй — ойдей, уйдей 
үйдөн — уйден 
үйдү — үйди 
үйдүн — уйдун, үйдин 
үйлөрү — уйлери 
үйлөрүн — уйлерин 
үйлүү, уйли, үйли 
үйлүүсү — уйлууси 
үйрөнгөн — ойренген 
үйрөндү — уйренди 
үйрөнүп — уйрениб 
үйрөткөн — өйреткен, үйреткен 
үйрөтөт — уйретет 
үйрү — үйри 
үйү — уйи, үйи 

ушу — оша, ошу, ушы, өшө 
ушудур — ушыдыр 
ушул — ушыл 
ушулар — ушылар 
ушунда — ушында 
ушундай — ушындай 
ушунчалык — ушынчылык 
ушунчаны — ушынчаны 
ушунчанын — ушынчанын, 
ошанчанын 
ушуну — ушыны, ушуны 
ушунум — ушыным 
ушундай — шондай 
уюган — ойган, уйыган 
уюп — уйыб 
уялбасын — оялбасын 

үйүбүз — үйүбиз 
үйүлгөн — үйилген 
үйүлүп — уйлуб, үйилиб 
үйүн — оен, уюн, үйин 
үйүндө — уйинде 
үйүндөгү — үйиндеги 
үйүнө — үйине, уйине 
үйүнөн — уйнен 
үйүнүн — үйүнин 
үйүп — уйиб, үйиб 
үйүптүр — уйибдир, үйибдир 
үйшүн — уйшин, үйшин 
үкөн — өкавин 
үлгү — үлги 
үлгүсү — үлгиси 
үлкөн — өлкен 
үлөштүрүп — үлештириб 
үмөт — имет 
үмүт — үмид, үмит 
үмүтүң — үмитиң 
үндөбөй — ондебей 
үнү — уни, үни 
үнүнө — унине 
үңкүр — өңкир, үңкир 
үңкүргө— өңкирге, үңкирге 
үңкүрдө — өңкирде, үңкирде 
үнкүрдөгү — өңкирдеги, үңкирдеги 
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үңкүрдү — өңкирди, үңкирди 
үңкүрдүн — үңкирдин 
үңкүрүнө — үңкирине 
үңкүрүнүн — өңкиринин 
үрбү — урбу, урби, үрби 
үрбүгө — үрбиге 
үрбүнү — үрбини 
үрбүнүн — урбинин, үрбинин 
үрбүсү — урбиси, үрбиси, урписи 
үргөндөй — үргендей 
үрдү — үрди 
үрккөн — үрккен 
үркөр боо — үркөр бау, өңкөр бо 
үркүндүн — өркиндин, үркиндин 
үркүнчөөк — үркгенчек 
үркүп — үркиб 
үркүтүп — өркитиб, үркитиб 
үркүшүп — үргүшиб, 
үркишиб, үркүшиб 
үрпөйүшүп — үрпейишиб 
үрпөңдөштү — үрпеңдешти 
үрүп — урыб 
үрүстөм — уристем 
үрүстөмдөй — уристемдей, 
урыстемдей 

үрүстөмдү — уристемди 

X х 

хауз — агуз 

Ч ч 
чабал-чубал — чабол чобал 
чайдоосту — чайдосды 
чакыр-чукур — чакыр-чукыр 
чал — шал 
чантууга — шантуга 
чантуунун — шантунын 
чаңкаган — шаңкаган 
чаңкай — шаңкай 
чаркуруш — чаркурыш 
чейин — чийин 
черүү — черу 
черүүнүн — черунин 
четиндүү — четинди 
чилде — чилгир 

үсөңгүсүн — үсеңгисин 
үстү — усту 
үстүн — остун, үстин 
үстүндө — устинде 
үстүндөгү — үстиндеги 
үстүнө — устине, устуне 
үстү-үстүнө — усту-устуно 
үстүнөн — устунен, устинен 
үстүңкү — үстинки 
үтүрөңдөп — үтиреңдеб 
үшүн — ушун 
үч — оч, уч 
үчкө — үчке 
үчтү — учту 
үчөө — уче, учеу 
үчөөн — учеун 
үчөөнү —учеуни 
үчөөнүн — учеунин 
үчөөсү — учеун 
үчтөгү — үчтеги 
үчтү — үчти 
үчү — учи 
үчүн — учун, учин, үчин 
үчүнчү — үчинчи 
үшкүрүп — үчкириб 
үшү — оша, үши 

чогулуп — чогылыб, 
чогулыб, чогулоб 
чогултуп — чогултыб 
чогулуш — чогулыш, чогылуш 
чойкоюп — чойкайыб 
чоктоду — чоктады 
чоктоп — чоктап 
чоктотуп — чоктаутыб 
чоктошуп — чокташыб 
чокулуу — чокулы 
чокунган — чокынган 
чокундум — чокындым 
чокунса — чокынса 
чокунуп — чокуныб, чокыныб 
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чокунчу — чоканча 
чокунушуп — чокынышыб, 
чокунышыб 
чокуп — чокыб 
чоло — чола 
чом — шом 
чоңдугу — чоңдыгы 
чоңоюп — чоңайыб 
чоңу — чоңы 
чоргодой — чоргодай, чоргадай 
чородон — чорадан 
чолок — чолак 
чолоюп — чолайыб 
чолпонум — чолбаным 
чочмордой — чочмордай 
чочоюп — чочайыб, чочойыб 
чочуду — чочыды 
чочуп — чочыб 
чоюлган — чойылган 
чоюлуп — чоюлыб (602) 
чоюлыб (539) 
чоюн — чойын 
чоюндан — чойындан 
чоюну — чоюны (289) чоюны (465) 
чоюптур — чойыбдыр 
чөбү — чөби 
чөбүн — чөбин, чобин 
чөбүнү — чөбүнө 
чөбүнө — чобинеу 
чөбүнөн — чобинен 
чөйчөктөй — чөйнектей 
чөл — чол 
чөлгө — чөлге 
чөлдө — чолде 

Ш ш 

шаадай — шахадай 
шаарда — шыгырда 
шаймерден — шаймердан 
шамчырак — чамчырак 
шаңы — чаңы 
шапатым — шауатым 
шарият — шаригат 
шариятты — шаригатды, 
ширигытды 
шаттанган — шатланган 

чөлдөгөн — чолдеген 
чөлдөдүм — чолдедим 
чөлү — чоли 
чөлүн — чолин 
чөлүнүн — чолүнүн 
чөп — чоб 
чөптөн — чопден 
чөптөрүн — чобтерин 
чубуртуп — чубыртыб 
чукулап — чукылаб 
чулдуратып — чулдыратыб 
чулу — чола 
чуу-чуу — чугы 
чуңкурга — чуңкырга 
чуркап — чураб 
чуркурап — чуркыраб 
чуркуратып —чуркыратыб 
чуркурашып — чуркырашып 
чурулдаба — чурылдаба 
чуу — чоо 
чүй — чуй 
чүйүнөн — чуюнан 
чүкө — чүке 
чүкөм — чүкем 
чүкөнү — чөкени, чүкени 
чүкөң — чүкең 
чүкөңдү — чүкеңди 
чүкөсүн — чүкесин 
чүмкөлдү — чүмкелди 
чүпүрөк — чүпирек 
чүчтөдөй — чучтедей 
чымын— чыбын 
чычкан — сычкан 

шекилдүү — шукулду 
ширенди — чиренди 
шолорго — шолорга 
шолордун — шолардын 
шондой — шондай 
шончо — шонча 
шоркураган — соркыраган 
шорлор — шорлар 
шору — шоры 
шорум — шорым 
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шорумдан — шорымдан 
шорун — шорын 
шумдун — шомдон, шумдан 
шумурай — шумырай 
шугүр — шогүр, шүгир 

Ы ы 

ымалай — гималай 
ындыстан — унтустан, ондыстан 
ындыстанга — ундыстанга 
ындыстандан — ондыстандан, 
ундыстандан 

Э э 

эгей-шыгай — эгей чыгай 
эгер — агер 
эгесине — эгесына 
экөө — өкө, экеү, экеүн 
экөөбүзгө — өкөбизге 
экөөн — экеүн 
экөөнү — экеүни, экени 
экөөнүн — экеөнин, 
экүнин экөнин, экеүнин 
экөөвдүн — экеүндин 
экөөнө — экөнө 
экөөнөн — экеүнин 
экөөсү — өкөси, экеүн 
элүү — элу 
эл үүдө — элуде 
элүүдөй — элудей 
элүүсүн — элусин 
эмей — немей 
эми — энди 
эмине — немне 
эминени — неменени 

шүйдүрүп — сүйдириб 
шүк — чөк 
шүкүр — шүкир 
шымал — шамал, ышмал 

ындыстандын — хындыстандын 
ыспан — аспан 
ычкыры — ышкыры 

энеси — инаси, анасы 
эндөөлөшүп — эндеулешиб 
эндүү — энду 
эрди —эрни 
эрөөлгө — эреүлге 
эптүүдөн — эбтууден 
эстүүлөр — эстеулер 
эттүүдөн — эттууден 
эштектердин — истектердин 
ээ — ие 
ээн — иен 
ээр — эер, иер 
ээри — иери 
ээрлери — иерлери 
ээрлеп — иерлеб 
ээрчип — иерчиб 
ээси — иеси 
ээсиз — иесиз 
ээсин — иесин 
ээрчитип — иерчитиб 
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ИЛИМИЙ КОММЕНТАРИЯЛАР 

ААЛАМ — 
(Ааламды бузган кыяры. 1108) — (ар. алэм) —1. Бүт-

күл дүйнө, бардык жаратылыш. 2. Бүткүл жер жүзү. Кээде бардык эл 
маанисинде да колдонула берет. Эпосто бүткүл жер жүзү, бардык 
адамдар маңызында кезигет. 

ААЛЫ — 
(Азирет Аалы шерлердин. 12277) — Мукамбеттин агасы 

Абуталибдин баласы жана ошону менен бирге эле пайгамбардын кы-
зы Фатимага үйлөнгөн. Пайгамбар өлгөндөн соң төрт досунун (чаряр-
дын) бири катары (Абубакр, Омор, Осмон) кийин ордун ээлеп, халиф 
аталып бийлик жүргүзгөн. Мусулман мифологиясында өлүмдөн коркпос 
баатыр, айкөл, жоомарт, калыс башчы катары баяндалат, анын об-
разы ислам дининин чегинен чыгып, элдик эпостордун каармандары-
нын тибинде сүрөттөлүүгө өткөн. Ал Мукамбеттен алган укмуштуу 
кылычы Зулпукор (ар. Зу-л-факор) тулпары Дул-дул менен укмуштуу 
эрдиктерди жасайт. Аалы динчилер тарабынан көтөрө чалган ар түр-
дүү эпитеттерге ээ болгон. Алардын ичинен кыргыздарга өтө белгилүү 
болуп «Манаста» да колдонулганы: Азирет Аалы (арабча Ьазрет — 
«улуу даражалуу» «касиеттүү», «ыйык»), Шаймерден (иранча шах — 
«шаа», «падыша», мардан — «эр», «баатыр», б. а. «баатырлардын па-
дышасы»), Шаймерден (Шахи-Мардан) деген эпитети аркылуу көп-
төгөн чыгыш өлкөлөрүнүн оозеки чыгармаларында эпостук, жөө 
жомоктук баатырларды ар кандай кыйындыктардан коргоочу пир ка-
тары орун алган. 

АДАЛ (алал түрүндө да айтыла берет) — 
(Адал менен арамды. 4457) — (ар. халаал — эркин, урук-

сат кылынган, тыюу салынбаган, байланышы жок) —1. Ислам дининин 
эрежелери боюнча тыюу салынбаган, жасоого, пайдаланууга жол бе-
рилген жорук-жосун, жүрүм-турумдар же ичип-жешке уруксат кы-
лынган тамак-аштар. 2. Өтмө мааниде: күнөөсүз, таза, чыныгы, туура. 
3. Өз эмгеги менен табылган мал, дүнүйө-мүлк, акча ж. б. 4. Мусул-
манчылыктын кеңири белгилүү эрежелеринин биринен болгон эркек 
баланы сүннөткө олтургузуу (көбүнчө баланы олтургузуу түрүндө 
айтылат) расмисин да кыргыздар «колун адалдоо» деп атай бе-
ришет. Эпосто түшүнүктүн саналган түрлөрү бүт жолугат. 

АДИС (же хадис) — 
(Аят, адис сөзүңө. 10981) — (ар. хадис — жаңылык, кабар, 

аңгеме) — Мукамбет Мустапа (к. Мустапа) пайгамбардын (к. байгам-
бар) ишмердигин жана анын акыл-насат сөздөрүн камтыган уламыш-
тар. Анда мусулман коомунун диний-укуктук турмушунун түрдүү жак-
тары камтылган. Адис исламдын принңиптеринин жана идеяларынын 
орчундуу бөлүгүн камтуу менен укук маселеси боюнча курандан ки-
йинки экинчи таяныч болуп саналат, сүннөт (сунна) ага негизделген. 
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АЖАЛ — 
(Ажал айдап келгени. 339) — (ир. ажал — аяктоо) — 

өлүм, адамга (жалпы эле жандууларга) чектелген тирүүчүлүктүн — 
жашоонун бүтүшү, тирүү жүрүүнүн — жашоонун аяктоо чеги. 1. Кыр-
гыздар арасына ислам дини аркылуу жайылган бул түшүнүк боюнча 
ар бир адамдын (жандуунун) тирүүчүлүктө канча убакыт жашаары 
Алда таала (к. Алда таала) тарабынан алдын ала белгиленип кою-
лат. Адам ошол белгиленген убакыт бүткөндө гана өлөт (эпосто ке-
ңири жолугуучу «Ажал анык, айда өлбөйт, Адам уулу кайда өлбөйт», 
же «Ажалдан артык жан өлбөйт» деген сыяктуу, же «Ажалдан му-
рун эч ким өлбөйт» деген маанидеги түшүнүктөр мунун далили). 
Адамдын өлүмү — ажалдын жетиши. Буга караганда ажал адамды 
издеп, же кубалап жүрүп, ошол издеп тапканда, же кубалап жеткен-
де адам өлөт — тирүүлүгү токтойт делген ишеним да болушу мүмкүн. 
Ажалдын жетиши —өлүм адам жанынын денеден ажырап, аны таш-
тап кетүүсү (жан алуучу периште алып кетүү — ж а н тартуу) катары 
түшүнүлөт. «Ажал» түшүнүгүнүн маңызы эпосто негизинен ушул маа-
ниде берилген. 2. Ажал, же ажал жетүү адамдын жашоосун токто-
туучу, жанын сап кылуучу коркунучтуу күч маанисинде да колдонула 
берет. 

А Ж Ы — 
(Акыр түбү көрөрсүз 
Ажы бий болуп аталат. 57—58) — (ар. хаджж) — Меке-

ге зыярат кылуу үчүн баруу жана ошол барганы үчүн берилген ди-
ний наам. Бул ар бир мусулмандын беш парзынын бири. Ажылык 
зыярат Мукамбет ай боюнча түзгөн жыл эсебинин зу-л-хидж-жа айы-

нын биринчи он күндүгүнө өтөт. Ажыга баргандар мусулман коомунда 
кадыр-барк, урматка ээ болгон. 

АЖЫДААР — 
(Узундугу жүз кулач 
Умтулуп турган ажыдаар. 2262—2263) — (ир. эж-

дэЬа — «жылан, ажыдаар») —ирандыктардын мифологиясында үчбаш-
туу азезил — жылан түрүндө сүрөттөлөт. «Манас» эпосунда анын атын 
алып жүргөнү менен, ал жөнүндөгү мифологияга анча байланышы 
жок, ага караганда дүйнө элдериңин көптөгөн оозеки чыгармаларын-
дагы өтө зор жылан түрүндөгү укмуштуу жаныбардын салттуу обра-
зына типтеш (кененирээк планда к. 1-китеп, ажыдаар). 

АЖЫНА — 
(Ажына — жини алтымыш. 986) — (ар. ажение) жин 

тийген келесоо, кейбир (жин, дөө, пери) — адамды акылынан ажыра-
тып, келесоо кылып кое турган оору, же ошол ооруну алып келүүчү 
тескери күч. Эпосто ажына, жиндин (к. жин) 'тескери, адамга зыяндуу 
маңыздагылары негизинен бир, же бири бирине өтө жакын түшүнүктү 
туюнтушат. Кээде буларга шайтан (к. шайтан) да кошо айтылат, же 
мааниси боюнча жакын түшүнүк катары сыпатталат (мисалы, Нез-
каранын колдоочулары болгон жин-шайтандар). 
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А Ж Ы Р Ы К — 
(Ажырыктын баары бар. 10154) — Өсүмдүктүн аты. 

А Ж Ы С Ы З — 
(Адам уулу сен деди 
Ажысыз болгон мен деди. 9903—9904) — (ар. ажез 

«мажирөө») —1. Мажирөө, шайы жок. 2. Өтмө мааниде: сокур, көзү 
кароо. 

АЗАН — 
(Азан айтып чуркурап. 5006) — (ар. азина —«кабардоо», 

«билдирүү»; «жарыялоо») — мусулмандарды намазга чакыруу. 
АЗАР-ТҮМӨН — 

(Азарттүмөн жан деди. 2562) — (ир. хазар — миң, 
түрк-монгол, т ү м ө н — о н миң) — негизинен көптүктү туюндуруучу: сан-
сыз, эсепсиз, чексиз деген мааниде айтылат. Көбүнчө сансыз кол, сан-
сыз эл, сансыз мал деген түшүнүктё колдонулат. 

А З Е З И Л — 
(Азезили сегиз дейт. 987) — (ар. азезил — алдамчы, 

азыткы) — ислам уламышы боюнча оттон жаралган периштелердин 
(к. бериште) бири, өз такыбаалыгы менен көрүнүктүү орунга жетиш-
кен. Бирок топурактан жасалган адамга баш ийгиси келбей текебер-
чилик кылып, Алданын (к. Алда) буйругун аткаруудан баш тартканы 
үчүн бети карарып, Ибилис атка конуп, жер жүзүнө айдалып жибе-
рилген. Мурда өтөгөн эмгектери үчүн акы доолагандыктан Алда ага 
анын өз суроосу боюнча кыяматка (к. кыямат) чейин өлбөй, түрдүү 
кейипке өтө алуу жана адам баласынын нээтине кирип, аны туура 
жолдон азгырууга аракеттенүү мүмкүнчүлүктөрүн берген. Эпосто 
азезил, Ибилис, шайтан маанилеш сөздөр катары колдонула берет 
жана каапырлардын сыйынуучулары, аларды колдойм деп алдап 
тескери жолго, иштерге кирептер кылган терс күчтөр катары кеңири 
сыпатталат. 

А З И З — 
(Андай азиз бала үчүн. 2024) — (ар. эзиз) —1. Ардактуу, 

кадырлуу, ыйык, кымбат, аздек. 2. Өтмө мааниде: олуя, ыйык, ка-
сиеттүү. 

АЗИЛ // АСИЛ // АСЫЛ — 
(Азылым Ыбрайымдан 
Бани Ысрайыл баласы. 908—909) — 

(ар. эсли — түбү, негиз) — түпкү теги, негизи. 
АЗИРЕТ I — 

(Азирет кожом тил алса. 29) — 1 (ар. хазрат) (хоз-
рат — «катышуу», «болуу») — өтм. мааниде европалыктардын пады-
шаларга «Сиздин улуу даражаңызга (Ваше величество)» деп тергеп, 
кайрылуусуна туура келет. Мусулман өлкөлөрүндө бул термин пай-
гамбарлардын, халифтердин аттарына кошулуп айтылып, титулдук 
мааниге ээ болгон. Өзгөчө сыйлап касиеттүүлүгүн таанууну туюнткан 
сөз болгон. 
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, АЗИРЕТ II — ^ й . 
(Аргам менин таоылбаи 
АзЕретке калбайын. 10990-10991) - (ар. Ь э с р -

эт) — кайгы-капа, жапа. 
АЗЫМ — 

^ 2 0 7 - 1 5 2 0 8 ) - (ар. а з и м - у л у у , 
даражалуу, урматтуу, данктуу) - улуу даражалуу, урматтуу, даңк-
туу. Эпосто көбүнчө данктуу дегең мааниде учураит. 

А Й Б А Л Т А - „ б а л т а к с а б ы ж о к 3660) Жарты ай тү-
п^няө жасалган, ж е эпосто айтылгандай «Көөкөрчө кылып ийдирген» 
К курч балта * б а й ы р к ы темир доорунан бери көп элдер юмдо-
нуп гелген согуштук чапма курал. Айбалтанын өзү курч темирден 
түрдүү өлчөмдө жасалып, у з у н ^ г у эки метрге чейинки катуу жнгач-
I I (ыпгай четин карагай, кайың) сапталгаи. Сабы колго токтомдуу 
^ л с у н үч^н к э э ^ бвдырланып, бүлдүргө тагылган. Душманды чап: 
кян/а\үл1ндырып өлтүрүш үчүн мизин ууга да сугарышкан. Илгери 
ж м ж е р ^ ^ и ^ заманда айбалта кыргыздар урунган мыкты согуштук 
етоалдардын бири болуп, аны көбүнчө өздөрүнүн усталары жасаш-
й н Кыр?ыздар эн мыкты айбалтаны жасоонун техникасы менен те-
рең та7нышты?ьш чолок уста Бөлөкбайдын жасашы эпосто сүрөт-
төлүшү далилдейт. 

А И Т У Я К Ч А Л У У - ы н ч а л ы ш т ы _ 4873) — түлөөгө, кур-

мандыкка мал чалуу, расмисинин көрүнүштөрүнүн бири - бул жерде 
союлат Салттын түпкү теги көп кудайлар мезгилдеринен бе-

Г о е ж а Г а н д ы ына айга (курмандыкка чалынуучу малдын аи 
ай туяк) , а к түскө 

толук туура келүүчү малдын ак түстө болушу - ак боз бээ) табынуу 
ТО « л яляянГкөЬүнөт Анын үстүнө ислам дининин ишениминде кур-
м а н д ы к к а жы^кы чалуу " алты 1 о к . Эпос боюнча курмандыкка чалы-
нуучТ жьглкынын өңүнөн башка эркек же ургаачы э ^ н д и г и да чоң шштшш. 
бир жакшы тилек, иштин башталышында ак боз бээ чалуу өзгөчө 
кеңири кезиккен расмилердеи. 

АИЧЫК - ( М в д к т у у т у у л а р жаркылдап. 6140) - (кыр.) 1. Ай-
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дын кичирейтилип айтылышы, б. а. кичинекей ай (жаңы туулган ай). 
2. Жарым ай түрүндө тууга ж. б. кооздолуп сайылган сайма же тар-
тылган сүрөт. Ал көпчүлүк мусулман өлкөлөрүнүн мамлекеттик эм-
блемасы. 

АК — 
(Ак буюрганга көнсөм деп. 917) — (ар. хакк — чыныгы, та-

за, чындык, туура, күнөөсүз) — 1. Чыныгы, таза, чындык күнөөсүз. 
2. Адал (сөздүн бул 1—2-мааниси кыргыздын өз төл сөзү «ак» менен 
маанилеш жана үндөш болгондуктан, алардын ортосунда айырмачы-
лык анча сезилбей, экөө бирин бири маани жагынан толуктап, семан-
тикасын кеңитип бир сөз катары колдонулуп калган) . 3. Көпчүлүк 
учурда Алданын негизги 99 сыпаттама ысымдарынын бири. Эпосто 
негизинен ушул мааниде колдонулат. 

АКАК — 
(Тиш жасаган акактан. 5663) — (ар. агаг — янтарь) — 

1. асыл таш, көбүнчө янтарга карата айтылат. 2. Өтмө мааниде: өтө 
тунук, таза, аппак. 

АК АСАБА — 
(Ак асаба кызыл туу, 
Айгайлаган ызы-чуу. 
Көк асаба кызыл туу 
Көк жаңырган ызы чуу. 4880) — Туунун ак түстүү 

сабы (к. асаба) . Ак түс кыргыздардын ишениминде тазалыктын, ыйык-
тыктын белгиси болгондуктан, мындай сап ал туунун башка туу-
лардан айырмалуулугун, өзгөчө ыйыктыгын баса көрсөткөн. Ошонун 
параллелинде «Көк асаба кызыл тууну» кароого болот. Көк асман 
түстүү болгондуктан, ал да байыркы түрктөрдө ак сыяктуу ыйык эсеп-
телинген. Кыргыздын жалпы туусу (Манастын ата-бабасынан бери 
сакталып келген кандык туусу) — кызыл, атап айтканда, ак же көк 
асабага тагылышы ушуга байланыштуу. 

АК БАЙГАМБАР — 
(Ак байгамбар буюрган: 
«Алтын сакал Айкожо 
Анын кызматына бар» — деди. 24—26) — (ир. 

пайгамбер — өкүл, ар. хакк — таза, чыныгы, күнөөсүз) — чыныгы таза 
байгамбар. Мукамбеттин көп эпитеттеринин бири. (Кара, байгамбар) . 

АК Д И Н — 
(Азирет кожом тил алса 
Ак динине салууга 
Аны баштап келиңиз) — (ар. Хакк — таза, чыныгы, 

дин — ишенүү) — чыныгы таза дин, Мукамбеттин окуусу боюнча ис-
лам дини дүйнөдөгү эң таза, чыныгы дин, калган диндер бурмаланган, 
бузулган. 

АК Ж Ө К Ө Р — 
(Айдаркан уулу эр Көкчө 
Ак жөкөр мылтык алыптыр. 11654)—Түрктүн ак 

жана монголдун нөкөр (жөкөр) жолдош, жоро деген сөздөрүнөн тү-
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зүдгөн татадл эпитет. Эпосто курал-жарактарга, негизинен мылтыкка 
карата колдонулат. Курал-жарак адамдын жанында болгон учурда 
ал анын эң ишенимдүү, ак жолдошу катары эсептелери белгилүү. 
Ошондуктан ак жөкөр (ак жолдош) деген татаал эпитет — жалпы эле 
мылтыктарга колдонула берет. . 

АКИМ — 
(Акимге кабар салайын. 2669) — (ар. хаким — «чечүү-

чү») — 1. Калыс, байыркы арабдарда тартышка түшкөн эки тарап 
өз ыктыярлары менен анын калыстыгына ишин коюшкан. Аким эч 
ким тарабынан дайындалбаган жана эч кандай бийликке ээ болгон 
эмес. Калыска түшүшкөндөр анын турмуштук тажрыйбасына, адил-
дигине, акылмандыгына ишеним коюшкан. Акимдин негизги милдети 
тартышка түшкөндөрдүн доо иштерин адилдик менен карап, калыс 
чечип, эки тарапты элдештирүү болгон. 2. Орто кылымдагы мамле-
кеттик административдик турмушта анча чоң эмес шаардын же кыш-
тактын шайлануу жолу менен бийликке келген башкаруучусу. Ошон-
дой эле өкмөт тарабынан кандайдыр бир аймакты башкарууга дайын-
далган адам. 3. Өтмө мааниде: улук, бийлөөчү, башкаруучу. 

АККА МОЮН СУНУУ — 
(Акка моюн сунушту. 4922) — 1. Ислам 

(мусулмандардын көз карашы боюнча хакка — «чыныгы», «таза» дин) 
динине кирүү, бир кудайды (Алданы) таануу. 2. Өтмө мааниде: таг-
дырга баш ийуү (өлүү, дүйнөдөн кайтуу). 

АК КАҢКЫ — 
(Эптеп кылган • ак каңкы. 6678) — Ээрдин өзүнчө 

түрү — алдыңкы жагы жазы жана тегерек формада болуп, анын бети 
оюу-чийүү, күмүш ж. б. асыл заттар менен кооздолот. 

АККЕЛТЕ — 
(Аккелте мылтык тарс койду. 3930) — Манастын 

мылтыгынын энчилүү аты. Ирандын калтамил (ПРС) деген сөзүнөн 
пайда болгон (калта — кыска, мил — мылтык; б. а. чолок мылтык, 
кыска мылтык, обрез). Ал эми «ак» деген эпитет — касиеттүү, ыйык 
деген мааниде жалпы эле түрк элинде айтылат. Манастын бардык 
курал-жарактары, менен буюмдарына «ак» деген эпитет туруктуу түр-
дө колдонулгандыгы жалпыга белгилүү. 

АК КИЙИЗГЕ САЛУУ — 
(Ак кийизге салган соң, 
Атайы журтка билгизип 
Кан көтөрүп алган соң. 5341—5343) — 

Түрк-монгол элдеринде кан көтөрүүнүн атайын расмиси. Уруу акса-
калдары, бийлөөчүлөрү кан көтөрүлүүчү адамга ак пейилден (ак пе-
йилдин символу катары ак кийизди пайдаланышып) баш ийишерин, 
колдоо көрсөтүшөрүн элге атайы жарыя кылуу белгисинде аны ак 
кийизге салып, өздөрүнөн жогору көтөрүшүп элди жети айланып чы-
гышы. 

АККҮБӨ — 
(Аккүбө тонду кийинип. 7070) — (ар. габа — көлбөрү-
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гөн узун жендүү чапан. кыр. ак I. Нерсеннн түсү. 2. Өтмө мааниде: 
ыйык, касиеттүү)—баатырлардын ок өтпөс тыщ кийими. 

АК ТААЛА — 
(Ак таала бизди сактады) — (ар. Хэгг — «чыныгы», 

«таза», тээлэ — барыдан жогору турган) — Алданын сыпат аттарынын 
бири. 

АКЫРЕТ — 
(Дкыретке барганы. 5187) — (ар. ахрет)—тиги дүйнө, 

о дүйнө. Ислам динине ыкрар кылуу, акыреттин бар экендигине ише-
нүү. Бул өмүр мөөнөтү адамга убактылуу гана берилген мүмкүнчү-
лүк. Андыктан эстүүлөр, акылдуулар муну жакшы иштерге зарпта-
шып, адилеттүү, ыймандуу, нысаптуу жашоого умтулат, тиги дүйнөдө 
дозокко түшпөөнүн камын көрөт. Мына ушунун бири — дайыма келме 
келтирип, ак жолуна даяр туруш. 

АКЫР ЗАМАН — 
(Акыр заман адамы. 813) — (ар. ахер — акыры, 

соңу, кийини, ир. заман —доор, мезгил) — 1. Мусулман дини боюнча 
дүйнөнүн бүтүшу. Динднк уламышта Акыр заман болордун алдында 
Тажаал (Дажжал) баштаган Жажуш-мажуш (ит жээр, бит жээр) 
жер жүзүн каптап көзүнө көрүнгөндүн баарын талап жок кылат. Ал 
апааттан жер астынан Имам Маады (ар. кайтып келүү) чыгып ас-
мандан Иса пайгамбар түшүп келип Тажаалды жеңишип жер үстүндө 
тынчтык өкүм сүрөт. 2. Өтм.: бүлгүн, алаамат, кыйроо. 

АКЫР ЗАМАН БАИГАМБАР (915) — 
Мукамбеттин татаал эпитет-

теринин бири. Мусулмандардын окуусу боюнча — Мукамбет акыр за-
ман болорго жакын калганда чыккан пайгамбарлардын (к. байгамбар) 
эң акыркысы, андан кийин байгамбар болбойт жана ал акыр заман 
•болул өлүктөр тирилип Алданын алдында сурак беришкенде, Мухам-
мед өз үмөттөрүнүн (мусулмандардын) таламын талашат. Ошондуктан 
.ага жогоркудай эпитет ыйгарылган. 

АЛААМАТ — 
(Алаамат бергин бул журтка, 
Амандык бергин куш, куртка. 4598—4599) — (ар. ала-

мат) — белги, жышаан. Мисалы: жер титирөө, ай, күн тутулуу ж. б. 
кубулуштар. 2. Өтмө мааниде: бүлгүнчулук, тополоң, кыйратуу ж. б. 
Эпосто экинчи маанисинде көбүрөөк жолугат. 

АЛАТКАК — 
(Алаткак журту дагы бар. 1108) — 1. Адамдарга 

ырайымсыз мифтик жандык; ошол зыяндуу духтагы жомоктук эл. 2. 
Кээде жапайы адам маанисинде да колдонула берет. 

АЛАШ — 
(Ар жагы алаш Каракан 208) — казак-кыргыз уруула-

рынын жалпы союзунун аталышы. Бул термин Казакстандагы уруу-
лар биримдигинин «казак» деген этнонимге ээ болгонго чейинки 
жалпы аты катары көбүн эсе аларга карата колдонулган (к. 1-китеп 
«Алаш»). 
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АЛБАРС — 
(Албарс болот — курч бычак. 11304) — 1. Мыкты, ётө> 

курч болот. 2. Ошол болоттон жасалган өткүр, курч курал-жарак (ми-
салы, кылыч). 3: Өтмө мааниде: болот куралдарды сугарган уу (ми-
салы, хлордуу сымаптан жасалган өтө уулуу пбрбшок,' сууда тез эрий 
гурган азот кычкыл күмүш 5к. б.) 

А Л Д А / / А Л Л А — 
(Ага жардам бир Алда 214) — (ар. «ал-илая» — 

«буйрук бёрүүчү») — Кудайдын адепки аты (Куран боюнча Алла,. 
Аллах), Ислам дининин жоболорунда Ааламды жаратып жана аны 
башкарып, адамдарга тагдыр жазмыштап, бүт дүйнөдөгү бардык нер-
сени өз амирине баш ийдирип турган чексиз күч катары тастыкталат. 
Бул ишенимдин негизги маңызы: «Алладан башка Кудай жок, Му-
камбет анын элчиси» деген формулада берилген. 

Алдага ишенүү, ага моюн сунуу көп кудайлуулуктан бир кудай-
га сыйынууга өтүүнүн ачык көрүнүшү. Куранда (112-сүрөөдө) Алла — 
бирдиктүү; түбөлүктүү, туудурган да, туулган да эмес, жана ага эч; 
ким тең келген да эмес — делип сыпатталат. Алданын кудуреттүүлүгү, 
адйлеттүүлүгү жана башка мыкты сапаттары анын ысымдарында, та-
гыраак айтканда, негизги 99 түрлүу сыпаттарында камтылган. Эпосто 
Алда диний маанисинде гана колдонулат. 

АЛДА ТААЛА — 
(Алда таала кудурет. 1921) — (ар. Алла — ислам 

дининдеги жападан жалгыз кудайдын ысымы (к. Алда), таала — «баа-
рынан жогору»)—Алда баарынан жогору. Бул түшүнүктүн маңызы 
мусулманчылык ишенимдин негизги жобосуна жата турган Алдадан 
башка кудай жок — делинүүчү формула менен тыгыз байланыштуу. 
Таала Алданын негизги эпитет ысымдарынын бирине жатат, бирок 
турмушта өзүнчө айтылуусу кезикпейт, Алда таала түрүндө гана пай-
даланылып, баарынан күчтүү, баарынан жогору турган Алда маани-
син туюнтат. Эпосто «Алда таала бирге айтылып, маанисинин кыр-
гызча туюнтмасы так чечмеленбестен, баарынан жогору турган, 
күчтүү жалгыз кудайдын ысымы катары кабылданат. 

АЛДО АКБАР // АЛООКИ АКБАР // АЛЛО АКБАР — 
(Алло ак-

бар! — деп келип. 1436) — (ар. алдо — Алла (к. Алда), акбар — 
уулу) — 1. Улуу Алда, Улуу Кудай. Алданы баарынан улуу, 
баарынан күчтүү! — деп атайылап тен берип сыйынуунун, табынуунун, 
улуулугун жарыялап тобо кылуунун негизги формулаларынын бири. 
2. Бата кылууда, жакшылык тилөөдө, ак жол же ишке ийгилик каа-
лоодо жолуң ачылсын, тилегиң кабыл болсун, каалаганыңа жет, ку-
дай жалгасын, кудай жар болсун ж. б. түрдөгү жакшы каалоолор 
катары да айтыла берет. Эпосто биринчи маанисине караганда экинчи 
маңыз алда канча кеңири мүнөзгө ээ. 

А Л Е Ң Г И Р — 
(Алеңгирди саларбыз. 7739) — бүлүк, уруш, жаңжал, 
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кыйынчылык, мүшкүл, талкалап кыйратуу, шаштысын кетирүү, алек 
кылуу. Алеңгир салуу — бүлүк салуу, кыйратуу. 

АЛЕҢГИР ЖАА — 
(Алеңгир жаа мойнунда. 5291)—монголдордун 

санжыра китебинде («Сокровенное сказание») «алеңгир нуман» (алең-
гир жаа) — деп жаанын өзгөчө түрү аталары белгиленген. «Манаста» 
бул сөз жаа куралынын туруктуу эптитети, кээде энчилүү аты катары 
колцонулат. Бирок «алеңгир жаанын» кандай өзгөчөлүгү бар экен-
дигй, же жөнөкөй жаадан (кээде колок делет) эмнеси менен айырма-
ланары эч жерде эскерилбейт жана чечмеленбейт. Ушуларды эске ала 
элеңгир жааны 1-жаанын формасы жактан өзгөчө түрүт, же баатырлар 
колдонууга ылайыкталып атайын жасалган жаа; 2-кыйратуучу кор-
кунучтуу (к. алеңгир) жаа маанилеринде түшүнүүгө болот. 

АЛТЫКАНА (АЛТЫГАНА) — 
(Алтыгана күйрөктүн абыдан алган 
жайыбар. 10151—10152) —майдати-

кенектүү бадал өсүмдүгүнүн аты. Адырлуу жерлерде топ-топ болуп өсөт. 
АМАЛАЛУУ — 

(Амал алдым сиздерден. 9587) — (ар эмэл — ара-
кет) — 1. Иш, аракет, кыймыл, бийлик. 2. Айла, куулук. 3. Өтмө маа-
ниде: жандануу, өр алуу, күч алуу, кубаттануу. 

АМАЛ-СҮБҮР — 
(Амал-сүбүр айында. 1055) — (ар. Ьэмэл) —22-

март менен 21-апрелдин аралыгындагы айдын арабча аталышы. (ар. 
совур) —22-апрель менен 21-майдын аралыгындагы айдын арабча ата-
лышы. 

АМАНАТ ЖАН — 
(Аманат жанга алек бар. 5997) — (ар. эманэт,— 

убактылуу калтырылган же берилген нерсе, буюм, ир. джан — тын) — 
Алда тарабынан адамга убактылуу берилген тын, кут (кара, амана-
•тын кыюу). 

АМАНАТЫН КЫЮУ — 
(Аманатын кыялык. 2891) — (ар. эманэт) — 

1. Убактылуу бирөөгө калтырылган буюм. 2. Өтмө мааниде: убакты-
луу өтүп кете турган адам жанынын такай колдонулган эпитети. Жер-
деги жашоонун жалгандыгын, убактылуу экенин жан адамга кудай 
д-арабынан убактылуу аманат катары берилгенин туюндурат. 

АМЫР 
(Ак амырын тутуңуз. 6017) — (ар. эмр) —буйрук, өкүм. 

АН А З И Р Е Т — 
(Ан азирет байгамбар. 920) — (ар. хазрат — каты-

щуу, болуу, «ан» сөздүн маанисин күчөтүүчү, тереңдетүүчү, бирок 
өзүнчө турганда мааниге ээ эмес сөз) — чыныгы, анык ыйык (кара, 
азирет). 

А Н Д И С — 
(Андис мерген баарысы. 19665) — 1. Адис. 2. Чыныгы, 

чебер, ашынган. 
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А Ң Г И Р // АНГИРЕ — 
(Ангир жолго салганы. 324) — Даңгыр жол, 

чон жол. 
АПА // МААПА // МААПЫ // НАПА — 

(Он эки напа зарыны, 
Ага салды барыны. 11011— 

11012) — (кыт. мапа — ат араба) —Манжу-кытай төрөлөрү түшүп жү-
рүүчү үстү чүмбөттөлгөн эки дөңгөлөктүү араба. Эпосто да ушундай 
эле араба маанисинде айтылат. Уйгур тилинде «напа» түрүндө айтыл-
гандыктан, уйгурдан өздөштүрүлгөн дешке болот. С. Орозбаковдун 
вариантында гана учураганына караганда кийин эле катмарланган 
термин деп болжоого болот. Тексттерде напа, мапа, апа түрлөрүндө 
айтыла берет. 

А П С У Н — 
(Апсун окуп, дем салып 
Азыр кирди майданга. 1414—1415) — (ир. эфсун — сый-

кыр) — сыйкыр, дуба. 
АРАМ — 

(Арам менен адалды. 4457) — (ар. харам — тыюу салын-
ган, уруксат кылынбаган) — 1. Ислам дини тарабынан күнөө саналып, 
аткарууга, жасоого тыюу салынган жорук-жосун, жүрүм-турум, ичиш-
ке, жешке тыюу салынган тамак-аш, ичимдик; урунууга, пайдаланууга 
тыюу салынган буюм-тайымдар, мал-мүлк. 2. Өтмө мааниде: тескери, 
бузук, жаман, ыпылас. Эпосто сөздүн эки мааниси тең кеңири колдо-
нулат. 

АРБАК — 
(Бек сыйынган арбакка. 4124) — (ар. арвах; «рух» де-

ген араб сөзүнүн көптүк түрү, мааниси — «жан», «тын»). 1. Өлгөн 
адамдын руху, куту. 2. Ыйык адамдардын же белгилүү ата-бабалар-
дын жогорку күчкө ээ руху (культу). 3. Өтмө мааниде: атак-даңк, 
бедел, сыймык. 

Эпосто сөздүн бардык маанилери кеңири колдонулат. Арбак сөзү-
нүн 3-мааниси менен тутумдаш сөз — арбактуу. Арбактуу (ар. арвак — 
(к. « а р б а к » ) — к ы р г . — «туу» сын атооч уюштуруучу мүчө). 1. Арбак 
колдогон же даарыган кудуреттүү, жеңишчил, ар-намыстуу адам. 2. 
Ыйык, касиеттүү. 

АРГЫМАК — 
(Аргымакка жүк артып. 716) — Жылкынын сымбат-

туулугу, күлүктүгү менен айырмаланган өзүнчө түрү, таза кандуу 
жылкы. 

А Р З Ы М — 
(Арзым Кошой атанган. 861) — (санскр. рси — ыйык) — 

ыйык, касиеттүү. Түшүнук кыргыздар будда дининдеги элдер менен 
тыкыз карым-катышта болгон кездерге байланыштуу таралса керек. 
Эпостогу байыркы каармандардын бири Кошойго карата айтылышы 
да ушуну менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. «Манаста» жалгыз гана Ко-
шойго эпитет катары пайдаланылат. 
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А Р Ш Ы Н — 
(Ала-Тоодон кырк аршын 
Өөдө чыгып алыптыр. 4613—4614)— Түрк элдеринде 

байыртан келе жаткан узундук Чбн бирдйги. XVI кылымдан тартып 
Россияга да тараган. Аршын азыркы 71, 12 см. туура келет. 

А Р Ы П — 
(Кудурети күчтүү кудаанын 
Адамга берген арыбына. 1575—1576)—(ир. хоруф — 

тамга) — 1. Тамга, жазуу тамгасы. 2. Амал-айла, 3. Сыйкыр, дуба. 
А Р Ы Ш — 

(Жараттың арыш ааламды, 
Көрсү лавик каламды. 10967—10968) — (ар. ариш — ас-

ман) — асман, көк, аалам. 
А Р Ы Ш - К О Р Ш — 

(Арыш-корш лав калам. 5993) — (ар. ариш — 
«асман», корш — «такты») — асмандагы такты, б. а. кудай тактысы 
маанисинде түшүнүлөт. Эпосто ислам дини түшүнүктөрүнө байланыш-
туу эскерилет. 

АСАБА— 
(Ак асаба, кызыл туу. 4880) — Сөздүн түпкү теги асма, 

асылма — дегенди туюнтат (балким бул сөз араптардагы аса-таяк 
деген маани менен тектеш болушу да ыктымал) — туу, желек асылып 
коюлуучу жыгач, же туу, желекти асуучу (асма) жыгач. «Асаба» деген 
сөз туу тагылуучу жыгач — таяк маанисинде эпостун бүгүнкү текстте-
ринде да кеңири учурайт: 

«Асабага туу байлап, 
Ат коюшту айгайлап». 

Бара-бара желектин, туунун жыгачы менен чүпүрөгү (чүпүрөккө че-
йин куйрук, топ кыл, түк, тери ж. б.) бөлүнбөй бир түшүнүк катары 
кабыл алынуунун натыйжасында жалпы жонунан желекти (туу эмес) 
туюнтуп калат. Ал эле эмес кээде желекчинин чүпүрөгүн түшүнтүү 
учурлары да кезигет. Мисалы: душмандын колунан ыргып кеткен най-
за жөнүндө 

«Найзасын кагып калыптыр, 
Найзасы жерге сайылды, 
Асабасы жайылды» (7403—7405-ыр саптары) де-

лет (бул жерде сөз атайын жыгачка илинген желек эмес, найзанын 
уч жагына тагылуучу желек жөнүндө бара жатат ) . 

АСЕЛ — 
(Аселден ширин көптүүдөн. 12802) — (ар. асэл) — бал. 

АСТАНА— 
(Астананы өрдөгөн, 
Ажалсыз бенде өлбөгөн. 15526—15527) — (ир. аста-

на — босого). Тоонун жылгасынын, капчыгайдын оозу (босогосу). 
А Т И Л Е С — 

(Атилес, шайы, дүрүйө. 16444) — (ар. атлас) — жибек 
кездемеиин түрү. 
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АТПАЙ — 
(Атпай каапыр чогулуп. 7857) — бүткүл, бардык, жал^ 

пы (эл, кол). 
АТ ЧАБЫМ — 

(Аяк-башы ат чабым. 4275) —25—30 чакырым кел-
ген кыргыздын эски аралык өлчөмү. Мында күлүк аттардын алыс 
аралыкка чабылышы эске алынган. 

АТЫ-ТОНУ — 
(Бул адамдардын ат-тону. 1679) — атчан кншинин-

жарак-жабдыгы менен атынын жана өзүнүн сырткы турманынын жал-
пы аталышы. Эпосто согуштук олжо катары көп эскерилет. Жеңилген 
жоонун аты-тонун тоноп алып олжо кылуу адаттагы көндүм көрүнүш-
төрдөн. 

АШЕПКЕ— 
(Ашепке айтып салбасак 
Үч кишидей өзү бар. 2795) — (ор. ошибка — жаны-

лыш ката) — жаңылыш, ката, ашыкча. Мүмкүн бул жерде орустуң 
«ошибка» деген сөзү менен кыргыздын — ашык «ашыкча» деген сөзү 
үндөш, мааниси жакыныраак болгондуктан семантикалык жактан кон-
тиминаңияланып жаңы формадагы сөзгө айланган болушу да мүмкүн. 

АШЫК — 
(Ашык атып ойношуп. 1219) — (кыр. каз) —чүкө. 

АЯР — 
(Төгөрөктөн кабардар 
Төрт аяры дагы бар. 74—75) — (ар. эййари) — 1. Шылуун,. 

амалкөй, куу, кыяр. 2. Сыйкырчы, дубакөй, көзү ачык. 
АЯТ — 

(Аят куран окушуп. 4861) — (ар. жекелик түрү — «ая», 
көптүк түрү «аят — жышаан, белги, керемет, аян; өтмө мааниде: 
«ыр») — курандын сүрөөлөрүнүн (главаларынын) ичиндеги өз алдын-
чалыкка ээ майда бөлүктөрү. Ал ыр сабы түрүндөгү болжол менен 
6204—6236 сөз тизмектеринен, же сөз түрмөктөрүнөн турат. Айрым? 
аяттар мечит, коомдук жайлар, жеке менчик үйлөрдү көркөмдөөдө ду-
бал беттерине кооздолуп жазылган. 

Кээде аят — адис кош сөз маанисинде катар айтылуу да кезде-
шет. Бул учурда аят — адис (ар. аят) к. «аят» (жана адис) к. «адис» — 
курандын аяттарынан жана адистеринен алынып баяндалган ырлар 
жана аңгемелер дегенди туюнтат. Алардын көбү Октябрь революция-
сына чейин түрк тилдүү мусулман элдерине оозеки жана китеп тү-
рүндө тараган. 

Б А А Б Е Д И Н — 
(Баабедин деп бакырды. 3996) — жигит пири, жи-

гиттердин колдоочусу. Айрым окумуштуулар бул сөздүн чыгыш тегин 
Букаранын колдоочусу Бахауддиндин ысмы менен байланыштыры-
шат. Эпосто жана жалпы эле кыргыз элинде кыйын абалда жардам 
берип, кырсыктан сактап калуу кудурети бар күч — дух. Баабединдин 
жолуна курмандык чалуу көп кезиккен ырымдардан, айрыкча кыр-
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.сыктан, балаадан кутулгандык үчүн тогуз токоч баабедин айтуу ке-
,нири эколугат. 

Эпос боюнча кээде «Баабедин!» согуштук ураан катары да айты-
_ла берет. («Баабедин! — деп бакырып»), Мындай учурда анын атын 
атоо, ага кайрылуу Баабедин колдосун! — деген мааиини туюнтат. 

Б ААР 
(Жаздын алды баарда. 1054)—эрте жаз, жаздын алды. 

Дээде жалпы эле жаз маанисинде да айтыла берет. 
баатмр — 

(Баатыр балбан алгын — деп. 642)—уруу түзүлүшү-
„нүң учурундагы жоокерчилик шарттагы согуштук эң жогорку наам. 
Алган орду, мааниси жактан кандан кининки орунда турган адам. 
Адатта мындай атак-наам жоокердин жеке сапаттарына жана иш-
теген иштерине карата ыйгарылган. Эпос боюнча коомдогу орду, уку-
гу жактан баатыр менен хандын көпчүлүк учурларда айырмасы жок, 
ал э^е эмес кээде экөө маанилеш сөздөр катары колдонулган учурлар 
да көп. Бирок экөөн бир деп түшүнүүгө да болбойт. Анткени, канды 
эл атайын жыйында шайлайт, же орунду мурастык укугу боюнча 
ээлейт, баэтыр атагы иштелген иштердин натыйжасында көпчүлүктүн 

,ошол ңш^ерге берген баасы, анын эрдигин моюнга алуунун белгиси 
катары ыйгарылат. Эпостун тексттериндеги жогоруда келтирилген Ма-
насты жоо бетинде туруучу баатыр шайлоо жөнүндөгү саптарга кара-
ганда баатыр бир кездерде согуштук кан (к. кан) катары атайын 

,л1айлануу, анын баатырдык укугу көпчүлүк тарабынан атайын шарт-
та жарыя кылынып кабыл алынуу салты да болуусу мүмкүн. Уруунун, 
элдин башында турган адамдарды кан — баатыр атоо салты кыргыз-
дарда кийинки кездерге чейин эле (мисалы, XIX кылымдарда да) орун 
алган — Шабдан, Ормон ж. б. 

БААША // ПААША // БАДЫША — 
(Кумарайым баашанын. 

1434) — (бай. ир. пати — өкүмдар. ир. шах — өкүмдар) падишах — 
)Император, бааша-—бадышанын түркчө кыскарган түрү, бийлик, ас-
кердик маңсаптардыи эң жогоркуларынын бири. Эпос боюнча: 1. Чоң 

. өлкөнүн, көп элдин эң башкы бийлөөчүсү—башкы каны. Адатта бул 
титул бадыша түрүндө айтылып, кытайлардын башкы каны Эсенканга 
ыйгарылат («Баш карматкан канча жан, Бадышасы экен Эсенкан»), 
кээде Манастын ©зү да бадыша аталат, бирок бул жерде сөз бийлик 
ээсин көрсөтүүчү ажтулдук мааниге караганда баатырдын оң маани-
деги эпитеттеринин бири катары колдонулуи, ага карата болгон ур-
мат-сыйды гана туюнтуп турат. 2. Эпикалык душмандардын (калмак, 
кытай) чоң аймагынын башкаруучусу. Мындай учурда кандык мансап 
менен чамалаш. 3. Ошол эле калмак, кытайлардын чакан аймактын 
башкаруучусу, же аскер башчы. Мындай учурда пааша (бааша) тү-
рүндө айтылат. Пааша өзүнчө бийлик ээси, бирок кээде канга баш 
ие турган адам .маанайында да сүрөттөлө берет (бул учурда көбүн-
чө аскер . бащы.—генерал, же генерал-губернатор маанилерине жа-
кын). 
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БАГУРУБ // МАГРЫП — . . • 
(Багуруб он бир шаары бар. 2614) — 

(ар. могрөб) — 1. Күн батыш. 2. Реалдуу топоним катары да айтылат. 
Түндүк-батыш Африканык өлкөлөрү (Марокко, Тунис ж. б.) да «Маг-
риб» деп аталат. Кээде бул географиялык ат шаардын энчилүү аты 
катары да кезигет. 

БАГЫМДАТ — 
(Багымдат намаз окунуп. 3865) — (ир. бамдат) — 

1. Таң, таң жарыгы. 2. Мусулмандардын парз катары эртең менен 
окуй турган намазы — күн сайын окулуучу беш жолку намаздын би-
рийчиси. 

БАДАНА — 
(Чың бадана торго көз. 7101) — (ир. баден — дене, 

бүткөн бой) — баатырлардын ок өтпөс, кооздолуп жасалган соот тону. 
БАДИРЕК — 

(Чыгып алып бадирек, 
Күн чыгышты бет алып, 
Көлдү көздөй салды деп. 11885—11887) — (ир. бэд-

рэг — теги жаман) — тилдөө же кемсинтүү максатында айтылуучу сөз. 
Мааниси боюнча 1. Кара ниет, орой, акмак, айбан, бузуку; 2. Теги 
жаман. 3. оңбогур. Кээде эр жүрөк, кайраттуу, жалтанбаган баатыр — 
делген түшүнүктөрдү туюнткан учурлар да болот. 

Б А З И Л — 
(Макулуктун баарысын 
Базилинде колдогон. 8109—8110) — (ар. фазл) — 1. Ка-

дыр-барк, абийир; сонундук, мыктылык. 2. Жакшылык, жумшак мами-
ле, ырайым. 

БАДЫША // ПАДЫША — 
(Бадышам жаткан Бакбурчун. 385) — 

(байыркы персиче пати — өкүмдар, мамлекеттин башчысы, персиче 
шах — өкүмдар) —монархтын титулу. Манастын көптөгөн титул — эпи-
теттеринин бири. Бул термин алгач байыркы Иранда пайда болгон, 
XV кылымдан XX кылымдын баш ченине чейин Осмон империясынын 
өкүмдарынын титулу (к. «Бааша») , 

БАИГАМБАР // ПАИГАМБАР — 
(Ак байгамбар буюрган. 24) — 

(ир. пзйгэмбэр — өкүл, чабарман, чабаган) — 1. Кудайдын адамдар 
арасында дин таратуу үчүн жиберген өкүлү. Арабча наби (кудайдын 
атынан кабардоочу) расул (элчи, өкүл) деп аталат. Куранда Мукам-
бет көбүнчө ушул арабча аталышы менен аталат. Куранда алгачкы 
пайгамбар Адам, акыркысы Мукамбет деп көрсөтүлүп, бардыгы 28 
пайгамбардын аты аталат. Алардын көбүнүн өз атынан тышкары ла-
каб аттары да бар. Мис.: Ибрагим Халил Аллах («Алланын досу») 
Иса — рух Аллах («Алланын руху», Мухаммад — расул Аллах — «Ал-
ланын элчиси»). бир катар пайгамбарларга кудай тарабынан ыйык 
жазуу түшкөн. Мисалы, Мусага — ат — Таура, Даутка — Забур, Иса-
га — Инжил, Мукамбетке — ал — Куран. 
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Ислам окуусу боюича пайгамбар кадимки жердик адам, бирок 
кудайдын эң жакын адамы. Ошондуктан ал периштелер менен окшош, 
бирок алардан маанилүү жана даражасы <5ийик. Пайгамбарлар адам-
дардын жогорку категориясына жатат жана жашыруун сырлардң.би-
лип, көзү ачыктыгы менен керемет иштерди жаратууга жөндөмдүүлү-
гү менен айырмаланат. 2. Өтмө мааниде: бардык нерсени аддын ала 
көрө билген олуя, көзү ачык. 3. Акылман адам, мисалы,.: эпостогу 
акылман карыяларга (Кошой, Бакай ж. б.) байгамбар чалыш деген 
салыштыруулар көп колдонулат. 

БАЙНА — 
(Байнаны айтып бакырып. 524) — (монг. мэнд—ден 

соолук, жакшылык, бакыбаттуулук; лама — жогорку (ламаизм дини-
нин кечилинин аталышы); байна — болуу, бар болуу, ээлөө, жашоо) — 
ден соолугуң эң жогорубу, лама колдоп турабы? саламатсызбы? (кал-
мак-монгол элдеринин саламдашуусу). 

БАЙНЕК — 
(Байнегин көрсөң баары алтын. 14435) — (ир пэйнэ-

ки — жумуртканын тумшугу) — 1. Эпосто кылычтын, бычактын сабы-
нын учундагы шакекче. 2. Кылычтын, бычактын учу тешип кетпес үчүн 
анын кыныиын учундагы металл бөлүгү. 

БАК — 
(Ак сакалы Бак экен. 5119) — (ар. бахт) — 1. Бакыт-таа-

лай: камкайгысыз, телегейи тегиз жыргал турмуш, ойдогу самаганда-
рына жетишип, ырыстуу жашоо. 2. Кыргыз мифологиясында ошол 
бакты-таалайдын персонофикацияланган ээси. Ал көзү сокур карыя 
түрүндө элге көрүнбөй дүйнөнү кезип жүрүп, өзү сүйгөн кишисине 
кокусунан жолукканда көзү ачылып кетип, аны көрөт. Ошондон тар-
тып ал карап өткөн киши бакты-таалайга чөмүлөт делип түшүнүлөт. 
Бак көпчүлүк учурда Кыдыр менен бирге жүрөт, «Бак карап, Кыдыр 
даарыган» адам түбөлүк бакты-таалайлуу, ар дайым жолдуу болот 
деген ишеним бар. 

Эпостун түшүнүгүндө Бак түрдүү түс-кебетеге өтүп кубулуу, кө-
рүнбөй жүрүү сапаттарына ээ касиеттүү күч. Ал өзү тандаган адамга 
киши турпатында эле эмес башка түр-кебетеде да жолугушу мүмкүн. 
Мисалы: куш түрүндө. Ошон үчүн башына Бак конду делген мүнөз-
дөмө кеңири учураган сөз айкаштарынан. 

БАКБАЯК — 
(Астындагы аттары 
Бакбаягы майышып. 14603—14604)—Жылкынын 

туягынын үстүндөгү шыйрактын жилигине чейинки мууну. 
БАКБУРЧУН — 

(Бадышам жаткан Бакбурчун. 385) — (ир. баг — 
кудай, фур — уулу, чин — кытай) — 1. Кытайдын кудайынын уулу, б. а. 
Кытай императору. Байыркы кытайлардын түшүнүгүндө император 
асмандын (башкы кудайдын) уулу саналган. Ошондуктан, коншу эл-
дер да аны өз тилдеринде «кудайдын уулу» аташкан. Ушундан улам 
байыртан Индиялыктар, Орто Азиялыктар Кытай өлкөсүн, мамлекетин 
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Чйй деген термин менен аташкан, алардан бул термнн БатыШ Евро-
пага тараган. Чин байыркы кытайдын Цннь (б. э. ч. III к.) сулесинин 
айтылышына барып такалары илимде эбак аныкталган. Адепки учур-
да коңшу элдерде «Цинь сулесинин адамдары» деген мааниде колдо-
нулуп, кийин Кытай мамлекети дегенди билдирип калган. Кытайлар 
өздөрүн бул термин менен аташкан эмес. Кытай этносу адеп калып-
тана баштаганда өздөрүн «хуа» йсе «хуа минь»' деп аташкан. Хань 
суЛесинен тартып (б. э. ч. III к. — б. э. III) ушул кезге чейин кытай-
лар өздөрүн Хань деп аташат. Алгач Хань сулесинин эли дегбн маа-
ниде колдонулган. Башкарган суленин ж е өкүмдардын аты менен 
элдйн же мамлекеттин аталышы көп элдерде байыртан келе жаткан 
салт. Мисалы, түрк элДеринде Алтын Ордонун ханы Өзүбектин атЫнан 
өзүбек эли, Алтын Ордонун эмирлеринин бири НогойДун атынан но-
гой эли аталган. Ханьдардын коңшу элдерде кытай атка көчүшү кара 
кытайлар (кидандар) азыркы кытайдын түндүк тарабын X кылымда 
басып алгандан тартып башталган. Байыркы эне-сайлык кыргыздар 
ханьдарды табгач атаган. 2. Кээде эпосто Бакбурчун кытайдын им-
ператору турган борбор шаар катары да айтылат. 

БАКСА // ПАИСА — 
(Алтымыш бакса чоң коргон. 2865) — (ир. 

пэхсе) — 1. Сокмо дубал. 2. Сокмо дубалдардын кабаттары. 
Б А К Ы Р — 

(Алиги бакыр сөзүнүн 
Советине кириңиз. 9471—9472) — (ар. факир — кедей, 

жарды) — 1. Материалдык, ж е руханий жардамга муктаж адам. 2. 
Кедей, жарды. 3. Мусулман окумуштуулары, акындар, китептерди кө-
чүрүп жазуучулар, ошондой эле аскеттер, суфизмдин өкүлдөрү жупу-
нулугун, жөнөкөйлүгүн баса белгилеш үчүн өздөрүн бакыр (факир) 
аташкан. Бакырдын ушул «жупуну, кадимки адам» деген маанисин 
эпосто Манас баш болгон эл башчылары, баатырлар да эл астында 
бой көтөрбөгөн жөнөкөйлүгүн билгизип, өздерүне колдонушат. 

БАИРАК — 
(Ала байрак, куу найза. 14342)—жибек , же башка 

бышык, жука материалдан жасалуучу, көбүнчө үч бурчтук, кээде төрт 
чарчы түрүндөгү, түрдүү түстөгү, бир ж а к учун жыгач, же найзанын 
уч жагына бекитип тагып кое турган чүпүрөк, желек. Негизги милдети 
бирөөгө таандык атайын белги болуу. Ошон үчүн ээсинин каалоосуна 
ылайык ала-буладан тартып, түрдүү түстөрдө болушу мүмкүн. Бай-
ракты белгилүү даражада ар бир баатырдын өз жеке туусу (к. туу) 
катары түшүнүүгө да болот. Байрактын белги берүүчү, же чакырууда 
колдонулуучу («Байрак булгап бакырды») милдеттерине караганда 
жана жалпы эле анын негизги маанисин эске алганда ал тагыла тур-
ган жыгач (эгер ал жыгачка тагылса) анча узун эмес, жогору көтөрүп 
жүрүүгө эмес, жанга тагып, кыстарып, баштыкча, же атайын кабына 
салып жүрүүгө ылайыкталган болуусу мүмкүн. Кыргыздарда желек 
тагылган найзаны өлгөн адамдын түндүгүнөн чыгарып, же эшиктин 
сол жагына үйдүн сыртына бекитип көтөрүү (үйдүн ээси өлгөндүктүн 
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белгиси) салты да бар. Адатта ал белгилүү жана кадырлуу адам бол-
юндуктан баланча өлгөндө туу көтөрүп, аза күткөн деген аңыз! сөз 
айтылат. Кадырлуу адамдын карасьмдан, ага аза күтүүнүн белгиси 
катары өлгөн адамдын ашы өткүчө анын айылы көчсө көч үстүндө 
да желек (туу ден да айтыла берет) көтөрүп жүрүү салты да бар. 

БАЛ // ПАЛ — 
(Кура көрүп, бал ачты. 2135) — (ар. фал — сый-

кыр, төлгө)—күзгүгө, сыйкырчылык китепке карап төлгө тартуу, көз 
ачыктык кылып болгон, же болочок иштерди айтуу. 

БАЛБАН— 
(Баатыр, балбан алгын — деп. 642) — (ир. пехлеваи — 

каарман, өкүмдар) — 1. Күчтүү, карылуу. 2. Жөө күрөшкө маш, ач 
үстүндө алыш-чабышка ыктуу, карылуу адам. 

БАЛЕК — 
(Тогуз кабат балек бар. 5997) — (ар. фэлек) — асман,, 

асман мейкиндиги. Куран боюнча асман жети кабат. Бирок манасчы 
балек (асман) терминин Курандан алып колдонгону менен, аны эпос-
тун текстинде тогуз кабат кылып сүрөттөйт. Чыгыш элдеринин аалам-
дын түзүлүшү жөнүндөгү салттык көз карашында асман тогуз кабатг 
болуп, анын биринчи жети кабаты жети «планетанын» алкагына туу-
ра келет, ал эми калган эки кабаты алардан жогору турат. Аталган 
жети «планета» жерден жогору карай Ай, Меркурий, Чолпон, Күн, 
Марс, Юпитер, Сатурн болуп катары менен жайгашкан. Орто кылым-
дагы мусулман астрономдорунун дүйнөнүн түзүлүшү жөнүндөгү бул 
системасы менен кыргыздардын байыркы ата-бабалары да тааныш 
болгонун Жусуп Баласагундун (XI к.) «Кут этүүчү билим» китеби кү-
бө болот. Анын бир главасы ушул системага ылайык баяндалат. 

БАЛЫК — 
(Балык менен Бадакшан. 472) — (ир. Балх) — Түндүк 

Афганстандагы провинция жана Мазари-Шарифтин административ-
дик борбору. 

БАЛЫК КУЛАК ТАШ — 
(Коросон оттук алганы, 
Балык кулак таш кармап. 11183— 

11184)—оттук чагууда колдонулуучу чекелери жука тегерек, же үч 
жагы тегерек, колго кармаган жагы тик келген түрдө атайын жасал-
ган курч таш. Адатта андай ташты сырткы формалык жакындыгына 
карата балык кулак таш деп аташат. 

БАНЖАРА — 
(Банжарасы алтындан 
Бар асеми артылган. 1587—1588) — (ир. пэнджа-

ре) — 1. Жыгачтан кооздоп, оймо-чиймелеп жасалган чарпаянын ке-
регелери жана терезенин кооздолгон орнамент алкактары. 2. Тоемо-
торчо. 

БАНИ ЫСЫРАЙЫЛ — 
(Бани Ысырайыл баласы. 909) — (ар. ба-

ну Исраил) — Ысырайылдын балдары. Куранда жөөт (иудей) динин-
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дегилерге карата айтылат. Термиидин түпкү теги Библиядагы Жа- ' 
кыптын (Иаковдун) кийинки, экинчи жолу, коюлган аты — Израилге" 
байланыштуу. Еврейлердин уруулары анын 12 баласынан тарагандык-
тан, алар жалпысынан Израилдин балдары аталган делет. 

БАНТ — 
(Кордук көрбөс Кошой,— деп, 
Бантка түшсө бошоор,— деп. 2859—2860) — (ир. банд—1 

жип, тушоо) — 1. Чырмалган жип, тушоо. 2. Камак, түрмө. Өтмө маа-
ниде: сууну бөгөө, байлоо. 

Б А Ң Б А Ң — 
(Жаң-жуң менен баң-баңды. 7659) — (кит. ван — 

князь),— монгол доорунда ванван хандан кийинки жогорку даража^ 
лардын бири. Кыргыздарга бул термин калмак-монголдор аркылуу 
кирген деп болжоого болот. Эпосто калмак-кыт.айлардын жогорку ти-
тулдарынын бири катары көп эскерилет. 

Б А П И К — 
(Ычкыры бапик кырк муун. 4801) — (ир. п о п и к ) — ч а -

чык, чок. Жиптен жасалган чок-чачы. Ычкырдын учундагы чачысы. 
Б А Р А Б А Н — 

(Урду урушка барабан. 3 0 0 ) — у р м а музыкалык ас-
пап. Илгертен көп элдерде согуш учурунда колдонулуп келе жатат. 

Б А Р А К Е Л Д Е — 
(Баракелде Кошой,— деп. 1674) — (ар. барекэ-

ллах — Алда жалгасын, Алда ' колдосун) — 1. Алда жалгасын, Алда 
колдосун. 2. Өтмө мааниде: бали, жарайт! Эң сонун! 

БАРАҢ — 
(Чоң күрсүсү колунда 
Бараң мылтык жонунда. 2184—2185)—Чыгыш элде-

ринде (мусулман дүйнөсүндө) франңуздардын атынын франк деген 
кыскарган түрүн «бараң» деген формада айтышат. Манаста: «бараң 
мылтык», «сырбараң», «акбараң» түрүндө учурайт. Өзбектин дастан-
дарында «фаранги милтик» деп аталат. Өзбек дастандарында жаанын 
ордуна адатта мылтык, анын Европадан жасалгандыгын туруктуу эпи-
тет аркылуу көрсөткөн «франк мылтыгы» колдонулат. Франк мылтыгы 
Алдыңкы Азия аркылуу Орто Азия элдерине тараган деп эсептөөгө 
болот. Ошондой эле «Маңдай жакта бараң бар» деп элдин аты ка-
тары да айрым варианттарда учурайт. «Бараң» деген термин эл ката-
ры адегенде Түндүк Африкада, Арабияда пайда болуп, жалпы эле 
Батыш Европа элин аташкан. 

Б А Р И К — 
(Бариктүүсүн өрттөтүп. 5557) — (ир. бэрг) — жалбы-

рак, бүр. 
БАРСКАН — 

(Барскандарын көтөргөн 
Балбандарды эми көр. 1619—1620) — 1. Темир ус-

танын өтө оор салмактагы балкасы. 2. Чоюнбашка жакын, бирок ан-
дан формасы жана оордугу жактан айырмаланган согуштук курал. 
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БАРЧА I — 
(Барча денем бөлүндү. 1521) -ттт (кырг.) — бүт, баары, 

бардык. 
БАРЧА // ПАРЧА II — 

(Барча денем бөлүндү. 1525) — (ир. пар-
че) — бөлүк, кесинди, үзүндү, майда. 

БАРЧА Ш - г 
(Барча жууркан бңр мамык. 95Ш) гг (ир. парча) — 

саймаланып токулган кездеменин аты. 
БАТА КЫЛУУ — 

(Бата кылып болушуп. 4 6 7 0 ) — ( а р . фатиха — 
ачуучу Куран китебин) — 1. Курандын биринчи сүрөөсү — д у б а ката-
ры кеңири колдонулат. Нике кыйганда, өлүк койгондо ж. б. учурлар-
да, ошондой эле намаз окуганда ар бир рекеттин астында окулат. 
2. Дүйнөдөн кайткан адамдын үйүнө барып, көңүл айтып, куран окуу. 
3. Ак тилек, алкыш, жакшылык каалоо. 4. Өтмө мааниде: кудаЛашуу, 
баталашуу. Эпосто «бата» түшүнүгүнүн негизинен 2—3-маанилери кө-
бүрөөк орун алган. Айрыкча бата алуу, бата берүү расмилери кеңи-
ри жолугат жана ритуалдын көптөгөн деталдык белгилери, түрлүү 
терең чечмеленип сүрөттөлгөн учурлары көп. Жакшылык тилеп, ак 
бата берүүдөн башка каргап терс бата берүү учурлары да кездешет 
(терс бата берүүдө колдун сырты менен бет сүртүлөт, б. а. оң бата-
нын тескерисинче, ошондой эле айтылуучу сөздөр да бата берүүнүн 
максатына ылайык болот). Терс бата чектен тыш көрүнүш катары 
бааланып, турмушта сейрек кездешүүчү расми. 

БАТМАН — 
(Эки батман дилде алып. 2112) — (ир. батман) —1. 4 

пуддан 16 пуддук оордук ченеми. 2. Түндүк кыргыздарда эң зор оор-
дук өлчөмү. 

Б А Т И Н — 
(Батини ачык салима. 8179) — (ар. батим, ир. батэн — 

жашыруун, жабык, ж е ич жагы) —1. Батини ачык — жашыруун сыр-
ды көрө билүү, же ички дүйнө, жашыруун сыр маанилеринде. 2. Кээ-
де өтмө мааниде көрөгөч, акылман дегенди түшүндүрүү учурлары да 
кезигет. 3. Исмаилиддердин жашыруун окуусу. Диний жазмалардын 
жашыруун сырын ачууга арналган диний философиялык агым. Эпосто 
көбүнчө сөздүн биринчи маанисинде колдонулат. 3-маани дээрлик 
кезикпейт. 

БАТЫЛ — 
(Айралык батыл дининен. 4550) — (ар. батэл — жал-

ган, опаасыз) — 1. Араб тилинде жер үстүндөгү жашоонун эпитети, 
мусулмандардын түшүнүгү боюнча адамдардын бул дүйнөдө жашоо-
су убактылуу, ошондуктан бул дүйнө — жалган дүйнө, ал эми өлгөи-
дөн кийин баруучу тиги дүйнө түбөлүктүү — чыныгы дүйнө. 2. Батыл 
дин — жалган дин. Эпосто негизинен ушул экинчи маанисинде кол-
донулат жана чыныгы, туура дин исламдан башка диндер бүт батыл 
дин деген түшүнүк берилет. 
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БАЧА ТАЛАК — 
(Бача талак биздин түрк 

. Б а ш аламан көрүнүп. 15185—15186) — (ир. бэ-
че — бала, ар. тэлаг — ажырашуу) — баласын (кызын) жубайы чан-
ган, ажырашкан. Тилдөө, маскаралоо түрүндэ колдонулган. Анткени, 
кызынын талак болушу мусулмандар үчүн өтө маскара иш болгон. 

Б Е Д Е Р // Б Е Д Е Л — 
(ар. бедр — толгон ай, он төрт күндүк) — 1. Толгон ай. 2. Өтмө маани-
де: кадыр-барк, аброй, урмат. 3. Толгон айдай чырайлуу. 4. Сүрөт, 
тамга, из (бейне менен синоним). 

Б Е З Ө Ө — 
(Кашын жубар безеген. 4984) — (ир. бэзэк — 1. Көркөм-

дөө, кооздоо. 2. Сүрөтүн тартуу. 
Б Е Д Ө Ө — 

(Аргымак бедөө минишкен. 2065) — (ар. бедиуин —> 
чөлдүктөр, чөлдүн жапюочулары) — 1. Байыркы учурларда чөлдө жа-
шашкан көчмөн-малчы араб уруулары. 2. Күлүк, тулпар ат (бедөөлөр 
жылкынын өзгөчө тукумун өстүрүшкөн, ал жылкылар чыдамдуулугу, 
күлүктүгү менен даңазаланып, өстүргөн элдин аты менен аталып 
кеткен). 

Б Е Й И Ш — 
(Тозок менен бейишти. 5984) — (ар. ал — жанна 

бак) . 1. Куранда такыба адамдар өлгөндөн кийин түбөлүк жыргап 
жашоочу тигил дүйнөдөгү жайдын аты. Мусулмандардын элестетүүсү 
боюнча ал сандаган булактары, каналдары, көлдөрү бар саябалуу 
бак. Анын дарыяларынан бал, шарап, сүт агып, багында анар, кур-
ма ж. б. жемиштер өсөт. Аны жеген, ичкен адам эч качан оорубайт 
жана түбөлүк жаш бойдон калып 33 жаш курактан жогорулабайт. 
Бейиштин өтө сулуу жана түбөлүк ж а п ж а ш кыздары — хурлар (кара 
көздөр) менен өмүр сүрөт. Бейиштин бир канча дарбазасы жана бир 
канча түрлөрү бар. Анын эшигин Ридван башында турган периштелер 
күзөтөт (к. 1-китеп, Бейиш). 

Б Е И Л Ө Ө — 
(Бейлеп көзүн салбаган. 5 1 1 0 ) — к ө ң ү л буруу, ыклас 

коюу. 
Б Е К — 

(Ага-иниси жуда бек. 2063) — эпосто уруунун, элдин баш-
чысы, башкаруучусу деген мансаптык титул катары айтылат. Башка 
түрк тилдүү элдерде бег, бей формасында да жолугат, кыргыз ти-
линин фонетикалык эволюциясына байланыштуу бизде бий форма-
сында да кеңири колдонулган. Эне-Сай, Орхон жазууларынан белги-
лүү болгондой бек ,(бег) термини кыргыздарда V—VII кылымдарда 
эле кеңири колдонулган (мүмкүн андан мурун да колдонулган, ж а з м а 
эстеликтерде жолукпагандан кийин ишенимдүү айта албайбыз). 1. Бир 
уруунун башчысы, бийлөөчүсү. 2. Социалдык термин катары кийин 
бийлик ордуна жараша мааниси өзгөрүп турган. Көпчүлүк түрк эл-
деринде кандан кийинки мансап орду бек аталган. 
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БЕКЗААДА — 
(Бекзаадалар келсин деп. 10476) — (ир. бек-бек, 

заада — туулган) — 1. Бектен туулган — бек тукуму, бектин баласы. 
2. Өтмө мааниде: мыктылар, билермандар, мырзалар. 

БЕНДЕ // ПЕНДЕ — 
(Адамзат бендеден. 1658) — (ир. бенде — 

кул, эрксиз) — 1. Кул (кудайдын кулу маанисинде. Демек, эркек, ур-
гаачыга бирдей айтыла берет). 2. Адам, киши. 3. Бечара, алсыз, күч-
сүз, бирөөгө көз каранды, караар-көрөөрү жок маанилеринде. 

Б Е Р Б Е Р Д И Г Е Р // БАРБАРДИГЕР — 
(Бербердигер мен айтам. 

7892) — (ир. парвардигер — жаратуучу) — Алданын эпитет ысымдары-
нын бири. Көбүнчө Алда, Кудай, кээде жараткан деген сөздөр менен 
кошо айтылат да Алда, Кудай маанилерин туюнтат. Формасы жактан 
барбардигер, бербердигер түрлөрүндө кезиге берет. Эпосто Алда де-
генге караганда ошол маанини туюнтуп, Кудай сыяктуу эле өзгөчө ке-
ңири колдонулат. 

БЕРИ (же ПЕРИ) — 
(Азыркысын сөөлөтү 
Дөө-перинин элиндей. 14457—14458) — (ир. 

пери — учуучу) — 1. Түрдүү түс — кейипке өтүү, кубулуу, учуп жүрүү 
касиетине ээ, жашоо тирлиги жактан адамдарга жакын, бирок би-
лим-өнөр, акыл жөндөмдөрү жактан көпчүлүк учурларда алардан ал-
да канча жогору катары эсептелген, болорду, айлана-чөйрөдө эмнелер 
болуп жатканын билүү керемети бар мифологиялык жандыктар. Жа-
шоо тирлиги, коомдук структурасы, кебете түзүлүшү жактан адамга 
окшош, бирок өзгөчө сулуулугу (айрыкча ургаачылары) менен айыр-
маланып турат делет. Көбүнчө кыз, аял турпатында сыпатталат, би-
рок эркектери да бар, өзүнчө эл (перилер эли, перилердин падыша-
сы, перилердин падышасынын кызы ж. б . ) — д е п да түшүнүлөт. Пе-
рилер калыстыктын, адилеттиктин, жогорку билим, чынчыл, убадага 
бектиктин үлгүлөрү катары негизинен оң баяндалат. Бирок мусулман 
пери, каапыр пери деген түшүнүктөр да бар. Ал эле эмес дөөпери, 
жинпери — деп бөлүү, кээде пери менен жин түшүнүктөрүн чаташ-
тыруу, же бир катар кабылдоо да кезигет. Айрыкча жин оорусуна 
чалдыккан адамды пери тийиптир, же пери ойногон жерге кабылып, 
ошондон ооруптур ж. б. деген маңыздагы ишеним, түшүнүктөр жолу-
гат. 2. Өтмө мааниде — сулуу. Эпосто эки мааниси тең жолугат (к. 
1-китеп, «Бери»). 

БЕРИШТЕ — 
(Оомийин деген бериште. 5086) — (ир. фереште — 

жиберилген) — Алданын кызматкерлери. Алар эц көп, бирок төртөө 
(Азирейил, Жебирейил, Мекейил, Исрафил) мукараб (к. мукараб) пе-
риштелер аталып Алдага жакын турушат. 1. Алда тарабынан жара-
тылган үч акылдуу жандыктын бири (башка экөө адам менен жин). 
Алар Алданын көктөгү элчиси (Алданын жердеги элчиси — кадимки 
адамдардан чыккан — пайгамбарлар) жана кызматкери, анын буйру-
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гун, чечимин жана каалоосун жүзөгө ашырат. Куран боюнча периш-
телер оттон, хадис боюнча нурдан жаралган (к. 1-китеп «Бериште»). 
2. Өтмө мааниде: айыпсыз, күнөөсүз, таптаза. 

БЕРМЕТ — 
(Шуру, бермет булардан. 12780) — (ир. мэрварид) — 

1. Ак түстүү асыл таш. 2. Өтмө мааниде: Седеп, шуру. 
БЕХУШ — 

(Бехуш болуп Сарың кыз. 6549) — (ир. бей — жок, же 
жоктукту билдирген — «сыз» уландысы; хуш — акыл-эс, аң-сезим, се-
зим) — акыл-эсинен тануу, акылдан ажыроо, эстен тануу, эси оош, 
эс-мас болуу, кээде өзүн өзү жоготуп коюу маанисинде да учурайт. 

Б И Л БАШТАГАН НАР АЙТЫП (11603) — тилек кылуу менен 
кудай жолуна кайыр-садага, курмандык айтуу маанисиндеги туруктуу 
поэтикалык формула. Маңызы кайыр-садага, өтө баалуу, кымбат нер-
сени айтууну туюнтат. 

Б И Р — 
(Айкожо келип бир болуп. 6) — (ир. пир — карыя, кары 

адам, ар. шайх) — 1. Диний каада-салттарды жакшы билген ири ди-
ний авторитеттер. Такыба адамдардын насаатчыларынын, мугалимде-
ринин ошондой эле сопулар (суфий) коомунун башчысы. 2. Өтмө маа-
ниде: көсөм, касиеттүү, колдоочу. 

БИШАРАТ — 
(Олтуруп кожо зарлаган 
Бишараты болгончо. 13958—13959) — (ар. бэша-

рат — белги, сыр.) 
БИЯБАН Ц Б А Я Б А Н — 

(Кум — биябан бир чөлдө. 773) — (ир. 
би — жок — сыз, аб — суу) — суусуз чөл, суусуз какшыган талаа. 

Б О Р С У К — 
(Маймыл, борсук дагы адал. 4530) — (калм.) — суур. 

БОРДОКУ — 
(Неме койбой эркегин 
Бордоку койдой сойбосом. 414—415) — 1. Байлап 

семиртүүгө коюлган мал. 2. Абдан семиз мал. 
БӨКӨ — 

(Мусулмандардын бөкөсү. 878) — түрк-монголдун: бал-
бан, күчтүү, баатыр деген түшүнүктү билдирүүчү сөзү. Байыркы түрк 
жазмаларында «беге» формасында учурайт. Көбүнчө Сибирь чөйрө-
сүндөгү түрк-монгол тилиндеги элдерде: бөкө, бөкөс, мөгө, мөге фор-
маларында «балбан» маанисинде азыр да активдүү колдонулат. Эпос-
то да көбүнчө «балбан» деген иран сөзүнө синоним катары айтылып, 
бир катар варианттарда жолугат. 

БОТО КУР — 
(Алтындуу кемер, бото кур. 16501) — (ир.) Сино-

ним сөздөр болгондуктан көбүнчө кош сөз түрүндө айтылат. Түрк ти-
линдеги «белбоо» деген термин менен бирдей эле мааниде колдонулат. 
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БӨРҮ ЖОЛДУУ — 
(Бөрү жолдуу эр Кошой. 1280) — жолу ачык; 

ар дайым жолу болуп, табылга таап турган адамдарга карата айтыл-
ган туруктуу еыпаттама. 

БУЗУРУК//БУСУРУК//БУСУРЫК — 
(Бузурук айтып турганы. 

13911) — (таж. бузург— 1. Улуу, зор, чоң маанилүү. 2. Токтолгон ки-
ши, улуу. 3. Кадырлуу) — Улуу, чоң, акылман. Көбүнчө бул термин-
дин кызматкерлеринин бийик даражасын көрсөткөн титул, эпитет ка-
тары колдонулган. 

Б У Р А К А Т — 
(Ат ордуна миңгени 
Алты канат бурагы. 11894—11895) — (ар. ал — Бу-

рак — жаркылдоочу) — 1. Куран боюнча Мукамбет пайгамбардын ке-
реметтүү унаасы. Уламыш боюнча пайгамбар күндөрдүн биринде Ка-
бага жакын уктап жатса, Жебреил периште канаттуу унаа — Буракты 
алып келип ага аны мингизет. Аны минген Мукамбет түн ичинде Ме-
кеден Иерусалимге саякат жасайт. Бул жерден ал Жебреилдин жар-
дамы менен жети кабат асманга көтөрүлүп кудайдын астына барат. 
Бирок адепки учурда бирде ат, бирде качырга окшогон ак түстүү, бу-
тунда канаты бар жаныбар болуп сүрөттөлгөн. Орто кылымдагы ада-
бияттарда ал бети-башы адамдыкындай канаттуу тулпар болуп баян-
далган. Аны минип асманда учуп жүргөн Мукамбеттин дүйнө жүзүн 
кезип жүрүшү өтө кеңири тараган сюжеттерден болгон. 2. Өтме маа-
нисинде: Талбас, чарчабас күлүк ат, тулпар. 3. Элдин байыркы ише-
ними боюнча өлгөн адам тигил дүйнөдө да жашоосун кадимкидей 
улантат. Ошондуктан анын жашоосуна зарыл, тирүүсүндө пайдаланган 
буюм-тайымын, жарак-жабдыгын, мал-мүлкүнүн айрым бөлүгүн аны 
менен кошо көмүү түрк-монгол элдеринде байыркы салт болгон. Анын 
ислам дининин эрежелерине ылайыкташып, бүгүнкү күнгө чейин сак-
талып калган айрым калдыгы катары, адам өлгөндө анын тирүүсүндө 
минип жүргөн атын ээр-токуму ж. б. жарак-жабдыгы менен молдого 
берүү болуп саналат. Кыргыздар мындай атты да — бурак ат деп 
аташкан. 

Бурак атын токушуп, 
Жаназа , намаз окушуп. 

СО инв. № 576, 670-6. 
Кайран кыз өлүп калды деп, 
Бурак атын токушуп, 
Жаназасын окушуп, 
Кызды көөмп салыптыр. 

СО инв. № 576, 621-6. 
БУРКАН — 

(Элүү бир буту бар экен 
Чоюн, темир, жезинен, 
Алтын, күмүш аралаш 
Кашын Жубар безеген. 
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Айтат экен буркан деп. 4930—4934) — (кыт. 
фо, бвур — будда; түрк-монг. хан — хан) — Будда хан. Түрк-монгол 
элдерннин тилиндеги «Будда» деген терминдин модификациясы. Ал 
элдердин мифологиясында буддизм дининдеги кудайлардын кайсыны-
сын болсун жана алардын элестерин (икондук сүрөттөрүн, скульпту-
раларын) Буркан деген жалпы бир ат менен атаган. Эпосто калмак-
кытай ж. б. ислам дининен башка диндеги (ламаизм, зоастризм, 
шаманизм дининдеги) жоо элдердин колдон жасап алып сыйынган 
кудайы, буту (кээде ал кут деп аталат„). 

БУРКҮ — 
(Жетимиш эки бурка тил. 9460) — (ар. фирка) — түр-

күн, түрдүү, ар башка. 
БУРУТ — 

(Ырысы жок буруттун 
Канын суудай чачпасак. 12185—12186) — (кырг.) Бу-

рут орто кылымдын соңку мезгилинде ойроттордун (калмактардын), 
андан кийин аларды туураган кытайлардын (алардын жазма эстелик-
теринде «бу — ли — ти») кыргыздарды аташы. Кыргыздар өздөрүн бул 
ат менен эч убакта аташкан эмес, бирок аларды кытай-калмайгар 
ушундай аташары аларга толук белгилүү болгон. «Манас» эпосунун 
бардык варианттарында душман тараптын өкүлдөрү (көбүнчө кал-
мак, кытайлар) кыргыздарды мазактаган түрдө аларга ушул ат ме-
нен кайрылышат (к. 1-китеп, «Бурут»). 

БУТ — 
(Чокунууга буту бар. 187) — (ир. бут — идол) — 1. Ар түр-

дүү металлдардан (алтын, коло, жез, чоюн ж. б.) адам турпатында 
куюп жасалган жана кооздолгон (мисалы, эпосто башы алтын, тиши 
бермет, көзү жакут ж. б. түрлөрдө айтыла берет), ар кандай өл-
чөмдөгү сыйынуучу сүрөт. Адатта эпикалык душмандардын — калмак, 
кытайлардын сыйынган кудайы делет. Сөздүн теги санскрит тилин-
деги «будх» деген сөзүн иранча айтуудан чыккан. Кыргыздарга иран 
тилинен өткөн. Сөз кээде «кут» түрүндө да айтыла берет. Мындай 
учурда идол сүрөттүн жанда алып жүрүүгө ылайыкталган («Кутун 
катып койнуна, Асып алып мойнуна) кичинекей үлгүлөрү түшүнүлөт. 
Бут — куттун кыргыздардын кут (к. кут) ишеними менен байланышы 
да болушу мүмкүн. 2. Будда (санскр. будх — ойготуу ойгонуу) — акыл-
эстин уктоо караңгылык абалынан ойгонуу, тазарган тунук абалына 
өтүү. Буддизмди негиздөөчүсү Гаутама Шакья мунинин (Шакья уруу-
сунун акылманы) эиитет аты. Ал Түндүк Индиянын б. э. ч. 560—480-
жылдарында жашап өткөн ханзадасы. 

БУТА — 
(Кере бута жеткени. 12573) — (кырг.) — мишень, мылтык, 

жаа менен атууда кароолго коюлган нерсе. Ж а ш балдар мелдешип 
ойноп таш менен алыстан уруп жыгыш үчүн үйүлгөн таш ж. б. нерсе 
да бута аталат. Кере бута — аралык өлчөмү, бутанын аткан 
ок жетүүчү акыркы чеги — болжол менек 50—60 метрчелик 
аралык. 
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Б У У Д А Н — 
(Кас буудандын баарына 
Камчы салып жебелеп. 15398—15399) — (кырг.) — 1. 

Талыкбас күлүк ат. 2. Өтмө мааниде: эпостун каржалбас баатырла-
рынын эпнтеттеринин бири. 

БҮРҮК — 
(Оозуна келген кепти айтып 
Оолугасың сен бүрүк. 14554—14555) — 1. Сүннөткө отур-

гузулбаган эркек баланын жыныстык белгиси. 2. Өтмө мааниде: му-
сулман дининдегилердин башкаларга «динсиз», «каапыр» деп кемсинт-
кен мааниде айтылган сөзү. 

БЫЧАК САЛДЫ — 
(Бычак салды Ыдыраң. 893) — Кашкар та-

раптагы жердин энчилүү аттары. (Сөздөрдүн башка мааниси бар 
болушу да мүмкүц. Бирок азырынча биз билген маңыз ушул. Балким 
манасчы сөз топонимге жатарын билбей, башка контекстте ай*гышы 
да ыктымал). 

БЫЧАН— 
(Көйкөлгөн бычан чөп экен. 20) — (кырг.) — т о л у к 

бышып жетиле элек чөп, эгин. 
ДААРАТ— 

(Кол дааратын алышты. 4434) — (ир. тахэрэт — жуу-
нуу, тазалануу, ар. вуду) — намаз окуунун астында белгилүү тартип-
те жуунуп-тазалануу актысы. Таза суу менен колдорунун манчаларын 
жуугандан кийин оозу-мурдун, тамагын чайканат, бетин жууйт, кө-
зүн сүртөт, чыканакка чейин колун жууйт, чачын суулап сылайт, ку-
лагын жууп-тазалайт, моюнун жана бутун тизесине чейин жууйт, даа-
рат алып жатканда келме келтирет. Бир намаздан бир намазга чейин 
даарат бузулбаса даарат алынбайт. 

Д А Б А Н — 
(Ач кайкаңдуу муз дабан. 566) — (түрк-монг. дабан, да-

баан) — бийик ашуу, бел, кыя. Түрк тилдеринде жердин энчилүү аты 
катарында да жолугат. Мисалы, эпосто Теңир-Тоодогу Муз-Арт ашуу-
су эскерилет. Кээде бийиктик маанисинде да колдонула берет. 

ДАГ — 
(Аркан бою муз дагдан 
Ачбуудан аты аргыды. 530—531) — (байыр. түрк. таг) 

(даг) — тоо. Түрк тилдүү элдердин жашаган жерлеринин энчилүү 
аттарынын составында да колдонулат. Мисалы, Муз-Даг, ошол жердин 
дагы бир аты Муз-Арт (кара дабаан) . 

Д А К Ы ЖУНУС — 
(Дагалак деген жери бар, 
Даңгуу кытай эли бар, 
Мурунку өткөн заманда 
Дакы Жунус кан болуп, 
Бийледи деген кеби бар. 198—202) — (ар. Дак-

йанус лат. Деций) — Куранда, христиан легендаларында жаңы динди 
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(монотеизмди) кабыл алган жети уланды куугунтукка алган каардуу 
диктатор. 

Чыгыш Түркстаидагы Турпан кандыгында байыркы учурда көптө-
гөн шаарлар жана эл отурукташкан жайлар болгон. Ал шаарлардын 
ичинен кандыктын борбору — байыркы түрк тилинде Кочо (кытайча 
Гаочан), орто кылымдарда «Идикут — шори», (уйгурлар башкы өкүм-
дарын Идиккут) Куттун-Ээси (аташкан) , Кара-Кожо, Албатты-сул-
тан-шори жана Даки анус-шори деген түрдүү ат менен белгилүү бол-
гон шаар өзгөчө орун ээлеген. Ал шаар Турпандын түштүк чыгышы-
нан 50 км. алыстыкка жайгашкан. 

Жергиликтүү элдердин уламыштары боюнча көптөгөн шаарларды 
мифтик падыша Даки анус негиздеген, анын ичинде аталган шаа^р 
да болгондуктан анын аты менен аталып калган. 

Даки йанустун аты ал куугунтукка алып, 300 жыл үңкүргө ук-
ташса да кудайдын атайы колдоосу менен кадимкисиндей ойго-
нушкан жети улан жөнүндөгү уламышка байланыштуу орто кылымда 
мусулман өлкөлөрүндө да, христиан өлкөлөрүндө да кеңири белгнлүү 
болгон. Орто Азиядагы жергиликтүү эл мусулман дооруна чейинки 
байыркы нерселерди анын ичинде шаарларды, монеталарды Дакиюнус 
аташкан. Дакиюнус, Даки йанус тарыхта христиандарды бутпараска 
кыйноо, өлүмгө буйруу менен зордоп сыйындырган Римдин импера-
тору Деций (249—251-ж.) деп да эсептелет. 

Д А Л Ы КӨРҮҮ // Д А Л Ы АЧУУ — 
(Төлгө тартып, далы ачып. 

1334) — койдун далысына карап болочок иштерди алдын ала айтуучу 
көзү ачык. Далычы койдун далысынын сөөгүн отко кактап аябай ысы-
тат да, андан кеткен жаракалардын формасы боюнча көзү ачыктык 
кылат. Далыны карап бал ачуу Борбордук Азияда, Сибирдеги түрк-
монгол элдеринде байыркы мезгилдерден бери карай кеңири колдо-
нулуп келген. Далы көрүүчү кыргыз тилинде жоорунчу (казак тилин-
деги жаурунчу менен салыштыр, экөөндө тең жоорун, жаурун далы 
сөөгү дегенди билдирет) деп да айтылат. 

Д А М Б Ы Л Д А — 
(Дамбылданы чакыртып 
Күбө далил жыйдырды. 16454—16455) — (ар. мау-

ла — коргоочу, колдоочу, төрө) — 1. Шариятты жакшы билген, мусул-
мандын ырым-жырымдарын аткарууга башчылык кылып, Алдага кыз-
мат өтөөчү адам. 2. Дин мектептеринин мугалими. 3. Сйбаттуу, 
окумуштуу. 4. Кыргыздарда жалпы эле сабаттуу адамды молдо атай 
беришкен. 

Д А Ң // Д А Ң - Д А Ң — 
(Догон келип көрүштү 
Кайып даңдын кашына. 14218—14219. 
Калдай менен даң-даңы. 7660.) — эпос боюн-

ча калмак-кытайлардын бийик даражадагы бийлөөчүлөрүнүн титулу. 
Буга белгилүү адабияттардан сөздүн этимологиясын жана анын титул 
катары колдонулуш тарыхын кезиктире албадык. Эпосто көбүнчө баң-
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баң (кыт. ван — князь, кан; монгол доорунда ван ван кандан кийинки 
жогорку даражалардын бири) менен катар эскерилгенине караганда 
ошого жакын титул. Муну эпосто Манастын аялы Карабөрктүн ата-
сы бирде Кайып кан, бирде Кайып даң аталышы да көрсөтүп турат. 

ДАҢГА-ДАҢГА — 
(Даңга-даңга-даңга! — деп, 
Ураан тартып кыйкырып, 
Ошолор келет кубалап. 10289—10291) — эпосто-

гу эпикалык даңгу элинин өзүнүн аты боюнча айтылган согуштук 
урааны. 

ДАП — 
(Дап, чилдирман кактырып. 10699) — (ир. дэф) — жаргак 

менен капталган төрт бурчтуу музыкалык урма аспап. Дойронун бир 
түрү. 

Д А Т К А -
(Жайладым далай даткасын. 1987) — (ир. датхоЬ — 

дат, арыз айтуучу) — Кокон жана Бухара хандыгында полковниктик 
чиндеги (кээде генерал) жогорку даражалардын бири. Датканын мил-
дети өзүнө караштуу аймактагы элдин арыз-муңун канга жеткирүү 
болгон. 

Д А Ш К А З А Н — 
(Даш казандай башы бар. 7241) — (ир. даш — 

чоң) — той-тамашаларда тамак-аш даярдалуучу чоң казан. 
Д Е И И Л Д Е — 

(Карк алтындан дейилде. 16560) — (ир. шаЬи — жи-
бек, тилло — алтын. Түрк тилдеринде төмөнкүчө өзгөргөн шайи тилло, 
шай тилло, таи тилло, тай дилде, дейилДе) —Индиядан ж. б. чыгыш 
өлкөлөрүндө жибек зым кошулуп согулган жибектин аталышы. Уйгур-
лар азыр да Индиядан чыккан парчаны тайтилла деп аташат. Эпосто 
ушундай кездемени жана андан жасалган кийимди дейилде дейт. 

Д Е М С А Л У У — 
(Апсун окуп, дем салды. 1414) •— (ир. дзм — о п 

тартуу, өпкөгө аба тартуу) — оорулууну айыктыруу үчүн же кандай-
дыр керемет, сыйкыр жасоо үчүн дуба окуп, ичине абаны же сууну 
оп тартып, кайра аны дубасы арналган адамды же нерсени көздөй 
багыттап «сүф» деп үйлөө. Негизинен мусулман дининин өкүлдөрү 
Курандын кайсы бир аяттарын, сүрөөлөрүн бкуу менен дем салган. 

Д И Г Е Р — 
(Кечки дигер кезинде. 3636) — (ир. дигар — күн батар 

алды) — 1. Мусулмандардын күн сайын окулуучу беш убак намазы-
нын үчүнчүсү. 2. Күн батарга жакын деген убакытты белгилөө маа-
нисинде да айтыла берет. 

Д И Л Д Е — 
(Кызыл алтын дилдеден. 21) — (ир. тилло — алтын) — 

эпосто кымбат баалуу мүлк, асыл зат катарындагы түшүнүктө колдо-
нулган. Өткөн мезгилде Орто Азия менен ага жамаатташ өлкөлөрдө 
колдонулуп келген алтын акча (алтындан жасалган тыйын). Тексттер-
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де алтын деген түз мааннсинде да, ошондой эле, алтын акча (алтын 
тыйын) деген түшүнүктө да айтыла берет. 

Д И Ң С Е — 
(Отогот менен диңсесин, 
Орду менен сайынып. 3348) — (кыт. диңсе — баш ки-

йимдин төбөсүнө тагылган чоң мончок, шарик). Манжу-кытайлардын 
төбөлдөрү мансап даражасына карата айырмаланып туруш үчүн баш 
кийимдерине ар түрдүү түстөгү ар кандай асыл таштардан (лаал, 
каукар, инжи, жакут ж. б.) жасалган шариктерди (чоң мончок, шуру) 
тагынып жүрүшкөн. 

Отогот (монг. «отго» — канат) болсо түрк-монгол элдеринде ман-
саптык белги катары бөркүнө тагып жүрүүчү ыйык деп эсептелген 
куштардын канатынын бир талы. Кытайлар бөркүнүн төбөсүнө диңсе 
сайынып, арка жагына тоту куш менен тоостун (павлин) канат-куй-
руктарын тагынып жүрүшкөн. Ошондуктан, көп учурда эпосто отого — 
диңсе деп бирге айтылат. 

ДОБУЛ // ДООЛ // ДОБУЛБАС // ДООЛБАС — 
(Ак добулду карс койду. 3929 
Доолбйс согуп күңгүрөп. 4958) — (ир. дэвэл — катуу мөн-

дүр, өтмө мааниде: барабан, ар. баз — казан формасындагы бара-
бан) —анча чоң эмес барабан. Бир жагына (бетине) төөнүн же пил-
дин териси тартылат, негизги корпусу жезден, жыгачтан челек же 
казан түрүндө жасалат. Шумкар салганда же жоого киргенде сигнал 
сүр-айбат берүүчү аспап катары пайдаланылган. Ээрдин кашына же 
анын канжыгасына бекитилген., Эпосто элди кандын ордосуна чогул-
туу үчүн же такта отурган кан ким бирөөнү өзүнө чакыруу үчүн үй-
дөй болгон добулбасты какканы да айтылат. 

ДООЛОН — 
(Торгун, доолон, тубар тон. 15980) — кымбат баалуу 

кездеменин аталышы. 
ДООТАИ— 

(Доотайын топко салармын. 490) — (кыт. доо — ок-
руг, тай — урматтуу, ардактуу — округдун урматтуусу)—округдун 
башчысы (округдун губернатору). Эпос боюнча кытайлардын бир кый-
ла чоң мансаптагы башкаруучусу. Эпикалык душмандар, айрыкча кы-
тайларха таандык катары Гана колдонулат. 

ДОРГО — 
(Доргого буйруп салганы. 608) — (монг. даруга — айыл 

башЧысы — бир нече түтүндүн, же айылдын башкаруучусу, хандын 
шаарга койгон башкаруучусу). Орто кылымда дорго термини кеңири 
мааниге ээ болуп, хандын казынасына алыК-салыктардын ; өз учурунда 
келип түшүшүн, ар түрдүү иштердин аткарылышЫн текшерйп турган 
башчыны туюнткан. Эпос боюнча дорго башкаруучулук майда чин-
дердин бири. КөбүҢчө буйрукту аткаруучу, кабар жеткирүүчү жасоол, 
кээде бийлик адамынын кол алдындагы жигити маанилеринде көбү-
рөөк жолугат. 
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дөңгөнө — 
(Дөңгөнөсүн кыйратып. 12244) — тамак-аш бышы-

РУУ ҮЧҮН жасалган жер очок. 
ДӨӨ — 

(Үстүндөгү Жолой дөө. 520) — 1. Дөө жөнүндөгү түшү-
нүк Кнчн Орто Азия, Казакстан, Кавказ, Батыш Сибирь, Волга боюн-
дагы түрк тилдүү мусулман элдеринин оозеки чыгармачылыгына 
ирандыктардын мифологиясы аркылуу кирген. Иран мифологиясында-
гы дев (дөө) жөнүндэгү түшүнүктүн алгачкы башаты индоиран, индо-
европа элдеринин байыркы жалпылык мезгилине барып такалат. Ба-
йыркы мезгилде бул тилдерде дейис күндүзгү жаркыраган асман, 
б. а. Кудай деген мааниге ээ болгон. 

Ирандыктардын мифологиясында дөө жөнүндөгү түшүнүк өзүнүн 
эволюдиясында грек мифологиясындагы башкы кудай Зевстин (экөө-
нүн аттарынын этимологиясы жогоруда көрсөтүлгөн бир сөздөн — де-
йисден чыгат) тескерисинче багытта өнүккөн. Ирандыктардын мифо-
логиясы боюнча дев (авесте «дайва») аксанатай духтар ахурлардын 
карама-каршысындагы карасанатай духтар. Алар менен ирандыктар-
дын легендарлуу падышалары, баатырлары, айрыкча, атактуу баатыр 
Рустам элдешкис күрөш жүргүзөт. Иран элдеринин фольклорунда де-
несин жүн каптаган, буту-колунда болоттой курч арбайган тырмакта-
ры бар, өтө түрү суук алп жандар. Алар адам каттай алгыс алыскы 
жерлерде, тоонун үңкүрүндө, көлдөрдүн түбүндө, жердин түпкүрүндө 
жашашып, жердин асыл кенчтерин (алтын-күмүш, асыл таштар) ээлеп 
жатышат. Тоодо жүргөн көчкүлөр, жер титирөөлөр алардын темир 
устаканаларда узанышынан (алар айрыкча зергер усталар катары 
өтө даңкталат) же ар түрдүү себептер менен жинденишинен пайда 
болот. 

Дөөлэр адам баласын кас душманы катары жек көрүп, өздөрүнүн 
караңгы үңкүрлөрүнө камап, шишкебек кылып жейт. 

Түрк тилдүү элдердин оозеки чыгармаларында дөөлөр жогоруда 
эскерилген иран фольклорундагы образына жакын турат. Көпчүлүк 
жомоктордо дөөлөр жалгыз көздүү алп түрүндө элестелип, ал жай 
турмушунда эл каттагыс тоонун үңкүрүндө жашап, малчылык менен 
кесип кылган (өз койлорун өзү багат) антроморфдук алп жандык. 
Кокусунан кез келген адамдарды көгөнгө байлап, үңкүрүнө камап, че-
кесинен семизин шишкебек кылып жейт. Анын туткунунан адамдар 
жалгыз көзүн соолтуп кутулушат. 

«Манас» эпосунда дөөлөрдүн бир нече түрү жолугат. Мисалы, 
С. Орозбаковдун вариантындагы «дөө-пери жомогунун» окуясы жана 
андагы дөөнүн образы жогору эскерилген эл аралык фольклордогу кы-
дырма сюжет, кыдырма образга жакын. 

Чоң казат мезгилинде Алмамбет, Чубак жалгыз көзүнө атып өл-
түргөн Макел дөө бир жагынан жогоруда эскерилген дөөлөргө окшош 
болуу менен бирге, мусулман мифологиясында жер үстүнө жамандык 
таратуучу, Көйкап тоодо камалып жаткан Дажаалга таандык белги-
лерге да ээ. Ал кытайдын Туңша шаарынан кырк күнчүлүк алыстагы 
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(Көйкап тоодогу дөө-периге чектеш), Маңгүбе деген жердеги Сазан-
шаң деген ит жээр, бит жээр элдин башчысы. Жашаган жайы, сырт-
кы келбет-түсү эл аралык фольклордогу дөөлөргө тектеш. «Үйү үлкөн 
тоонун үңкүрү», «Коргону бүтүндөй бийик тоо». Денесин аюунун ап-
сайган жүнүндөй түк каптаган, үнү күндүн күркүрөгүндөй, өңү өрт-
төнгөн кара жердей, азуулары жолборстукундай, жалгыз көздүү ант-
роморфдук жандык. Ал дөөлөргө мүнөздүү эбегейсиз зор денеге ээ. 
Жалгыз мүйүздүү керигин минип келе жатканда бүтүндөй бир тоо 
жылып келе жаткандай көрүнөт. Миң кулач терең көлдөн кериги ме-
нен оңой эле кечип өтөт. Керигинин баскан дабышынан үйлөр кулайт, 
тарткан тамекисинин түтүнү шаарга туман түшүрөт. Анын зорлугу 
ошончо сакал-мурутуна карга, таан, сагызгандар уя салып жашашат. 
Денесинин зордугунан маңдайындагы жалгыз көзүнөн башка жерден 
аны өлтүрүүгө мүмкүн эмес. Чоң казат мезгилинде Эсенкандан ка-
бар алып, кытайларга жардамга жөнөгөн Макел дөөнүн жана анын 
ит жээр, бит жээр Сазаншаң элинин жүрүшү мусулман мифология-
сында акыр заман болор алдында Көйкаптан чыгышкан Даджаал, 
Ажы-Мужулар («Куранда» Иаджудж ва Маджудж) жер жүзүндөгү 
көзүнө көрүнгөндүн баарын жеп-жутуп, талкалап багынтышын эске 
түшүрөт. Буга караганда, дөөнүн элдик оозеки чыгармачылыктагы 
баштагы образына мусулман мифологиясы айрым таасирин тийгизе 
баштаган. 

«Манас» эпосунда Макел дөөнүн керик, Мадыкан дөөнүн Көк бу-
ка минип жүрүшү Иран, ж. б. элдердин мифологиясындагы өздөрүнө 
типтеш ар дайым жөө жүрүп салгылашкан дөөлөрдөн айырмалап, Бор-
бордук Азиядагы түрк-монгол элдеринин оозеки чыгармаларындагы 
Желбеген, Эрликкан ж. б. тескери персонаждарга жакындаштырат. 
Мадыкандын аты алтай элинин мифологиясындагы тоонун ээси — Па-
дыкан менен үндөш болушу, бул образ алгач жогоруда эскерилген 
иран мифологиясына байланышсыз, Алтай-Саяндагы байыркы түрк 
элдеринин чөйрөсүндө пайда болгонун кабарлайт. Кийин гана кыргыз-
дар ирандыктар менен маданий карым-катышта жашаган мезгилде 
тоонун ээси Мадыкан иран мифологиясындагы дөө менен контимина-
ңияланып, бир образды түзүүгө өткөн. 2. «Манас» эпосунда өтмө маа-
ниде алп денелүү баатырларга да оң маанидеги эпитет катары колдо-
нула берет. Мисалы: 

Башын кесип каапырдын, 
Байланып алып кетелн, 
Манас дөөгө жетели. 

С. О. Чоң казат. IV китеп, 244-6. 

Астында Кошой дөө турду, 
Акимдердин баарысы 
Атынан түшүп жөө турду. 

С. О. Көкөтөйдүн ашы, III китеп, 115-6. 
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Берисиңби, дөөсүңбү? 
Бенде сендей болобу, 
Бет алышкан оңобу? 

С. О. Инв. № 579 (1791), 215-6. 

Шамал эмес, жел эмес, 
Шайтан эмес, пери эмес, 
Төөдөн эмес, бил эмес, 
Дөөдөн эмес, жин эмес. 

С. О. Инв. № 579 (1791), 124-6. 
ДӨӨЛӨТ — 

(Дөөлөтү көлдэй толуптур. 12521) — (ар. даулэт— 
мамлекет, бийлик) — 1. Байлык, дүнүйө, бакыт, сыймык. 2. Бийлик. 

ДӨӨЛӨТ КУШУ — 
(Дөөлөт кушу башында. 857) — бакты-таалай, 

бийлик, байлык алып келе турган касиетке ээ деп эсептелген мифо-
логиңлык куш (кара, дөөлөт). Көп элдердин мифологиясында куш 
бакыттын, бийликтин ээси болуп саналат. Мисалы, байыркы коло кы-
лымында эле Борбордук Азиядагы элдер ушундай керемет күчкө ээ 
куш катары бүркүткө сыйынышкан. Бул жөнүндө А. П. Окладников 
минтип жазган: «Бүркүт молчулуктун жана бакыттын залогу катары 
малчылык жамаатын эң жогорку колдоочусу катары асмандын ыра-
йымдуулук күчүн алып жүрүүчү болгон». 

УшунДай түшүнүк байыркы иран элдеринде да болгонун алардын 
ошол кездеги диндик китеби «Ригве» да ырастайт. Ал китеп боюнча 
Хомай куштун (биздин эпостогу Кумайыкты тууган жору тибинде ке-
реметтүү куш) көлөкөсү түшкөн адам падышачылык кылат. 

Биздин эпосто бала (мисалы, Манас) төрөлөрдө ата-энесинин тү-
шүнө алп кара куш кирип, ал чамынса айбатынан жалпы жан-жаны-
бар жалтанат. Түш жоруучулар келечекте ай-ааламды багындырып 
бийлеген бала төрөлөрүн айтышат. Чындыгында эле ошондой болот. 

Алп кара куш арбайып, 
Асмандан буту сарбайып 
Манаска жолдош болуптур — 

дегендей, дини өтө жогору өнүккөн байыркы элдердин (египеттиктер, 
греңиялыктар, скандинавиялыктардын) эң башкы кудайларын (Оси-
рис, Зевс, Один) алардын чексиз бийлигинин символу катары шумкар 
(Осиристи), бүркүт (Зевс, Одинди) жандап учуп жүрөт. 

Демек, «Дөөлөт кушу башында (айланып)»,— деген саптар жогор-
ку мисалдардагыдай түшүнүктөрдөн келип чыккан. 

ДӨӨ-ПЕРИ — 
(Дөө-перинин элиндей. 484) — Дөө менен пери — 

иран мифологиясынын коңшу элдерге да кеңири таралган мифтик пер-
сонаждары. Дөөлөр да, перилер да Кап тоосунда (Көй-Кап, Кух-Каф) 
жашашат деген түшүнүк боюнча аларды бир жердин эли катары 
эсептеп, жалпылап атоо кеңири жолугат (к. дөө, пери). 
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ДУБА — 
(Арып менен дубанын 
Күчүнөн турган жер деди. 1841—1842) — (ар. дуа — ча-

кырык, өтүнүч) — 1. Кудайга сыйынып, табынып жалынуу. Өлгөн 
адамга же башка диний жөрөлгөлөргө, ырым-жырымдарга байланыш-
ТУУ- Кудайдын ырайым кылуусун тилегенде айтылган сөздөр (бата). 
2. Өтмө мааниде: сыйкыр, жайлоо, дарым. 3. Тумарга жазылган 
сөздөр. 

Д У М А Н А / / Д У Б А Н А — 
(Думана деп ойлошуп. 1175) — (ир. ди-

ване — келесоо, жин тийген) — 1. Келесоо, жинди чалыш. 2. Өтмө маа-
ниде: кайырчы, тилемчи, суранып оокат кылуучу. Өмүрү үй-жайсыз, 
эл кыдырып тилемчилик менен жан багышы жагынан думана кален-
дерге окшош. Бирок экөөнүн айырмасы бар. Календер мусулман ке-
чили. Думана психологиялык жактан оорулуу адам. Христиан, му-
сулман элдеринде туулгандан жинди чалыш, майып адамдарга коркуу 
менен ырайым-ыйбаа кылып кайрылуу салт болгон. Бул байыркы 
учурда оорулууну жандап жүргөн жинден сактануу менен байланыш-
кан. Соо-саламат мусулмандар кандайдыр бир күнөөсү үчүн таш ме-
нен урулуп өлтүрүлүүчү жазадан жогоркудай оорулуу эсептелген адам-
дар — думаналар тыш болгон. Ошондуктан, мусулман коомчулугуна 
жат көрүнүүчү өз көз караштарын тартынбай айтыш үчүн орто кылым-
да бир катар көрүнүктүү акындар, эл шайырлары соо-саламат болушса 
да дубана деген маска менен эл алдына чыгышкан. Эл аларды кадыр-
лашкан. 3. Эпостордо дубана кейпинде кубулуп келип баатырларга 
колдоо көрсөткөн көзү ачык карыя, олуя же Кырк чилтен, Кызыр 
Илияз ж. б. кеңири жолугат. 

Д У У - Д У -
(Дуу-дунун баарын соермун. 433) — (кыт. биринчи 

иероглиф «ду» — сөзмө сөз которгондо — «баары», өтмө мааниде: 
«улуу», кызмат акыбалы боюнча «улуу» же «башкы» экинчи иеро-
глиф — «ду» — «көзөмөлдөө», «жетекчилик кылуу», «башкаруу» (баш-
кы башкаруучу). Кытайда император Вэн-динин (220—226-ж.) тушун-
да бул кызматтык орун дайындалган. Алгачкы учурда дуу-ду област-
тын аскер иштеринин башкы башкаруучусу болгон. Тан сулесинин 
учурунда анын укугу кеңип, ал тейлеген территориянын бардык баш-
каруу иштери анын колуна өткөн. Ошондуктан батыштын окумуштуу-
лары бул терминди өз эмгектеринде генерал-губернатор деп которуп 
жүрүшөт. 

«Манас» эпосунда, ушул кийинки маанисинде башкаруучуларга 
тааидык жогорку бийлик мансаптарынын бири катары кеңири колдо-
нулат. 

Д У Р Р И — 
(Дурри көөхар сөзүндө. 5945) — (ар. дурри) — эң баа-

луу, эң кымбат маанисинде. Өзгөчө баалуу, кымбат асыл таштар 
«дурри» аркылуу айтылат. Дурри көөхар — асыл көөхар, эң баалуу 
көөхар маанилеринде. 
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ДҮЙШӨМБҮ — 
(Дүйшембүнүн түнү экен. 1035) — (ир. ду — эки, 

шэмбе — дем алыш) — тыныгуудан, эс алуудан кийинки экинчи күн. 
Мусулмандардын жумалык календары боюнча тыныгуу күн жумадан 
кийинки күн ишембиге туура келет. Аптанын күндөрү ошондон тар-
тып катар саны боюнча эсептелет (Орто Азия элдеринде аптанын күн-
дөрүн иран тилдери боюнча эсептеп келген) мусулман легендасы 
боюнча Алда таала дүйнөнү жаратып бүткөн убагы дүйшөмбүгө туу-
ра келгендиктен бул күн ыйык эсептелет. 

ДҮКӨН — 
(Курду дүкөн бир жолго.) — (ир. докэн) — 1. Соода 

үйү. 2. Өтмө мааниде: устакана. 3. «Аңгеме-дүкөн курушуп» деп да 
айтылып, чер жазылганча ачык сырдашууну билдирет. 

ДҮТӨР — 
(Колуна алды бир дүтөр. 1728) — (ир. ду —эки, тэр — 

кыл) —тажик, өзбек жана уйгурлардын эки кылдуу (жибек же иче-
гиден жасалат) , көчүгү тоголок жоон, мойну ичке музыкалык аспабы. 
Казак-кыргыздардын Фергана өрөөнүндө жашашкан урууларында да 
комуз, домбура менен катар колдонулган учуру кездешет. 

ДҮРҮЙӨ — 
(Атилес, шайы, дүрүйө. 16444) — (ир. доруйа до — эки, 

руйи — өң, бет) — эки бети бирдей жибек кездеме. 
ЖАА КУДАЙ // ЖАА АЛДА — 

(Мусулман журту акырып, 
«Жаа Кудайлап» бакырып. 15050— 

15051) — (ир. йа —о, худай — теңир) — О Кудай! О, тенир! (Алдага 
жардам сурап кайрылуу). 

ЖААН — 
(Жаанга маалым сөзү бар. 692) — (ир. джаЬан) — аадам, 

дүйнө жүзү. 
ЖААНГЕР — 

(Жаанды кесип жүргөндөн 
Жаангер болуп атанган. 694—695) — (ир. джаЬан — 

аалам, дүйнө жүз; гир — чы) — 1. Ааламга бийлик жүргүзгөн. 2. 
Ааламды кезген, дүйнө жүзүн кыдырган. 

ЖААННАМ — 
(Дагдыр ажал жеткени, 
Жааннамга жаны кеткени. 11613—11614) — (жэ-

Ьэнн эм) —тозок (к. тозок). 
ЖАБЫН-АБЫН — 

(Жабын-абын сөздөрү. 3532) — (монг. жабы — 
кел) — калмактардын ураан сөзүнүн шылдыңдаган түрдө бузулуп ай-
тылышы. 

Ж А Б Ы Р БАЯН — 
(Жабыр баян жандар бар. 11081) — (ир. бабр — 

жолборс, жаён — каардуу, сүрдүү) — эпос түшүнүгү боюнча жалпы 
эле азуулуулардын — жырткыч айбандардын эң күчтүүсү, коркунуч-
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туусу катары түшүнүлгөн мифтик жандык. Кээде сырдуулук, ка-
сиеттүүлүк маңызга ээ катары да айтылат. Буга караганда азуулуулар-
дын пири — колдоочусу — түпкү атасы деп кабылдоого да болот. 

ЖАГА — 
(Жагалалап чуркурап. 7590) — (монг. калм. — чага — 

жүр! чагала — жүргүлө!) — калмактардын согуштук урааны. 
Ж А Ж У Ж -

(Аркы атасы Жажуждан. 19908) — (ар. йаджудж) — 
Куран боюнча адамдарга өтө душман жандыктардын бири. Библия 
боюнча Гог жана Магог, кыргызча Жажуж-Мажуж же ажы-мужу. 
Куран боюнча Зу-л-Карнайн (Александр Македонский) чыгыштагы 
бир өлкөгө (жин-шайтандар менен адамдардын чек арасына) жеткен-
де, андагы адамдар бул балаадан куткарууну суранат. Зул-Карнайн 
адамдар менен Жажуж-Мажуж каттап турган Көйкап тоонун тешигин 
темир эритип куюп бекитет. Жажуж-Мажуж ал темирди тили менен 
жалап тешип өтүп кетмек болот. Бирок таң атып кетип алардын мак-
саты ишке ашпайт. Алда таала темир тосмону кайрадан мурунку 
калыбына келтирет да, алар кайрадан убара тартат. Акыр заман ал-
дында гана тешип өтүшүп адамдарга көп зыян келтиришет. Бул леген-
данын чыгышына араб ж. б. элдеринин саякатчыларынын Кытайдын 
түндүктөгү улуу сепили жөнүндөгү кабарлары түрткү болгонун оку-
муштуулар түкшүмөлдөшөт. 

Чыгыштын улуу акыны Низаминин атактуу беш дастанынын бири 
«Искендер намеде» Зул-Карнайн Жажуж-Мажужду камагандан кийин 
андан түндүк тарапка жөнөп, хырхыз (мусулман жазма эстеликтерин-
де кыргыз ушундай жазылат) элине жолугат (чындыгында эле Ни-
заминин тушунда кыргыздар кытай сепилинин түндүгүндө Эне-Сай 
тарапта жашаган) . Зул-Карнайн ал элдин башка элдердин али тү-
шүнө кире элек кеңчилик, теңчилик жана акылмандык менен жашоо-
суна туш келип таң калат. 

ЖАЗАИЫЛ — 
(Же жазайыл мылтык тобундай. 1235) — (ар. ал — 

жезаир — арал) — Алжир мамлекетинин арабча аталышы. Орто Азия 
элдеринде жазайыл Алжирде жасалган мылтык маанисинде түшүнү-
лөт: өзбектерде жазаил милтик; казактарда жезаир мылтык; кыргыз-
дарда жазайыл мылтык. Тажиктерде жазоил — атка, же төөгө жүктөп 
жүрө турган анча чоң эмес замбирек деп түшүнүлөт. Эпосто жа-
зайыл чоң мылтык, көбүнчө топ — замбирек («Жазайыл мылтык — 
топ атып») маанисинде түшүнүлөт. Кээде «төө мылтык» (к. төө мыл-
тык) экөө маанилеш сөздөр катары кабыл алыиган учурлар да аз 
эмес. 

ЖАЗОО (ЖАСОО) — 
(Эки миң төрт жүз жасоосу. 3726) — 1. Ас-

кердик тартип, жортуул. 2. Аскер, кол, черүү, кошун. 
ЖАЙНАМАЗ — 

(Жайнамазга салышып. 4855) — (ир. джанэмаз — 
джай — орун, намаз — сыйынуу) — намаз орду, намаз окууда орун, тө-
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шөлгөн жай катары пайдалана турган таза ак кийиз, же кездеме. Кээ-
де таза сырт кийим да жайнамаз катары колдонула берет. 

ЖАЙСАҢ — 
(Жайсаң ырчы дегени. 16441) — кытайча цзай —сян — 

«улуу министрлер», департаменттеги жогорку даражалардын жалпы 
аталышы). Чыңгызхандын тукумдары Монголия менен Кытайда бий-
лик жүргүзгөн Юань сулеси деп аталган мезгилде (1271—1368-ж.) Бор-
бордук Азиядагы түрк-монгол элдерине «зайсан» түрүндө кеңири 
тараган термин. Алгач ал термин уруунун (омоктун) же элдин (улус-
тун) башчыларынын титулу катары колдонулуп, кийин уруунун му-
расчы ак еөөгү деген жалпы мааниге ээ болуп калган. Кыргыз тилине 
Ойрот хандыгынын тушунда монгол тили аркылуу кирген. «Манас» 
эпосунда калмак-кытайлардын уруу же аскер башчыларынын титулу 
кээде айрым кейипкерлердин энчилүү аты катары жолугат. Мисалы, 

«Салтанатын көргөндө, 
Жайсаң ырчы дегени, 
Ж а л а ң уйдун борумун 
Жарым күнү ырдаган»,— 

делип (16440— 16443-саптар), Манас Карабөрктү алганда Кайып даң 
ага көтөрүп берген өргөөнүн ырдаган ырчысы же Манастын кырк чо-
росунун бири. 

Ж А И Ы Л Д Ы К — 
(Жайылдык жаман экен,— деп. 16000) — (ар. 

джэөл) — 1. Наадандык, акылсыздык, тажрыйбасыздык, энөөлүк. 2. 
Өтмө мааниде: каардуу, ырайымсыз, ачуулуу. 3. Өжөр, көк. 

ЖАКУТ — 
(Эринин кылган жакуттан. 5662) — (ар. яхут) — 1. Асыл 

таш. 2. Жашыл сапфир менен кызыл лаалдын (рубиндин) жалпы аты. 
ЖАЛГАН ДҮЙНӨ — 

(Ушу жалган дүйнө — деп. 5983) — мусул-
мандардын түшүнүгү боюнча адамдардын бул дүйнөдөгү жашоосу 
убактылуу, ошондуктан бул дүйнө жалган дүйнө, өлгөндөн кийин ба-
р у у ч у х и г и дүйнө — түбөлүктүү, чыныгы дүйнө (кара, батыл). 

ЖАН — 
(Тогуз кабар балек бар 
Акыр бир күн өлүмгө 
Аманат жанга алек бар. 5995—5997) — (ир. джан) —тын, 

тири, рух, кут (кара, кут). 
ЖАМБЫ — 

(Жамбысы жандан көп экен 
Он беш төөгө артылды. 12776—12777) — (кыт. юань — 

уюткан, бо — асыл, кымбат баалуу) — койдун, жылкынын ж. б. туя-
гынын формасында уютулган, ар түрдүү өлчөмдөгү жана салмактагы 
күмүштүн куймалары. Феодалдык Кытайда ири өлчөмдөгү акча бир-
диги катары колдонулган. Кыргыздар да XVIII к. 2-жарымынан 
бери коңшу жашап, соода-сатык карым-катышы болгондуктан акча 
бирдигиндеги мааниде эпосто айтылат. Ошондой эле «алтын жамбы» 
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тай туяк жамбы, кара кулак чоң жамбы ж. б. деген түшүнүктө да 
учурайт. Өткөн мезгилде, чдң аиьтойлордо «жамбы- атыш» оюну өт-
көрүлүп, бул баалуу буюмду бийнкке байлап койгон жипти кыя аткан 
мерген кишилер алышкан. 

ЖАНАЗА — 
(Жаназасын окуду 
Жаангер Кошо карысы. 5182—5183) — (ар. джоно-

за —өлүк, сөөк, жесет, табыт, исламдын өлүк коюу ырым-жырымы; 
өлүккө окулуучу намаз). Куранда жаназанын жол-жобосу көрсөтүл-
бөгөн, ал эми фикх боюнча эмгектерде төмөнкүчө көрсөтмөлөр бе-
рилген. Өлүмү жакындап келе жаткан шахидди айтуу керек, өзү ай-
талбаса, кимдир бирөө анын кулагына шыбырап айтуу керек. Өлгөндөн 
кийин маркумду кыбыланы беттендирип жаткырат. Андан кийин өл-
гөндүн сөөгү атййы адамдар тарабынан (кыргыздарда сөөК-тамыры, 
жакын адамдары) жуулат. Сөөккө таза кийим кийгизилет же кепинге 
оролот (кыргыздар адат катары ак кепинге, ал эми шарият боюнча 
көктөн башка ар кандай түс жарай берет). Маркумдун көзүн жум-
дурат, жаагын таңат, тизеси түзөлүп таңылат, колу бооруна коюлат. 
Мындан кийин маркумдун үйдө же мечитте жаназа кураны окулат. 
Өзүн өзү өлтүргөндөргө башка диндегилерге жаназа жүрбөйт. Шейит-
тер (ислам дини үчүн күрөшүп жүрүп өлгөндөргө) өлгөн кезиндеги 
үстүндөгү кийими менен көргө коюлат. Эгер адам эртең менен өлсө 
ошол күнү, күндүз же түн ичинде өлсө, эртеси коюлууга тийиш (Түн-
дүк кыргыздарда бул салт сакталбайт, алыстагы сөөк-тамыр, жакын 
адамдар топурак салып калганга' үлгүрүш үчүн эки-үч күнгө чейин 
өлүк көргө коюлбайт). Сөөк табытка салынып, көрүстөнгө өтө тездик 
менен алынып жөңөлөт. Катуу ыйлоого, сөөктү коюуда көрүстөнгө 
аялдардын барышына шарият тыюу салат (кыргызда бул шарт кар-
малбайт, тескерисинче, ата-бабасынан байыртан келе жаткан салт 
боюнча өлгөндү катуу үн салып өкүрүп-жоктоо туруктуу салт). Мар-
кумдун жүзүн кыбыланы каратып көргө коюшат. Көр кенен, Мүн-
күр-Накир периштелер келип сурак жүргүзгөндө олтуруп жооп берги-
дей болуш керек. Бул ырым-жырымдын көпчүлүгү )«Курандын» 
сүреөлөрүн окуу менен коштолот (айрыкча, 1, 2, 18, 36, 44, 97). Жалпы 
мусулмандарга маркумдун үчүлүгүн, жетилигин, кыркын өткөрүү салт, 
ал эми кыргыздарда мындан тышкары бейит башына баруу, жылдык 
(чоң) ашын өткөрүү да салт. 

ЖАНУБ — 
(Жануб : жакта журтум бар. 431) — (ар. жэнуб) — 

түштүк, түштүк тарап. 
ЖАН КАЗАН — 

(Жан казанды асышып. 21115)—жортуулда жоо-
керлер жанына алып жүрүүгө ыңгайлуу болгон кичине казан. 

ЖАННАТ — 
(Өлгөнүң болсо чыгарам 
Жаннатыма жаныңды. 10865—10866) — (ар. жэннэт 

бак) —бейиш (кара, бейиш). 
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ЖАНЧ — 
(Аркасынан ары бир жанчты. 568) — 1. Талкалоа. 2. 

Саюу (найза менен). 
Ж А Н Ч Ы К — 

(Кызыл алтын дилдеден 
Жанчыгыңа сал деди. 21—22) — чөнтөк, капчык. 

Ж А Ш Ы Л — 
(Жашылдайын жарк этип. 1867) — (байыр. турк. жа-

шын) — чагылган. 
ЖАЯН — 

(Дарыядан жаянды 
Сазан балык ордуна 
Сууруп алып жеп жүргөн. 868—870) — 1. Чоң балыктын 

бир түрү (сом). 2. Эпосто укмуштуудай зор жырткыч балык (С. Ороз-
баков сабаттуу адамдар аркылуу жер жүзүндөгү жан-жаныбарлар 
дүйнөсү менен да кеңири кабардар болгон. Ошондуктан, Борбордук 
Азиядагы түрк элдеринин баатырдык жомокторундагы Кер-Жутпа, 
Кер-Балык (Чоң жуткуч, Чоң балык) деп аталган жомоктук укмуштуу 
балыктарды манасчы өзү сабаттуу адамдардан уккан акула, кит тү-
рүндө элестеткен). 

Ж а н жагымдын баарынан 
Жаян балык жабылды. 
Жаян балык жалмайт деп, 
Жаным тирүү калбайт деп, 
Кутула албай Жаяндан 
Кургуруңду карасаң 
Өлөр жерге таянган. 

С. О. Инв. № 576, 562-6. 

3. Эпостун каармандарынын баатырдыгын, кудуреттүүлүгүн сыпаттап 
эпитет, салыштыруу түрүндө да колдонулат. 

Ж А Ң - Ж У Н -
(Жаң-жуңунун баарысын. 486) — (кыт. Цзянңзюнь, 

цзян — команда берүү, генерал; цзюнь — армия, аскер, кол) — уйгур-
ча айтылышы Жаңжуң — генерал-губернатор. Цин империясы Жун-
гария менен Чыгыш Түркстанды басып алгандан кийин (1758-ж.) ал 
өлкөлөрдү бириктирип, Кулжа шаарын борбор кылуу менен башкаруу 
үчүн өзүнчө генерал-губернатор дайындаган. Бул тууралуу Ч. Вали-
ханов мындай деп түшүндүрмө берген: «Цзянь-цзюнь (Жаңжуң) деген 
вице-король же крайдын генерал-губернатору жана ушул жерде кыз-
мат кылган бардык аскердин башчысы» (Валиханов Собр. соч. II 61-6.). 
Демек, эпостогу Жаң-жуңга каршы согуштук окуялар Цин империя-
сына каршы Жаңжуңдагы согуштарды туюндурганы түшүнүктүү. 

ЖАПЕС, ЖАПАС, ЖАФЕТ (диндик китептерде Яфес, Иафет) — 
Библиядан Куран алып пайдаланган уламыш боюнча Топон суудан 
кийин Нух (Ной) пайгамбардын бүткүл дүйнөдөгү элдердин түп ата-
лары болгон үч баласынын бири. Ушул уламышка ылайыкташып тү-
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зүлгөн түрк элдеринин санжырасында Хамдан африка, Самдан (Сим-
ден) семит, Жапестен (Жапеттен) түрк элдери тараган. 

ЖАСАЛУУ КОЛ // ЖАСАКТУУ КОЛ — 
(Жасалуу кол — жалпы аскер 
Жайнап басып калыптыр. 15012—15013) — (түр. 

жас — курал-жарак, согуштук аракет) — курал-жарактуу кошуун, кол. 
Ж Е Б Е — 

(Коломсокко кол салып. 7166—7167) — жаанын огу. 
Кооздолгон, сырдалган, жылмаланган деген маанилерди туюнткан сыр 
жебе түрүндө да айтыла берет. 

Ж Е Б И Р Е Й И Л — 
(Сураганда Ырасул 
Жебирейил сөзү бар. 5210—5211) — (ар. жаб-

раил) — Алданын мукарап периштелеринин бири. Алданын сөзүн пай-
гамбарларга жеткирип, чабармандык кылат. Бирок эл арасында, кээ-
де эпосто да бул периштени Азирейил менен чаташтыруу учурлары 
кезигет («Жебирейил жан алгыч»), 

Ж Е Б Е Л Ө Ө — 
(Камчы салып жебелеп. 15399) — 1. Атты камчы 

чаап күчтөндүрүү жүрүшүн тездетүү. 2. Сылап-сыйпап тартипке кел-
тирүү (атты). 3. Ирээттөө, ирээти менен иштөө (мисалы, жебелеп 
табак тартуу). 4. Артынан сая түшүп кубалоо, өзгөчө көңүл коюп, 
дыкаттык менен иштөө, бүтүрүү маанилеринде да айтыла берет. 

Ж Е Л Д Е Т — 
(Желдет болуп барганы. 2426) — (ар. жэллад) — 1. 

Баш кесер, баш алуучу. 2. Залим, катаал. 3. Башкаруучунун (кандын, 
бектин) кызматкери, жигити; жасоол. 

Ж Е Л Е К — 
(Желеги алтын туу менен. 4963) — 1. Туунун, байрак-

тын асабага тагылган кездеме, негизги бөлүгү. 2. Кичирээк туу. 
ЖЕЛМОГУЗ — 

(Бир желмогуз өттү деп. 8960) — кыргыз, казак 
элдеринин оозеки чыгармаларында картаң кемпир кебетесиндеги көп-
чүлүк учурда жети баштуу тири укмуштуу мифтик жандык. Байыркы 
түрк тилинде жел — карасанатай дух, жан — шайтандуу жандык. Жел-
би — сыйкырчылык, кереметтүүлүк. Монгол тилдеринде мангус (фо-
нетикалык варианттары: магус, мэнгэд, мангадхай, мангас, манга, ман-
гудзе) — тири укмуштуу мифтик жандык (чудовище). Ушул эле ат 
менен алтай, тува, якут, уйгур, тунгус элдеринин оозеки чыгармала-
рында да жолугат. Демек, ушул «жел» жана «мангус» деген сөздөр-
дүн биригишинен казак-кыргыз тилиндеги желмогуз формасы пайда 
болуп, ал кереметтүү, укмуштуу же жин-шайтандуу (адамга ар түрдүү 
кырсыкты керемети менен жасоочу) мангус дегенди билдирет. Жал-
мавыз (Казан татарларында), ялмоуз (уйгур, башкыр), жалмавиз 
(өзбек), елмавыз (ногой) формаларында бир катар түрк элдеринде 
да жолугат. 

Кыргыз элинин оозеки чыгармаларында жезкемпир деген экинчи 
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дагы 5ир аты менен белгилүу. Желмогуз (же жезкемпир) көрлсоо 
(киши жегич), балдарды уурдоочу.. Өпкө болуп суунун үстү менен 
агат, адам ага абайсыздыктан жаКЫндаганда жети баштуу желмогуз 
кемпирге айланып, аны кармап алып, баласын берүүгө аргасыз кылат 
(миС. «Эр Төштүктө») . 

Анын атынын өтө кеңири территорияга ж а н а түрк-монгол, тунгус 
элдеринин көпчүлүгүнө тарашы ал образдын эң байыркы мезгилде 
пайда болгонун күбөлөйт. Экинчи жактан, анын өзүндөгү бүгүнкү 
күнгө чейин сакталган табияттын уулу. энесине мүнөздүү айрым бел-
гилерине карап да анын алгачкы образы энелик доордун гүлдөл тур-
ган мезгилине таандык экенине ишенүүгө болот. «Манас» эпосунда 
башка түрк-монгол, тунгус эпосторундагыдай өз алдынча персонаж 
болуп катышпайт. Анын аты поэтикалык көркөм сөз каражаттары эпи-
тет, салыштыруу турүндө колдонулат. Эпостогу түшүнүгү боюнча жел-
могуз киши жегич, өтө коркунучтуу, ырайы суук маанилерин туюнтат. 

Ж Е Р Ч А Р Д О О — 
(Эки миң аскер кол менен 
Жер чардаган неме экен. 940—941) — Ж е р ча-

луу, байкоо, кароол кароо, тийип же басып алуу максаты менен эл-
жердин ыңгайын байкоо. Баатыр өзү жеке, анча көп эмес адамдары 
менен жер чардоосу мүмкүн. 

Ж Е С И Р — 
(Караламан калк түгүл, 
Кашыңда жесир олтурат 
Кайып сындуу каныңыз. 16375—16377) — 1. Эри өлгөн 

аял. 2. Өтмө мааниде: жоонун колуна түшкөн туткун. Мүмкүн сөздүн 
түпкү теги байыркы түрк тилиндеги: ж а с — 1 . Чыгым, зыян. 2. Ажал, 
өлүм, кыргын деген сөзгө жана эр (эркек киши, аялдын эри, күйөөсү) 
барып такалат, б. а. эри өлгөн деген түшүнүктү туюндурган сөз. 

Ж Е Т И Г Е Н Д И Н ТАРАБЫ — 
(Жетигендин тарабын 
Ж е л тийгизбей токтотуп. 11670) — 

жеткген жылдызы тарап, б. а. түндүк, түндүк жак . 
Ж Е Т И СУЛТАН — 

(Жети султан бирисиз. 5 1 3 1 ) — Ж е т и султан 
кимдер болгону мусулмандар жөнүндөгү бизге белгилүү адабияттарда 
маалыматтар кезикпеди. Ырас, жети султан деген термин уламыштар-
да, адабияттарда учурайт, жана бул термин менен ар кайсы жерде 
мазарлары бар султан атагын алган мусулманчылыктын чыгаан олуя-
лары (мисалы, Орто Азияда сопулукту (суфизм) негиздөөчүлөр Ах-
мед Ясаби, Абу Язид-ал Бастами ж. б.) түшүнүлөт. Демек, жети 
султан реалдуу тарыхый чындыкка эмес, көп диндерде сакралдык 
мааниге ээ жети санына негизделип айтылган термин болуу да 
мүмкүн. 

Ж И Л И Б И Л И С — 
(Жил ибилис деген бар. 5264) — эпос боюнча 

адамдарга өтө кас жин-шайтан. Куран боюнча Ибилис шайтандардын 
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башчыеынын аты, Алданын каарына калып, асмандан кубаланып жер-
ге түшкөндө адамдарды ар кандай тескерн жолго үндөгөн, азгырган 
азезил (кара, Ибилис). Бизге белгилүү адабияттардан «Жил Ибилис» 
деген терминди учурата албадык. Байыркы түрк тилдеринде «Жел» 
жамандык кылуучу рух, демондук жаныбар. Буга караганда> маани-
леш эки термин кош сөз болуп айтылып калган. Мындай көрүнүш 
кыргыз тили үчүн мүнөздүү, мисалы, аман (арабча) — эсен (кыргыз* 
ча), соо (кыргызча) —саламат (арабча). . 

Ж И Н — 
(Каары-жинин чакырып. 6757) — (ар. жини) — мусулман-

дардын мифологиясында Алда акылдуу жараткан үч жандыктын бири 
(берки экөө периште адам). Куран боюнча жин түтүнсүз оттон жа-
ралып, денеси абадан же оттон турат. Ар кандай кебетёге" кёлё алат, 
ар кандай кыйын иштерди керемет менен аткарууга жөндөмдүү. Алар 
адамдан мурун эле жер үстүндө :жаралышкан. Аял>1 да, Э]!)кеги да 
бар, бир нече типтерге бөлүнүшөт. Мис., Ифриттер . (ар: афарит — 
күчтүү, жеңүүчү) — өтө карасанатай, митайым, күчтүү жиндер; Гул-
дар — көбүнчө аял жынысында болуп, азыткылык милдет аткарышат. 
Жиндер' шайтандар менен бирдикте Ибилистин жоокерлери да болуп 
саналат. Эпос боюнча жинге бутпарас днниндегилер сыйынышат. 

Мусулман магиясында жиндерди багындыруу жана аньш Жарда-
мы менен кереметтүү иштерди жасоо башкы аспектилердин бири. Жин 
адамга карасанатай иштерди, оору, ар түрдүү кырсыктэрды алып 
келет, бирок кээде ага жардам да берет. Алданын буйругу менен көп-
төгөн жиндер Сулайман пайгамбардын кызматын кылышкан, анын 
храмдарын, сарайларын салышкан. Кереметтүү иштерди жаратуучу 
катары жиндер мусулман элдеринин оозеки чыгармаларында өтө ке-
ңири белгилүү. 

«Манас» эпосунда жиндер мусулман мифологиясындагы жана 
элдик оозеки чыгармачылыктагы образдарына жакын сүрөттөлөт. 

Ж О Б О О — 
(Жоготормун баарыңды 
Жоботормун карыңды. 408—409) — 1. Башын айланды-

руу, түз жооп бербей, тайсалдоо. 2. Кайгыруу, өкүнүү. 
ЖУБАР — 

(Кашын Жубар безеген. 4933) — (ар. жоухар) —1. Иш-
тин маңызы. 2. Зат, нерсе, материя. 3. Кымбаттуулар, кундуулар. 
4. Кымбат баалуу асыл таштар. Эпосто кымбат баалуу асыл таштардын 
бир түрү. 5. Өтмө мааниде: өтө апаппак, өтө таза. 

ЖУДА -
(Жуда кабар салганмын. 635) — (ир. джуде) — эң, өтө, 

абдан, такыр, бүткүл. 
ЖУХАР II ЖУБАР — 

(Жугар таштай жаркыган. 5952) — (ар. жоу-
Ьар) — 1. Асыл таштын бир түрү, бермет. 2. Таза аппак, аруу. 

ЖҮҮТ // жөөт — 
(Чабылып кетип жүүткө.) — (ар. йахуд — иу-
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дей) — жүүт. Куранда Мукамбеттнн заманында жашаган же иуда ди-
ниндеги эл (еврейлер) катары бир нече жолу эскерилет. 

Мусулман окуусунун таасири менен эпосто жүүттөр башка 
диндеги эл катары терс мүнөзгө ээ. 

ЖЫГА — 
(Кан жыгасы башында. 16319) — (ир. джегэ) — падыша-

лык мансапты билгизүүчү баш кийимге (таажы) тагылган белги (жы-
галуу бөрк), ошоңдой эле «жыгалуу мөөр» деген туюнтма да учурайт. 
Мында «падышанын мөөрү (печаты)» деген түшүнүктө айтылат. 

ЗААР — 
(Билдирбей заар бериңер. 3371) — (ир. з а Ь р ) — у у , уук-

тура турган зат. 
З А Б А Р З А Р — 

(Забарзардан колу бар. 5666) — (ар. забар — 
зер) — 1. Тоо хрусталы. 2. Асыл таштын бир түрү. 

ЗАБАР ЗЫНДАН — 
(Забар зындан түбүнө 
Алтоон азыр салалы.) — (ар. джебер — кыс-

тоо, зордук, азап, кыйноо, зындан терең казылган ор түрүндөгү түр-
мө) — азап түрмөсү, кыйноо түрмөсү (зынданы) . 

ЗАҢ — 
(Өлүк көмгөн заң эмес. 15353) — (кыт. ц з я н ь — 1 . Көрүү, 

2. Көз караш, никир, түшүнүк концепция) — 1. Адат, каада-салт. 
2. Көнүмүш адат, мүнөз. 

ЗАҢГАР I — 
(Култаң байкуш заңгары. 275) — (ир. зэн — катын, 

гэр — бузук) — 1. Катыны бузук. 2. Өтм.: ант ургур, шүмшүк. 
ЗАҢГАР II — 

(Керик деген жандарга 
Кез келдик андай заңгарга. 

С. О. Инв. № 576, 579-6.) — (ир. зэңгэр) — 
1. Өтө чоң аска. 2. Өтм.: өтө зор адам, айбан; түрү суук, эң зор 
жандык. 

ЗЕКЕТ — 
(Зекет кылып малдарын. 6723) — (ар. закат — тазалануу, 

кайрымдуулук) — шарият боюнча жарды-жармач мусулмандарга жар-
дам берүү үчүн колунда бардар адамдардан чогултулган байлыкка, 
кирешеге жараша жылына бир жолу алынуучу диндик салык, зекетти 
үй ээси орозо айы бүткөндө бир жылдык кирешесинин 2,5 процентин 
төлөгөн. 

ЗООЛУ — 
(Моюнга түштү зоолусу. 2027) — (ир.) — 1. Колу-бут-

ка, моюнга салынуучу чынжырлуу кишен. 2. Өтмө мааниде: бирөөгө 
көз каранды, багыныштуу же таасиринен чыга албаган адамга карата 
да айтылат. (Анын мойнуна зоолу салып алган, же анын мойнунда 
зоолусу бар — балалуу аялдын эрине, же ал жок учурда анын тууган-
дарына көз карандылык абалы). 
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ЗУБУН — 
(Алты зубун калмагы. 3740) — (монг.) 1. Улуу. 2. Топ, 

белүк. 
ЗУЛЖАЛАЛ — 

(Бербердигер зулжалал. 13950) — (ар. зу — ээси, 
джалал — улуулук) — улуулук ээси (Алданын көптөгөн эпитеттеринин 
бири). 

ЗУМУРУТ — 
(Үстүн көрсөң, зумурут. 1585) — (ар. зоморрод) — 

баалуу асыл таштардын бири. Тунук, кемтиги жок, күңүрт жашыл зу-
мурут алмаздан кымбат бааланат. 

З Ы Н Д А Н — 
(Кырк кулач темир зындандан. 2044) — (ир. зэн-

дан) — 1. Күнөөкөрлөрдү салыш үчүн атайы казылып, түбү бекем-
делген, оозу бекитилген терең ор. 2. Түрмө. 

ИБАРАТ — 
(Ибарат алсын ушундан. 7567) — (ар. эбрэт) — үлгү, 

таалим. 
И Б И Л И С — 

(Ибилистин как өзү. 4504) — (гр. диаволос — шайтан, 
азазил — дьявол, с а т а н а ) — А л д а асмандан кубалап жиберген периш-
тенин аты. Анын дагы башка аттары Шайтан (бардык кара санатай 
духтар — шайтандардын башчысы катары), Адуве Аллах («Алданын 
душманы») же жөн эле ал Адувв (Душман). Куран боюнча Алда 
адамды жаңы жаратып бүткөн соң ага жүгүнүүнү периштелерге бую-
рат, бардык периштелер буйрукту аткарып, жалгыз Ибилис адамдын 
алдында бой көтөрүп жүгүнбөйт. Ал Кудайга: «Мен андан өйдөмүн. 
Сен мени оттон, а аны топурактан жараткансың»,—дейт. Ушул мен-
менсингендиги үчүн, асмандан кубаланып, тозоктун азабын тартууга 
тийиш болот. Бирок, Алдадан акыр заманга чейин жасалабай токтоп 
туруусун суранат. Өтүнүчү кабыл болгон ал, адамдардан өч алып, 
өмүр бою жамандык кылууга ант кылат. Ал шайтандарга, жиндерге 
башчылык кылып адамдарды ар түрдүү жамандык иштерди жасоого, 
кудайдын алдында күнөөгө батууга түртөт. 

«Манас» эпосунда да Ибилистин образы «Курандагыга» жакын. 
Кээде бутпарас дининдегилер чыныгы кудай Алданы билишпей, ада-
шышканынан Азезилге (Ибилистин күнөөгө батканга чейинки мурун-
ку аты) кудайыбыз деп сыйынышып, алданышканы айтылат. 

ИЛЕГЕР I — 
(ар. хилэ гэр — иш) — айла-амалдуу, куулук, арам-

за, кытмыр. Көпчүлүк кыргыз лексографтары сөздүн төркүнүн араб 
тилинен чыгарып жүрүшөт, буга негизинен кошулууга болот, бирок 
түрк-монгол элдеринде дал эле жогоркудай мааниге ээ «илби» («ал-
бы») деген сөз бар, ага — «чы» аффикси уланганда «айлакер», «куу», 
«сыйкырчы», «фокусник», «эпчил» ж. б. мааниге ээ да, өз кезегинде 
ал «илегер», «илекер» (иле — жогоруда эскерилген сөз ир. гэр — иш) 
менен мааниси дал келишет. Буга караганда үндөш мааниси окшош 
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эки сөз кийинки кыргыз тилинде чыгыш теги башка-башка болсо да 
айырмаланбай калгаш • . 

И Л Е Г Е Р — II 
(Илегерди алдырып 
Ж а р а т к а дары салдырып. 676—678) — (ор. лекарь — 

д а р ы г е р ) — д а р ы г е р , табып, илечил, илим-билимдүү, 
ИЛАЯ ШҮГҮР — 

(Илая шүгүр дегени. 10000) — (ар. элаНи — Ал-
лага, шокр — а л к ы ш ) - - А л д а г а алкыш, кудайга ыраазы болуу, Ку-
дайдын бергбнине каниет кылуу, Кудайдын ырайым кылганына алкыш 
айтуу. 

илияс — 
(Кыдыр Илияс кырк чилтен. 14929) — (ар. Илиас) — 

Куранда аталган пайгамбарлардын бири, Библиядагы Илия. Мусул-
ман легендасы боюнча Илияс Мукамбеттен мурун өткөн пайгамбар-
лардын бири. Ал өз элин Баалдан баш тартып, Алдага сыйынууга 
чакырат. Эл анын сөзүн укпай, баш тартып, келечекте кудайдан жаза 
тартышат. Ал эми Илияс кийинки муундар тарабынан даңкталат. Ал-
да аны асманга алып чыгып кетет. Ал жарымы адам, жарымы периш-
те болуп калат. Жамгыр жаадыруунун ээсине айланат. Кызыр менен 
бирге жер кесип адамдарга ар түрдүү жакшылыктарды кылат. Ошон-
дуктан анын аты Кызыр (Кыдыр) менен бирге айтылат. Көпчүлүк 
учурда ал экөө бир эле кишинин аты катары кабыл алынат. 

И Н Ж И — 
(Сергүү зубар, инжи таш. 12780) — (кыт. инцин — сап-

ф и р ) — э п о с т о баалуу таштардын бири, бермет. 
ИСЛАМ Ц ЫСЛАМ — 

(Ислам динге салат деп. 9) — (ар. эс-
лам — кудайга берилүү, моюн с у н у у ) — и с л а м дини — мусулмандар 
тутунган дин (кара, мусулман). Ал буддизм, христиан диндери сыяк-
туу эле дүйнөгө кеңири тараган. Ислам көп кудайлуулуктан (поли-
тёизм) бир кудайга (монотеизмге) өтүүдөгү татаал күрөштөрдөн, 
үгүттөөдөн калыптанган. Анын негиздөөчүсү Мукамбет (Мухаммед) 
пайгамбар болуп саналат (к. 1-китеп, «Ислам»). 

ИСПАНЫ К Ы Л Ы Ч — 
(Испаны кылыч белинде. 2186) — Персия-

нын Исфахан шаарында жасалган кылыч. Мындай кылычтар курчтугу 
менен Орто Азия элдерине кеңири белгилүү болгон. 

ИТААЛЫ — 
(Азып элден адашып 
Итаалы калкка барыпмын. 9312—9313) — аялдары 

кадимки адам, эркектери ит кебетелүү жомоктук эл. Ит баштуу адам-
дар жөнүндөгү уламыш Чыгыш элдеринде өтө байыркы мезгилдерде 
эле пайда болуп кеңири тараган. Айрыкча, Индия, Борбордук Азия, 
Орто Азия, Алдыңкы Азия элдеринин оозеки чыгармаларынан кеңири 
орун алган. Окумуштуулар, бул уламыш алгач Инди мухитиндеги Ан-
даман аралдарындагы жергиликтүү элдин мифологиясына байланыш-
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туу чыккан деп болжолДошот. Монголдордун санжырасында Чыцгыз-
хан ит баштуу элди жеңгени айтылат. МонГол хандарына келген эл-
чилер Плано Карпини, Марко Полонун жазган эскерүүлөрү ар^ылуу 
бул уламыШ Европа элдерине да белгилүү болгон. Фирдоусинин «Шах-
намесинде» сегсаран '(ит баШы өлкөсү), XVI кылымдагы өзбек акыны 
Мажматдин «Киссом Сайфулмулк» гюэмасында ит башы жөнүндөгү 
окуялар орун алган. Алтайлыктар нохой артын («ит адамдар») жө-
нүндөгү уламышы «Манастагы» жана кыргыз уламыштарындагы итаа-
лыга жакын сүрөттөлөт. 

КААПЫР — 
(Атасынын көрү каапырдын. 995) — (ар. кафыр) — 

1. Динсиз, мусулман эмес. Эпосто эпнкалык дуШман өкүлдөрү бүт каа-
пыр аталат. 2. Өтмө мааниде: митаам, арамзаа, абийирсиз, нысапсыз 
ж. б. жалпы терс кыял-жорукка, тетири иш иштеген адамга карата 
айтыла бернши мүмкүн. Эпосто эки маани тең кеңири жолугат. 

К А А Р Ж И Н И — " 
(Каары жинин чакырып. 7173) — (ар. га Ьр — 

ачуу, джин — кара санатай дух) — мусулмандардын' түшүнүгүндө, 
адамдын ачуусу келишине, каарланышына анын ичине кирип азгыр-
ган жин себепчи болот. Каар-жинди чакыруу ушуга байланыштуу чык-
кан. 

КАДОО — 
(Огунун жоону кадоодой. 7277) — 1. Мал байлаш үчүн 

жасалган жоон жыгач казык. 2. Бөрктүү мык. 
КАДЫР — 

(Кадыр Алда кудурет. 1228) — (ар.) ал — Кодэр — ку-
дуреттүү, өтө күчтүү, баарысы колунан келүүчү — Алданын эпитет ат-
тарынын бири. 

КАЗАНЧЫК — 
(Чоргодой болгон кызыл чок 
Казанчыкка киргени. 1335—1336)—милтелүү мыл-

тыктын дарыга от коюла турган түтүктүү оюкчасы. 
КАЗАТ — 

(Барабыз казат жолго деп. 5424) — (ар. газва — кол са-
луу, чабуул, сөздүн көптүк түрү — газават) —1. Ислам дини үчүн 
жүргүзүлгөн согуш, күрөш. Мукамбет мустапа пайгамбар Мединада 
турганда өзүнүн душмандарына (каапырларга) биринчи жолу курал-
дуу кол салганы (чабуул койгону) газават аталган. Кийин мусулман-
дардын башка диндегилер менен согуштары жалпысынан газават атал-
ган. 2. Жортуул, согуш. Эпосто негизинен сөздүн экинчи мааниси көп 
жолугат. 

КАЗЫ I 
(Ойротту билген казы — деп. 5227) — (ир. кадий, казий — 

өкүм кылуучу, кесүүчү, дайындоочу) — 1. Шарияттын негизинде сурак 
жүргүзүүчү адам — сот, аны өкмөт дайындаган. Казы жаман аттысы 
жок, түз, адил жүргөн, денесинде эч майыбы жок жана шарият жолун 
жеткиликтүү билип, ишги токтоолук менен терең ойлоп чече алган 
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-адам бодууга тийиш. Ал калктаи пара а^бас, бир^өлөрдүн кызматы-
<нан пайдаланбас үчүн мамлекет тарабынан толук камсыз болуш керек 
(турмушта казылардын ичинен паракорлор, бийлигин өз кызыкчылы-
гына колдонгондор да көп кездешкен). Казынын милдетине граждан-
л ы к жана кылмыш иштерин тескөө жана коомдун имандык жорук-
.жосунуна көз салуу кирген. 2. Сурак жүргүзүүчү сот. 

КАЗЫ II — 
(Көп өлтүрсөн каапырды, 
Каапырлардан көрүнгөн 
Баш тартпаган баатырды 
Өлтүрсөң казы болорсуң, 
Шеиттерден дагы артык 
Даражага конорсуң, 
О дүнүйө, бу дүйнө 
Экөөндө тең оңорсуң. 

С. О. Инв. № 576, 903-6. 
<(ар. гази) — 1. Казатка (газаватка — ислам дини үчүн күрөшкө) ка-
•тышкан адам. 2. Мусулман башкаруучуларынын казатта (газаватта) 
эрдик иштери үчүн алган ардактуу титулу. 

КАЗЫНА — 
(Казынадан зар келди. 8487) — (ар.) — алтын-күмүш, 

•баалуу мүлк сакталуучу жай. Эпос боюнча казына, адатта, канда бо-
.лот. Бирок айрым өтө бай адамдардын да (мисалы, Жакып) казынасы 
^олушу мүмкүн. Кээде казына деген сөз мүлк сакталуучу жайды 
эмес, жалпы эле мүлктүн өзүн туюнткан мааниде да колдонула берет. 

КАИЫП — 
(А дегенче ал экөө 
Кайып болуп калганы. 5167—5168) — (ар. ал-гай-ба — 

.жок болуу, жашыруун болуу, көзгө көрүнбөө, көзгө көрүнбөй жа-
шоо) — 1. Алданын өзүнө гана белгилүү (эч бир жандын акылы жет-
•кис) жашыруун сыры, билими. 2. Шийиттердин догмасында имамдын 
жашыруун абалы. Шийиттердин түшүнүгүндө Азирети Аалынын 12-
муундагы тукуму өлгөн эмес, ал кайып болуп кеткен, ал Магди (имам 
Мади) катары жер жүзүне кайтып келип адилеттикти орнотот. 3. Кыр-
•гыз элинин ишениминде көзгө көрүнбөй кубулуп жүрүп колдоочу ке-
реметтүү күчтөр, мис., Кырк чилтен, Кызыр (Кыдыр) Илияз (к. Кырк 
чилтен, Кыдыр Илияз). 4. «Манас» үчилтигинин айрым оң каарманда-
•ры (Бакай, Каныкей, Семетей, Айчүрөк, Күлчоро), жаныбарлары (Ак-
шумкар, Кумайык, Тайбуурул) кайып болгону — өлбөй тирүү калы-
шы, жер кесип, көңүлдөрү сүйгөн адамдарга кезиккенде колдоо көр-
сөтөөрү айтылат. Айрым каармандар (Айчүрөк, Арууке, Көкмончок 
ж. б.), айрым жаныбарлар (мис., Тайбуурул) кайыптын тукуму, же 
кайыбынан табылат (Акшумкар, Кумайык, айрым тулпарлар). Кыр-
гыздардын оозеки чыгармачылыгында кайып жөнүндөгү мындай түшү-
нүк алардын байыркы мифологиясы менен мусулман дининдеги Илияз, 
!Кыдыр (ал-Хадир, ал-Хидр, Хизир), Кырк чилтен жөнүндөгү түшүнүк-
төрүнүн контаминациялануусунан пайда болгон (к. кайберен). Эпосто 
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кайып — адамда^ды чшлдоочу сырдуу күч. Кээде кайберен менен ка-
йыптын арасына чек коюлбай, бир катары түшүнүп, же алардын негиз-
ги маңыздарын чаташтыруу учурлары да кездешет. 

КАЙЫП ЭР // К А И Б Е Р Е Н — 
(Кырк чилтен кайып эр урсун. 

4657) — (ар. гайб — көзгө көрүнбөөчү, көзгө илешпөө, жашыруун бо-
луу, кыр. эрен баатыр, эр, же жандуу, жаныбар) — 1. Кепшөөчү жа-
пайы жаныбарлардын (кийик, аркар, бугу ж. б.) жалпы аты. 2. Кыр-
гыз мифологиясында ошол жаныбарлардын ээси, колдоочусу. 3. Көзгө 
көрүнбөй кубулуп жүрүп адамдарды колдоочу кереметтүү күчтөр. 
Эпосто кайыптардын (кайберендердин) образы татаал жана көп кыр-
дуу. (к. 1-китеп, «Кайберен»). 

КАКАЙ — 
(Макасың доңуз, какайга. 521) — (монг. гахай) —доңуз . 

Эпосто чочко, кээде каман маанилеринде да колдонула берет. 
КАКАНЧЫН — 

(Каным жаткан Каканчын. 384) — (түрк-монг. ка-
кан — кандын ханы, падыша, император. Чын — Цинь сулеси)—1. 
Кытай императору, кытай падышасы. 2. Кытай өлкөсү, мамлекети (да-
гы к., Бакбурчун). 

КАЛАБА — 
(Калабалуу каапырдын. 1269) — (ир. гзлэбэ — чыр-ча-

так, жаңжал ; кыр. — луу) — чырлуу, жаңжалдуу, чатактуу. 
КАПИЛЕТ — 

(Капилет болуп калбагын. 1143) — (ар. гафлэт) — 
бейкуттук, байкоосуздук. 

КАЛДАИ — 
(Калдайыңды кагармын. 484) — (монг.) — 1. Штаб 

офицери. 2. Калмак, калмак-кытайлардагы административдик мансап-
тардын бири. Эпос боюнча жаң-жуңдан төмөнүрөөк, же экөө бир чама-
луу мансап. Кээде титулдук наам катары да айтыла берет. Ал турмак 
кандык даражага жакын, же чамалаш укук. Мисалы, Коңурбайдын 
өзү да калдай наамындагы адам катары түшүнүлөт. 

К А Л Е Н Д Е Р — 
(Календер болуп каласыз. 1932) — (ир. — ар. ка-

рандал, түрк. календер — чачы үксөйгөн, эби-сыны жок) — тентимиш, 
үй-жайы жок, кайырчылык менен күн көргөн дербиш. Өмүрү үй-жай-
сыз, эл кыдырып тилемчилик менен жан багышы жагынан календер 
думанага окшош (кара, думана) , бирок андан айырмаланып нагыз 
мусулман аскети, элден эл кыдырып, мусулманчылыктын майда рас-
милерин аткарып, диндик жоболорду таратат. 

КАЛКАН — 
(Калкандар башта калкылдап. 6144) — найза менен 

сайышканда, кылыч менен чабышканда Коргонууга керектелүүчү жоо 
куралы. Калкан байыркы убакта эле пайда болгон. Алгач жыгачтан, 
териден, сөөктөн, кийин ар түрдүү металлдан жасалган. Калкан ар 
түрдүү элдерде ар түрдүү формада (тегерек, сүйрү, төрт бурч ж. б.) 
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жоокердин бүткүл денесин калкалагандай келөмдө жасалган. Кийин 
жоокердин башын, көкүрөгүн гана калкалагандай, алын жүрүүгө- энг 
түү тегерек түргө келтирилгең. Калкандын ичинде аны колго. кармап 
алыш үчүн атайы тагылган боо — бүлдүргөсү болгон. Оыртынан оймо-
чиймелер менен кооздолгрн. Жоокердин тотемдик жаныбарынын сү-
рөтү тартылган. Жоокер калканды сол колуна кармап коргонуп, он, 
колундагы куралы менең душманына кол салган. 

КАЛМАК ЭЭР — 
(«Калмак ээр кашы» —деп. 7175)—ээрдин бир 

түрү (эки кашы жапыс, аптасы кенен). 
К А М Б А Р / / К А М Б А Р АТА — 

(ар. канбар — торгой) — 1. Түрк тилдүү мусулман элдеринде жылкь*-
нын пири, колдоочусу. Азирет Аалынын атактуу тулпары Дулдулду бак-
кан атчы катары Канбардын (КамбардыН) аты мусулман өлкөлөрүнө 
кеңири тараган, бара-бара анын аты — жылкыны колДоочу пирдйн 
атына айланган. Кээ бир элдерде Канбар алгачкы музыкалык курал-
ды жасаган адам катары айтЫлат (мисалы, кыргыздарда комузду, 
түркмөндөрдө дутарды), анткени мусулман уламыштарында Камбар 
музыкалык аспапта да мыкты ойнойт, ал ойногондо мал-жан оттобой 
көшүп, жуушап калчу имиш. Мүмкүн бул легенда анын «торгой» дей 
чечмеленген атынын этимологиясына байланыштуу чыккан болуу 
керек. 

Байыртан бери карай шамандык диндеги түрк-монгол элдери ар 
нерсенин, буюмдардын, жан-жаныбардын ээси (колдоочусу) бар деген 
түшүнүктө. болушкан. Кийин ислам динин кабыл алышканда ал тү-
шүнүктөрү жаңы кабыл алынган динге ылайыкташып, алардын баш-
тагы аттары мусулмандардын уламыштарындагы ыйыктардын аттары 
менен алмаштырылган. Натыйжада, жылкынын ээсинин баштагы аты 
ары Мукамбет пайгамбардын иниси (агасынын баласы), ары күйөө 
баласы (кызы Фатиманын күйөөсү) жана Мукамбеттин эң жакын 
жардамчысынын бири эсептелип, төртүнчү халифа болгон Азирет 
Аалынын сүйүктүү атчысы катары атагы көтөрүлүп — жЫлкынын пи-
рине айланган Камбардын аты менен алмашылган. 2. Кыргыздар өз 
малынын ичинен тандап эң мыктысын мисалы, жылкыдан тукумдары 
күлүк, жорго чыккандарын же өңү өзгөчөсүн ыйык көтөрүп — аны 
ошол малдардын коргоочусу катары карашкан. Ошондой ыйык көтө-
рүлгөн жылкы да Камбар ата аталган. 3. Камбар ата (Жылкынын 
Камбар атасы) — сын-сыпаты келишкен мыкты тукумдагы жылкы. 

«Манас» эпосунда үч маанисинде тең колдонулат. 
КАМКА — 

(Камканы кайрып бүктөшүп. 16671) — (ир. кэмха) — 
алтын же күмүш жип аралаштырылып согулган бышык жибек кезде-
ме. Кээде ошол кездемеден тигилген кийим. 

КАН — 
(Таажы кийди кан болуп. 1) — (кыт. хуан — башкаруучу, 

император) — уруунун, элдин, мамлекеттин башында турган башка-
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руучу адам: Эпос боюнча уруу башчылары да кан деп атала берет. 
Бирок ошол эле эпостОгу маалыматтар кандык даража мамлекеттүу-
лүккө жакыныраак түшүнүк экенин а:йгинелейт («Кандуу журт болуп 
калалык»,- же «Калмак да болсо кандуу журт» ж. б.). Бул жактан 
алгатнда кан жалпы элдин, уруулардйн башын коштуруп, тартипке 
•салып, жоого каршы турууда, башка иштерде уюштуруп, тескеп, тар-
тип сактап тура турган башкаруучулук наам. Ошон үчүн кандуу 
журт — уюмдашкан, тартиби бар, башкарылган эл. 

«Кан» — деген түшүнүк кыргыздардын тарыхында кайсыл убак-
тардан бери келе жатканын так айтуу кыйын. Бирок эпрсто бул көнү-
мүш, элге сиңип кеткен мааниде баяндалат. «Манаста» учураган 
маалыматтар боюнча кандык даража мурас боюнча атадан балага 
калышы мүмкүн. (Ногой кан өлгөндө анын ордун улуу баласы Ороз-
ду ээлеши), же кандайдыр топ (ууга барган балдардын Манасты кан 
көтөрүшү), уруу өкүлдөрү, жалпы эл тарабынан шайланат (Манастын 
кан шайланышы). Кан шайлоонун өзүнчө расми-жөрөлгөлөрү бар: 
алды менеж көпчүлуккө кайрылып, кан ^олуу жүгүн көтөрүүгө бел 
байлай турган адам бар бекендигй суралат («Кан боломун калкка 
деп,: кандай да болсо чыдаймын калайык айткан наркКа — деп»), Эгер 
андай адам чыкпаса жыйынга катышкандар тарабынан татыктуулар 
сунуш кылынып, талкууга коюлат (салбырында жүргөн балдар ар 
кимге кан бол деп сунуш кылуу, Манасты көрсөтүү, же Манас кан 
шайланууда Жакып мёнен Манасты сунуш кылуу). Кан болуучу адам-
дын аты аталып, көпчүлүктүн кубаттоосуна ээ болгондон кийин да 
ким туура көрбөшү, кимге жакпасы суралып, жалпыга кайрылуу бар. 
Эгер анда да кан болуучуга эч ким каршы чыкпаса канды шайлоо 
ритуалы башталат: Канды ак кийизге салып көтөрүп, ал жердеги элди 
үч айлантып чыгышат. Кандык белги катары жыгалуу баш кийим 
эсептелет. 

Кандык наам адамга бир гана жолу, түбөлүк ыйгарылып, ал өмү-
рү өткүчө кандык кылат. Наам тукум кууп, баласына калышы мүмкүн. 

Согуш, жүрүш-жортуул учурларында колду башкаруу үчүн да кан 
шайланат (Ала-Тоону душмандардан бошотуу үчүн аттанганда колго 
.кан болуп шайланган Камбаркан, же «Чоң казат» учурундагы колдун 
каны Бакай, анын ордун ээлеген Алмамбет). Колду башкарууга шай-
ланган кандын бийлиги убактылуу, ошол согуш, жүрүш учурларынын 
шаалы менен чектелет. Ошондой эле бул даража мураска да калбайт. 

КАНКОР — Каңкор түрүндө да айтыла берет — 
(Камбылга каран салбасам, 

Менин канкор атым курусун. 579—580) — каңкор Ма-
вастын негизги эпитеттеринин бири. Кыргыз тилинде ар кайсы тил-
дерден кирии омоним сөздөрдү түзген бир нече мааниси бар. 1. (Каң-
кор (кыргызча) — кан ичкич. Байыркы учурда азыркы кыргыз тилин-
дегидей «мыкаачы» деген терс мааниде эмес, касташкан жоосун аёосуз 
жеңген, жок кылган баатыр деген мааниге ээ болгон («Кан ичип жү-
рүп катыккан, Канкор Манас атыккан»), Термин байыркы адамдардын 
сөөк өчтү душманын өлтүргөндө кексөсүн суудуруу максатында анын 
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канын ичүү салты менен байланыштуу чыккан. Мындай салт кыргыз-
дарда да болгонун «Манастын» өз текстң да күбөдөйт. Семетей атасы 
Манастын кунун кууп Конурбайды жеңгенде анын башын кесип, ка-
нын ууртайт. 2. Канкор (ир. хунхор — худовандкор)—мамлекеттин 
өкүмдарынын титулу. 3. Канкор (монг. хонхор) — айкөл, ак пейил. 
«Манаста» үч мааниси тең контиминацияланып бир сөз катары колдо-
нулат. 

КАН КӨТӨРҮҮ — 
(Кан көтөрүп жүз миң үй. 3 1 7 ) — к а н көтөрүү 

расмийи (к. кан; ак кийизге салуу). 
КАНЗААДА — 

(Канзааданын тунугу. 2577) — (кырг. кан — хан; 
ир. задэ) — кан баласы, кан тукуму. 

КАНЧЫР — 
(Канчырынан кан тамган. 6999) — беттин оту. 

КАП ТОО — 
(Капардын Кап тоосуна. 3496) — (ар. каф) — мусул-

мандардын мифтик легендасында бүткүл дүйнөнү чулгап алган туюк 
тоо. Термин арабдардын алфавитиндеги «каф» ( э ) тамгасына байла-
ныштуу чыккан (тоонун формасы ушул тамгага окшош имиш). 

КАР I 
(Барча журтум тил алгын, 
Шол күндө болбо кар — деди. 5784—5785) — (ир. кар — 

кор) — жапаа чегүү, кем болуу, азап тартуу. 
КАР II 

(Кубангар деген кар экен. 1447) — (ир. хэр) — 1. Эшек. 
2. Жек көрүндү. Эч нерсеге жараксыз жаман. 

КАРА АЛАМАН — 
(Кара аламан калганы. 4356) — жөнөкөй эл, 

карапайым букара эл, масса. 
КАРА БАЙЫР — 

(Кара байыр тобурчак 
Как соорусу бир кучак. 13713—13714)—түрк-

мөн жылкысы менен жөнөкөй жылкынын аргындашуусунан чыккан 
аргымак чалык жылкы. Түркмөндүн жылкысынын тукуму. 

КАРА ЖААК — 
(Кара жаак эр Үрбү. 7819) — к а р а — күчтүү, чоң. 

Кара жаак — күчтүү жаак. 1. Талыбай көпкө сүйлөө жөндөмүиө ээ 
адам. 2. Чечен маанисин да туюнтат. 

КАРА МАЛ— 
(Кара малга сан жетпейт. 2070) — кара — чоң, күч-

түү. Чоң мал маанисинде уй, топос, жылкы, төө түшүнүлөт. 
КАРК — 

(Карк кырк бешке толгондо ! 
Айдап барып Кырмузша ! 
Бирин койбой сойчу экен. 1634—1636) — (ар. гарг — суу-

га батып, чөгүп кетүү) —толуу, ташуу, чегине жетүү. 
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КАРЫП — 
(Кандайлыктан өлтүрбөй 
Карып жан аман калдыңыз? 7707—7708) — (ар. га -

риб) — 1. Бечара, байкуш, тентиген, багар-көрөрү жок, жан бага албай? 
калган алсыз адам. 2. Өтмө мааниде: адам жаны, тирүү адам (алсы» 
адам маңызында). 

КАС — 
(Камчы салып тулпарга 
Кас баатырлар шаркылдап. 11855—11856) — (ар. хас г 

хасс) — өзгөчө, чыныгы, мыкты, башкача. 
КАС (КАСА) — 

(Каса тулпар ат минип, 11903), 
(Кас буудандын баарына. 15398) — арабдын анык, 

чыныгы деген сөзүнөн кабыл алынып, мыкты деген мааниде эпитет 
катары айтылат. Мисалы, кас (каса) баатыр, кас (каса) буудан, кас 
(каса) тулпар ж. б. Мында анык чыныгы баатыр, чыныгы буудан 
жана тулпар деген түшүнүктө колдонулган. 

КАШ Б Е З И Р И — 
(Таажы салып башына 
Каш безири болуптур 
Эр Манастын кашына. 13627—13629) — (кырг.. 

каш, маңдай; ар. вэзир — жардамчы) — 1. Кандын, падышанын баш-
кы акылчысы. 2. Жеке катчы, өз катчысы. 

К Е З Е Н Д И // К Е З Е Н Д Е / /КЕСЕНДЕ 
(Кезендеси мол болор. 2126) — (ир, 

гэзэндэ — чагуучу, тиштөөчү, чагуучу бөй — чаян, курт, жыландардын 
жалпы аталышы). 

КЕЛЕ М О Л Д О — 
(Келе молдо жат алат. 5154) — (ар. кэлам — 

сөз, баян; аллаЬ) — Алланын сөзү, куран. 
КЕЛМЕ — 

(Тилиме келме келтирип. 2053) — (ар. кэлемэ — сөз, 
сөз айтуу) — ислам динин туткан адамдардын кудайдын бирдигин,, 
Мукамбет анын элчиси — өкүлү экендигин ырастоо, моюнга адуу, зга 
ишенгендигин айгинелөө үчүн айтылуучу атайын формула (ла илахи 
иллалла, Мухаммед Расул Алла — Б и р Алдадан башка Алда жок, 
Мукамбет Алданын элчиси). Келме айтуу Кудайга тобо келтирүү учу-
рунда эле эмес, ар бир исламды туткан адам үчүн анын мусулман 
экендигин билдирүүчү белги катары да айтылат. Эпосто келме ислам-
ды үгүттөө, анын жоболорун түшүндүрүү учурларында кенен жолугат. 

К Е М Е Р — 
(Аркага найза матырды 
Кемердин четин жапырды. 52) — (ир. камар — алтын, 

күмүш, асыл таштар менен кооздолгон жазы кур) — кооздукту түзө 
турган металлдык деталдар чылк алтындан, өтө баалуу, сейрек учу-
роочу нерсе, күмүш же металлга алтын жалатылып иштетилген, көбүн-
чө күмүштөн жасалат. Күмүш жалатылган жөнөкөй металл болушу 
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да мүмкүн. Бирок андай кур аты кемер болгону менен баркка 9Э эмес. 
Курдун өзү булгаарыдан, же баалуу, калун, быщык материалдан, ич-
телип, шырыльщ тигилет. Көбүнчө оетине улуттук орнаменттер чийилип, 
өзү да оюу түрлөрүнүн формалзр.ына окшотулуп жасалат да, ошол 
кайыш курдун бетине бекитңлет. Курдун эки башын бириктирип турган 
алдыңкы жагы асыл таштар чөгөрүлүп кооздолот. Эпос боюнча кемер 
кур согуштун жоо кийимдеринин бири (жекеге чыккан баатырлар 
«Алтын кемер четн деп, айдалынын бети деп», найза сайышуу өтө көп 
кезигүүчү көрүнүштөрдөн). Буга караганда баатырлар курчануучу ке-
мерлер адамдын бел курчоосун найзадан коргой турган чопкуттук-
сооттук милдетти да аткарса керек. Ушуга жараша анын жасалышы 
да өз милдетине ылайык башкачараак болушу мүмкүн. Бирок баа-
тырлар курчанган кемерлердин. жасалуу ыгы, эмнеден турары ж. б. 
бир да манасчыда чечмеленип берилбейт (найза, кылыч, чоюн ж. б. 
көптөгөн курал-жарактар, ,ал гана эмес мылтыктын эмнеден, кантип 
жасалары көптөгөн варианттарда кеңири сүрөттөлөт. 

КЕНТ — 
(Эски коргон чалдыбар 

Кент бузулган там болор. 2132—2133) — (согд. К'п с!) — 
шаар, эл отурукташкан жай, кыштак, сепил, коргон. 

КЕРДЕН — 
(Керденин кесип салбайбы. 6811) — (ир. гэрдэн) — 

моюн, кекиртек, көкүрөк. Эпосто көбүнчө баш маанисинде айтыла 
•берет. 

КЕРЕ ТҮШТУК — 
(Кошой жолго салыптыр, 

Кере түштүк барыптыр. 1180—1181) — (кырг.) 
кере — чоң, акыркы чегине жеткен, керилген, чоюлган нерсе; түштүк-
кырг. аралык өлчөмү, күндүн чыкканынан тартып бийик чекитине жет-
кен чак түшкө чейинки басып өтүлгөн аралык. 

КЕРИК — 
(Бил, кериктен жоосу бар. 141) — (ир. карк) — 1. Тум-

шугунда бир метрге чейинки узундуктагы бир же эки мүйүзү бар ай 
туяктуу, сүт эмүүчү зор жаныбар. 2. Эпосто душмандын алптары, дөө-
лөрү минип жүргөн укмуштуу унаасы, көбүнчө маңдайында жалгыз 
мүйүзү бар бука түрүндө элестетилет. 

КЕР-КӨЛ — 
(Чоюн-Кулак, Кер-Көлдү. 1450) — (кырг. кер — чоң, 

көл — көл) — Сагымбайдын вариантынын айрым окуяларында Ысык-
Көлдүн дагы бир аты катары айтылат. Бирок тарыхый географиялык 
адабияттар менен элдин эскерүүлөрүндө Ысык-Көлдүн мындай атал-
гандыгы дарексиз. Маанисин чечмелеп көргөндө Чоң-Көл деген түшү-
нүктү берет. Ысык-Көлдүн аянтынын чоңдугуна карап айтуучу шарт-
туу түрдө аны Кер-Көл деп да аташы ыктымал. 

КЕРНЕИ — 
(Алтын ооз кернейди 

Арылдата тартканы. 5519—5520) — (ир. кэр — сап, 
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най— 1. камыш, түтүк, 2. сыбызгы) —музыкалык үйлөмө аспап. Жез-
ден жасалып, учу конус түрүндө жоон келип, калган жагы ичке, узун, 
түз түтүктөн турат, жалпы узундугу 3 метрге чейин жетет. Башка үй-
лөмө музыкалык аспаптар сыяктуу анын клапаны, тешиктери болбойт. 
Үнү бапылдап өтө күчтүү келип, алгач жоокерлерди чабуулга шык-
тандыруучу, кайраттандырчу аспап катары колдонулган, азыр ар түр-
дүү салтанаттарда шаңдуулук үчүн пайдаланылат. Кыргыздар XIX 
кылымда колдонуп келгенинин айрым фактылары тарыхтан бел-
гилүү. 

КЕРҮҮ — 
(Баламды керүү алганы. 962) — кармап калуу, туткун-

дап алуу, барымтага алуу. Барымтага адам алуу ак үйлүү, же ак үй-
лүү алуу делип да айтылат. Бирок эпос боюнча экөөнүн айырмасы 
бар. Ак үйлүүгө алуу да барымтага кармоо, бирок атайын өкүл ка-
тарында эсептелет да камалып-маталып, туткун түрүндө эмес, сыйлуу 
орунга ээ. Ал эми керүүгө алган адамга туткун катары мамиле кы-
лынат. 

КИЕ — 
(Жекенден бөлөк кие жок. 8624) — (ир. гийаЬ) — өсүмдүк, 

чөп, бычан. 
КИЛИТ — 

(Килитке ачкыч сал —деди. 2836) — I. Ачкыч. 
2. Кулпу. 

КИРИЧ — 
(Киричке огун салганы. 7169) — жаанын кергичи. Кээде 

жаа, саадак деген мааниде да колдонула берет. 
к о ж о -

(Азирети кожом тил алса. 29) — (ир. хажа — ээ, баш-
чы) — Мусулман тарыхында Мукамбет пайгамбардын же алгачкы Ха-
лифтердин тукуму; бүт мусулмандын дин башчыларына берилүүчү 
наам. Бул наам негизинен Мукамбет пайгамбардын кызы Фатимадан 
тарагандарга ыйгарылгандыгы, алар анын калыйпалык сулесинде га-
на эмес, жалпы эле ислаМ дининин бийлик тепкичтеринде жогорку 
амалды ээлеп келишкендиги маалым. Эпосто кожолор Айкожо, Жаан-
гер кожо негизинен ислам дининин үгүттөөчүлөрү, таалимчилери ката-
ры сүрөттөлөт. Кээде нускалуу, акылман, өзүн таза, такыба алып 
жүргөн кары адамдарга карата аларды касиеттүү деп эсептеп урмат-
тоонун, сыйлоонун белгиси катары кожо деп атоо учурлары да жолу-
гат. Мындай учурда адамдын дин өкүлү экендиги, же улут-теги эмес, 
жеке сапаты мааниге ээ. 

КОИЧАГЫР — 
(Ачууланса койчагыр. 9023) — милтелүү мылтык-

тын байыркы түрү; койчагыр таш — милтени тутандырып, мылтык от 
алдыруу үчүн колдонулган оттук таштын атынан алынган термин. 

КОЛ — 
(Эки миң аскер кол менен. 937) — (кырг.) 1. Аттуу жоо-

керлер. 2. Аскер. 
«7-3 737 

www.bizdin.kg



коломсок— 
(Коломсокко кол алып. 7167) — калың булгаары-

дан же төөнүн терисинен түбү куушураак, ооз жагы кең кылып жа-
салган, ичи көңдөй жаанын огун салуучу куту-баштыкча. Саадак деп 
да айтыла берет. Сырты ээсинин коомдук абалына жараша алтын, 
күмүш, асыл таш же жез ж. б. менен көрчөгөлөнүп кооздолгон. Ж а а 
кабы ж. б. турманы менен жалпысынан саадак деп да аталгандыктан, 
коломсок көбүнчө жебенин кабы деген мааниде кеңири колдонулган. 
Коломсок, саадак ийинге кайчылаштырылып асынылган, же курга өз-
өз алдынча бекитилген. Мындай учурда коломсок жоокердин сол кап-
талында, саадак оң капталында жайгаштырылган. 

КОМОКОЙ — 
(Комокойлуу найзаны. 7266) —учундагы болоту 

жоон, курч найза, кээде бул найза кыр-кыр болуп жасалып, кырлардын 
ортосундагы аралык кобулдуу болуп, сайган жерге аба кошо кирип, 
жаратты ырбаткан. 

КОҢУРЧАК — 
(Терскен менен коңурчак. 10153) —бадал өсүмдүгү-

нүн аты. 
КООМА — 

(Салам берер коома — деп. 2655) — (кыт. хо ма) — са-
ламатсызбы, жакшысызбы?! 

КОР БАШЫ — 
(Кор башылар кайда? — деп. 2655)— 1. Бухара 

хандыгынын убагында курал-жабдык турган үйдү сактаган жана тей-
леген адам. 2. Кокон хандыгынын тушунда жергиликтүү полициянын 
башчысы. 3. Граждандык согуш мезгилинде басмачылардын башчысы. 
Сөздүн этимологиясы атайы адабияттарда изилденгенин жолуктура 
албадык. Казак окумуштуусу А. Т. Кайдаров «Структура односложных 
корней и основ в казахском языке» (Алма-Ата, 1986, с. 247) деген эм-
гегинде «Кор» деген омоним сөздүн 13 түрүнүн маанисин ачкан. Алар-
дын бири «коргоо», «сактоо» (защита, оберегание, сохранение) — деген 
мааниге ээ. Мисалы, «кор + ук — корук» (ограда, заповедник); 
кор + уу — коруу (оберегать, хронить, караулить, охранять, сторо-
жить). Буга караганда кор башы бир нерсени коргоонун, сактоонун 
башчысы деген маанидеги сөздөн чыккан. Мындай ойго алардын ат-
карган милдети, кызматы (Бухара хандыгында курал-жаракты сактоо-
чу; Кокон хандыгында тартипти сактоочу, граждандык согушта мусул-
ман динин коргоочу) алып келет. Эпосто зындандын күзөтчүсү, көчө 
полициясы катары да сүрөттөлөт. 

КОРЕК — 
(Күндүгүнө төрт киши 
Корек кылып койчу эле. 9239—9240) — (ар. хорак) — 

1. Тамак-аш, оокат. 2. Жашоо каражаты. 
КОРОСОН ОТТУК — 

(Коросон оттук алганы. 11182)—1. Өтө 
курч, абдан өткүр. 2. Күчтүү. 
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котон — 
(Котон, котон көл болуп, 

Койдон аскер мол болуп. 13264—13265) — (турк-монг.) 
1. Короо, чеп. 2. Өтмө мааниде: топ-топ эл, кол. 

КОШ — 
(Кош башына бирден бээ 
Коштоп келип союшуп. 4672—4673) — 1. Кичине боз үй, 

женилдетилген боз үй (убактылуу жашоо үчүн ылайыкталган). 2. Жү-
рүш учурунда колдун-жоокерлердин убактылуу токтогон жайы. Бул сөз 
кээде оорук деп да аталат (ооруктун арт жак, колдун арттагы, алыста 
калган турагы деген мааниде да бар). 3. Колдун же жалпы эле жолдо>, 
өз айлынан башка жерде (конокто, аш-тойдо ж. б.) жүргөн адамдардын 
өз ынтымагына, туугандык белгисине же башка байланыштарына ка-
рата бөлүнгөн анча чоң эмес тобу. Мындай топко кирген адамдар өзүн-
чө кош аталып, ичкен-жеген тамагы жаткан жайы бирге, же ыңгайлаш 
болот. Кошо бөлүнгөн адамдардын өзүнчө бөлүнгөн милдеттери, аткара 
турган өзүнө ылайыктуу иштери бар. Мисалы, эпос боюнча Манастын 
кошуна анын кырк чоросу кирет. Кош башчы — Ыбыш (Кош башкар-
ган эр Ыбыш). Кош башынын милдети топту тамак менен камсыз кы-
луу («Топ башкарган адамдар коно турган жерине кой өңөрүп кайты-
шып...») жана чатыр, боз үйдөн тартып, идиш-аякка чейинки топтун 
жүрүш учурунда, жолдо жашоосуна зарыл керек буюм-тайым, эмерек-
терге көз салуу, ээлик кылуу. Эпосто сөздүн көрсөтүлгөн үч мааниси 
тең, айрыкча үчүнчүсү кеңири жолугат. «Кош» делген сөздүн башка 
маанилери да көп. 

КОШ АТ — 
(Кош-колоңдун баарысын 
Кош атына жүктөшүп. 4456—4457) — 1. Жортуул мез-

гилинде кошту (к. Кош) жүктөй турган ат. 2. Жол жүргөндө же жор-
туул мезгилинде чарчаган атты алмаштырып минүү үчүн коштой жүр-
гөн ат. 

КОШ-КОЛОҢ — 
(Кош-колоңдун баарысын 
Кош атына жүктөтүп. 4456—4457) — кош (к. Кош) 

жана анын ичиндеги тиричиликке керектүү буюм-тайымдар. 
КОШУУН — 

(Манаска кошуун барууга. 636) — черүү, кол, аскер, 
бир нече коштун бирикмеси (к. Кош). көгөөн — 

(Кой көгөөндөп, мол сатып. 6012) —кой-козу, эчки-
улакты байлап коюу үчүн бурчак (түйүндүү биринчи учун илмек экин-
чи учуна өткөрүп кое турган, малдын мойнуна каргы тибинде ылайык-
талган кыска жип) тизилип бекитилген орто жоондуктагы, бышык, 
узун жип. Узундугу тизилген көгөндүн санына жараша болот. 

КӨЙ — 
(Эгей-шыгай көй кашка. 4686) — (ир. гуй — мыкты, чы-

гаан) — 1. Мыкты, чыгаан, тандалган. 2. Өңчөй, жалаң, абдан. 
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КӨИ КАШКА — 
(Эгей-шыгай көй кашка. 4686) — (түрк. көй (к. 

Көй), кашка — ак, касиеттүү, ыйык, ырайымдуу маанилерииде). Эпосто 
Манастын кырк чоросуна туруктуу колдонулуп келаткан мүнөздөмөнүн 
(эпитет) бири. «Кашка» деген титулдук термин кыргыз менен калмак-
тарда гана аскербашы, уруу башчысы маанисинде колдонулган. Бул 
жөнүндө тарыхый маалыматтарда төмөнкүчө жазылган: «Кыргыздарда 
падышалар (кандар) болгон эмес, кашка (калмактарда; көп учураган 
титул) деп аташкан бектери гана болгон» (Бартольд В. В. Соч. т. II, 
ч. II, 517-6.). Бартольд бул титулдук терминди түрк тилине таандык деп 
эсептейт. 

КӨКБӨРҮ — 
(Көкбөрү тарткан улактай. 6891)—кыргыз, казак 

ж. б. элдердин улуттук оюну. Ат спортунун бир түрү. Байыртадан бери 
келе жаткан бул оюнду той-салтанаттарда өткөрүшкөн. Улак же серке, 
кээде торпок мууздалып, баш-шыйрагы кесилип ташталат. Улакчылар 
жакшы атка минишип, бирдей санда эки жаатка бөлүнөт. Оюндун мак-
саты жерге ташталган улакты эңип алып, атаандаштарга тарттырбас-
тан, белгиленген марага алып келип таштоо. Тажиктерде, түштүк кыр-
гыздарда торпок тартуу да улак тартыш деп аталат. 

КӨКӨ ТЕҢИР — 
(Көкө теңир ага жар. 436) — (монг. көкө — ас-

ман, көк) к. Теңир) — Асман кудайы. Шаман дининдеги түрк-монгол 
элдеринин башкы кудайы. «Манас» эпосунун көпчүлүк кийинки ва-
рианттарында кытай-калмактардын кудайы. 

КӨЛДӨЛӨҢ — 
(Көлдөлөңүн ченесең 
Отуз таман жону бар. 7239—7240) — 1. Туурасы, 

туура жагы. 2. Көрпө, саңсаң. 
КӨҢКҮ — 

(Көңкү улуктар жыйылып. 4302) —жалпы, текши, көп. 
КӨӨХАР— 

(Көөхардан накыш коюлган. 1583) — (ир. гоуНер — 
асыл таштардын бир түрү (бриллиант). 

КӨРСҮ — 
Жараттың арыш ааламды 
Көрсү лавах каламды. 10967—10968) — (ар. корш — 

такты) —такты (көбүнчө, аршы корш — асмандагы такты — деп асман-
дагы Алда тааланын тактысына байланыштуу айтылат). 

КӨРҮНДҮК — 
(Көрүндүккө жамбы алып. 16963) — жаңы төрөлгөн 

баланы, жаңы келген келинди, күйөө баланы, ошондой эле жаңыдан 
ээ болгон жаңы буюм-тайымды, мал-жанды (мисалы, жакшы ат, алгыр 
куш, кыраан тайган) ж. б. адеп көргөндүгү үчүн салт катары берилүүчү 
белек-бечкек (акча, буюм ж. б.). 

КУДАА 
(Кудаанын атын жат алган. 838) — (ир. худа) — кудай, 
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Алда атын иран тилинде атоо. Кыргыздарда Алда, Кудай бир маанини 
туюнтат, экөө аралаш айтыла берет. 

КУДАЙ — 
(Кудай жалгыз, куран чын. 32) — Ислам дининде Алла 

таала дүйнөнү жаратып курган жападан жалгыз кудай жана акыр за-
ман күнүндө адамдардын күнөөсүн териштирүүчү жападан-жалгыз сот. 
Ал адамдардын чыныгы дин (ислам дини) — ак жолдо жашашы үчүн 
элчи катары Мукамбетти тандаган. Исламдын ишениминин кыскача 
символунда: «Алдадан башка кудай жок, Мукамбет Алданын (жердеги) 
элчиси!» — деп айтылган. Куран Алданын Мукамбетке түздөн түз же 
периштелер аркылуу айткан насааты. Демек мусулмандардын түшүнү-
гүндө жалгыз кудайдын өз атынан айтылгандан кийин Курандын сөз-
дөрү чындык. Сөз айкащы ушул маңызды туюнтуп, кыргыздар арасында 
келменин өзүнчө котормосу катары колдонулат. 

КУДУРЕТ — 
(Кадыр Алда кудурет. 1228) — (ар. годрет — күч) — 

Алданын эпитет ысымдарыныи бири, кудурети күчтүү Алда, күчтүү 
кудай маанисин берет. Эпосто Алда, же кудай маанисинде түшүнүлөт. 

КУЛ — 
(«Кул кылам — деп — калмактан», 
Жөө кармаган андан көп. 15976—15977) —кожоюндун жеке 

менчигине айланган, эч бир укуксуз эркек киши. 
Кул ээлик антогонисттик коомдун негизги таптарынын бири. Кул 

буюм катары эсептелген. Кул ээси аны сатып алган, сатып жиберген, 
керек болсо өлтүрүп салган. Кыргыздарда кулдардын төмөнкүдөй түр-
лөрү болгон: 1. Боору такыр кул, күңдүн баласын, (кээде токолдун ба-
ласын да) ушундай кемсинтүү менен аташкан. 2. Жумшатылып келген 
кул. Кызды күйөөгө бергенде жумушун жасасын деп атайын кошулуп 
берилген. 3. Калыңга келген кул. 4. Олжо кул же жоодон түшкөн кул. 
5. Сатып алган кул же кулак кул (сатып алган кулдун кулагын кесип 
коюшкан). 6. Кирме кул, кожоюндун (феодалдын) жакыр тууганы, 
баш-оту менен баш ийген. 7. Бакма кул — тууган эмес, кирме кулдан 
айырмасы башка жакка кете алган. 8. Дене кул — түбөлүк кул (өмүр 
бою кожоюндан эч жакка кете албайт). 9. Тондуу кул же үйдө туума 
кул — кул, күңдүн үй жумушун жасаган балдарын аташкан. 10. Түпсүз 
кул же жетесиз кул — ата-теги жок кул. 

КУЛАЧ — 
(Узундугу жүз кулач. 2262) —кыргыздын эски узундук 

өлчөмү. Чоң адамдын эки колун эки жакка кергенчелик аралык. Адам-
дын кулачы өз боюнун узундугуна жараша болгондуктан кулачтын чени 
шарттуу, бирок негизинен орточо өлчөм эсептелгендиктен бир кулач 
болжол менен 1,50—1,70 см. дешке болот. 

КУМАРАИ // КҮМҮРӨЙ — 
(Бул да сиздей кумарай. 6018) — (ир. 

гом — житүү. раЬ — жол) — жок болгон, жолу каткан, жолу болбогон, 
соолгон, житкен. Эпосто жаңылган, түз жолдон адашкан (мисалы, туу-
ра динден) адамга карата аны бечара көрүү маанисинде айтылат. 
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КУМГАН — 
(Колдон чыгып кумганы. 1420) —жезден же чоюндан 

жасалган, негизинен колу-бет жууп, даарат алуу үчүн жасалган, тутка-
сы, чоргосу бар, кумура тибиндеги идиш. 

КУН — 
(«Өлгөнүнө кун бер» —деп, 
Кун алганы дагы бар. 16583—16584) — (ир. хун—денедеги 

кан) — 1. Өлгөн адам үчүн төлөнүүчү айып (эпосто негизинен мал, 
көбүнчө жылкы берилет). Өлгөн адамдын кунун анын эң жакын тууган-
дары эле эмес, бүт уруусу кууйт, ошондой эле киши өлтүргөндүгү үчүн 
күнөөлүүнүн жеке керт башы эле эмес, бүт туугандары, ал турмак 
уруусу жооп берүүсү милдет. 2<. Өтмө мааниде: бир нерсенин (буюм, 
мүлктөн тартып, малга чейин, сатылуучу эле эмес, жалпы мааниде) 
баасы, наркы. Эпосто мындай баа да негизинен мал менен өлчөнөт. 
Сөздүн эки мааниси тең тексттерде кеңири жолугат. 

КУНАН ЧАБЫМ Ж О Л - ^ 
(Эки аскердин ортосу 
Кунан чабым жол калды. 15125—15126) 

— үч жаштагы аттардын алыскы аралыкка чабылышына байланышты-
рылган кыргыздын эски аралык өлчөмү. Орто эсеп менен 8-10 км. ге 
туура келет. 

КУПА — 
(Алтын купа калканды. 7254) — (ир. гоббе). — 1. Мусулман-

дардын маркумдарга орноткон эстелигинин (күмбөзүнүн) төбөсү. 2. Со-
гуш куралдарынын (калкан, туулганын) чокусунун үстүндө, ат жаб-
дыктарына (көрчөгө, жүгөн, куюшкан) бастырылган жарым шар 
түрүндөгү түстүү металлдан жасалган кооздук жасалга. 

КУПТАН — 
(Куптанга жакын кезинде. 2240) — (ир. хофтан — ук-

тоо) — мусулмандар үчүн парз болгон беш убак намаздын эң акыркы-
сы. Караңгы кирип жылдыз толгондо окулат. 2. Ошол намазды окуй 
турган убакыттан келип чыккан (жылдыз толгондон тартып, түн орто-
суна чейин) күнү түндүн бир маалы. 

КУР — 
(Кунаным жүрөт кур болуп. 41) —минилбеген семиз жыл-

кы. Же көпкө чейин минилбей чың семирген жылкы (к. Кур ат). 
КУРА КӨРҮҮ — 

(Кура көрүп, бал ачты. 285) — асмандын жарык 
чачуучуларынын (ай, жылдыз, күн жана негизинен планеталардын) 
жайгашканына ылайыкташтырылып тартылган сырдуу чийимдин (го-
роскоптун) жардамы менен келечекте болуучу тарыхый окуяларды 
жана алардын жыйынтыгын, жеке адамдардын, ал турсун бүтүндөй 
элдин тагдырын алдын ала айтуу өнөрү. Кура салуу алгач байыркы 
Ассирия, Вавилон, Египетте пайда болгон да, андан байыркы Греция, 
Рим, Византияга, ошондой эле араб өлкөлөрүнө тараган. Кытай, Индия 
«лкөлөрүндө да өтө байыркы мезгилдерде өз алдынча өнүккөн. Алгач 
байыркы адамдар асман телолорунун жаратылышын, кубулуштарынын 
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себептерин билбегендиктен жана аларды жердеги табигый кубулуштар-
га, тарыхый окуяларга, элдин, жеке адамдардын тагдырына түздөн түз 
таасир этүүчү кудуреттүү күч (кудай) деп тааныган ишенимдеринен 
пайда болгон. Ушуга байланыштуу кура салуу коомдун саясий турму-
шунда да орчундуу роль ойноп келген. Көпчүлүк учурда падышалар 
мамлекеттик саясий маселелерди, аскер башчылары согуштук аракет-
терди курачылардын (астрологдордун) алдын ала айтууларын эсепке 
алуу менен чечишкен. Адам жаңы төрөлгөндө анын келечегин алдын 
ала билүү үчүн да кура салынган. Кура салуунун бул түрү кытайлар 
тарабынан Манас, Алмамбет төрөлөрдө да колдонулуп, алардын эр 
жеткендеги баатырлык иштери кытайга каршы багытталары алдын ала 
белгиленгени «Манастын» бир катар варианттарында учурайт. 

Дегинкисин айтканда, «Манас» эпосунда кура салуу негизинен 
кыргыздардын душмандары (мисалы, укмуштуу өнөр-билимге ээ кытай-
лар) тарабынан гана колдонулганы айтылат. Бирок, асман телолоруна 
карап келечекти айтуунун айрым элементтери кыргыздарда да болгону 
шексиз. Мисалы, ошол эле «Манастын» өзүндө баатырлар «жылдызы 
оң туулган күнү» сапарга аттанганы айтылат. 

КУРАН — 
(Аят куран окушуп. 4861) — (ар. ал-Куран) —үн чыга-

рып окуу, жатка айтуу. Сириянын кериана — ыйык текстти окуу, насыят 
деген сөзүнөн пайда болгон термин. — Ислам дини боюнча Мукамбет-
тин пайгамбарлык ачылыштарынын жыйнагы. — Мусулмандардын эң 
башкы ыйык китеби. Курандын тексттери кудай тарабынан асмандан 
Мукамбетке жиберилген — деп эсептелинет. 

Курандын тексти рифмалашкан кара сөз менен жазылып, ал 114 
сүрөөдөн (главадан) турат. Ар бир сүрөө аяттарга бөлүнгөн. Курандын 
бардык аяттары ар түрдүү эсеп боюнча 6204 төн 6236 га жетет же 
77934 сөздөн турат. Курандын алгачкы сөздөрүн Мукамбет пайгамбар 
жогор жактан (Алдадан) орозо айында алган. Мукамбеттин тирүү 
кезинде Курандын тексттери негизинен оозеки айтылган, анын айрым 
бөлүгүн же бүтүндөй жатка айткан адамдар (кари — куранды жатка 
айтуучулар) болгон. Мукамбет өлгөндөн кийин ошолордун жатка айт-
кандары кагазга түшүрүлүп, иретке келтирилип, алгач кол жазма тү-
рүндөгү китепке айланган. Курандын ар ким ар кимдин оозунан жа-
зылган тексттери бири бирине салыштырылып, канондук текстке ээ 
болушу үчүнчү халиф Осмондун тушунда ишке ашкан (656-ж. китеп 
болуп чыккан). Куран мусулмандардын диндик эрежелеринин жыйын-
дысы эсептелип, өз кучагына табынуу-сыйынуу, этикалык, юридикалык, 
чарбачылык мүнөздөгү жоболорду, насааттарды камтыйт. Куранда 
ааламдын жаралышы, табийгат кубулуштары, 28 пайгамбар жөнүндө 
уламыштар, тарыхый баяндар, адеп, ыйман, күнөө, сооп тууралуу 
насыяттар камтылган. Куран араб тилинде жазылган жана араб тилин-
де гана окулат, диний расмилер да ошол тилде жүргүзүлүү шарт. Ар 
түрдүү диндик жөрөлгөлөрдү, расми-каадаларды аткарууда «Куран-
дын» айрым аяттарын, сүрөөлөрүн же бүтүндөй текстти кырааты менен 
жатка окуу салт. ; 
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КУР АТ — 
(Кур аттар майга толду — деп. 6510) — минилбеген се-

миз ат (к. Кур). 
КУРУМ _ 

(Курумдай каның төгөрмүн. 377) — (кырг.) — көө, ыш 
болгон нерсе (мисалы, боз үйдүн ыш баскан кийизи) жуулган, өтө 
кир суу. Кээде өтө кара маниде да колдонула берет. 

КУТ — 
(Чоюндан куйган куту бар. 138) — 1. Кыргыздын шаман-

дык дин ишеними боюнча боз үйдүн түндүгүнөн түн ичинде коломтого 
түшкөн жана аны алган кишиге бакты-таалай, түбөлүк жыргалдык бе-
рүүчү кочкул кызыл түстүү эриген коргошундай көлкүлдөгөн зат. Аны 
күнөөсү жок, таза жүргөн киши гана алып, колуна тиер замат катып 
алууга тийиш. Эгерде нээти бузук адамдын колуна тийсе ал коргошун-
дун богуна (эриген коргошундун калдыгы) же башка бир керексиз 
нерсеге айланып калат имиш. 2. Мал-жанды, адамды кырсыктан сак-
тоочу — тилсым. Ал жети көгүш топчу тигилген, ичинде коргошундун 
кичинекей кесекчеси бар баштык же коргошундан, калайдан жасалып, 
көк же кызыл чүпүрөккө оролгон адамдын элеси, сөлөкөтү. Ал сөлөкөт-
тү суу менен жууп, киринди сууну ооруган мал-жанга чачышкан. 3. 
Эпос боюнча калмак-кытайлардын кудайынын (Будда дининин кудай-
ларынын) коюнга катып жүрүүгө ылайыкташкан кичинекей элеси, 
сүрөтү (идол). 4. Адамдын жаны, өмүргө кубат берип туруучу күч. 
Мындай ишеним менен шаман динин туткан Сибирдеги, Борбордук 
Азиядагы түрк элдеринде да акыркы мезгилдерге чейин сакталган 
(к. 1-китеп, «Кут»). 

КУТ Ж Ы Л Д Ы З —« 
(Кут жылдызды бет алып 
Куюлуп качып калды —деп. 11883—11884) — 

(ар. гутб) — Түндүк тарапта бир ордунан кыймылдабай турган жыл-
дыз, кыргызча Алтын казык жылдыз деп да аталат. 

КУТМАН — 
(«Анык кутман экен», — деп. 21021) — 1. Кутка ээ 

киши, акжолтой киши (кара. Кут). 2. Өзгөчө кадыр-барктуу, нускалуу 
акылман адам. 

КУУ — 
(Коросон оттук алганы. 
Кой боорундай куу кармап. 11182—11183)—оттуктун ту-

тандыргычы (эски чүпүрөк, кебезден, буладан эшилген жип, кургатыл-
ган жумшак чөп, куурай). 

КҮБӨ Д А Л И Л — 
(Күбө далил жыйдырды, 
Окуп кутпа дубасын 
Кызга нике кыйдырды. 16456—16458)—Араб-

дардын «шахид» деген сөзүнүн толук эквиваленти. Кандайдыр бир 
фактыны ырастап күбөгө өтүүчү адам. Сот процессинде күбө далилден 
(шахиддин) катышуусу мусулмандардын сот иштерин жүргүзүүдө салт-
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тык маанилүү бөлүгү болгон. Күбөнүн бул түрүн кыргыздар негизинен 
нике кыюуда гана салт катары такай колдонгон. 

КҮЙМӨ — 
(Көк баписке күймөлүү 
Арабаны сүйрөгөн. 1773—1774) — кооздолгон жабуу„ 

чапталган кап маанилеринде чүмбөттөлгөн эки дөңгөлөктүү арабанын 
сыртына карата айтылат. Ошондой эле согушка минүүчү аттын, аны 
ок, кылыч, найза ж. б. куралдардан сактоо үчүн кеп кылып каптаган 
калың териден, сооттон кооздоп жасалган жабуусу — каптагычы. Ошон 
үчүн эпосто Аккулага ж. б. баатырлардын аттарына карата 

«Тула бою күймөлүү, 
Туягынан бөлөгү 
Сары алтындан түймөлүү» — деген сыяктуу сүрөттөмөлөр айтылат. 
КҮЛДҮ — 

(Күлдү кытай журтуна 
Өтөр бекен датыбыз?! 552—553) — (ар. колл) — бүткүл, 

бардык, бүтүн. 
КҮНДӨ — 

(Бут-колдогу күндөнү. 2393) — (ир. конд) — күнөкөрдүн 
колу-бутуна салынуучу .кишен. 

К Ү Ң -
(«Калмактан келген бир күң» — деп. 16070)—эрки жок, 

укуксуз, кожоюндун жеке менчигине айланган аял (к. Кул). 
КҮПКӨ — 

(Күпкөгө баккан солтонум. 4051) — 1. Күн тийбес кы-
лып, жасалгаланып даярдалган атайын жай, серече. 2. Жаш төлдү 
(көбүнчө козу, улакты) убактылуу кармоо үчүн атайын жасалган жы-
луу жай (жер кепе, кээде чымдан ж. б. жасалып, чөп, саман төшөлүп, 
капталдары, үстү жылууланып курулат). Канаттуулар, айрыкча жаш 
балапан үчүн да өзүнчө ылайык күпкө даярдалат. 3. Өтмө мааниде: 
күпкөлөп багуу — ардактап, кастарлап, дайым кам керүп, бапестеп 
багуу, кароо. 

КҮРӨӨКӨ ТОН — > 
эпосто баатырлардын сырткы жоо кийими, ошондуктан көбүнчө соот 
менен катар айтылат. Сөздүн • этимологиясы толук ачыла элек. 
Проф. X. Карасаев: «Күрөөкө тон — (кырг. эс., байыркы түрк тилдерин-
де күрөкө — ургаачы аюу) — асыл кездемеден жасалган сый тон, 
кийим — дейт. Көрүнүп тургандай, күрөкө (ургаачы аюу) менен асыл 
кездемеден жасалган сый тондун байланышы ачылган эмес. Ошондук-
тан толуктоону, тактоону талап кылат. Байыркы түрк элдеринин негиз-
ги сырт кийимдери үй жана аң жаныбарларынын терисинен турган. 
Жакшы иштетилген терилер ар кандай кездемеден бышыктыгы, жоо 
куралына көбүрөөк туруштук берген бекемдиги (ал турсун, алгачкы 
учурларда калкан, туулга, чарайна ж. б. у. с. калканч куралдар, кийим-
дер териден жасалып, кийин гана темир менен алмашылган) жылуу-
лугу (жүнү алынбаганы) менен айырмаланган. Экинчиден, айрым 
жаныбарлардын терилери жалаң практикалык жактан эмес, ошол кез-
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леги элдердии көз карашыида магиялык касиетке ээлиги менен да 
(мис., тотемдик жаныбарлардын) өзгөчөлөнгөн. Айталы, грек мифоло-

тиясында Геракл, «Шах-намедеги» Рустам ар кандай эрдиктерин жол-
^борстун терисин кийип жүрүп аткарышат. Кошой кандагай шымды 
кийип (тунгус, манчжур, монгол тилдеринде багышты хандагай дешет, 
.ал эми багыш кыргыздын бир катар урууларынын тотемдик жаныбар-
,дын атынан келип чыккан аталышы), чон намыс талашып Жолойго 
күрөшкө түшүп, жеңет. 

Байыркы Сибирь, Борбордук Азиядагы көпчүлүк элдерде аюу ыйык 
эсептелген. Демек, жогоруда келтирилген мисалдарга салыштырганда 
.аюунун терисинен тигилген тон магиялык касиетке ээ болгон. Байыркы 
түрк тилинде күрк — түктүү тери, кийим, ичик. Мындай тонду жасоо 
үчүн үч жыл талап кылынган. Бул сөздүн күрөөкө менен тамырлаш 
экенин далилдөө анча деле кыйынчылык туудурбайт. Семантикалык 
.жактан төмөнкүдөй өзгөргөн, а дегенде күрөкө менен аюунун терисинен 
жасалган тон аталса, кийин ал маанисин кеңитип, жалпы эле тери тон-

.дор ошол ат менен аталган. 
Түрк тилдери менен тектеш тунгус-манчжур тилдериндеги гурэкэ 

.деген сөз салыштырып көрүү үчүн кызык факты боло алат. 
КҮРСҮ — 

(Он эки карыш казандай 
Оң колунда күрсүсү. 362—363) — (ир. гурэ) — 1. Согуш-

тук курал — бекем, катуу жыгач саптын башына бир нече урчуктуу, 
уютулган тоголок чоюнду аштап жасашат. Сабы анча узун эмес. Сабы-
;нын колго кармоочу баш жагына билекке илинүүчү бышык боо да та-
.тылат. 2. Доол (барабан) маанисинде да колдонүлат. 

КЫБАЛОО — 
(Жол кеңитти кыбалап. 5571) — 1. Сынып же чыгып 

(кеткен (мисалы, кол, бут ж. б.) сөөктүү оңдоо, ордуна келтирип түзө-
түү, эби м.енен кылдат таңуу. 2. Бир нерсени өзгөчө көңүл коюп, өтө 
.тыкаттык менен же чебер жасоо. 3. Аркасынан сап түшүп, калбай 
кубалоо. Эпосто ушул маани пайдаланылган. 

К Ы Б Ы Л А — 
(Кыбылага карашып. 4853) — (ар. гэбла) — т е к е маң-

.дайда турган) — М е к е тарап, мусулмандар бет алып намаз окуй турган 
окак. Кааба тарап, каабанын ичинде турган кара таш жак . Кыргыздарда 
.күн батыш тарап маанисинде да айтылат (кыргыз жергеси үчүн Меке 
тарап күн батыш жакта экендигине байланыштуу түшүнүк). 

к ы з КӨЧҮРҮҮ — 
(Сегиз миң катын аттанып 
Кыз көчүрүп жол-жолдон. 16719—16720) — күйөө-

гө чыккан кыздын көчүн төркүн тарабы салтанат менен узатып чыгышы. 
К Ы З Ы Л ТУУ — 

(Ак асаба кызыл туу, 
Айгайлаган ызы-чуу. 4880—4881) —эпосто кызыл 

туу (к. Туу) Манастын ата-бабасынан бери туткан кандык туусу ката-
ры жана кыргыздардын жалпы уруу биримдигинин (мамлекетинин) 
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туусу катары көк эскерилет. Кызыл түскө эпосто мындай маани бери-
лүү жалпы эле кыргыздардын мурунтадан бул түстү жаштыктын, өнүп-
өсүүнүн, күч-кубаттын толуп туруу курагынын символу катары түшүн-
гөн көз карашына байланышкан. 

К Ы З Ы Р Цкыдыр 
(Келди Кызыр кашына. 897) — (ар. хидр — жа-

шыл) — адамдарга жакшылык, ийгилик, бакты-таалай, байлык алып 
келүү, кыйынчылыкта жардам берүү касиетине ээ — ак санатай күч. 
Көптөгөн элдердин байыртадан бери келе жаткан ишениминин бири. 
Кийин ислам түшүнүктөрү менен жуурулушкал. Касиеттүү күчтүн ээси, 
алып жүрүүчүсү Кызыр деп эсептелет. Уламыш боюнча ал пайгамбар-
лардын бири, мүрөктүн суусун таап, андан ичкен үчүн кыямат кайымга 
чейин өлбөй калган, жер кыдырып, көңүлүнө жаккан нээти таза, ке-
лечектүү, көпкө пайдалуу максатты көздөгөн адамдарга жакшылык 
кылат, жардам берет. 

Кызыр түрдүү кейип-түргө өтүп кубулуу, көрүнбөй жүрүү касиет-
терине ээ. Бирок адамдарга негизинен адам түспөлүндө көрүнөт, жолу-
гат. Ал гана турмак ар бир адамдын жакшы билген, тааныган киши-
синин кебетесинде кезигиши мүмкүн. Ошон үчүн жети кишинин бир 
Кыдыр (жети кишинин бири Кыдыр болушу мүмкүн маанисинде) 
делген макал айтылат. Ким болбосун ар бир адамга анын өмүрүндө 
Кыдыр үч жолу учурайт делген ишеним бар. Кызырга жолукканын 
билген адам ага өз тилегин, каалоосун, өтүнүчүн айтуусу керек. Адатта 
өзүнө жолугуп, тилегин айткан адамдын суроосун Кызыр канааттан-
дырат. Кызыр кимге болбосун анын тааныш, билген адамы түрүндө 
жолуга берерин эсте тута, адамдар кол алышып учурашканда баш бар-
макты кармап көрүшүү салты бар. Анткени, Кызырдын башкаларда 
учурабаган жалгыз белгиси — башбармагынын сөөгү жок. Ушуга ка-
рап аны таанып, өз мүдөөсүн айтып калууга болот. 

Кызыр адамдарга дайым эле кокустан эмес, атайын өзү издеп ба-
рып жолугуусу да мүмкүн. Мисалы, анын Манасты издеши («Кызыр 
Илияс деген бар, сизди кырк күндөн бери издеди, кырк чилтен деген 
биз — деди»). 

Эпос боюнча Кызыр канчалык кудуреттүү күч болгону менен анын 
колунан баары эле келе бербейт. Мындай учурларда ал өзү каалаган 
адамына жардам бериш үчүн башка күчтөргө — ыйыктарга кайрылга-
ны эскерилет. Мисалы: Манасты Бакка көрсөтүү (Бак сокур болуп, өзү 
каалабаса көрбөй коет экен. Ал кокустан карап көргөн киши баК кон-
гон, бактылуу адам болот. Кызыр атайын ээрчитип барып Бакка Ма-
насты көрсөтөт). 

КЫЗЫ ТАЛАК — 
(Кытайдын кызы талагы. 1550)—ар. талзг — 

ажырашуу) —никени бузуу. Кызын күйөөсү талак кылышы мусулман 
ата-энелер үчүн маскара иш болгон. Ошондуктан «кызы талак!» (кызы 
ажырашкан, кызынын никеси бузулган) —деп айтуу кордоп тилдөө 
болуп саналган (к. Талак). 
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КЫЙГАК — 
(Кыйгактуу найза боолоймун. 3588) — (кырг.) — найза-

нын болот учу, найзанын учундагы металл бөлүгү. 
КЫЙЫК — 

(Кырааныңды карасаң 
Кыйык атып кеткенн. 11749—11750) — 1. Бута. 2. Жам-

бы атыш оюнундагы бута кылган жамбыны жыгач башына бекиткен 
жиби (өзгөчө бышык жип, ичке өрүлгөн кыл, кээде ичке зым). 

К Ы Л КЫЯЛ — 
(Кыл кыял кылып чийдирген. 14654)—оюу-чийүү-

дөгү өзүнчө түрдүн аты. 
КЫЛ ТАКЫЯ — 

(Кыл такыя, кызыл чок.) 
(ир. хил — мыкты, чыгаан, сонун, ар. тэгийе — топу) — мансапты бел-
гилөө үчүн кылдаттап жасалган кооз топу. 

К Ы Л Ы М — 
(Кылымга салмак убара. 1071) — (ар. иклим, көптүк 

түрү акалим) — 1. грекче географиялык курчоо, зона, аймак, чөлкөм, 
климат деген сөзүнөн арабдарга, андан Орто Азия элдерине таралган. 
Тажикче: Иклим жети географиялык (климаттык) курчоонун бири. 
Орто Азия элдеринде бул традициялык жети зона (жети өлкө) деп 
орто кылымда төмөнкүлөрдү эсептеген: Чин, Иран, Туран, Хинди, 
Мисир, Шам, Занги. 2. Доор, кылым (жүз жыл) . 3. Аалам, бүт дүйнө, 
жер жүзү. 4. Баары, бүт. Кээде эң көп, бүткүл маанисинде да айтыла 
берет. Эпосто айрыкча 3-4-маанилери кеңири жолугат. 

К Ы Л Ы Ч КУЙРУК — 
(Кылыч куйрук деген бар. 10155)—Жомок-

тук укмуштуу, азуулуу жырткыч жаныбар. Турмушта мындай жаныбар 
кезикпейт. Манасчы эпоско эл арасында айтылып жүргөн жомок-ула-
мыштардан алып киргизген. 

Уйгурлардын байыркы түшүнүгүндө башы арстандыкына окшош, 
эки капталында да көзү бар, куйругу кылыч, туяктуу жандык жаш бал-
дарды колдоочу дух катары эсептелип, анын сүрөт-турпаты баланын 
төшөгүнүн, бешигинин башына коюлган (ошондой айбандын археоло-
гиялык казууда табылган турпаты Үрүмчү шаарындагы улуттук музей-
де сакталуу турат) . «Манас» эпосундагы эскерилген кылыч куйрук 
жөнүндөгү түшүнүктүн теги уйгурлардын байыркы жаш баланы кор-
гоочу дух жөнүндөгү түшүнүктөрү менен тектеш же байланыштуу бо-
луусу ;мүмкүн., 

К Ы Р К Ч И Л Т Е Н — 
(Кырк чилтен кайып эр урсун. 4657) — (кырг. 

кырк, ир. чилл — кырк, тен — дене) — кырк адам, кырк колдоочу маа-
нисинде — мифологиялык түшүнүктө адамдардын көзүнө көрүнбөгөн, 
сүйгөн кишилерин колдоп, жакшылык кылуучу касиеттүү дух. Кыргыз-
дарда булар «кырк колдоочу», «кырк касиеттүү, сыйкырдуу олуя» деген 
түшүнүк менен ажырагыс байланышкан. Кырк чилтен — Орто Азия 
элдеринде илгертен келе жаткан ишеним". Мунун бир учугу иран мифо-
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логиясынан табылат жана ал жалаң эле кырк эмес, жети, үч ж. б. сан-
дар да касиеттүүлүк маңызга ээ делет. 

Чилтендердин түпкү теги кыргыздардын тотемдик түшунүктөрү 
(бөрү, жолборс, илбирс менен байланышып турса да бул чилтендердин 
Манаска сүр катары бири арстан, бири жолборс, карышкыр, ажыдаар, 
алпкаракуш ж. б. болуп согуш учурунда жандап, колдоп жүрүүсүнөн 
даана байкалат), кийин булар мусулман мифологиясынын сыйкырдуу 
колдоочуларынын катарына кирип кеткен. Эпосто кырк чилтен Манас 
баатырды кыйынчылыкта колдоочу башка касиеттүү күчтөрдүн ката-
рында берилет. 

КЫСАП — 
(Карап өзүң санап ал 
Канча болду кысабы. 2850—2851) — (ар. хисоб) —эсеп, 

сан. 
КЫЯК — 

(Чарайна соот кыягы. 3644) — (монг. — куяк) — 1. Со-
гуштук жоо кийимдеринин бир түрү — калың, катуу териден, булгаары-
дан жасалган төшкө тартылуучу калканч. 2. Өтмө мааниде: таяныч, 
жөлөк, ишенимдүү жардамчы. кыям — 

(Мындан кыям түштүктө. 2607) — (ар. гийам—тик ту-
РУУ) — түштүк тарап. 

КЫЯМАТ же КЫЯМАТ КАИЫМ — 
(«Кыямат күнү катуу» — деп. 

5787) — (ар. гийамат — тике туруу, тирилүү)—1. Диний түшүнүктө 
бүлүнүүчүлүктү, жер астын-үстүн болуп, тиричиликтин, жашоонун бү-
түүсүн, акыр замандын (к. Акыр заман) келишин билдирет. Ислам-
да кыямат күнү өлгөндөр тирилип (тике туруп) сурак берет, күнөөлүү-
лөр тозокко түшүп, мусулмандардын такыбалары бейишке чыгат. 
Кыямат кайым арабча какайып тик туруу деген сөз. Суракка баруу 
үчүн өлгөн адамдардын тирилиши, сурак күнү катары түшүнүлөт. 2. Ти-
ги дүйнө. 3. Өтмө мааниде: оорчулук, өтө кыйын күн, алаамат-
^үлгүн. 

КЫЯР — 
(«Кылымдан ашкан кыяр — деп, 
Ааламдан ашкан аяр — деп». 1472—1473) — (ар. эйар) — 

амалдуу, айлакер, сыйкырчы. 
ЛААИЛАЛЛА ИЛЛАЛЛА — 

(Лааилалла иллалла 
Мухаммад расулалла. 8227—8228) — 

(ар. Ла илаха иллалаху — Алдадан башка кудай жок) — ислам дини-
мин эң башкы жана эң маанилүү жобосунун формуласы. Толук аталы-
шы: Ла илаха илла лаху ва Мухаммадун расулу Алаху — Алдадан 
•башка эч бир кудай жок, ал эми Мукамбет Алданын (жердеги) элчиси. 
Келме мусулманчылыктын эң негизги белгилеринин бири. Келме айт-
паган, аны билбеген, анын маңызын түзгөн жобого ишенбеген адам 
мусулманмын дешке мүмкүн эмес. 
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ЛААЛ — 
(Асты таштан—лаалдан . 1578) — (ир. лэл) —рубин таш, 

асыл таштардын бир түрү. 
ЛААНАТ — (ЛААТ МАНАТ, ЛААТ ЛАНАТ, ЛААТ МАТ катары 

да айтыла берет) — (Лаат манатка сыйынып. 238) — (ар. аль-Лат, Ма-
нат )—байыркы арабдардын ислам динин кабыл алганга (XII к.) 
чейинки буттан жасалган сыйынуучу аял кудайлары. Өзбектин «Көр 
уулу» дастанынын циклине кирген «Малике-аер» поэмасында эпикалык 
душман Макатил-дөө ар убакта Лаат-Манатка сыйынып жүрөт. 
«Манаста» башка душмандар менен катар Макел-дөө «Лаат-Манат 
колдо» деп сыйынат. Мүмкүн «Малика-аер» дастанынын таасири менен 
С. Орозбаков киргизиши ыктымал. Анткени, эпостун башка вариантта-
рында бул термин учурабайт. 

Эпос боюнча бул сөз 1. азгыргыч тескери күчтөрдүн бири катары 
түшүнүлөт. Маңызы боюнча шайтан, терс, туура жолдон азгыруучу жин 
түшүнүктөрүнө жакын. 2. Кээде калмак-кытайлардын сыйынуучу 
кудайы же ошол кудайдын аталышы катары да айтыла берет. 

ЛААНАТ-МАНАТ — 
(Лаанат-манат колдо — деп. 360) — (к. Лаа-

нат). 
ЛААТМАТ— 

(Лаатмат — деп кыйкырып. 14984) — (к. Лаанат) . 
ЛАВ КАЛАМ // ЛАВИХ КАЛАМ — 

(Жараттың арыш ааламды, 
Көрсү лавих каламды. 10967—10968) — (ар. лавх, 

лаух)—кудайдын асмандагы жазуу тактайы (небесный скрижал); 
гэлэм—1. Камыш калам (жазуу куралы). 2. Адамдын тагдырын ал-
дын ала кудай жазып койгон жазуу. Ислам дини боюнча Алда таала 
адам туула электен алда качан мурун анын келечек тагдырын алдын 
ала белгилеп жазып коет. Ошол жазуу жазылган асмандагы тактайдын 
аталышы-лавх гэлэм. Ал кудайдын асмандагы тактысынын (к. ариш 
коршу // арыш көрсү) жанынан орун алган. Ошондуктан С. Орозбаков-
дун вариантында аны менен бирге айтылат. 

ЛАЗАТ— 
Оозуң ачсаң түшүрөм 
Дүнүйө жемиш тептегиз 
Лазаттуу буларды. (10898—10900) — (ир. лэззэт) — 

1. Жыргоо, мээнүү, көшүлүү. 2. Даамдуу, таттуу, жанга жагымдуу. 
ЛАИЛЛАЛХА ИЛЛАЛЛА — 

(Лайиллалха Иллалла 
Келме айттырды көп жанга. 5871—5872) — (к. 

Лааилалла иллалла). 
ЛАЙЛАМА — 

(Лайлама колдо — деп. 2888) — (монг. далай) — 
1. Океан, деңиз. 2. өтм. Дүйнелүк, ааламдык, эң улуу, тиб. (ла-ма — 
жогорку) —улуу лама (буддизмдин бир тарамы лама дининдегилердин 
эң башкы кечили — башкаруучусу). (Ламаизм ишениминде адалий 
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лама түбөлүк жашап турган жердеги кудай. Ламаизмдин пайда болушу 
тибет кечили Дзонхандын (1357—1419-ж.) аты менен тыкыс байланыш-
туу. Ал салттуу классикалык буддизмдин жоболорун көчмөндөрдүн' 
феодализмдик шарттарына ылайыктап иштеп чыккан. Ламаизмдшг 
окуусу боюнча адамдын жердеги жашоосу мурдагы жашап өткөн өмү-
рүнө буддизмдин ишеними боюнча адам жаны өлбөй, улам кубулуп,. 
жаңы форма, түргө өтүп, кайталанып жашай берет) ырааттуу байла-
ныштуу (к. 1-китеп, «лайлама»). 

ЛАЙЛА МАЛУМ Ц ЛАИЛАМА ЛАХУ // ЛАЙЛА МАЛУУ — 
(«Лайла малум» — деп 
Көңгөй өлүп калганы. 1356—1357) — 

(монг. тиб. «Далай лама (к. Лайлама) хум!» — «О далай лама!») — 
ламаисттердин тибетче айткан диндик формуласы. Кудайга жалынган-
да, сыйынганда такай колдонулган. 

ЛАИЛАМА ЛАХУ 
(Лайлама лаху деп ыйлап. 7496) — (к. Лайла? 

малум). 
ЛАЙЛА МАЛУУ— 

(«Лайла малуу!» — деп 
Калдаң балбан өлгөнү. 3334—3335) — к. Лай-

ла малум). 
ЛӨК — 

(Балбан баатыр лөгү бар. 3480) — (ир. лук) — 1. Бир өр-
көчтүү төөнүн эркеги. 2. Өтмө мааниде: өтө күчтүү, бакыбат, балбав 
адам. 3. Бийик даражалуу кадырман адам. 

МААРАКЕ — 
(Оң көзүнөн атайын 

Мааракеге батайын. 14682—14683) — (ар. магра-
ке) — 1. Салтанаттуу жыйын, даңазалуу майрам, той-аш. 2. Өтмө маа-
ниде: Көңүл ачуу, ыракаттануу. 

МАБИЯ — 
(Мабия сындуу кары бар. 5238) — (ар. Муавия) — 

Омейяд бийлигиндеги биринчи халиф, Дамаскиде 661—680-жылдары 
бийлик кылган. 

МАГШАР // МАШАР // МАШЫР // МАХШАР — 
(Магшардын күнү бар деди. 5784) — (ар. мэЬшэр — май-

дан, аянт) — исламдын окуусу боюнча тигил дүйнөдө чоң суракка бара 
турган күн. Кыямат кайым болуп, Исрафил периште сурнайын тарткан-
да арбактардын баары көрдөн туруп, Алданын сурагына жооп берүү 
үчүн чогулган майдан. 

МАКУЛУКАТ — 
(Макулукаттын баарысын 
Көтөрүп тур кара жёр. 6003—6004) — (ар. мэх-

луг) — жан-жаныбар, айбанат. 2. Өтмө мааниде: айбан мүнөздүү кем 
акыл адам. 

МАЛГУН— 
(Кызыталак малгундун. 8863) — (ар. мэл ун) — 1. Ку-
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дайдын каргышына калып куулган шайтан. 2. Өтмө мааниде: каргыш 
тийген бетпак. 3. Жапайы, орой, мал (айбан) мүнөздүү адам. 4. Эпосто 
дөө маанисиңде көбүрөөк колдонулат. 5. «Манае» эпосундагы жалгыз 
көздүү дөөнүн энчилүү |эты. 

МАЛИКУН МАУТ — 
(Маликун маут жеткени 
Байдын жанын бул жерде 
Тартып алып кеткени. 5175—5177) — (ар. же-

келик түрдө «малик» — периште, «маут» — ажал, өлүм) — ажал пе-
риштеси. 

М А М Ы Р — 
(Ушу күндө да турат 
Бай деген мамыр шаарыңыз. 5193—5194) — (ар. мэ-

мур) — жай турмуш, береке жайнап турган мезгил, коогасыз тур-
муш. 

МАМЫРЛУУ — 
(Мамырлуу мисир калаасы. 911) — (ар. мэмур, 

кырг.—луу) — ж а й турмуштуу, береке-бейпилдүү. 
МАНТ — 

(Дубанын канча эми бар, 
Ысык чилде жай күнү 
Мант кылып аны байлаган. 10764) — (ир. банд — жип) —• 

дарымдан кийин жаратка, шишикке байлануучу дубаланган жип. 
МАҢАЗЫН — 

(Маңазын доңуз какайга. 15621)—текст боюнча 
мааниси ургаачы чочко (мегежин — крс. 521) дегенди түшүндүрөт. Ма-
насчыдан жазган учурда тыбыш жагынан ката кеткен деп болжоого 
болот. 

МАША — 
(Машаны ирмеп салышты. 7507) — (ир. маше) — мыл-

тыкты от алдыруучу тетик — урма бөлүгү, мылтыктын тепкиси. 
МАШКҮР — 

(Барчага машкүр кеп болгон. 5061) — (ар. машЬур) — 
белгилүү, маалым, аты чыккан, даңкы баш жарган. 

М Е Д И Р Е С Е — 
(Медиресе мечитти 
Бекем кылып салдырды. 4939—4940) — (ар. мэдрэ-

сэ) — башталгыч окуу жайынан кийинки экинчи баскычтагы жогорку 
окуу жайы. Медресе мусулман өлкөлөрүндө X кылымда пайда боло 
баштаган. Негизинен мусулмандардын укуктары — фикх окутулган. 
Араб тили, адабияты, медицина, арифметика кошумча сабак катары 
окутулган. 

М Е Ч И Т — 
(Медиресе мечитти 
Бекем кылып салдырды. 4939—4940) — (ар. мэсджед — 

жерге тизелеп жүгүнүүчү жай) — мусулмандар чогулуп, намаз окуй 
турган жай. Кийинчерээк мечит намаз окуй турган жай гана эмес, ар 
753. 

www.bizdin.kg



түрдүү функцияларды аткаруучу имаратка айланып, мусулмандардын 
турмушунда орчундуу мааниге ээ болгон. 

МЕШ — 
(Меш кылып койгон суу куюп. 113010) —туюк союлган 

серкенин терисинен жасалган чоң чанач. Кээде чоң чанач же жалпы эле 
чанач маанисинде да атала берет. 

МИЛТЕ — 
(Милтесин кызыл чок кылып. 1722) — (ир. фэтиле —от 

бергич, м а ш а ) — э с к и мылтыктын деталдарынын бири—дарыга от 
берүү үчүн ылайыкташтырылган кебезден, буладан ж. б. эшилген жип. 

МИНҮТ — 
(Кергөнүм айттым минүттө. 9419) — (лат. минутус — 

майда, кичинекей; орус. минута) — убакыт бирдиги. 1 минута 60 сек-га, 
сааттын 60 тан бир бөлүгүнө, сутканын 1400 дөн бир бөлүгүнө барабар. 

МИСКИН — 
(Айландырып башына 
Талатты карып мискинге. 13896—13897) — (ар. мэс-

кин) байкуш, бечара, тентиген, жайсыз адам. 
МИСТЕ — 

(Эгер амыр кылса асман-жер 
Бир мистеге толбогон 
Кудреттин күчү бар. 8111—8112) — (ир. писте) — түш-

түк тарапта өсүүчү данектүү өсүмдүк жана анын жемиши. 
МӨНДҮ — 

(Мөндүсүн айтып өкүрдү. 523) — (монг. мөнд — ден соо-
лук, жакшылык, бакыбаттуулук) — саламатсызбы, саламатчылыкпы? 
жакшысызбы? (калмак, монголдордун саламдашуусу). Саламдашуунун 
толук формасы — мөндү лама пайна. Мөндү — ден соолук, жакшылык; 
лама — жогорку (кудай маанисинде); байна — болуу, бар болуу ден 
соолугуң эң жогорубу? (Лама колдоп турабы), саламатсызбы деген-
ди туюнтат. 

М У К И Л — 1 

(Балага мукил бериште. 5494) — 
МУБАКИЛ Ц МУКИЛ — 

(Мубакил келген бериште. 5753) — (ар. мовэккэл) — 
колдоочу, коргоочу. 

(Мубакүлдүү сыр найза. 3887) — (ар. мовэккэл, 
кырг.-луу)—колдоочуга ээ (колдоочулуу), коргоочуга ээ (коргоо-
чулуу), б. а. периште колдогон, жандаган, сүрдүү, кереметтүү найза. 

МУРДАР // М Ы Р Д А Р — 
(Мурдар каапыр кытайга. 5761) — (ар. мордар—тарп , 

өлүмтүк) — арам, булганыч, ыпылас. 
МУРТАТ Ц МҮРТАТ — 

(Муртат өлүп курудуң. 5762) — (ар. мордат — арам 
өлүк, тарп) — арам өлүү, тарп бол^у. 

МУСТАПА— 
(Аны көрүп Мустапа. 5206) — (ар. Мустафа — тан-
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далган, Алда тарабынан тандалган, жогору бааланган) —Мукамбет 
пайгамбардын ысмына кошо айтылган же ордуна колдонулган жүздө-
гөн аттары, эпитеттери болгон. Булардын ичинен Мустафа («тандал-
ган») эң эле кеңири тараганы. Бул эпитет — ысымды ага такай колдо-
нуу менен мусулман дининдегилер Алда аны башка пайгамбарлардан 
жогору коерун баса белгилешкен. Муну алар анын адресине туруктуу 
багышталган төмөнкү формула менен да бекемдешкен: «ва Мухаммад 
саффат Аллах мин халкихи ва Мустафаху» (Алда жараткандардын эң 
жакшысы) жана анын (Алданын тандаганы — Мукамбет). 

МУСУЛМАН // БУСУЛМАН // БУСУРМАН — 
(Мусулман болгон элибиз. 27) — (ар. мус-

лим — исламды туткан) — ислам динин туткандар. Мусулманчылыктын 
негизги жол-жоболору Куранда (к. Куран) чагылдырылган. Мусулман-
дардын милдеттери эки негизги топтон турат: сүннөт, Парс Алданын 
өзү айткан буйруктары. Парсты аткаруу ар бир өзүн мусулманмын деп 
эсептеген адам үчүн милдет. Андан башка да Мукамбет пайгамбар 
менен кылган жол-жоболор — сүннөттөр (сунна) бар. Аларды аткаруу 
сөзсүз милдеттүү, мусулманчылык үчүн алар да зарыл керек. Алданын 
бирдигин, Курандын касиеттүү чындык экендигин, Мукамбет Алданын 
өкүлү, элчиси экендигин чын ыкласы менен ишенип тааныган ар бир 
адам өзүн мусулманмын деп эсептөөгө акысы бар. Ошон үчүн мусул-
манчылыктын негизги жоболорунун бири келме эсептелет (к. Келме). 
Келме араб тилинде гана айтылуу зарыл. 

Адатта, мусулман — каапыр бири бирине карама-каршы маанидеги 
түшүнүктөр. 

МУХИТ — 
(Себер мухит көлүндө. 15204) — (ар. мухит) — 1. Кур-

чап турган жаратылыш. 2. Океан, чоң деңиз. Өтө терең маанисинде 
да айтылат. 

МЫСКАЛ — 
(Бир мыскал этин тиштеген. 2372) — (ар. мэсгал) — 

салмагы 5 граммга жакын оордук өлчөмү. 
НААДАН— 

(Наадандык кылган каапыр деп.) — 1. Билимсиз, оку-
баган, билими жок; караңгы. 2. Өтмө мааниде: адепсиз, осол, акыл-
сыз. 

НАБИИ — 
(Набийлердин кашында. 5205) — (ар. наби, көптүк түр-

дө набийа; набийун) —пайгамбарлар. 
НАБЫТ — 

(Атышып набыт болбоңор. 7389) — (ир. набуд) — 
1. Өлүм, өлүү. 2. Талкалануу, кыйроо. 

НАИЗА — 
(Мубакүлдүү сыр найза. 3887) — көчмөндөрдүн жоо ку-

ралынын бир түрү. Найза жалпы эле саюуга же ыргытып урууга арнал-
ган курал. Эпосто негизинен атчан урушта саюу үчүн пайдаланганы 
айтылат. Качып бараткан душманын артынан кууп бараткан адам кээде 
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«найзаны уруп калганы» — деп сүрөттөлет. Бирок бул жерде да сөз ыр-
гытып уруу жөнүндө эмес, уруп саюу, катуу саюу жөнүндө. Балким ай-
рым учурда найзаны ыргытуу да болор, бирок андай саюу чоңбаатырлар 
үчүн анча натыйжа бере албайт. Анткени, белгилүү баатырлар соот-чоп-
кут, чарайна ж. б. жоо кийимин кийген болушат (к. 1-китеп, «Найза»). 

НАКЕР — 
(Накери бутта чойкоюп. 6858) — 1. Тумшугу шуштугуй 

келип, өйдө кайкалаган, оюу-чийүү менен кооздолгон азем өтүк. 
2. Ошол эле өтүктүн баатырларга ылайыкталып иштелген ок өтпөс 
үлгүсү. 

Н А К Ы Ш — (Көөхардан накыш коюлган. 1583) — (ир. нэгш) — 
сайма, чийме, кооздук. 

НАМАЗ — 
(Биз да намаз окудук. 2541) — (ир.) —Кудайга жалы-

нуу, ыбадат кылуу, кулчулук кылуу. Муну аткаруу мусулманчылыктын 
негизги милдети. Беш убак намазды (намаз — багымдат, намаз бешим, 
намаз шам, намаз дигер, намаз куптан) кандай шартта болсо да үзгүл-
түккө учуратпай окуу катуу талап кылынат. 

НАМНАХАРМАН — 
(Эр Үрүстөм ага — деп, 
Намнахарман баба — деп. ) — с е з кыясы 

Шах-наме дастанындагы Сане-Нарыман аттуу адам жөнүндө болуп 
жатат. Адатта бул адам аты кыргыздар арасында Самнамарман түрүн-
дө айтылат. Манасчы так айтпай же катчы ал айтканда жаңылыш 
угуп Намнахарман түрүндө жазып койгон өңдөнөт. 

Саме-нарыман «Шах-Намеде» Наримандын уулу Сам катары чеч-
меленет. Сам Үрүстөмдүн чоң атасы. Түрк, жалпы эле мусулман элде-
ринде «Шах-Наме» аркылуу бул ысым белгилүү баатыр катары тү-
шүнүлөт. 

НАПА — 
(Напасына салганы. 7773) — (к. Апа). 

НАПАКА — 
(Напагама бергениң 

Күйө шаар эл деди. 13937—13938) — (ар. нэпэка) — 
1. Шариат боюнча күйөөсү ажырашкан аялына жүз күнгө чейин оокат-
ганып турушу үчүн берип турууга милдеттүү каржы. 2. Алимент. 

НАПСИ— 
(Шол напсини өлтүрүп. 2024) — (ар. нафэс) — алк, кул-

кун, суктук. 
НАСИЯТ — 

(Көп насият айтыптыр. 702) — (ар. насихат) — акыл„ 
кеңеш, сөз, үгүт. 

НАШТАР — 
(Наштар менен мылгытып 
Тилип аткан сандан көп. 15264—15265) — (ир. нэш-

тар) — канчынын бычагы, кан алууда, жара чегүүдө пайдалануучу 
учтуу, ичкесинен келген табыптык атайын бычак. 
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НИКЕ К Ы Ю У / / Н И К Е БАИЛОО — 
(Кызды келип Кошойго 
Кыркы нике байлады. 1712—1713) — 
(Окуп купта дубасын 
Кызга нике кыйдырып. 16455—16456) — (ар. нэ-

каН) — мусулман дннине ылайык жаңы үйлөнгөндө жүргүзүлүүчү каа-
да, ырым-жырым. Факты жүзүнде жубайлык мамилелештикке етүү, 
үйлөнүү салтанатынын акыркы этабы. 

Нике кыйганда молдо тарабынан купта сүрөөсү окулуп, чыныдагы 
таза сууга дем салынып: «Баланча баласы баланчаны (баланча кызы 
баланчаны) никеңе кабыл туттуңбу?» деген суроо менен жубайлардын 
ар бирине сунулат. Алар макулдугун билдирип чыныдагы суудан уур-
ташат. Никеге эки эркек киши же төрт аял (мусулман дини боюнча эки 
аял бир эркекке тете) күбө-далил (шахид) өтөт. 

НӨКӨР — 
(Отуз нөкөр кашында. 6460) — (монг. некүр) — 1. Хан-

дын, төрөнүн кызматчысы. 2. Ханышалардын, төрө айымдардын кош-
топ жүрүүчү кыз-келиндери (свита). 3. Эпосто эпикалык баатырлардын, 
кандардын үзөнгүлөш жолдоштору (соратниктери), жан жигиттери. 

НЫЛ — 
(Көздүн жашы ныл болгон. 5070) — (монг. нил) — 1. Кара 

көк. 2. Капалуу, кайгылуу. 3. Калың, терең, коюу. 
ОБОЗ — 

(Обоздору эң кызык. 4838) — (ир. обозо) — даңаза, даңк, 
имиш-имиш. 

ОИРОТ — 
(Ойротко жалгыз бул бербей. 8505) — илимий эмгектер-

де бул терминдин этимологиясы жана мааниси жөнүндө бирдиктүү так 
пикир жок. Бир катар окумуштуулардын (А. Ремюз, И. Я. Шмидт, 
В. В. Бартольд, В. Рязановский, Н. Бичурин, К. Костенков ж. б.) пики-
ри боюнча монгол тилинин «ойра» («жакын», «союздаш») деген сөзүнөн 
жана көптүктү уюштуруучу «-т» мүчөсүнөн түзүлүп «союздаштар» деген 
мааниге ээ. Чынгызхан түзгөн империя ыдырай баштаганда Монголия-
нын батыш бөлүгүндө Дөрбөн Ойрот (төрт Ойрот аталган монголдор-
дун төрт уруусу: чороз, кошоут, торгоут, хоит) өз ара биригишип, 
Ойрот мамлекетин түзүп, термин ушул маанисинде башка коңшу элдер-
ге да тараган. 

Экинчи бир окумуштуулар (Д. Банзаров, В. Успенский, Э. Брет-
шнейдер, Г. Грум-Гржимайло ж. б.) «ойрот» деген термин Чынгызхан-
дьтн мезгилинен бери белгилүү болгонун көрсөтүшөт жана алардын 
айрымдарынын пикири боюнча бул термин Рашид-ад-Диндин эмгегин-
деги («иргенге», «токой эли») туура келет. Чынгызхандын улуу уулу 
Жуучу багындырган иргендердин (токой элинин) катарында кыргыздар 
да болгон. Демек, бул көз караштан алып караганда кыргыздар ал тер-
мин менен ошол мезгилдерде эле тааныш. 

Азыркы мезгилде «ойрот» термини кыргыз тилинде төмөнкүдөй 
маанилерге ээ. 1. Ойрот мамлекети. X I I I — X I V кылымдарда ойроттор 
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Чынгызхандын империясынын курамында болгон. XV кылымдын ба-
шынан тартып алар жалпы монголдордун ханынын бийлигинен чыгып, 
Монголиянын батышына жайгашышкан. Ушундан улам тарыхта Жун-
гар (монг. Зун «сол», «гар — «кол», «каруу», «жак», «каптал») деген 
ат менен да белгилүү. XV кылымдын орто ченинё чейин, айрыкча Тогон, 
анын уулу Эсен-Тайжинин өлүшү менен феодалдык бытырандылык 
башталып, майда хандыктарга бөлүнүп кетишет. XVI кылымдын аягы 
XVII кылымдын башынан тартып дөрбөн-ойроттордун өз ара баш 
кошуусу менен Жунгар хандыгы кайрадан бийиктикке көтөрүлө баш-
таган. Анын бекемделе башташына адегенде хошоут уруусунун башчы-
сы Байбагыш андан кийин чорос уруусунун башчысы Хара-Хула роль 
ойношкон. Дегинкисин айтканда, ойрот хандыгынын негизделишине 
жана бекехмделишине чорос уруусунун ролу чон, алардын ичинен жо-
горуда эскертилген Тогон, Эсен, Хара-Хула жана Батур-хунтайжи, 
анын мураскорлору Галдан-Бошокту, Цеван-Равден ж. б. хандар чык-
кан (к. 1-китеп, «Ойрот»), 

о к -
(Ок жуткуруп окшутуп. 15255) —калмактар кымыз менен 

айрандан тартылган арактын күчтүүлүгүн (күлүн) ок деп аташат. Кыр-
гыздарда да XIX кылымдын 2-жарымына чейин, айрымдары кийин-
черээк деле ушундай жол менен арак тартышкан экен. Кытай жазма 
тарыхында XVIII кылымда жашаган кыргыздардын турмушу жөнүндө 
төмөнкүдөй маалымат айтылган: «кыргыздар кийиз үйлөрдө турушат, 
мал багышат, эт менен тамактанышат, ойроттор (калмактар) сыяктуу 
эле уйдун жана бээнин сүтүнөн вино (арак) жасашат» (Бичурин Н. Я. 
Описание Джунгарии и Восточного Туркестана, ч. I, СПб., 1829, 147 б.). 

ОЛЖО — 
(«Олжо, муну алгын», — деп. 21019) — (кырг. монг. ол-

за) — 1. Табылга. 2. Жоодон алынган мал-мүлк. 3. Анчылыкта атып 
алынган же колго түшүрүлгөн аң жаныбарлары. 4. Колго түшкөн душ-
ман тараптын эли же адамдары. 

О Л Ж О КАТЫН —' 
(Олжо катын мен эмес. 15860) —согушта башка 

мал-мүлк менен катар олжого түшүрүп алган аял. Калың берип, куда-
лашып алынган закондуу аялдан анын укугу төмөн турган. Ошондук-
тан Карабөрк Манаска жоодон колго түшкөн олжо катын болуп 
барыштан өтө намыстанып, андан өлүмдү артык көрүп, катуу каршы-
лык кылат. Манастан жеңилген Сайкал ага бул дүйнөдө баш кошуудан 
тигил дүйнөлүк жары болууну артык көрөт. (Орто кылымдагы түрк-
монгол элдеринде олжо катын өлтүрүлүп, эри менен бирге коюлганын 
эске алганыбызда, Сайкалдын Каныкейдин үстүнө күңдөш болуп ба-
ралбаймын деши, анын олжо катын болуштан өлүмдү артык 
көргөнүн эпосто жымсалдаган түрү болуп чыгат). Манас да жоодо 
жеңип алган аялдарга үйлөнгөнүн толук баалуу үйлөнгөндүк катары 
баалабай, атасына кудалашып аял алып бербедиң деген нааразы доома-
тын коет. Анын кудалашып, атайы алган аялы Каныкей берки жоо-
дон түшүрүп алган аялдарынан укук жагынан жогору турганын, акыл-

757. 

www.bizdin.kg



мандыгы, сарамжалдуулугу менен Манастын эң сүйүктүу жары, тая-
нычы болушу эпосто чагылдырылган. Атап айтканда, Манастын жапа-
дан жалгыз баласы — мураскору Семетейди Каныкей төрөшү аркылуу 
да анын берки күңдөштөрүнөн айырмалуулугун эиос баса белгилеп 
турат. Анткени, закондуу мураскор болуш үчүн бала атасынын күң ка-
тары бааланган олжо катындары эмес, закондуу аялынан төрөлүшү 
керек. 

Тарыхый чындыкта олжо катындын балдары даражасы боюнча да, 
укук абалы боюнча да закондуу аялдын балдарынан төмөн турган. Бул 
шек жок социалдык нааразылыкты туудурган. Натыйжада кан төгү-
шүүгө чейинки чатакты пайда кылган. Ошондуктан энеси боюнча ал-
ганда душман тарап менен кандаш болгондуктан мындай балдар душ-
манга жан тартпай койбосу же өзү ачыктан-ачык душмандыкка 
барары түрк-монгол эпосторунда салттык мотивдердин бири. Мисалы, 
«Манастын» өзүндө эле Жакыптын калмак аялынан туулган балдары 
закондуу мураскор Семетейден бийлик талашып, аны өлтүрүүгө аракет 
кылышат. «Эр Табылдыда» Эрменкандын калмак аялынан туулган ба-
ласы Кудайназар куу чокмор башкы оң каарман, аталаш иниси Табыл-
дыга каршы калмактар менен биригишип күрөшөт. Өзбектердин «Ал-
памышында» да калмак аялдын баласы закондуу ээлеринен тартып 
алып, кандык такка минмек болот. 

ОЛУЯ — 
(Жаангер кожо олуя. 1943) — (ар. жекелик түрдө — вали, 

көптүк түрү — аулийа; «катарында туруу», «жакын болуу, «дос») — 
Алданын жакыны, ыйык, касиеттүү, б. а. өзүнүн такыбалыгы менен 
атагы чыккан адам, ошондуктан мусулмандар Алданын алдынан ак-
тоочу саналган. Алар элдик диндик ишенимде жана сопучулукта авто-
ритети чоң болгон. Аларды көзү ачык ар түрдүү кереметтүү иштерди 
жасай алат, ар түрдүү кесиптин колдоочу пири деп эсептешкен. 

ОН ЭКИ КАРЫШ КАЗАН —• 
(Он эки карыш казандан. 362) — эң чоң казан. 

Кырбуусунан тегерете ченегенде чоң кишинин карышы менен он эки 
карыш келген казан. Кээде жалпы эле чоң маанисинде да айтыла берет. 

ООЛАТ— 
(Оолаты кыргыз, уулу түрк. 5215) — (ар. эвлад) —ту-

кум, уруу, урук-жуурат. 
ООМАТ — 

(Он бир шаары бар экен 
Ооматына караган. 301—302) — (ир. амэд) — байлык, 

•бакыт, иши оңолуу, бийлик. 
ООМИИИН — 

(Оомийин деди күңгүрөп. 4668) — (ар. аминь) — т а к 
ушундай болсун, жүзөөгө ашсын. Куран окуганда, бата кылганда аягын-
да айтылуучу тилек*сөз. 

ОРДО — 
(Олтурган экен ордодо 
Ордокана коргондо. 13019—13020)—!. Кандын сөөлөт 
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үйү, бийлик үй. 2. Чоң боз үй (мисалы, Жакыптын үйү, ал кан боло 
электе эле ордо деп атала берет). Ордо үйлөр атайы жасалышы, же 
кадимки үйдөн эле куралышы да мүмкүн (кадимки кереге-ууктарды 
бири бирине улоо, санын көбөйтүү аркылуу). Бийлик белгиси ордо боз 
үй эле эмес, эпосто кээде аземдүү сарай же чоң чатыр ж. б. түрдө да 
жолугат. 

ОРДОКАНА — 
(Ордокана коргондо. 13020) — (түрк. ордо — кандын 

бийлик жүргүзүүчү сарайы (двореци), ир. хона — үй) —хандын ордосу 
жана аны айланта дубал салынып, жыйын, шаң-шөөкөт ж. б. өткөрү-
лүүчү коргондун ички майданы. 

ОРМОН — 
(Тоо жыгачтуу жер болгон, 
Токой-ормон чер болгон. 11064—11065) — (байыр. 

түрк) —токой, чер. 
ОРОЙ — 

(Орою келген, өзү жок. 5293)— 1. (ар. — р у Ь ) — ж а н , 
тын. 2. (ир. руй) — бет, өң, ырай. 3. (кырг. монг.) — чоку, төбө, 4. Ке-
бете, көрүнүш. 5. Элес маанисинде да айтылат. 

ОРОЙПО — 
(Жааны колуна алганы, 
Оройпого чалганы. 11296—11297) — 1. Жаанын киричи. 

2. Кээде жалпы эле жебе деген мааниде да айтылат. 
ОРЧУН — 

(Орчун кошун жыйылып. 12829) — 1. Көп, көпчүлүк. 
2. Ири, чоң, башкы, негизги. Эпосто эки мааниси тең учурайт. 

отого — 
(Отого менен диңсеси. 3139) — (монг. өтүгө>отого — 

«канат») — аскер жана мансап адамдарынын бийлик даражасын айыр-
малап көрсөтүү үчүн бөркүнө сайылган куштун канаты. Эпосто кө-
бүнчө калмак-кытай башчыларына таандык кылып айтылат. 

ОТОО — 
(Ак отоо үйүн көтөрүп. 16444) —чакан өргөө, жеңилд^-

тилген кичинекей боз үй. Муну кебүнчө улам жайыт которуп, мал 
менен тез-тез көчүп-конгон малчылар же жортуулга чыккан жоокерлер 
колдонушкан. Жаңы үйлөнгөн жубайларга көтөрүлүп берилген чакан 
өргөө да отоо аталат. 

ОТТУК — 
(Оттугу жатыр, кабы жок. 3659) — от күйгүзүү үчүн 

колдонулган чакмак таш. Эзелтен бардык элдер колдонуп келген. Ал-
гачкы учурда чакмак таштан гана жасалган, темир чыккандан тартып 
бирөө (чакмагы) темир менен алмаштырылган. Оттуктан от алыш үчүн 
сөзсүз куу (к. Куу) (кебез, жүн ж. б.) керектелген. Кыргыздар оттукту 
милтелүү мылтыкты атуу үчүн да колдонушкан. 

ОЧОГОР — 
(Очогор мылтык аттырып. 3504) — (монг. оо цагкур — 
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милте) — монгол тилинен өздештүрүлүп, кыргызча айтылышы — очо-
гор. Эпосто милтелүү мылтыктын аталышы. 

ӨКҮМ — 
(Өкүмүн алат колуңдан. 217) — (ар. Ьэкэм) — 1. Чечим, 

токтом, бүтүм. 2. Өтмө мааниде: бийлик же кээде мансап. 
өкчө — 

(Өтүгүнүн өкчөсү 
Жаркыраган жакут таш. 15725—15726) — бут кийимдин 

апкыты. 
ӨМДӨӨ — 

(Калың колго өмдөтүп. 5564) — (кырг. өм — көп, сан 
жеткис) — өмдөө, көптөө, каптоо; жалпы колдун душманга карай жа-
пырт чабуул коюшу. 

ӨМЕИИЛ — 
(Өмейил деген периште. 5738) — (ар. Мйкал, Ми-

каил) —Алдага өтө жакын периштелердин биринин аты. Куранда Же-
бирейл иериште менен катар эскерилет. Ал кудай адамды жаратканда 
ага керектүү топуракты (адамдын денесин жасоочу) алып келет. 
Мукамбетке Алданын айткандарын жеткирет. Иуда, христиан дининдеги 
Михаил периштеге туура келет. Көбүнчө Жебирейл менен катар эске-
рилет. Негизги милдети — Алданын чабарманы, кабарчысы. 

РАБАТ— 
(Кумга рабат салгандан 
Кумарайым бааша дээр. 5469—5470) — (ар. рэбт) — 

1. Кербен сарай. 2. Бекет. 3. Эл отурукташкан жайдан алыс жолдун 
томуна ары-бери өткөн жүргүнчүлөр өргүп, эс алып, конуп өтүү үчүн 
атайын тургузулган имарат. 4. Кум-Рабат — Котон шаарынын айма-
гындагы эски Кербен сарай. Эпосто кебетеси ушул сарай жөнүндө 
баяндалган. 

РАСУЛ— 
(Мухаммад расул Аллах. 8228) — (ар. расул—элчи) — 

өкүл, элчи. Эпосто Мукамбет пайгамбарга карата анын Алданын элчи-
чи (расул Аллах) экендигин белгилөө үчүн колдонулат. Теги келмеден 
(к. Келме) алынган сөз. 

СААБА— 
(Байгамбар менен саабанын. 4440) — (ар. ас — сахаби — 

жактоочу, талапташ) —Мукамбет пайгамбар алгач ислам динин тара-
та баштаганда аны менен пикирдеш, тилектеш болуп ал уюштурган 
жортуулдарга катышып, диний үгүт-насааттарды таратышкан адам-
дар. Саабалар биринчи мусулман армиясынын уюткусун түзүп, анын 
эң туруктуу бөлүгү болушкан. Саабалардын жогорку катмары мухад-
жирлер жана ансарлар аталышып мамлекеттик иште көрүнүктүү сая-
сий роль ойношуп, халифди жана анын орунбасарларын шайлоодо 
түздөн түз таасир тийгизишкен. Мукамбег өлгөндөн кийин алардын 
эскерүүлөрү боюнча хадис түзүлгөн. 

СААДАК — 
(Саадакты моюнга салышып. 4329) — жебе салынуучу 
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кутуча, баштыкча. Кээде жаанын бардык турманы да саадак деп атала 
берет. Ошон үчүн саадак-жаа деген мааниде да айтылат. Саадак 
алгач тери, кайыш, кийиз, таардан, кийин металлдан жасалган. Кол 
башчылардын, баатырлардын, атактуу мергенчилердин саадагынын 
бети жана ооз жагы түрдүүчө асемделип четтери чачыланып кооздол-
гон. Саадакка айдалыга асына тургандай же курга илгендей кылып 
эки түрлүү боо тагылган. 

САЙ — 
(Сай тулпардын баарысы. 3832) — (монг. сайн — эн, абы-

дан, мыкты, жакшы) — 1. Абыдан мыкты, таза, тандалган. 2. Белгилүү. 
атактуу. 

САЛМА КОКОК — 
(Салма кокок бышып тур. 2411) — (кобок фор-

масында да жолугат) — эпос боюнча дарактын мөмөсү, атап айтканда, 
кайсы дарактын мөмөсү экени тийиштүү адабияттарда белгиленбеген. 
Кокос пальмасы деп болжоого негиз бар: санс-критче — сала — «паль-
ма» кыргызча санскрит тили менен кененирээк тааныш ламаизм динин-
деги монголдор аркылуу кабыл алынган болуу керек (бул сөз монгол 
тилдериндеги элдик адабияттарда кеңири жолугат) . 

САМАК — 
(Жоон сандай темирди 
Буруи-буруп эшиптир, 
Өткөрүп алып ар жакка 
Билектей самак салыптыр. 8980—8983) — (орус. — за-

мок) кулпу. 
САМБЫЛ ТОН // СУМБУЛ ТОН // ШУМБУЛ ТОН — 

(Самбыл тонун жамынып. 2494) — эпос боюнча 
административдик мансапка ээ экендигин билдирип туруучу атайын 
формалык кийим. Шумбул таш айкашында да кездешет. Бул учурда 
кызматтык белгини көрсөтүү үчүн баш кийимге тагылган асыл таш 
жөнүндө баяндалат. Бизге белгилүү адабияттардан сөздүн этимология-
сы жана кандай административдик мансаптын белгиси экени жөнүндө 
маалыматтар таба албадык. С. Каралаевдин вариантында Алмамбет 
Эсенкандан 40 кан кытай элинин бир кандыгын бийлөөгө бер дейт. 
Ошондо Эсенкан: 

«Балам, сенин жашьщ ушул жыл 
Он экиге келе элек, 
Оюңа акыл толо элек, 
Балапан жүнүң жете элек, 
Балалыгың кете элек, 
Кан болор кезиң боло элек, 
Башыңа мээ толо элек, 
Акылы жок чаласың, 
Азырынча баласың, 
Астыма келип калыпсың 
Кан экеним билгин — деп — 
Шумбулдун ташын кийгин» — дейт. 
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'Буга катуу ардыкканы жөнундө Алмамбет кнйин Манаска арман менен 
гминтил эскерип айтат: 

Жарым кан уулу мен болсом, 
Айтканын кантип билемин, 
Шумбулдун ташын ташсынып, 
Кай бетим менен киемин, 
Кырк кандын эли кытайдын 
Бир канына тең болбой, 
Ойлочу, Манас, ушуну 
Мен канткенде тирүү жүрөмүн?!» 

(«Манас». Саякбай Каралаевдин варианты боюнча. 
Фрунзе, «Кыргызстан», 1986, II китеп, 108—109-6). 

Келтирилген мисал боюнча шумбул төмөнкү мансаптагылардын белги-
си. Бирок, С. Орозбаковдун вариантында эң жогорку мансаптагылардын 
сырт кийими (тону) түрүндө да, жоокердик кийим түрүндө да (ми-
салы, Коңурбай «Кара самбыл кытай шым» кийип сайышка түшөт) 
кездешет. 

САНДУГАЧ— 
(Сандугач булбул сайраган. 2721) —сайроочу чым-

чык, сайрагыч кучкач, булбул. 
САН ТАЛАК —• 

(Күрмөлбөгөн сан талак. 4232) — (ар. сэнг — аял, 
ар. тэлаг — ажырашуу) — аялы талак (сөгүү, тилдөө, кемсинтүү ире-
тинде айтылат). 

САП БОЛУУ же САП КЫЛУУ — 
(Аяры өлүп сап болду. 3244) — (ар. сэф) — түгө-

түү, аягына чыгуу; түп орду менен жок кылуу, жер менен жексен кылуу. 
.Өлүү, өлтүрүү маанилеринде да айтыла берет. 

САРА — 
(Сары ногой сарасы. 3489) — ( и р . сара) — т а з а , мыкты, 

тандамал. 
С А Р Д А П — 

(Сардабы тонго өткөнү. 11334 )—(ир . з а р д а п ) — 
,1. Күйгүзүп, куйкалап ооруган оору. 2. Өтмө мааниде: бир нерсенин 
жаман, оор натыйжасы. 

САРКЕР — 
(Саркерделүү кол менен. 6722) — (ир. сэр — баш, кар-

чы, кырг. — -луу) —башчы, аскер башчы, кошуун башы. Аскер баш-
чысы бар кол маанисинде. 

С Е Б Е Р МУХИТ — 
(Себер мухит көлүндө. 15204) — (ор. север — 

•түндүк; ;цр. мухит — деңиз, океан) —Түндүк океаны. Манасчы сабаттуу 
адамдардан укканы боюнча Түндүк Муз океаны жөнүндө түшүнүктү 
эпоско киргизип кеткен. 

С Е Л Д Е — 
(Селделери башында. 5007) — (ир. салла — чалма, баш 

оромол) — мусулмандарда баш кийимдин сыртынан тегерек түрүндө 
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оролуп коюлуучу атайын чүпүрөк. Мусулмандардын тышкы көзгө да-
роо чалдыккан белгисинин бири. 

СИРЕ — 
(Сиренин данын чымчып жеп. 3197) — (ир. зирэ) —уругу 

майда жыттуу өсүмдүк, чөп. 
СОВЕТ— 

Алиги бакыр сөзүнүн 
Советине кириңиз. 9471—9472) — (орус. совет) —ке-

неш, акылдашуу. 
СООТ II зоот — 

(Чарайна, соот, кыягы. 3644) — ок, найза, кылыч 
ж. б. согуш куралдарынан сактануу үчүн болот чынжырлардан (шакек-
челер бири биршге чиркелишкен) чолок жең, жеңсиз (чабышуу, атышуу 
үчүн ыңгайлуу) көйнөк формасында согулган жоокердик кийим. Ар-
хеологиялык изилдөөлөрдүн далилдөөсү боюнча соот азыркы Кыргыз-
•стандын территориясында V кылымга чейин эле белгилүү болгон, ал 
эми эне-сайлык кыргыздарга таандык сооттун алгачкы үлгүлөрү III—V 
кылымдардын аралыгында пайда болгон. 

СУЛТАН II СОЛТОН — 
(Жети султан бирисиң. 5131) — (байыркы 

арамей тилинде султан) — 1. Бийлик, күч-кубат. 2. Башкаруучу кан, 
падышага маанилеш өкүмдардык титул. Алгач бийлик, күч-кубат, баш-
каруучу деген жалпы маанидеги бул сөз ислам дннинин кеңири кулач 
жайышы менен Чыгыштагы бир катар империяларда (Селжуктардын, 
Осмон түрктөрүнүн) сөздүн мааниси кеңип, иран тилдериндеги Шахин-
шах, түрк тилдериндеги Хакан деген титулдарга синонимдеш болуп, 
европалык ченем менен алганда император дегенди туюндурган. Алтын 
ордонун хандары ислам динин кабыл алышкандан кийин өздөрүн сул-
тан атай башташкан. Көчмөн уруулардын өкүмдарлары хан жана улук 
султан деген титулду алып жүрүшкен, ал эми алардын балдары жөн 
гана султан аталышкан. Акырында жүрүп, «султан» термини менен 
Каспийден Балкашка чейинки талаа элдери Чынгызхандын укум-тукум-
дарын атап калышкан. Диндик чөйрөдө ар кайсы жерлерде мазарлары 
бар чыгаан олуялар да мисалы, Орто Азияда сопулуктун (суфизмдин) 
ири өкүлдөрү Ахмед Ясаби, Абу Язид — ал Бастами ж. б. султан деген 
титул менен белгилүү болушкан. 

Эпосто баатырлардын көптөгөн титул-эпитеттеринин бири катары 
колдонулат. 

СУМБУЛ ЧАЧ — 
(Турна моюн, сумбул чач. 2991) — (ир. сунбул — 

узун өскөн гүлдүн аты, орусча: гиацинт), өтмө мааниде: ургаачылар-
дын чачын сыпаттоодо салыштыруунун поэтикалык образы катары 
айтылат. Ирандын классикалык поэзиясында аялдардын сулуулугун 
сыпаттоодо туруктуу түрдө колдонулуп келген поэтикалык каражат. 
Эпосто да аялдардын портретине мүнөздөмө берүүдө учурайт. Маңызы 
келишимдүү узун чач дегенди туюнтат. 
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СУҢДУН // ЗУНДУН // СУНТУН — 
(Суңдуңдун көзүн оермун. 489) — (кыт. Цзунь — башкы, 

тун — башкаруу) — мамлекеттин башкаруучусу; генерал — губернатор 
деңгээлиндеги мансаи. Эпосто кытай-калмактардын орто мансаптагы 
башкаруучуларынын бири. 

СУҢ КЫТАЙ — 
(Элинин түбүн сурасаң 
Суң кытай деген кеби бар. 78—80) —(кыт. Цин — 

таза) — 1644—1911-жылдарда Кытайды сураган манжур император-
лорунун сулесинин аталышы. 

СУП — 
(Сур жорго минип теңселген, 
Супту кийип белсенген. 15557—15558) — (ар. суф — төөнүн 

чуудасы) — 1. Ак төөнүн чуудасынан согулган таар көйнөк. Мындай 
кийим сопулардын (суфийлер) адаттагы атрибуту болгондуктан «ку-
дайдын кишисинин» кийими катары ыйык бааланган. 2. Өтмө мааниде: 
жалпы эле ак түстүү материал, кездеме жана андан жасалган кийим. 

СУПУ САДЫК — 
(Супу садык чалганда. 7635) — (ар. собЬ — тан, 

садэг — чыныгы) — таң сүрүү; таңдын үрүл-бүрүлү. 
СУРАЙЫЛ — 

(Сурайылдай суналган. 2021)—«сурайылдай» деп 
кыргыз тилинде такай салыштыруу формасында колдонулат. Сөздүн 
этимологиясы изилдене элек. Өзбектердин «Алпамыш» эпосунда Сур-
хайыл калмактардын 90 баатырынын (Алпамыштын душмандарынын) 
энеси. Желгенине жел жетпеген өтө узун бойлуу, митайым, айлакер 
кемпир. Кыргыз тилинде «Сурайылдай» узун бойлуу адамга (кебүнчө 
келин-кыздарга) карата салыштыруу формасында колдонулганына 
караганда өзбек эпосундагы узун бойлуу каарман Сурайылдын аты 
менен тамырлаш сөз деп болжоого болот. К. К. Юдахин «Кыргызча-
орусча сөздүгүндө» (М., 1965, 665-6.) арабдын сурапыл деген сөзү ме-
нен «Курандагы» Исрафил (варианты Сарафил) периште атынын ча-
таштырылышынан пайда болгон сөз катары болжолдойт. Ырасында эле 
Исрафил космикалык өлчөмдөгү өтө узун периште. Анын буту жердин 
төмөнкү катмарында болсо башы Алда тааланын асмандагы тактысына 
жетип турат. Демек, бою узун адамды ага салыштыруу өзүн логикалык 
жактан актайт. Жалпы эле сурайыл турмушта суусар, ач күзөн түрүн-
дөгү шамдагай, ыкчам, субагай келген сындуу, териси кымбат, анча 
чоң эмес жапайы жырткыч айбан. 

СҮКҮТ — 
(«Сүкүт айтып өлтүр» — деп. 6026) — (сокут — унчукпоо, 

жымжырттык) — ичтен тынуу, унчукпай ойлонуу, ойго батуу. 
СҮҢГҮ — 

(Сүңгүлөр жатыр сулайып. 3650) — байыркы түрк ти-
линде сүйлөгөн элдердеги «найза» деген сөз. Эпосто ошол эле маани-
синде айтылат. Учу учталган казык сымал катуу жыгач (көбүнчө аңчы-
лар капкан коюуда жер казуу үчүн пайдаланышат) да сүңгү аталат. 
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Сүңгү түпкү тегинде бакан сымал учталган, анча жоон эмес, катуу 
жыгач болуп, ал найзанын алгачкы, женөкөй үлгүсү — учуна темир бе-
китилген найзага чейинки найза. 

СҮРӨӨ — 
(Ыкыластын сүрөөсүн 
Ырас айтып баштады. 8084—8085) — (ар. сур — катар, 

ранг) — Курандын 114 бөлүмүнүн ар биринин аталышы. Сүрөө термини 
Курандын өзүндө «биринчи даражада», «өтө маанилүү» деген мааниге 
ээ. Кийин сүрөө термини «Курандын главасы», «Курандын бөлүмдөрү» 
деген техникалык терминди түшүндүрүп калган. 

СЫЙКЫР — 
(Канча сыйкыр оюнда. 1521) — (ар. сихр)—аярлык, 

көз боочулук, арбоо, магия. Мусулман-сунниттер сыйкырчылыкты эки 
түргө: «закондуу» (ат — тарика ал махмуда — колдоого алынган жол) 
жана «тыюу салынган» (ат-тарика ал мазмума — «жерилген жол») деп 
бөлүшкөн. Биринчиси, Адам ата жана анын кызы Анак, Сулайман 
пайгамбарга (Библиядагы Соломонго) же персилердин мифиндеги 
Жамшидке барып такалат. «Закондуу» сыйкырды турмушта колдонуш-
кандар Алданын эркине баш ийишип, андан жардам суроо менен өз 
максаттарын жүзөгө ашырышат. Экинчи, тыюу салынган сыйкырдын 
тарыхы сыйкырчылык өнөрүн кызы же небере кызы Байдахка өткөрүп 
берген Иблистен башталат. Алардын сыйкырчылыгы жиндер, көз боо-
чулук менен байланыштуу. 

Сыйкырчылык өнөр жөнүндө түшүнүк ислам дининен алда канча 
мурун Жер Ортолук деңизинде Алдыңкы Азияда, Түндүк Африкада 
кеңири өнүгүп келген. Булардын айрымдарын диндик легендалар өзүнө 
пайдаланса, көбү «1001 түн» сыяктуу элдик оозеки чыгармалардын 
укмуштуу окуяларынын негизги мотивдеринин бирин түзүшкөн. С. Ороз-
>баковдун вариантындагы сыйкырчылыкка, аярлыкка байланышкан 
•окуяларга (мисалы, Кошойдун Билерикти бошотуп алыш үчүн аттанган 
жортуулундагы) ошол чыгыш элдериндеги жөө жомоктордун таасири 
бар экени байкалат. 

СЫНЧ — 
(Сынчын көрсөң баары алтын. 1580) — (ир. сэндж) — 

устун. 
СЫР — 

(Мубакүлдүү сыр найза. 3883) — эпосто сыр найза, сыр 
жебе, сыр бараң деп айтылып, негизги жоо куралдарынын эпитети ка-
тары колдонулган «сыр» деген сөздүн мааниси плимде тактала элек. 
Көбүнчө сыр (боек) маанисинде кабыл алынып жүрөт. Мис., сыр найза 
сырдалган найза деп түшүнүлүп, орусча китептерге «полированная 
лика» деп которулуп берилген. Бирок эпосто «чарайна менен чаптаган, 

пил терисин каптаган, колго жумшак болсун деп кой макмал менен 
тыштаган» деп сүрөттөлүп, найзанын сырдалгаиы жөнүндө айтылбайт. 
Демек, буга караганда башка маанидеги сөз. Проф. X. Карасаев иран 
тилиндеги учтуу (курч) деген маанидеги сөз деп талкуулар, сыр жебе — 
учтуу (курч) жебе, сыр найза — учтуу (курч) найза деп түшүндүрөт. 
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(X. к. Карасаев. Өздөштүрүлгөн сөздөр. Сөздүк. Фрунзе, 1986, 250-6.)1. 
Бирок мындай маани сыр бараңга туура келбейт. Хакас окумуштуусу 
В. Е. Майногашева «сыр жебени» «ышкыргыч», «шуулдагыч жебе» деп 
комментарийлеген. Окумуштуунун ою боюнча учу үч кырдуу жана 
ортосунда тешиги бар, ошондуктан атканда сырылдаган (ышкырган, 
шуулдаган үн чыгарган) өзгөчө жебени хакастар (байыркы кыргыздар) 
ушундай атаган. (Алтын-Арыг. Хакасский героический эиос. Запиеь и 
подготовка текста, статья, перевод и комментарии В. С. Майногашевой. 
М. 1988, 548-6.). Бирок мындай маани сыр найзага, сыр бараңга туура 
келбейт. 

Биздин оюбузча «сыр» сырдуу (кереметтүү, сыйкырдуу) деген маа-
ниге ээ. Анткени байыркы элдер мыкты жоо куралдарын сырдуу, кере-
меттүү кудуретке, касиетке ээ деп ишенишкен. Эпостун өзүндө да Ма-
настын Сырнайзасы, Алмамбеттин Сырбараңы касиеттүү, кереметтүү 
курал катары сүрөттөлөт. 

СЭЭР — 
(Сээр менен иш кылып. 622) — (ар. сеЬр) —сыйкыр, көэ 

боочулук, магия (к. Сыйкыр). 
ТААЖЫ — 

(Таажы кийди кан болуп. 1) — (ир. тож. )—падыша-
лардын, кандардын атайын баш кийими. Формасы, эмнеден жасалышы 
түрдүү элдерде түрдүүчө болушу мүмкүн. Кээде кадимки эле баш 
кийимге бийик даражаны — коомдогу ордун көрсөтүүчү белги тагылып, 
ал таажы атала да берет. Мисалы, жыгалуу (к. Жыга) бөрк. 

ТААЛА— 
(Ак таала бизди сактады. 3751) — (ар. тала — эң жогор-

ку) —Алданын атына эпитет катары кошо айтылуучу, Алда баарынан 
жогору тургандыгын белгилеген түшүнүк-туюнтма. Адатта кыргыздар 
арасында «Таала» Алда же анын ордуна колдонулган эпитет аттары 
(мисалы, Кудай таала, эгем таала к. Таала) бирге айтылганда гана 
мааниге ээ болуп, баарынан жогору турган, баарынан күчтүү, куду-
реттүү Алда дегенди туюнтат. 

ТАК — 
(Такты минди астына. 8070) — (ар. тахт) — падышалар, 

кандар отура турган өзгөчө жасалгаланган орундук же атайын жай. 
ТАЛАК — 

(Кытайдын кызы талагы. 3550) — (ар. талэг — кое берүү, 
ажырашуу) — аялы менен ажырашуу, никени бузуунун шариятка 
ылайык кеңири тараган түрү. Эгер эри аялын бир талак кылдым десе, 
аял жубайлык милдеттин баарынан бошотулат, бирок үй-мүлкүнөн 
ажырабайт. Белгилүү мезгил өткөндөн кийин кайра баш кошуп жашай 
беришсе болот. Ажырашуу формуласы үч кайталанып айтылса аял 
башка эрге тийип чыкса же жесир калса гана никени жаңыртып, кай-
радан баш кошууга уруксат берилет. Ал эми тогуз талак кылганда эч 
качан нике жаңыртылбайт. Кудалашкан кызын төркүнүнүн төрүндө 
күйөөсү талак кылышы кыздын ата-энеси үчүн маскара иш болгон. 
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Ошондуктан «Кызыталак!», «Бача талак!» (ир. бача — бала) деп айтуу 
кордоп тилдөөнү билдирет. 

ТАМАМ — 
(Төрт ай тамам мол жүрдүм. 9944) — (ар. тэмам) —-

1. Аягы, бүткөнү. 2. Бардыгы, бүткүл. 
ТАҢДА КҮН — 

(Таңда күнү чогулуш 
Магшардын күнү бар деди. 5783—5784) — кү№ 

чыгардын астындагы жерге жарык кире баштаган эртеңки учур; Кыр-
гыздын бул сөзү арабдын машкар (мэпшэр — майдан, аянт) дегеи сөзү 
менен биригишип, диндик терминди түзөт. Таңкы макшар же- таңды 
макшар Ислам дининин ишениминде бул дүйнө бүткөндө (акыр заман-
да) чыгыштан чыга турган күн батыштан чыгат. Демек, акыркы таң. 
Ошондо бүткүл өлүктөр тирилип, Кудайдын алдына чогулуп келип су-
рак берүүчү жай, аянт, майдан. 

ТАРЫХАТ — 
(Шарыят бар, тарыхат. 5137) — (ар. тарика — жол,. 

тур.-перс. тарикат) — 1. Сопулардын диндик-ыймандык жактан өзүн 
өзү жетилтишинин жолу, акты (чындыкты) таанып-билүүнүн мистика-
лык усулу. 2. Сопулардын шериктештиги. 

ТА-ТА — 
(Та-талаган өздөрү. 3533) — (кыт. та — ур, сок. Та-та — 

Ур! Ур!) —эпосто кытайлардын согуштук урааны. 
ТАШ — 

(Аяк-башы жарым таш. 1561) —Орто Азия элдеринде өт-
көн замандарда сегиз-тогуз чакырымга барабар келген аралык чени. 
Сөздүн түпкү теги кербендер белгилүү аралыкты басып өткөндөн ки-
йин унааларын тыныктыруу үчүн токтолуп, ошол жердеги жол четине 
таш белгилерди калтыруусу менен байланышкан. Мындай белгилерди 
калтыруунун максаты бардыгы канча жол басып өтүлгөнүн так эсебин 
алуу болгон. Анткени, дайыма ары-бери тынымсыз каттап турган кер-
бендер үчүн мындай эсепти алуу чарбачылык иште зарыл эле. 

ТЕЗ Ц ДЕС — 
(Эч жерден тези кайтпаган. 2585) — (ар. дэст) — 

1. Күч, кубат. 2. Өтмө мааниде: деси (тези) —кайтуу, жануу — көңүлү 
калуу, шагы сынуу, коркуу, деми басылуу. 

ТЕЛ — 
(Адамдын башын тел кылган. 10775) — 1. Тел (тели) — 

жылкынын оорусу. 2. Өтмө мааниде: келесоо, чала кайым, башы ай-
ланган. 3. Бир бүтүмгө келе албоо, арсар болуу маанилеринде да ай-
тыла берет. 

Т Е Ң И Р — 
(Жардам тилеп теңирден. 4270) — Борбордук Азияда 

жашаган элдердин мифологиясында эң байыркы мезгилдерде эле жо-
луккан термин. 1. «Асман», «көк» менен маанилеш. Окумуштуулар анын 
этимологиясын кытайдын «тянь», байыркы шумерлердин «диңгир» 
деген сөздөрү менен катар карашат. 2. Теңир алгач асмандын ээси, 
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кудайы катары байыркы анимисттик ишенимдердин негизинде калып-
танган. Байыркы түрктөрдүн мифологиясында адамдардын, элдердин, 
мамлекеттин тагдырын чечүүчү башкы кудайга айланган. Мусулман-
дашкан түрк элдеринде, анын ичинде кыргыздарда «Кудай», «Алда» 
деген терминдердин ордуна колдонулуп, политеисттик тушүнүктөн 
монотеисттик түшүнүккө өткөн. Эпосто терминдин бардык маанилери 
юрун алган. Бирок негизинен теңир эски түшүнүк катары эсептелери 
•басымдуулук кылат. 

Т Е Р С К Е Н — 
(Терскен менен коңурчак. 10153) — б а д а л өсүмдүгүнүн 

аты. 
ТОБУРЧАК — 

(Атыңдын мойну бир кучак 
Аркар сындуу тобурчак.) — (кырг.) — келишим-

дүү, денеси чоң, чың ат, мындай ат күчтүү, чыдамдуу болгондуктан 
жоокерчиликте минилген. 

ТОЗОК — 
(«Тозоктун жолу тар» — деди. 5781) — (ар. жаханнам — 

•байыркы еврейче гехини — геенна). 1. Мусулман дини боюнча күнөлүү-
-лөр, каапырлар жана жин-шайтандар түбөлүк азап тартчу жай. Тозок-
ко түшкөндөр куран боюнча түбөлүк жалындаган отко күйүп кыйналат. 
Тозоктун бир нече дарбазасы болуп, күнөөлүүлөр күнөөсүнө жараша ар 
кайсы эшиктен кирет. Тозоктун дарбазасын Малик баш болгон периш-
телер көзөмөлдөйт (к. 1-китеп, «Тозок»), 2. Өтмө мааниде: кыйналуу, 
кыйынчылык, азап тартуу. Эпосто эки мааниси тең орун алган. 

ТООРАК — 
(Тоорактын баарын баш кылып. 4656) — бадал өсүмдүк. 

ТООРУЛ — 
(Тоорулга жүрсө жол болгон. 5404) — (кырг.) — алыс-

тан абай салган чалгын, душмандын чегин тооруган (айлана бастырып) 
чалгын. Жалпы эле чалгын маанисинде да айтыла берет. 

ТОП I — 
(Доотайың топко салармын. 490) — 1. Революцияга чейин 

улуктардын, атка минерлердин (бийлердин, уруу өкүлдөрүнүн, манап-
тардын ж. б.) эл ичиндеги талаш-тартыш, ар түрдүү маселелерди чечүү 
үчүн чогулган чоң жыйыны, съезди. 2. Эпосто уруу башчы кандардын 
кеңеши. 

ТОП II — 
(Жазайыл мылтык тобундай. 1235)— 1. Замбирек жана 

анын огу. 2. Жалпы эле от алып атылуучу куралдардын (чоң мылтык-
тардын) огу. 3. Тоголок шар. 

Т О П - З А М Б И Р Е К —1 * 
(Топ-замбирек атылды. 1793) — (ар. туп, зан-

€урак) — бул эки терминдин аттары башка болгону менен бир эле 
түшүнүктү берет. Замбирек төөгө жүктөп жүрүүгө ылайыкталган, 
ошондуктан эл арасында «төө мылтык» (төө артиллериясы, Ч. Вали-
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ханов, II, 320) деп аталган. Ал эми «туп» ирандын «туфанг» — мылтык 
(ТРС. 400) деген сөзүнүн кыскартылып айтылган түрү. 

ТОПОН СУУ — 
(Топондун суусу ташканда. 4590) — (ар. туфан — 

ташкын, бороон) — көп элдердин мифинде топон суу — бүткүл жер 
жүзүн каптаган сел. Куран боюнча топон суу Нух өзүнүн элин бутка 
эмес, бир кудай — Алдага сыйынууга үндөгөндө, алар анын тилин ал-
байт. Аларды жазалоону Нук кудайдан суранат. Кудай асман-жерден 
жер жүзүн бүтүндөй каптагандай суу агызат. Нух Кудайдын кенеши 
менен чоң кеме жасап, ага жан-жаныбардан бирден түгөйдү өзү менен 
кошо алып, топон суунун селинен жан-жаныбарды, адам тукумун аман 
сактап калат. 

ТОРКО — 
(Минерине жорго алып, 

Миң дилделик торко алып. 12712—12713) —(байыр. түрк 
торку) — 1. Жибек кездеме, жука жибек кездеме. 

ТОРГУН — 
(Торгун, тубар, асыл бул, 3648) — жибек кездеменин 

бир түрү. 
ТӨРӨ — 

(Төрө Төштүк бели бар. 662) — кеңири белгилүү мансап 
даражаларынын бири. Эпос боюнча баатыр (к. Баатыр) даражасына 
жакын, чамалаш. Бирок экөөнүн урунттуу айырмасы да бар. Баатыр 
эң алды менен согуштук-жоокерлик мансап, ал жоо бетине каршы ту-
рар !аскер башы. 

Элде төрө ак сөөк маанисинде да түшүнүлөт. 
Тарыхый термин төрө Чынгызхандын баласы Чагатайдын хандык такка 
олтурбаган тукумдарынын мансап наамы — титулу, XV — XVI кылым-
дарда султан деген термин менен алмаштырылган. Казактардын бийлик 
башында көпчүлүк учурда Чынгызхандын тукумдары тургандыктан 
бул термин аларда кийинки кездерге чейин кеңири колдонулган. Са-
гымбайдын вариантында ушул абал өз алдынча түшүндүрүлөт. Эл Ма-
насты кан шайлаганда төрөлүк наам казак баатыры Көкчөгө ыйгары-
лат. Төрө канга тең-тайлаш, даражасы ага чамалаш турган мансап. 
Эпосто төрө жогорку маанисинен тышкары тандамал жоокерлердин — 
чоролордун башчысы, эгеси катары да айтылат (к. 1-китеп, «Төрө»), 

ТӨРТ ЧАЛЫЯР — 
(Төрт чалыяр дагы бар. 4652) — (кырг. төрт — 

төрт, ир. чэЬар — төрт, яр — жолдош) — Мукамбет пайгамбардын эң 
жакын төрт жолдошу — Абубакир, Омор, Осмон, Аалы. 

ТӨШӨК КӨТӨР — 

(Окуп кутпа дубасын 
Кызга нике кыйдырды. 
Кызга нике байлады, 
Төшөк көтөр жеткенче 
Кыргыйдай көзү жайнады. 16455—16459) — үй-
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лөнүүдөгү кааданын бнрн. Нике кыйылгандан кийин жеңелери кызды 
ээрчитии келип күйөөнүн койнуна алгач жаткырышы. 

ТУБАР— 
(Торгун, тубар, асыл бул. 3648) — 1. Кез. мал, пул. 

2. Жибек кездеменин бир түрү. Байыркы түрк тилинде «табар» — тү-
рүндө кездешет да, мүлк, товар деген мааниге ээ, түрктөрдөн орус ти-
лине өткөн. 

ТУЛПАР— 
(Каса тулпар ат минип. 11903) — (кырг.) —1. Жомок-

тогу канаттуу күлүк ат. 2. Эң чыгаан күлүк ат. 3. Баатырлардын жан 
жолдошу катары бааланган, жоого минүүчү бирден бир аты. 

ТУЛУМ — 
(Тулумдары жайылган. 3771)—эркектердин артын ка-

рай өрүлгөн төбө чачы. Кээде айдар көкүл маанисинде да айтылат. 
Эпосто негизинен калмак-кытай адамдарына таандык кылып ай-
тылат. 

Т У У -
(Жалпайтып тууиу жыгат — деп, 216) — уруунун, элдин, мам-

лекеттин, аскер бөлүктөрүнүн, кандын, баатырдын ж. б. атайын бел-
гиси — символу. Ал көбүнчө бир же бир нече түрдүү түстөгү кездеме-
ден, белгилүү өлчөмдө, бетине эмблема түшүрүлүп жасалат да, бир 
жагынын узундугу 2—2,5 м. жумуру жыгачка — таякка (асабага) 
бекитилет. Кээде кездемеден башка нерселерден да жасалып, туунун 
милдетин аткарган белги болушу мүмкүн. Мисалы, Чынгызхандын то-
гуз буттуу ак түстүү учу бириктирилген тогуз найзага тогуз ак айгыр-
дын жалы байланып жасалган. Ошондой эле ушул түрдө анын кара 
туусу болгон, ага кара айгырлардын жалы байланган. Ак туу Чын-
гызхандын ордосунда тынчтык күндүн белгиси катары турган, кара туу 
жортуул мезгилинде көтөрүлүп, коркутуучу сүр — айбатты билгизген. 
Дегинкисин айтканда, жеке монголдор эмес, байыркы элдердин көбү 
(кездеме чыга электе) тери, кыл ж. б. ушуга окшогон нерселерди туу 
катары пайдаланышкан. Мисалы, «Шахнамеде» ажыдаар падыша Зах-
хокко каршы күрөшкөн темир уста Кава алжапкыч терисин туу кылып 
көтөрүп чыгат. Байыркы түрк-монгол элдери кылды (жаныбарлардын 
жалын, куйругун) туу катары пайдаланганын сөздүн этимологиясы 
(түг — туг туу — түк, жүн) да көрсөтүп турат. 

Туу алгач Кытай, Индия ж. б. байыркы чыгыш өлкөлөрүндө пайда 
болгон. Туу жөнүндөгү түшүнүк кыргыздарга байыркы мезгилдерден 
бери карай белгилүү. Буга «Манас» эпосундагы Ногойдун кызыл туусу, 
Көкөтөйдүн ашында аза белгиси катары көтөрүлгөн көк туу мисал. 
Ошондой эле ар бир аскер бөлүгүнүн өзүнө таандык туусу болгону Чоң 
казатка кол аттанганда ачык сүрөттөлөт. Эпос боюнча жүз миң колдун 
башчысы бек, анын белгиси — туу, керней, он миңдин башчысы — түмөн 
башы, анын белгиси — байрак, сурнай. Жоого аттанганда тууну алып 
жүргөнгө эр жүрөк, ишеничтүү аскер дайындалган. Салгылашуу учу-
рунда кошунга дем-күч берүү максатында туу жоокерлерге алыстан 
көрүнүп тургандай бийик дөңсөө жерге орнотулган. Туунун душмандын 
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колуна түшүшү жеңилгенге тете болгон, ошондуктан ал ыйык сактал-
ган. 

Тынчтык мезгилиндеги көп эл чогулган жыйында, той-тамашада ар 
бир уруу өз туусунун айланасында топтолушкан. 

Адам каза болгондо жашына жараша анын боз үйүнүн жанына же 
түндүгүнө кара, же көк туу сайылган. 

ТУУ ЖЫГУУ — 
(Жалпайтып тууну жыгат — деп, 216) —жеңишке 

ээ болду маанисинде. Эпосто сөздүн эки учурдагы колдонулушу өзгөчө 
кецири кезигет: — 1. Аш-тойлордогу ат чабышта чыгып келген ат той 
ээсинин тиккен туусун жыкты, б. а. жеңишке жетишти, мөрөй алды 
делет; 2. Эки жоо беттешкенде жеңилген, качууга бет алган тараптын 
туусу жыгылды делет (жалпы эле согуш учурунда сөздүн түздөн-түз 
маанисинде эле жоонун туусун жыгуу, тартып алуу аракеттери согуш-
тук маанилүү ыктардан. Туусу жыгылган, же жоонун колуна түшкөн 
тараптын колу дүрбөлөңгө түшүп, жеңилип калуу учурлары арбын 
эскерилет). 

ТУУЛГА— 
(Туулганын астында 
Томуктай болгон кара баш. 11571—11572) —жоокердин 

кылыч, айбалта, ок ж. б. дан коргонуу үчүн кийген баш кийими. Согуш-
тук туулга алгачкы коомдо эле пайда болуп, жыгач, чырпык, териден 
жасалган. Эң байыркы жёз, алтын туулга Месопатамиядан (б. э. ч. 3-
миң жылдык) табылган. Эне-Сайдагы аска бетине тартылган сүрөттөр-
гө таянганда кыргыздардын ата-бабасы Таштык маданиятынын доорун-
да эле (б. э. I — V кылымдар) туулганы пайдаланышкан, X — XIV кы-
лымдагы туулгалары сегиз темир пластинадан туруп, ал туулганын 
төбөсүндөгү конус түрүндөгү деталга бекитилген, эң чокусуна катеп 
орнотулган, пластиналардын этеги темир алкак менен бириктирилген. 
Башка катуу болбосун үчүн туулга жумшак материалдар менен ичтел-
ген жана анын этегине моюнду, кулак-башты коргоо үчүн темир ша-
кекчелер бири-бирине бириктирилген чынжыр торго кадалган. 

ТҮЙМӨ БАШ — 
(Жазык маңдай түймө баш. 6389) — кичинекей 

сымбаттуу баш (көбүнчө аялдардын сулуулугунун бир белгиси катары 
айтылат). 

ТҮККАП — 
(Түн боюнча барганы 
Түккап басып калганы. 1017—1018)—байкоостон, ко-

кустан, эч кабарсыз; күтүлбөгөн жерден эле. 
ТҮПӨК — 

(Сүңгүлөр жатыр сулайып, 
Түпөгү менен булайып. 3653—3654) — 1. Жылкынын топ 

кылы. 2. Сайылган найзаны кайра оңой сууруп алуу үчүн аны терең 
киргизбей токтотуп кала турган жылкынын топ кылы же топостун куй-
ругу. Ал найзанын сабынын учуна болот темир аштаган жерине та-
гылат. 
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У Б А З И Р — 
(Жанында нөкөр убазнри. 3825) — (ар. вазир — жар-

дамчы) — 1. Куранда да Мукамбеттин адеп ордун ээлегендердин 
тушунда жардамчы деген мааниде айтылган, б. а. Мукамбеттин адеп 
идеясын колдогондорго карата колдонулат. 2. Кийин мамлекеттин ад-
министративдик аппаратынын башчысы, б. а. кандын, падышанын баш-
кы акылчысы, министри вазир аталып кеткен. 

УЛАМА — 
(Уламалуу карыдан 
Укканымды айтайын. 4578—4579) — (ар. алим — билим-

дүү, илимпоз деген сөздүн көптүк формада колдонулушу) — 1. Тары-
хый диний уламыштарды, исламдык этикалык-укуктук нормаларын 
теория жүзүндө жакшы билген окумуштуу жана ошондой эле практи-
када сот иштерин, каада-салттарды шарияттын негизинде жүргүзгөн 
ишмер. 2. Өтмө мааниде: жалпы эле окумуштуу, илимпоз, аалим. «Ма-
нас» эпосунда көбүнчө ушул мааниде колдонулат. 

УЛТАҢ — 
(Уялбас ултаң бетиби. 5512) —өтүктүн таманы. Ултаң 

бет—уятсыз, абийирсиз (бети өтүктүн таманы маанисинде). Ушундай 
эле уятсыз, абийирсиз адам жөнүндө анын бети бет эмес эле, чокойдун 
таманы ж. б. 

УЛУУ КУШ — 
(Ар чынардын башына, 
Улуу куш уя байлаган. 2718—2719) —чоң куш деген 

мааниде айтылган, алп кара куш, б. а. бүркүт деген түшүнүктү берет. 
УЧМАК — 

(Учмакты көздөй учасың. 10871) — (сог. шнтмаЬ — 
бейиш, жаннат) — Байыркы түрктөр (мисалы, Ж . Баласагундун «Кут 
этчи билим» поэмасында) — бейиштин синоними катары колдонулган. 
Эпосто да ушул мааниге ээ. 

ҮЗҮР — 
(Үзүрүн айтып токтотту, 
Үмүт кылган көп колду. 8525—8526) — (ар. хузур) — кечи-

рим, өтүнүч, себеп маанисинде да айтыла берет. 
ҮКӨК — 
1. Байыркы түрктө өлгөн адамдын сөөгүн коюучу табыт. 2. Сан-

дык (үкөк^. Текст боюнча табыт же сандык жасала турган, жемиш 
байлаган катуу жыгач (кээде бак) маанисинде да учурайт. 

ҮЛКӨН — 
(Кызык үлкөн той кылды. 14017) — (каз.) — чоң, улуу. 

ҮМӨТ — 
(Үмөт болуп ага да. 918) — (ар. оммэт) —Мукамбет пай-

гамбардын жолун жолдогон адамдар. Мукамбеттин үмөтү деген сөз 
айкашы жалпы эле мусулман маанисинде да айтыла берет. 

ҮП — 
(Үп бардыр деп үйүндө. 13182) — (түрк-монг. үп — асыл зат, 

баалуу мүлк, кымбат баалуу буюм, казына ж. б.). Эпосто да ушул эле 
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мааниде, баалуу буюмдарды билгизет. Көбүнчө карама-каршы жактар-
дын бнри-бири менен чабышкандан кийинки жеңилген тараптын мүл-
күн, казынасын талоо учурунда айтылат. Жалпы эле үй мүлкү, керек-
түү буюм-тайым маанисинде да кеңири колдонулат (кызга үп берүү). 

ҮРКӨРБОО — 
(Үркөрбоо деген замбирек. 11006) — (монг. ухэр — 

өгүз, бодо мал, уй; кыт. бао — замбирек, мылтык, МРС) — Демек, 
өгүзгө жүктөп жүрүүчү замбирек (өгүз мылтык). Бул жоо куралы 
С. Орозбаковдун вариантында замбиректин (мылтык) энчилүү аты ка-
тары колдонулган. Монгол-калмактар менен болгон согуштарда душман 
тарабынан өгүзгө жүктөп алып жүрүүчү кичине замбирек да пайдала-
нылгандыгы тарыхта белгилүү. 

Текстте «Өңөрбоо» түрүндө да учурайт. Бул жазып алуу мезгилин-
де кетирилген каталык болушу мүмкүн. 

ҮРҮСТӨМ — 
(Үрүстөмдөй заты бар. 6984) — белгилүү «Шахнаме» 

дастанынын .башкы каарманынын бири Залдын уулу Рустам жөнүндө 
айтылып жатат. Көрүнүктүү эпикалык баатырлардын эрдигин Үрүстөм-
гө салыштырып сүрөттөө Орто Азия элдеринин фольклорундагы тра-
дициялык көрүнүш. 

ҮШҮ КЕТҮҮ — 
(Үшү кетип калганы. 6398) — (ир. хуш — акыл, 

эс) —акылынан ажыроо, эси оош. Жүдөө, сестенүү, коркуу мааниле-
ринде да колдонула берет. 

ХАУС — 
(Төрт жакта хаус көлү бар. 2712) — (ар. хоуз) —1. Жа-

салма көлчө (бассейн), 2. Кудук. 3. Чөөт. 
ЧААЙ — 

(Кырк кулач темир зындандын 
Чаай түбүнө салганы. 2044—2045) — 1. Терең зындан. 

2. Кээде зындандын түбү маанисинде да айтыла берет. 
ЧАЙДООС— 

(Колундагы чайдоосун. 1393) — (ар. чайджуш) — 
чай кайнатылуучу атайын идиш — моюндуу, ооз жагы кууш, түбү жазы 
болуп, жезден жасалат. 

ЧАКА — 
(Сыңар чака доосу жок. 4828) — майда тыйын, мурунку 

мезгилде соода-сатык иштеринде колдонулган жез тыйын. Жалпы эле 
акча маанисинде да колдонула берет. 

ЧАЛЫЯР (I ЧАРЫЯР — 
(Чалыяр чаркы келбептир. 4480) — (ир. чэНар—төрт, 

йар — жолдош) — Мукамбет пайгамбардын эң жакын төрт жолдошу, 
үзөнгүлөштөрү (соратниктери), ал өлгөндөн кийин биринин артынан 
бири (улам өлгөндүн ордуна) халифа (орун басар) деген титул менен 
бийлик жүргүзүп, ислам динин жайылткан төрт инсан (Абубакир, Ос-
мон, Омор, Аалы). 
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ЧАНТУУ— 
(Чантуунун иши кыйын, — деп. 1201) — (кыт. чань — 

ороо, тоу — баш) — селдечен, башына оромол байланган элдерге (хан-
сулардын орто кылымдагы коңшу жашаган мусулман-түрк элдерине) 
уйгур, кыргыз, казак ж. б. берген мазактоо аты. Эпосто калмак-кы-
тайлар кыргыздарды ушул ат менен атайт. 

ЧАРАЙНА— 
(Чарайна, соот, кыягы. 3644) — (ир.) — 1. Калың 

булгаарыдан, кээде металлдан жасалган, денеге кынапталган соот. 
2. Майда тордон токулган соот. 

ЧАРЫЯР — 
(Төрт чарыяр көп урсун. 4651) — (кара, чалыяр). 

ЧЕБЕН — 
(Чапкылашып чебендер, 
Кайыпдаңга барганы. 16312—16313) — (ир. чавандаз 

(чабендес) деген сөзүнөн өздөштүрүлгөн деп болжоого болот. Чабар-
ман деген мааниде колдонулат. Элдин аты катары да жолугат. 

ЧЕИРЕК — 
(Аз болгондо бир чейрек 
Арбыныраак алып бар. 1084—1085) — (ир. чэЬар — 

төрт, йэк — бир) — бир нерсенин төрттөн бир бөлүгү. 
ЧЕРҮҮ— 

(Арбын черүү алпарып. 297) — (санск. ңериг) — аскер, 
кошуун, кол. Эпосто кээде жүрүш, жортуул, согуш маанисинде да айты-
ла берет. 

ЧОК — 
(Кара топу, карыш чок. 11930) — (түрк-монг.)—эркектер-

дин бөркүнүн төбөсүнө тагылган чачы. Чоктуу бөрк кийип жүрүү анын 
даражалуу адам экендигин билгизген. Эпосто көбүнчө «кызыл чок», 
«кара чок» түрүндө учурайт. Мындай чоктуу бөрк негизинен душман 
тараптын (калмак, кытай) каармандарына карата айтылат. Мисалы: 
кара чоктуу калмак, кызыл чоктуу кытай. 

ЧОРО — 
(Андан бөлөк чородон, 
Аскер башчы жородон. 5506—5507) — (байыркы түрк ти-

линде «чур») «Кутадгу билиг» поэмасында «чагрыбек» (чоро-бек) 
формасында айтылат. Чагры-бек ордо титулу, «чин» деген түшүндүрмө 
•берилген (ДТС. 1969, 136-6.). В. В. Бартольд өзбек кандыктарынын 
сарай кызматкерлеринин титулдук наамдары менен .мансаптык дара-
жаларына илимий анализ жүргүзгөндө башка терминдер менен катар 
«кырк чөкре», «көп чөкре», «чөхре-агасы» деген терминдер да айтыла-
рын белгилеген. Чоро деген термин мурун казак эпосторунда да кеңири 
учурагандыгын белгилеген. Ч. Валиханов: «Чоро — азамат нукура 
жоокердик сөз жана аны орусча: товарищ, дружина деп которууга мүм-
күн (Ч. Валиханов, 1-т., 201-6.) деп жазган. 

«Манастагы» «чоро» деген термин тарыхый жагынан монголдун 
«нөкөр» деген термини менен маанилеш. Ошондуктан «кырк чоро», 
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«кырк жөкөр» (нөкөр) деп да аталып, синонимдик термин катары ке-
ңири учурайт. Академик В. Владимирцов уруулардын биригүү мезги-
линдей эле монгол эли түзүлүү учурунда да нөкөрлөр (вассалдык уруу 
башчылары) чоң роль ойногон, — деп жазат. Ошондой эле кыргыз эли 
түзүлүү мезгилинде кыргыз урууларынын (чоролор) эпикалык Манас-
тын айланасына биригүүсү менен эл болуп калыптангандыгын белги-
лөөгө болот. Демек, эпикалык чоролор ар бир уруунун башчылары 
болуп, борбордук каарман Манастын айланасына биригүүсү эпостун 
башкы идеясын туюндурат. 

Отурукташкан кандыктардагы (м., өзбек кандыктары) сарай кыз-
маткерлерине салыштырганда көчмөн коомдогу чоролордун (жөкөр-
лөрдүн) ролдору башкача, өзүнчө ©згөчелүгү бар. Алар ар бир уруу-
нун башчылары болуу менен бирге эркин жоокер, өз уруусунун кол 
башчысы да болуп эсептелет. Мунун мисалдарын «Манастан» кеңири 
көрүүгө мүмкүн. Алсак Манастын кырк чоросунун, айрыкча Чубак, 
Сыргак ж. б. сыяктуу белгилүүлөрүнүн өзүнчө калың жоокерлери бар 
ж б. 

ЧҮЧТӨ // ЧҮШТӨ — 
(Аппак эти чүчтөдөй. 6401) — (уйг. чута) — 

өтө ак кездеме. 
ЧЫБЫК КЫЙУУ — 

(Кап ортодон чыбыкты. 
Кыйып жүргөн дагы бар. 16603—16604) —уба-

да беришүүдө колдонулуп келген антташуунун бир түру, шерттешкен-
дер: «убададан жансак ушул көк чыбыктай кыйылып калалы» — дешип, 
өсүп турган тал чыбыкты ортосунан кыйышат. 

ЧЫЙТТАИ — 
(Дөөтай менен чыйттайы. 7668) — душман тараптын 

{кытай, калмак) мансаптык даражасын билдирүүчү термин. Кытайдын 
«титай» (аскердик наам — генерал) деген титулдук термининин уйгурча 

айтылышы («т», «ч» тыбыштары алмашылып айтыла берет. М: тиш-
чиш). Айрым учурда «тыйтай» (титай) деген кытайча айтылышы да 
колдонулат. 

Ч Ы Л Б Ы Р БОО — 
(Чылбыры тутам, боосу жок. 4825) — илгери 

кыргыздарда ат мингизген кишиге «чылбыр боо» деген салт боюнча 
бир нерсе кайтарып берүү ырымы болгон. Текст боюнча тартуулап сый-
га берген атка «чылбыр боонун» кереги жок деген маанини түшүндү-
рүп турат. Сөз айкашынын мааниси кайра дооланбайт, акы алынбайт 
дегенди туюнтат. 

ЧЫН — 
(Чын шаарына бет алып 
Атка камчы койгону. 1358—1359) — (кыт. Цинь — б. э. ч. 

221—207-жылдардагы кытай императорунун сулесинин аталышы) — 
кытай мамлекети, эли. Орто кылымда алыскы жана жакынкы кошуна-
ларынын тилдеринде кытай элин түшүндүргөн бир нече этнонимдер 
пайда болгон. Алардын бири — чин. Байыркы индиялыктар, орто азия-
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лыктар Кытай мамлекетин, элин ушундай аташкан. Кээде маха (чоң, 
улуу) деген терминди кошушуп (Мачин) да айтышкан. Термиидин 
чыгышына Кытай империясын башкарган Цинь сулеси түрткү болгон 
(Цинь императордун мамлекети, эли деген түшүнүктөн келип чыкканы 
илимде эбак далилденген). Мындай көрүнүш көп элдерге мүнөздүү. 
Мисалы, өзбек элинин аталышына Алтын ордонун ханы Өзүбектин, 
ногой элинин аталышына Алтын ордонун эмири Ногойдун аты түрткү 
болгону тарыхта талашсыз факты. «Чындын» кытай этноними менен 
алмашылышы, байыркы монгол тилдүү кара кытайлардын (тарыхтагы 
дагы бир аты кидан) Кытай мамлекетинин түндүгүн басып алып, ага 
өздөрүнүн үстөмдүгүн жүргүзүшү менен байланышкан. Кытай улуту 
аталган этнонимдер менен өздөрүн эч качан аташкан эмес, ал коңшу 
элдер тарабынан гана берилген этнонимдер. Кытайлар өздөрүн Хуа, 
Хань — деп аташкан. 

Ч Ы Н М А Ч Ы Н — 
(Жыбырап жаткан Чынмачын. 387) — (кыт. цинь — 

кара, чин) — (санск. Мэха — чоң, улуу) — Кытай империясы. Адатта, 
коңшулары тарабынан түндүк кытай — Чин, Түштүк кытай Махачин 
(мачин) аталган да, ал экөө катар айтылганда жалпы кытай империя-
сын түшүндүргөн.. 

чыңоол — 
(Чыңоолун чыңдап коюшуп. 14169) —согуш мезгилин-

де колдун жаткан жеринин айланасын күзөтүүчү өзүнчө аскердик бө-
лүк. Душмандардын келе жатканын же чабуул коюшун колго кабар-
лап турат. 

ШАА — 
(Кырмуз шаа угуп алганы. 604) — (ир. шах) — 1. Хан, 

император. 2. Өкүмдар, башкаруучу. 
ШААДАТ же КЕЛМЕ ШААДАТ — 

(Шаадат айтар тили жок. 4470) — (ар. шахада — күбө-
лүк) — мусулман экендигин күбөлөө — далилдөө. Бул үчүн Исламдагы 
эң башкы жоболордун биринен болгон кудайдын бирдигин, Мукамбет-
тин анын элчиси экендигин жарыя айтуу зарыл. Л а илаха илла Ллоху 
ва Мухаммадун расулу А л л а х и — А л д а д а н башка Алда жок, Мукамбет 
Алданын элчиси. 

Ш А И М Е Р Д Е Н — 
(Сыйынганың Шаймерден. 1909) — (ир.) — жигит 

пири, баатырдын падышасы деген мааниде. Ал жигит пири арабдардын 
кол башчысы — Азирет Аалы да сыпатталган. Чыгыш элдеринин жо-
мокторунда жоокерлердин колдоочу пири деген наамга конгон. «Ма-
наста» дал ушул ыңгайда сүрөттөлөт. Эпосто шай, шаймерден, шай 
колдогон деген айкалыштарда колдонула берет, буларда эч айырмачы-
лык жок, бардыгы да кудуреттүү күч колдоо дегенди туюнтат. Уруйун 
(уруй-урук — д у х ) — д е м е к , мында баатырларды алардын сыйьшган 
пири — Шаймердендин руху, духу да чоң колдоого ала тургандык жө-
нүндө айтылып жатат . 
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ШАИТАН — 
(Шайтанды жүрсүң кудай деп. 5 6 2 8 ) — ш а й т а д 

(байыркы еврейче — сатана) — диний уламьцн боюнча Алдага жана 
адамдарга кас, кесепеттүү дух. Кудай анын өтүнүчүн аткарып, Кыямат 
кайымга чейин өлбөс кылып эрк берип койгон. Кыямат кайымдан кийий 
ал кожоюну Ибилис менен бирге тозокко түшөт. Ага чейин адамдарды; 
ак жолдон адаштырып, бузуку, күнөө иштерди жасоого түртүп, азгырыи 
жүрөт. Алар оттон же түтүндөн жаралган. Ибилистен да туула алат. 
Өзүнчө атка ээ болуп, тышкы турпаты боюнча түрдүүчө өзгөрө алат. 
Шайтандар Ибилистин эркин жана буйруктарын аткаруучулар болгон-
дуктан, Куранда жана диний китеитерде алар алмашылып айтыла бе-
рет. Шайтан жөнүндөгү түшүнүк исламга чейин эле пайда болсо да, ал 
исламдын таасири менен кыйла кеңири тараган. Кыргыздарда шайтав 
кандайдыр бир жакшы башталышка карама-каршы турган, анын ишке 
ашышына кедерги болгон кара күч катары түшүнүлөт. Эпосто көбүнчө 
адамдарды ак (ислам) динден адаштырган каардуу, зыяндуу, амалкөй 
дух түспөлүндө сүрөттөлөт. 

ШАМАЛА — 
(Шамаланы жандырган. 6654) — (ар. шамале) — м о м 

шам, факел. 
ШАП — 

(Шаптай болгон куйругу. 322) — (ир. шаб) — кылыч. Кээ-
де канжар маанисинде да айтыла берет. 

Ш А П К Е Р — 
Шымал жактан кол келди 
Шапкер тартып мол келди. 14297—14298) — (ир,. 

шаб — горд — түн) — 1. Колдун түн ичинде жол жүрүшү. Таң алды 
менен колдун аттануусу. 2. Шаптай тизилген, катар-катар болгон деген 
мааниде да айтылат. 

ШАРИЯТ — 
(Шариятын курасын. 33) — (ар. шариа — туура 

жол) — Куран менен пайгамбардын хадистеринин (акыл — насаат сөз-
дөрүнүн) негизинде жаралган ислам дининин мыйзам жоболору. Та-
рыхый жана соңиологиялык жактан алганда шарият ислам жашоо өр-
нөгүнүн жалпы окуусу катары түшүнүлөт. Анда баарыдан мурда мусул-
ман диний турмушу менен жүрүм-турумунун, диний этикалык жана 
укук эрежелеринин, нормаларынын эң маанилүү, зарыл жагдайлары' 
камтылган. Алардын баары жалпы мусулмандар үчүн ыйманды, адеп-
ти, ишенимди аныктаган жана жөнгө салган «кудайлуулуктун мыйза-
мы» болуп саналат. Шариятты билбей, андагы көрсөтмөлөрдү аткарбай-
туруп, чыныгы мусулман болууга мүмкүн эмес. Эпосто калкты исламга 
үгүттөө (асыресе казат окуяларында) көпчүлүк учурларда шарияттын 
жоболорун түшүндүрүү аркылуу жүргүзүлөт. 

Ш А Ш К Е Л И К Ж Е Р — . 
(Кыпкызыл чок жайнаган 
Шашкелик жерге көрүндү. 1794—1795) — 

)(ир. чаштгаф — чашт — эрте, гаф — убак) — эртең менен (күн көтөрү-

пт 

www.bizdin.kg



лүп калган убак). Чоң шашке же улуу шашке — жалган түшкө жакын 
мезгил. Кыргыздардын бир күн ичиндеги убакыттарды күнгө карап 
белгилөө, бөлүү аракеттеринеи. Жеке эле убакыт гана эмес узундук, 
аралык өлчөм да ушул күндүн ордуна карата болжолдонгон. Мисалы: 
шашкелик жер — атчан же жөө киши (адатта атчанга шашкелик жер, 
жөөгө шашкелик жер — деп тактап айтат. Эгер жөн эле шашкелик жер 
делсе көбүнчө атчан жүрүү түшүнүлөт) күн шашке болгонго чейин 
(күн чыккандан тартып) басууга мүмкүн болгон аралык түшүнүлөт. 

ШЕИИТ — 
(Шейит кеткен эрлердин 
Арбагына сыйынып. 7068—7069) — (ар. шахид — азап 

чеккен) — 1. Ислам дини үчүн өзүн курман кылган адам, жоокер. 
2 . Азап тартып кыйноо менен өлтүрүлгөн адам. Адис (хадис) боюнча 
шейит динге берилгенин каапырларга каршы күрөшүп жүрүп өлүшү 
менен бекемдейт. Ал башкалардай көрдө да, акыр кыяматта да сурак 
•бербей эле түздөн-түз бейишке кирет. Ошондуктан ал сөөгү жуулбай, 
үстүндөгү кийген кийими менен эле көргө' коюла берет. Анын жер 
үстундөгү бардык күнөөсү кечирилет жана бейиштин төрүнөн Алда 
тактысына жакын жерден орун алат. 

Кийинки диндик талкуулоолордо дин үчүн согушта курман болгон-
дор гана эмес, зордук менен өлтүрүлгөндөр (киши, айбан тарабынан), 
табигый кырсыктан, эпидемиядан, уулангандан, сууга чөккөндөн, ажы-
га баруудан ж. б. өлгөндөр да шейиттин катарына кирет. 

ШЕРБЕТ — 
(Асыл шербет ал эмес. 9500) — (ир. шербет) — таттуу 

суусун, шире кошулган таттуу суу. 
ШООДАИ— 

(Шоодай мунун чоңоюп. 8441)—калмакча эркектин 
жыныстык белгисинин аталышы. 

ШҮГҮР — 
(Шүгүр кылып кудайга. 9696) — (ар. шокр — алкыш) — 

кудайга ыраазы экенин билдирүү (кара, ылая шүкүр). 
ШЫМАЛ — 

(Шымал жагы Буспуңдан. 1000) — (ар. шимал) — түн-
дүк тарап, түндүк. 

ЫЙМАН — 
(Бей ыйман өлөр бекенсиң. 1992) — (ар. имон — ише-

ңүү)—исламдын аныктыгына ынануу. Мусулманчылыкта бул диндин 
ички ишенимге (итихад), оозеки дин ишенимине (икрар) жана кай-
рымдуулук иштерге бөлүнөт. Тактап айтканда, ыйман парзы төмөнкү-
лөр: Жараткан Кудайдын жалгыз экенине, акыреттин бар экендигине 
ишенүү, жакшылык-жамандыкты да Кудайдан деп, өлгөндөн кийин 
кайра тирилишибиз чындык деп билүү. Мына ушулардын аң-сезимден 
жана жүрүш-туруштан бекем орун алышы исламда ыймандуулукту 
күбөлөйт. Эпосто ыймандуулуктун негизги маңызы «Кудай жалгыз, 
Куран чын, -байгамбар ак, диним ак» деген салттык туруктуу ыр 
саптары аркылуу туюнтулат. 
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Ыйман — деген түшүнүктү жалпы эле адамгерчилик, абийир, адам-
дык жакшы сапаттардын жыйындысы катары кабылдоо, түшүнүү 
эпосто кеңири орун алган белги. 

ЫКЫЛАСТЫН СҮРӨӨСҮ — 
(Ыкыластын сүрөөсүн 
Ырас айтып баштады. 8084—8085) — (ар. суурату—л — 

ихлаас — ыклас сүрөөсү)—Курандын 112-сүрөөсү, бөтөнчө ызаат 
менен кунт коюлуп окулат. Мукамбеттин аныктамасы боюнча бул 

сүрөөнүн мааниси бүткүл курандын чейрегине барабар. Сүрөө Алда 
гааланын касиеттери, жаратылышы жөнүндө кабар берет. Манасчы 
бул сүрөөнүн мазмунун 8090—8120 саптарда ыр менен берген. 

ЫЛААНАТ— 
(Кирип сүрөт ичине 
Оозуна таш ылаанат: 

«Кудаймын деп сүйлөгөн. 5671—5673) — (к. Лаа-
нат). 

ЫЛАИЛАМА— 
(Ылайлама дегенге. 2499) — (к. Лайлама) . 

ЫЛАКТЫРУУ — 
(Ылактырып салганы. 3084) — кандайдыр нерсени 

катуу таштоо, ыргытуу. 
ЫЛАЯ ШҮГҮР — 

(Ылая шүгүр Кудайга. 4180) — (ар. элаЬа — ку-
даага, шокр — алкыш) — кудайга ыраазылыгын билдирүү, тобо кел-
тирүү. 

ЫРАБАТ— 
(Кумга кылган ырабат. 836) — (к. Рабат) . 

ЫРАСУЛ— 
(Сураганда Ырасул. 5210) — (ар. расул — элчи) — 

элчи. Өтмө мааниде: Мукамбет пайгамбардын туруктуу эпитетинин 
бири, толук түрдө «расулю-ллах» — Алданын (жердеги) элчиси (к. Му-
камбет). 

Ы С П А Н — 
(Ыспаны кылыч белинде. 2186) — Ирандын түндүк-чы-

гышында Исфагани шаарынын кыргызча айтылышы. Орто кылымда 
бул шаар өнөр жайы өнүгүп, сапаттуу курал-жарактарды жана керек-
түү буюмдарды жасап сатуу жагынан даңкы чыккан. Соода байланыш-
тары аркылуу бул шаардын аты кыргыздарга да белгилүү болгондугу 
көрүнөт. Ошондуктан эпосто: Ыспани мылтык, Ыспани кылыч, Ыспани 
килем ж. б. буюмдардын аттары учурайт. 

ЫСЛАМ — 
(Ыслам динге салам—деп. 9) — (ар. ал — Ислам — 

өзүн кудайга тапшыруу, баш ийүү) — ислам дүйнөдөгү эң ири диндер-
дин бири. VII кылымда Арабияда Мукамбет пайгамбар тарабынаи 
түзүлгөн. 

ЭГЕИ-ШЫГАЙ — 
(Эгей-шыгай көй кашка. 4686) — 1. Орой көзү 
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чарай, жалпы, бардык. 2. Бирине бири шай келген, баатырдык күчү 
жагынан биринен бири калбаган. 

ЭГЕ — 
(Эгесине жалбарып. 7143) — (азыркы кыргыз тилиндеги э» 

деген сөздүн бүгүнкү күнге чейин сакталып калган байыркы форма-
сы) — 1. Ээ, кожоюн. 2. Алданын аталыштарынын (бардыгынын ээси, 
жаратканы, башкарып турганы деген маанилерди чогуу туюнткан 
кыргызча аталышы) бири. Сөз адатта жекече, Эгем түрүндө ж е 
Эгем таала түрдө айтыла берет. 3. Сөз диндик термин катары алгач: 
«Жаратылыштагы ар бир нерсенин эгеси (ээси) бар» — деген байыркы 
анимизмдик ишенимге байланыштуу колдонулган. Ал ишенимдин кыр-
гыздарда азыркы күнгө чейин сакталган калдыгы катары касиеттүү 
эсептелген жер-суу, тоо, дарактардын көзгө көрүнбөс касиеттүү ээси 
жөнүндөгү эл арасында айтылган аңыз сөздөрдү көрсөтүүгө болот. Бул 
түшүнүк кыргыздарга тектеш шаманизм дининдеги түрк (якут, хакас, 
тоолуу алтай, тува) жана монгол (бурят) элдеринде кийинки кездерге 
чейин толук сакталган. Демек, кыргыздардын эге (ээ) жөнүндөгү 
байыркы түшүнүгү алардын бир кудайлуу ислам динине өтушү менен 
андагы жаратылыштагы бардык нерсенин жападан-жалгыз жаратуу-
чусу жана ээси Алда менен контаминацияланып, синоним терминге 
айланган. 

ЭГЕМ ТААЛА— 
(Эгем таала жасаган. 100) —Алданын аталышта-

рынын бири — Эгем — Алда, Кудай таала — баарынан жогору, куду-
рет күчтүү — баарынан жогору турган, баары колунан келген күчтүү 
кудай маанисин туюнтат. Чогуу айтылганда бир мааниге (Алда же 
Кудай) ээ. 

ЭНДӨӨЛӨШҮҮ — 
(Эндөөлөшүп жатыппыз, 
Кейишке кенен батыппыз. 4156—4157) — чач-

кындап бытыранды болуу, чачынды болуу; туш-тушка тарап кетүү, чар 
тарапка жайылып чачылуу. Капарсыздык, энөөлүк, камсыздык маани-
синде да айтылат. 

Э Р Г Е Ж Е Л И — 
(Эргежели калкына эки жыл жүрдүм тутулуп. 

9316—9317)—бою кыска кичинекей адам; ошол кичине адамдардын 
тукумдарынан турган эл. 

ЭРӨӨЛ 
(Эрөөлгө чыкты элинен. 7116) — 1. Согуш майданында 

касташкан эки тараптан бирден тандамал жоокер ортого чыгып жеке-
ме-жеке куралдуу салгылашуусу (көпчүлүк учурда найза менен сайы-
шуусу). Эрөөлдүн эки түрү белгилүү: 1. Өз күчүнө толук ишенген 
баатырлар гана тарабынан жасалган өтө сейрек түрү — кезек берип 
салгылашуу. Эреже катары эрөөлгө чакырган жоокер каршысынын би-
ринчи болуп сокку уруусуна толук мүмкүнчүлүк берет (мис., биринчи 
кезек алып жаа менен атуусуна же алыстан качырып келип найза 
сайып өтүшүнө тоскоолдуксуз бир ордунан жылбай күтүп туруп берет). 

780. 

www.bizdin.kg



Эгерде каршысы жеңишке жетише албаса, ошондой эле шартта өз ке-
зегин алат. 2. Эрөөлгө чыккан жоокерлер кезек күтүшпөй, адегенде эле 
бирин бири качыра чыгып салгылашуусу. «Манас» эпосунда эрөөлдүн 
бул эки түрү тең жолугат. 

Жоокерчилик доордо эрөөлгө чыгуу салттуу түрдө жүргүзүлгөн. 
Эрөөлгө чыгаруу эки тарап бири-биринин күч-кайратын алдын-ала 
сынап көрүү үчүн гана эмес, саясий багытта да жүргүзүлгөн. Кээде 
эки тараптан тандалып чыккан баатырлардын эрөөлү менен эле тыянак 
чыгарылып, согуш жалпы жоокерлердин салгылашуусуз эле токтотул-
ган. Мында эрөөлгө чыккан баатыры жеңишке жеткен тарап жеңүүчү 
эсептелип, ортодогу чыр алардын пайдасына чечилген. 2. Эрөөл кас-
ташкан тараптын ортолорунда гана эмес, баатырдык (европалыктарда 
рыдарлык) этиканы сактоо үчүн да талапташ жоокерлердин ортосунда 
болгон. Өздөрүн теңтайлаш эсептеген жоокерлер биринчилик кимге 
таандыгын тактоо үчүн өз ара күч-кайратын сынап жекеме жеке сал-
гылашып көрүшкөн. Жеңилген жоокер өзүн жеңүүчүсүнүн күч-кайра-
тына тен берүү менен экинчи андан жол талашпоосу баатырдык салт 
болгон. 3. Чалгын чалуу. 

ЭСЕНКАН — 
(Эске албадың жанды — деп,— 
Эсенкан сындуу канды — деп. 379—380) — (монг. 

тунгус-манж. 1. Эсен//эзен//эжен — эгеси, кожоюну. 2. Эсенкан — эге 
кан, башкы кан, каган (монарх, император) —эпосто кырк кан эли 
кытайдын Түп-Бээжинде (борбор шаарда) турган башкы канынын (им-
ператорунун, монархынын) энчилүү аты. Бирок тарыхта Эсенкан — кы-
тайдын императорунун энчилүү аты эмес, титулу болгон. Бул терминдин 
түпкү теги тунгус-манжур, монгол тилдериндеги эсен // эзен // эжен 
деген сөзгө такалып, ал түрк тилдериндеги эге (ээ) деген сөз менен 
тектеш, маанилеш (к. Эге). 

Байыркы тунгус-манжур, монгол элдеринин бардык нерсе жандуу, 
кожоюндуу деп түшүнгөн анимиситтик ишенимде эсен нерсенин ээсин, 
кутун туюнткан. Коомдун алга жылышы менен ал социалдык термин 
катары маанисин кеңитип, элдин ээси, мамлекеттин ээси дегенди туюн-
дурган, жогору аталган элдер мамлекет, империя түзүшкөндө (мисалы, 
Чжуржендердин Цзинь мамлекетинин, Чынгыз-хан түзгөн монгол им-
периясынын, манжуулардын Цинь империясынын тушунда) Эсен 
кан — «башкы кан», «каган» (кандын каны, монарх, император) деген 
титулду билдирип калган. Ушундан улам ал элдердин оозеки чыгарма-
ларында да колдонулган. Мисалы, монгол-калмактардын эң негизги 
баатырдык эпосу «Жангардын» башкы каарманынын титул-эпитети 
катары «Эзен Жангар», «Эзен-богдо», «Эзен-баатыр» — ноен «Жан-
гар» делип туруктуу айтылат. Бул терминдин кытайга коңшу турган 
түрк-монгол элдерине кытай императорунун титулу катары кеңири 
тарашы манжурлардын бул кытай мамлекетин басып алып Цинь суле-
син орнотушу менен байланыштуу (1644—1911-жылдар). Анткени, ман-
журлар өз императорун Эсен кан же Богдыкан (санск. богд — ыйык) 
деген титул менен аташкан. 

781. 

www.bizdin.kg



Ырас, айрым изилдөөчүлөр «Маиас» эиосунун каарманынын про-
тотиби катары Ойрот мамлекетин негиздөөчүлөрдүн бири болгон тары-
хый инсан — Эсен-тайчыны (XV к.) эсептешет. Бирок экөөнүн орто-
сунда аттарынын окшоштугунан башка жакындык жок. Манастагы 
Эсенкандан кандайдыр бир конкреттүү тарыхый инсандын образына 
караганда элдик баатырдык эпостордун көбүнө мүнөздүү эпикалык 
монархтын (мисалы, орус былиналарындагы Владимирдин) жалпы-
лаштырылган типтүү образы даана көрүнөт. Мүмкүн эпоско Эсенкан-
дын аты өзүнө типтеш мурунку атты сүрүп кийинчерээк кирген. Айталы 
С. Каралаевдин вариантында гана кытайдын Эсенкандан да жогору 
турган түп каны — Карыкан саналат. Кыргыздардын байыркы улуу 
державасын бузган жана ошону менен алардын эпосу «Манаска» не-
гизги эпикалык жоо болуп кирген кара кытайлардын (алар жогоруда 
аталган манжурлардан алда канча мурун жашап өтүшкөн) императору 
Гур-кан аталган. Эпостогу Карыкандын аты ушундан алынып, кийин 
ал унутула баштап, Эсенкан менен алмашылган. 

ЭШЕН — 
(Ак эшен сынап тааныган. 13407) — (ир. ишан — алар) — 

өтмө мааниде: насаатчы, жетекчи. Сопулар агымынын башчысы. Орто 
Азияда сопулар шайыктарды атынан айтпай, тергешип, иран тилиндегв 
үчүнчү жактын көптүк түрү менен кайрылышынан пайда болгон термин. 

КИТЕПТЕ КИРГЕН ОКУЯЛАРДА КЕЗДЕШКЕН 
АДАМ АТТАРЫ 

Абдылда 
Абунасир 
Абыке 
Агыдай 
Ажыбай 

Айдаркан 
Айкожо 
Айчак 
Айып 
Акбай 

Акбалта 

Аккоңур 

Акынбек (Акымбек) 
Акчалык 

Акунбешим 
Акша 

— эпизоддук каарман. 
— олуя, дубакей. 
— Манастын иниси. 
— кырк чоронун бири. 
— эпизоддук каарман, Манастын чоролору-

нун бири, Абдылда деп да кездешет. 
— казактардын ханы, Көкчөнүн атасы. 
— дин үгүтчүсү, эпизоддук каарман. 
— эпизоддук ысым. 
— кан, эпизоддук ысым. 
— кыпчак баатырларынын бири, эпизоддук 

каарман. 
— персонаж, Нойгуттардын каны, Чубак-

тын атасы. 
— Манастын таятасы, Эштектин кызы, эпи-

зоддук каарман. 
— эпизоддук каарман. 
— Булгарлыктын жети канынын бири, зпи-

зоддук каарман. 
— Эпикалык душман кандарынын бири. 
— баатыр, эпизоддук ысым. 
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Алач (Алаш) 

Алмамбет 

Алапай 
Апары Сыяп (Афра 
сиаб) 
Арсалаң 
Арууке 
Арууке 
Аталык 

Ашталы 
Баба 
Бабатай 
Бабыр 

Багыш 
Бай 

Байгур 
Байгын 

Байкуш (Байкүш) 
Байман 
Байман 
Байчоро 
Бак 
Бакай 

Бакдеөлөт 
Бакыр 
Бара 
Бердибай 
Билерик 

Бозжигит 
Бозкертик 
Болот 
Бообек 
Бөгүш 
Бөзөк 
Бөрү — Кожо 
Будаңчаң 
Бузурук 
Бумак 

кыргыз-казактардын түпкү аталарынын 
бири. — 70, 92, 110. 
белгилүү чоң баатыр, Манастын чороло-
рунун эң көрүнүктүүсү, негизги каарман-
дардын бири. 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 

кан, эпизоддук каарман. 
Алмамбет баатырдын аялы. 
Кошойдун аялы. 
Кошойдун агаларынын бири, эпизоддук 
ысьи^. 
балбан, эпизоддук каарман. 
эпизоддук ысым. 
Ороздунун он уулунун бири. 
Эпос боюнча Манастын түпкү аталары-
нын бири. — 127. 
Жедигер уруусунун башчыларынын бири. 
Жакыптын агасы, Бакайдын атасы. — 
123, 124, 126. 
Манастын түпкү аталарынын бири. 
Манаска каршы жиберилген он бир дөө-
нүн бири. 
балбан, аяр. 
бек, эпизоддук каарман. — 29 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук каарман. 
аксакал, эпизоддук ысым. 
акылман, эпостогу негизги каармандар-
дын бири. 
Жакыптын кичи аялы. 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук каарман. 
Жаангер кожонун уулу, эпизоддук каар-
ман. 
эпизоддук ысым. — 133. 
кан, эпизоддук каарман. 
Чубактын өз аты. — 109. 
эпизоддук каарман. — 133. 
балбан, эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
эпикалык душман баатырлардын бири, 
Айкожонун бир аты. 
Эр, эпизоддук ысым. 
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Бур,шак (Бурчак) 
Буудайбек 

Дагар 
Даки Жунус 
Догон 
Дөбөт 
Дубуш 
Дүбүрө 

Жайнак 
Жаангер кожо 
Жанып 
Жакып 

Жамгырчы 

Жанчоро 
Жапай 
Жапанбай 
Жапас 
Жасообек 
Жаян 
Жемшит 
Жонгөр 

Жунус (Жумуш) 
Жолой 

Жүгөрү 
Инсур 
Иафыш 
Каар 
Кайып 

Камбар 
Калдаң 
Калдар 
Калча 
Каманку 
Канкожо 
Кара 
Карабөрк 

Каракан 
Касемил 
Каранар 

784. 

эпизоддук ысым. 
Кубангар — Дагар кыздын атасы, эпи-
зоддук ысым. 
эпизоддук каарман. 
кан, эпизоддук ысым. 
эпикалык каарман. 
балбан, эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
эпикалык душмандын баатырларынын 
бири, эпизоддук каарман. 
кырк чоронун бири. 
персонаж. Билериктин атасы. 
эпизоуадук ысым. 
Манаегын атасы, негизги каармандар-
дын бири. 
баатыр, белгилүү уруу башчыларынын 
бири, эпикалык каарман. 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
Нук пайгамбардын үч уулунун бири. 
эпизоддук ысым. 
балбан, эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
Манаска каршы жөнөтүлгөн он бир дуу-
дунун бири 
к"ан, эпизоддук ысым. 
калмактардын балбаны, негизги каар-
мандардын бири. 
уруу башчыларынын бири. 

• аяр, эпизоддук ысым. 
• эпизоддук ысым. 
• эпизоддук каарман, Култаңдын атасы. 
калмак кандарынын бири, Манастын 
кайнатасы. 
казактардын ханы, Айдаркандын атасы. 
Курмузшаанын балбандарынын бири. 
эпизоддук каарман. 
эпизоддук ысым. 

• эпизоддук ысым, балбан. 
- Жаангер кожонун бир ысмы. 
• эпизоддук ысым. 
Кайып даңдын кызы, Манастын биринчи 
аялы. 

• Манастын чоң атасы. 
• балбан, эпизоддук ысым. 
• аскербашчы, эпизоддук ысым. 
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Карача 
Карачоро 
Катарлык 
Кары 
Катыкул 
Кезетү 
Кейке (Кейкес) 
Кемек 
Кемини 
Керкөкүл 
Кесебил 
Килдербек 
Кодоң 
Кожош 
Кошой 

Кореш 
Көбөш 
Көйүт 
Көкчөкөз 

Көкүл 
Көкүм 
Көөдөи 
Көчөрлүк 
Кубангар 
Култаң 
Кумарайым 
Куну 
Курмус (Кырмус; Кур-
мус шаа) 
Куршаа 
Кутубай 
Кутунай 
Кушубак 
Куяс 
Күйкөнө 
Күлдүр 
Күмөн 
Күнөгө 
Күнгөй (Кеңгей, Көң 
гөй) 
Кымкар 
Кыял 
Мабиета 
Мажик 

БО-З 

кыз Сайкалдын атасы, бир аты Каткалаң. 
эпизоддук каарман. 
Булгарлыктын жети канынын бири. 
эпизоддук ысым. 
балбан, эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук каарман. 
аяр чал, эпизоддук каарман. 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
Эштектин атасы, эпизоддук ысым. 
Чал, эпизоддук ысым. 
эпизоддук каарман. 
катагандардын уруу башчысы, белгилүү 
баатыр, негизги каармандардын бири. 
эпизоддук ысым. 
Жакыптын уулу, Манастын иниси. 
балбан, эпикалык ысым. 
Манастын аталаш туугандарынын бири, 
Үсөндүн (Көзкамандын) улуу уулу. 
баатыр, эпизоддук каарман. 
Кошойдун тагасы, эпизоддук ысым. 
балбан, эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
кан, эпизоддук каарман. 
Жаангер кожонун бир аты. 

• эпизоддук ысым. 
эпикалык душман кандарынын бири. 

эпизоддук ысым. 
кырк чоронун бири. 
кырк чоронун бири. 

; Корештин бир аты, эпизоддук ысым. 
• дөө, эпизоддук каарман. 
•эпикалык каарман. 
•эпизоддук каарман. 
• эпизоддук каарман. 
• бек, эпизоддук ысым. 
баатыр, эпизоддук каарман. 

• эпизоддук ысым. 
• Мунаркандын аялы, эпизоддук ысым. 
• карыя, эпизоддук ысым. 
кырк чоронун бири, мурунку аты Ша-
к^м, белгилүү каармандардан. 
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Мажыл 
Мамбет 
Манас 
Мартын 
Матарлык 

Меңдибай 
Миңдибай 
Мунаркан 
Муса 
Найзакан 
Намнахарман 
Нескара 

Ногой 
Нуг (Нух) 
Нургузар 
Озо 
Ордобай 
Орозду 
Ороңгу 

Өмөр 
Панус (кан) 

Сагут 
Садубакас 
Салала 
Саман 
Сан 
Санамоор 
Санга 
Сапар 
Сарылбек 
Сармача 
Сарың кыз 

Сатарлык 

Серек 
Сермус 
Сонок (Соноң) 
Соорун 
Сыйга 
Сыйпуш (Сиябуш) 
Сыргак 

эпизоддук каарман. 
эпизоддук каарман. 
эпостун башкы каарманы, элдик баатыр. 
балбан, эпизоддук каарман. 
Булгарлыктын жети канынын бири, эпи-
зоддук ысым. 
эпизоддук каарман. 
эпизоддук каарман. 
кан, Кошойдун кайнатасы. 
пайгамбардын бири, библияда — Моисей. 
Кашкардын каны, эпизоддук ысым. 
эпизоддук ысым. 
персонаж, эпикалык душмандардын бел-
гилүү баатыры. 
Манастын чоң атасы. 
пайгамбардын бири, библияда — Ной. 
эпизоддук каарман. 
эпизоддук ысым. 
Ороздунун он уулунун бири. 
Жакыптын агасы, эпизоддук каарман. 
эпос боюнча эпикалык душман, ханыша, 
дөө, баатыр аял. 
эпизоддук ысым, аяр. 
Көкөтөйгө чейин Ташкенди бийлеп тур-
ган адам. 

• балбан,эпизоддук ысым. 
• эпизоддук ысым. 
• Булгарлыктын жети бийинин бири. 
• балбан,эпизоддук ысым. 
• Курмуз шаанын бабасы. 
• балбан, эпизоддук ысым. 
• балбан,эпизоддук ысым. 
• эпизоддук ысым. 
- Ырчы уулдун өз аты. 
- балбан, эпизоддук ысым. 
• Нурузардын кыскартылып айтылган бир 

аты. 
- Булгарлыктын жети бийинин бири, Сары 
Ногой. 

• кырк чоронун белгилүүлөрүнүн бири. 
- эпикалык душмандардын бири. 
- аяр, эпизоддук ысым. 
- эпизоддук ысым. 
- эпизоддук ысым. 
- эпизоддук каарман. 
- белгилүү баатыр, кырк чоронун бири, өз 

аты — Бердибек. 
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Таз — уруу башчысы, кан, Үрбүнүн атасы. 
Талоо — эпизоддук ысым. 
Ташкур — балбан, эпизоддук ысым. 
Токсон — эпизоддук ысым. 
Төлөбек — эпизоддук ысым. 
Төлөк — кырк чоронун бири, төлгөчү. 
Төштүк — уруу башчысы, баатыр. 
Туран — кыргыздардын түпкү аталары катары эс-

кертилет. 
Түмөнбай — эпизоддук каарман, Абдылданын (кийин-

ки Ажыбайдын) атасы. 
Түрк — түрк элдеринин түпкү атасы. 
Уузкан (Угузкан) — Манастын түпкү аталарынын бири. 
Үрбү — белгилүү баатыр, уруу башчысы. 
Үрүстөм — легендарлык баатыр. 
Чагатай — Ороздунун балдарынын бири. 
Чагоо (Чого) — эпизоддук каарман. 
Чалыбай — кырк чоронун бири. 
Чилик — эпизоддук ысым. 
Чыйыр —Жакыптын аталаш агасы, Шакандын 

мурунку эри. 
Чыйырды — Манастын энеси, Шакандын лакап аты. 
Шайыбек — эпизоддук ысым. 
Шакан — Манастын энеси, Чыйырды. 
Шүкүр — кырк чоронун бири. 
Ыбрайым — Жаангер кожонун түпкү теги. 
Ыйса — пайгамбарлардын бири, библия боюн-

ча — Иисус Христос. 
Ыраман — Сарылбектин — Ырчы уулдун атасы. 
Элеман — кыпчак, уруу башчыларынын бири, Төш-

түктүн атасы. 
Эсенкан — эпикалык душмандардын башчы каны. 
Эштек — Булгарлыктын каны, Жамгырчынын ата-

сы, Манастын таятасы. 

ОКУЯЛАРДА ЭСКЕРИЛГЕН ЭТНОНИМДЕР 
Абак — 300. 
Ал зткэн —• 
Алач —20, 21*, 92, 110, 115, 125, 161, 172, 299, 301, 353. 
Алтайлык — 131, 294. 
Алчын — 116, 300. 
Анжуу калмак — 19. 
Анжуу— 17, 19. 
Анжы кытай — 37. 
Араб — 187, 217. 
Аргын — 234, 321. 
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88£ 
'826 'о*е >26 

'еое >63 'ш '813 '9ог 'бзт 'ш '88 '28 'и '59 'оэ '86 'ое '21 — е ш й н ^ 
т >66 '622 '122 '813 '331 '68 '88 '12 '86 '06 — нвьин)! 

'8*1 — ип>е йвигА^ 
•£61 — ите м ө т ө ^ 

"£3е — яөимө^ 
'1£1 —АхйАж йвмшв){ 

т > г е ' ззе 'еое 'еб! 'зб! '88 'и 'оэ > * > е 'ое — нвлвхв>1 
"132 '68 — выгвм нилэхвйв^ 

— ип"е нвмвйв)! 
'663 — х^Аж ЕЙВ)! 

"126 '696 '696 >*6 '266 
'оее > з е 'еге '81е 'ете 'ебз '£83 >83 'ш >22 'ш 'ш 'ш '89з 'дэз 
>93 '193 '093 '292 '093 Ш >*2 '1*2 '161*881 '981 '981 >81 '681 '381 '181 
'92,1 '221 '991 '991 '391 'ОН '661 '861 ' /61 '331 '131 '611 '811 '211 '911 
'311 '801 \£01 '901 '86 '66 '22 '69 '99 '39 ' /9 ' I* '1£ '93 '93 '03 — йнив^ 

156 — выгв^ 
'206 '131 '011 '18 '1£ '83 '£3 '93 — немв)! 

'*96 '696 '8*6 '636 '136 'Ь\2 '163 '063 '183 '823 'Ш '323 'Ш '6*3 '9*2 
'3*3 '213 '113 '221 >91 '911 '901 '601 '001 '86 ' \ 1 '86 '33 '21— мвтгвЯ 
'826 '126 '0*6 >36 'гге '123 'оог '861 'еб1 '381 '961 '811 '88 '12 —лееВ^ 

"*13 — (М1ГВМ 1Ч1ГВХИ) 
'666 '363 '261 '611 — ивхнм НЛ£ 

(хААж) х ө ө ^ 
'гге — йэлиггэ^с 

'616 >06 '22г >*3 — •нАж-нв^: 
'63 — имвж нАнв>{{; 

'292 — ивхнм втнХ'12' 
"**6 '222 '622 >23 '693 — нвлХ^ 

•д^з — нвмвдХй1 

'616 — ивхоСС 
"183 — мвиггвм т э м о ^ 

'661 '861 '661 '02 — ивхнм АмНв1/ 
'9те '91 е 'еое 'ббг — йвхмЛь-Ллнв^ 

"266 '193 '9*2 — анлНВ^ 
ч г е 'дое 'дог 'оог '161 '181 — мвь-влв^ 

'901 '66 '16 '86 — ңвхнм миЯнижеед 
, '996 '2*е >*е 'е*е '2ее 'оее '2ге 'езе 'тзе 'бте 'зте >ое 

862 983 '683 083 '023 '293 '661 '261 '161 '281 '981 '681 '281 '181 '081 
'621 '821 '221 '291 '891 '291 '6*1 ' \ П >61 '161 '221 '221 '911 '801 
*6 26 *8 '18 '92 '02 '29 '09 '89 '26 '96 '26 '91 — (нвиц-ХэА^) нвисШАд 

'92 >2 — (лЛМэд) хХйАд 
'211 '911 — йвлгЛд 

'921 —АхйЛж вьйвд 
'81 — нвиисд 

"006 — йХливд 
'061 — ь-Хливд 
'661 — нвУвд 
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Кырмус — 294. 

^ Ь о Т г \ Й
л Т 2 2 , 2 8 > 3 0 ' 3 8 ' 9 1 ' 9 4 ' 9 5 ' 9 6 ' 9 8 ' 1 0 0 ' 1 03. 104, 105, 106, 107, 

И 2 ' 1 1 3 ' П 7 ' 1 1 9 ' 1 2 2 ' 1 5 5 ' 157> 1 7 7 180 197 217 249 
252,211,239,242,270,286,294,344,372. ' 
Манжу — 178. 
Маңгул — 111, 116, 339. 
Маңгуну— 122, 131, 148. 
Маңыт (маңгыт) — 17, 20, 30, 122. 
Маңгү — 37. 
Муртат — 24. 
Найман — 88, 116. 
Ногой эли — 20, 93, 300, 378. 
Нойгут (Ойгут) — 116. 
Орозду уруу — 376. 
Орто Азия журту —281, 321. 
Орус —217, 320. 
Өзбек — 182. 
Сазаншаң — 24. 
Салман — 90. 
Саңыроо — 19. 
Сарт —54, 122, 211. 
Сары-Арка — 104. 
Сары ногой —90, 91, 104. 
Сермуз журту — 294. 
Солон — 116. 
Суң кытай — 155, 177, 239, 286. 
Тайып — 88. 
Таңку — 193. 
Тарак— 116, 118, 300. 
Тарса —217. 
Татар — 30, 88, 187, 287, 324. 
Токсон уруу өзбек— 182. 
Түрк— 17, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 34, 60, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 100, 
104, 105, 109, 110, 111, 113, 120, 123, 127, 128, 159, 160, 192, 197, 215, 237, 
240, 241, 266, 274, 278, 289, 300, 306, 310, 316, 320, 322, 324, 339, 340, 
353, 358, 360. 
Тыгыр — 122. 
Тыргот — 16, 300. 
Чантуу— 174, 179, 247. 
Чуушагы — 19. 
Чыйтай — 244. 
Ымалай эли — 346. 
Ынды — 294. 
Ындыстан — 320. 
Эгей—116, 146. 
Эргежели 18, 214. 
Эштек — 30, 71', 135*, 187, 193, 198, 200, 322, 368. 
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ОКУЯЛАРДА УЧУРАГАН ТОПОНИМДЕР 
Азарыш — 272. 
Азыноо — 252. 
Ак-Даңгыл — 347. 
Ак-Суу — 307. 
Алай —291, 301, 315. 
Ала-Көл — 282. 
Ала-Тоо — 114. 
Алаткак—137, 219. 
Алмалуу — 240. 
Алтай —20, 22, 26, 28, 92, 93, 108, 128, 130, 131, 282, 301, 362. 
Алты шаар—125. 
Амар — 198. 
Анжиян—111. 
Аңгир — 23. 
Аңгыдай — 282. 
Арсалаң — 25, 30, 296, 310. 
Асар — 345. 
Асемил—112. 
Аспан (Аспиян) — 230, 231, 237, 240, 255, 263, 266, 320. 
Асурун— 130. 
Ашаруу — 231. 
Ашкыч — 19. 
Аягуз — 93. 
Багдад —30, 31, 48. 
Багуруп — 71. 
Бадакшан — 26, 30, 31, 149. 
Бадамды (Бадамдуу) — 290. 
Бай—126 . 
Байкуш — 25, 30, 148, 155, 193. 
Баймат —93, 263. 
Б а й ы ң - ^ К о ю р — 24. 
Бакбурчун —24, 253, 299. 
Баласагун — 24, 157. 
Балык —26, 31, 148, 263. 
Барскан — 93. 
Бармак— 17. 
Бел-Бөксө — 46. 
Биябан— 193, 241. 
Бозкертик— 150, 153. 
Бозпун — 37. 
Бөрү-Кожо — 302. 
Будаңчан — 25, 30, 150, 159, 199. 
Букар —26, 95, 111, 300, 339. 
Булгар — 30, 95, 98, 102, 104, 105, 116, 117. 
Бурчак —25, 30, 150, 159. 
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Бышаур — 231. 

Й Ж о л о ~ 2 4 ' 2 6 , 9 4 , 9 5 , 1 1 0 ' 112> 113> 114> 125> 127> 205, 242, 282, 302. 
Дабан —318. 

? А Г а ? о а , К Т , 3 3 3 7 ' 4 7 ' 4 8 ' 5 0 ' 5 8 ' 60> 62> 65> 7 1 ' 7 2 ' 7 3- 89, 90, 116, 1 1 7 - 121, 122, 131, 147, 148, 150, 159, 177, 183, 191, 236, 243, 271, 282^ 
О и о , 620. 
Далбушун — 36. 
Даңга — 193, 264. 
Даңгылы — 200, 204. 
Даңку (Даңгу) — 17, 39, 90, 148, 199, 205, 239, 243, 316. 
Даң-Дуң — 257. 
Даң-Туң — 59, 235. 
Даңшут— 193. 
Долон —20, 122. 
Дөбөт жол — 264. 
Дукан — 255, 271, 272, 316, 319, 327, 344, 363, 368. 
Жазийра (жезийре) — 18, 90, 92, 102, 105, 115, 125, 243. 
Жамине—115. 
Жамсабир — 231. 
Жануп —25, 29, 127, 211. 
Жаркент — 17, 18, 80, 89, 131, 193, 297, 298, 306, 340, 368. 
Жарты — 40. 
Жертукан — 148. 
Жылдыз — 128. 
Иле — 302. 
Кабил — 17. 
Кабилстан —21, 31, 36, 37, 130, 131, 149. 
Кайып — 26. 
Кайып-Бел — 32. 
Какан —25, 28, 110, 121, 178, 192. 
Каканчын — 24, 29, 37, 91, 252, 274, 299, 300. 
Камардан — 127, 302. 
Камас —26, 127, 340. 
Камбыл — 26, 128, 302. 
Камыр — 26. 
Канар (тоо) —90, 91, 102, 103, 104, 106, 116. 
Канжыт —231. 
Канкус — 27. 
Кантар — 43. 
Кантон — 24. 
Хаңгай — 26, 92. 
Каңгар — 23, 98. 
Карагыш (Кара-Кыш) — 148, 150, 151, 153, 154, 193, 199, 206, 213, 290, 
292, 296, 297, 299. 
Кара-Куяң — 24. 
Кара-Кум— 127, 282, 302. 
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Кара-Кур — 292, 306, 308. 
Кара-Курум — 314. 
Кара-Кыштак — 267, 371. 
Кара-ноор — 95. 
Кара-Шаар — 23. 
Карыстан — 37. 
Каспаң — 24. 
Кашкар— 19, 20, 30, 37, 58, 80, 87, 88, 89, 90, 122, 131, 148, 150, 154, 
239, 294, 340. 
Кебил — 17. 
Кел-Тайлак — 41. 
Кенжут — 235, 237, 238. 
Кең-Кебил — 132. 
Кең-Өзөн — 363. 
Керик — 23. 
Кер-Көл — 282, 302. 
Керме-Тоо —371. 
Кешмир — 60, 245. 
Койнот—18. 
Кокон — 26, 302. 
Конко — (Бел) — 198. 
Коңку — 198. 
Коргон-Базар — 315. 
Коросан (Коросон) —31, 149, 235, 320. 
Котон — 18, 34, 193, 292, 299, 340. 
Көбө — 193. 
Көбү-Шаму — 252. 
Көйкап — 304. 
Көйү — 90, 304. 
Көйүн (Койнот) — 18. 
Көкө-Ноор — 28, 90. 
Көкөнөэ — 150, 151. 
Көкө-Теңир — 25, 28. 
Көлөп — 302. 
Көнү — 290. 
Кубаң —345. 
Кудус —31. 
Кум-Биябан — 32, 33. 
Кумул — 127, 128, 281, 302, 303. 
Кундуз — 26, 35, 131, 149. 
Курбу — 201. 
Куруш — 239, 246. 
Кусарыш — 19. 
Куяс — 24. 
Күнтийбес — 97. 
Күйө — 290. 
Күнжүт —315, 340. 
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Күчөң — 90. 
Кызыл— 19, 35, 37. 
Кызыл-Бел — 340. 
Кырым — 302. 
Лавих — 250. 
Лоп (Луп) —251, 318, 337. 
Маймун — 31, 368. 
Маймын (Маймун) — 37, 270, 272, 298, 345. 
Мамбай —30, 31, 36. 
Мамыр — 26, 35, 149. 
Мангут — 20 39, 41, 80, 88, 90, 122, 131, 148, 239, 294. 
Манжурия — 116, 178, 282. 
Мар — 192. 
Марал— 192, 193. 
Марал-Башы — 20, 122. 
Маргалаң —26, 302. 
Медийна — 130. 
Меке — 130. 
Мисбур — 287. 
Мисбуруш — 244, 247, 249. 
Мисир — 31, 35, 48, 130, 241. 
Моют-Көл — 241. 
Муйна — 18. 
Нааман (Нааман-Ата) — 303. 
Нааран — 31. 
Намут — 19, 39. 
Насым — 114. 
Нургаб (Мургаб) — 35, 37, 130. 
Олуя-Ата — 26, 302. 
Опол —217, 291. 
Оройгы — 282. 
Орол — 26, 104. 
Орто Азия — 127, 281, 303. 
Орток — 20. 
Орто-Тэбө — 26, 302. 
Өгүз-Кечүү — 93. 
Самар — 302. 
Самарканд — 26, 95, 300, 339. 
Самарңоо — 316. 
Санамар — 35. 
Саниа — 95. 
Саңыроо — 18, 193, 263, 270, 344, 346, 355. 
Саркан — 93, 338. 
Сарсан — 37. 
Сермус —81, 90, 105, 131, 135, 140, 146, 282. 
Соса (Сооса) — 19, 90, 148, 297, 307. 
Сура-Тоо — 241, 252, 253, 270, 274, 318, 368. 
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Тагырар — 282. 
Тазар — 345. 
Талас —26, 301. 
Талкан —35, 131, 149. 
Таншаң — 24. 
Тарса —211. 
Ташкент — 26, 302. 
Теңир-Ноор — 252. 
Тибет (Тибит) — 17. 
Тоборо — 357. 
Токонарат—19, 148. 
Төө-Жүрбөс — 346. 
Төрткүл — 282. 
Түп-Бээжин—109. 
Түндүк-Булак—109. 
Түркестан — 22, 26, 127, 128, 129. 
Тяншан — 24. 
Ургалы-Тоо—19. 
Уркун — 26. 
Урум— 127, 282, 302. 
Үч-Арал — 23. 
Үрүмчү — 327. 
Чыбан — 23. 
Чамбыл — 26. 
Чаркуруш — 20. 
Чарын — 302. 
Чатукан — 193. 
Челек — 302. 
Чоң-Бээжин — 252. 
Чоюн-Кулак — 302. 
Чүй — 26, 28, 302. 
Чүкчө—105. 
Чынмачын — 297. 
Шам —48, 54, 97. 
Шаңшуң — 263. 
Шымал — 37, 127, 211, 235, 320. 
Ызар — 302. 
Ымалай —241, 253, 263, 270, 274, 275, 278, 335, 339, 344, 345, 346, 364, 
368. 
Ыспан —31, 62, 130, 258. 
Эки-Кемин — 28. 
Булгар — 116, 117. 
Бурут (Мурут) — 24, 25. 
Бусурман (Мусулман) — 16, 32, 35, 57, 58, 60, 65, 67, 70, 76, 81, 89, 
92, 94, 108, 116, 122, 127, 131, 134, 141, 149, 157, 158, 162, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 185, 187, 191, 192, 193, 267, 270, 280, 283, 288, 298, 
304, 312, 319, 321, 323, 327, 330, 337, 343, 344, 347, 366. 
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Бээжиндик кытай — 38, 91, 93, 105. 
Дагалак — 181, 191, 200, 201, 205, 305, 321. 
Даңгыт —246, 251, 337. 
Даңгулуктар —303, 239, 315, 316 
Даңку кытай —20, 193, 198, 199. 
Доотай — 319. 
Докеш калмак — 281. 
Дубакан — 245. 
Дукан — 253, 274, 273, 277, 344. 
Дуу-дуң кытай — 26. 
Дуңша кытай — 252. 
Жануп жакы — 29. 
Жан-жуң — 244, 277, 304, 319. 
Жедигер — 322. 
Зуң кытай — 113, 137, 252, 339. 
Италия (италы калк) — 214. 
К а з а к — 7 1 , 88, 118, 135, 182, 193, 198, 200, 271, 322, 324, 340, 371, 378. 
Калмак— 17, 22, 38, 71, 98, 100, 103, 105, 116, 154, 177, 211, 217, 242, 
245, 249,; 270, 272, 273, 278, 281, 289, 290, 291, 317, 321, 329, 348, 369, 364. 
Какан — 25, 27, 28, 37, 81, 110, 121, 307. 
Калча —321 
Капыр — 20, 25, 26, 37, 41, 57, 65, 66, 69, 77, 93, 91, 106, 107, 108, 112, 116, 
117, 118, 119, 121, 122, 137, 138, 139, 140, 152, 155, 156, 172, 176, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 241, 244, 249, 250, 257, 260, 261, 263, 
264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 277, 284, 287, 293, 313, 318, 322, 323, 
324, 330, 337, 344, 359, 369, 371. 
Кара журт — 299. 
Каракан эли—174. 
Каратегин калча — 89, 321. 
Катаган — 30, 34, 44, 60, 71, 88, 192, 193, 303, 322, 324, 340. 
Кашкар журту— 131. 
Көшөк эли — 193. 
Көкмөк — 323. 
Култаң эли — 148. 
Кыпчак — 30, 38, 71, 88, 89, 122, 218, 271, 273, 334, 340. 
Кыргыз — 17, 30, 38, 60, 65, 71, 82, 88, 127, 129, 205, 218, 273, 294, 303, 
324, 340, 378. 
Кырмус — 294. 
Кытай — 22, 28, 30, 36, 38, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 112, 113, 117, 119, 122, 155, 177, 180, 128, 137, 171, 
157, 217, 249, 252, 211, 239, 242, 270, 286, 294, 344, 372. 
Манжу — 178. 
Маңгул — 111, 116, 339. 
Маңгуну — 122, 131, 148, 24, 122. 
Маңыт (маңгыт) — 17, 20, 30, 122. 
Маңгү — 37. 
Муртат — 24. 

л795 

www.bizdin.kg



Найман — 88, 116. 
Ногой эли — 20, 93, 300, 378. 
Нойгут (Ойгут) — 116. 
Ороздунун уруу — 376. 
Орто Азия журту — 321, 281. 
Орус —217, 320. 
Өзбек — 182. 
Сазаншаң — 24. 
Салман — 90. 
Саңыроо — 19. 
Сарт —54, 122, 211. 
Сары Арка — 104. 
Сары ногой —90, 91, 104. 
Сермуз журту — 294. 
Солон — 116. 
Суң кытай — 155, 177, 239, 286. 
Тайып — 88. 
Таңку — 193. 
Тарак — 116, 118, 300. 
Тарса —217. 
Татар —30, 88, 187, 287, 324. 
Токсон уруу өзбек— 182. 
Тоту — 116. 
Түрк— 17, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 34, 60, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 100, 
104, 105, 109, 110, 111, 113, 120, 123, 127, 128, 159, 160, 192, 197, 215, 
237, 240, 241, 266, 274, 278, 289, 300, 306, 310, 316, 320, 322, 324, 339, 
340, 353, 358, 360. 
Тыгыр — 122. 
Тыргот— 116, 300. 
Чантуу — 177, 179, 247. 
Чуушагы — 19. 
Чыйтай — 244. 
Шанкай — 88. 
Шыгай — 116, 146, 211. 
Ымалай эли — 346. 
Ындыстан — 320. 
Ынды — 294. 
Эргежели —18, 214. 
Эгей — 116, 146. 
Эштек —30, 71, 135, 187, 193, 198, 200, 322, 369. 
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БАШКА МАНАСЧЫЛАРДЫН ВАРИАНТТАРЫНДА 
БЕРИЛГЕН КИТЕПТЕГИ ЭПИЗОДДУК КЫСКАЧА 

БАЯНДАМАЛАР 

САЯКБАЙ КАРАЛАЕВДИН ҢАРИАНТЫ 
Билерикке байланыштуу бул томго кирген эки көлөмдүү эпизод-

дун бирңнчиси (уйгурлар менен болгон окуя) С, Каралаевдин вариан-
тында жок. Экинчи окуя «Кошой Билерик менен Жарманасты бошотуп 
алуу үчүн .аскер камдап Кытайга жөнөгөнү» деп аталат да, Сагымбай 
Ородбаковдун вариантындагыдай кеңири айтылып, деталдаштырып 
берилбейт. 

Манас Акбалтанын кеңеши менен Кошойду издеп таап, аны менен 
алд^дагы иштер жөнүндө кеңири аңгемелешет. Кошой Манасты ңөчүп 
келүүгө үгүттөп, кырк үйлүү кыргызды эл өөдөлөй, жайлоого жаңы 
конгондо астынан көп колу менен тосо барарын убада кылат. Ушунун 
аралыгында өзүнүн дагы бир эң маанилүү ишин — Айкожонун Билерик 
деген жалгыз баласын кол курап, кытайлардын туткунунан куткара 
тургандыгын эске салат. (Билерик менен Жарманастын кытайлардын 
колуна түшүшү мындай: Кытай кандары Карыкан менен Эсенкан Дөңгө 
балбанын баш кылып, нечендеген аярларын «Манас» деген ысымдагы 
баланы буруттардын арасынан кандай да болсо таап, байлап келүүгө 
буйруганда, алар амалы түгөнүп, самарканддык чоң Эшендин Жар-
манас деген уулун кармап барышат. Айкожонун Билерик деген жалгыз 
уулун чоң Жолой менен манжуунун каны Нескара колго түшүрүп, анын 
оңой-олтоң адам эмес экендигине көзү жетип, кыргыздардан көп дү-
нүйөгө алмашып алуу үчүн кармап калышат. Билерик да, Жарманас 
да Эсенкандын кырк аркан бойлуу чоң зынданына салынат). 

Манасты узаткандан кийин Кошой Чеч-Дөбөгө токтоп, Билерик 
менен Жарманасты кандайча бошотуп алуунун амалын ойлонот. Кол 
куроого камынып, өзүн билген, тааныган, кадыры арткан уруу башчы-
ларына кабар берет. Эски Чамбылды жердеген Эр Буудайык* Сары 
Арканы жердеген Айдаркандар жардамга келет. Кураганы он эки миң 
кол болуп, күлазыгы мол болуп, касаба тууну калкылдатып кан Кошой 
колду баштап кытайды көздөй жөнөп калат. Тыным албай жүрүп ол-
туруп Орто Бээжинге күтүүсүздөн жетип, Эсенкандын ордосун ойрон-
дотот. (Бул жеринде Эсенкандын колу Манас менен согушуп жактан 
болот.) Кошой Билерик менен Жарманастын кайда экендигин издеп 
таап, зындандын он эки кароол, кырк сакчысын кыйратып, андан экөөн 
бошотуп алат. Аларды азаттыкка чыгарганына, багын ачканына, уккан-
га чоң болгон иш жасаганына ыраазы болуп олжого тунат. Кошой К?р-
каблан Тайтору деген керишке минер эки атты алып, Билериктин 
алдына Коёнбозду берип, Телжээрде деген атты Жарманаска мингизет. 

Таң кашкайып сүрүп, жерге жарык киргенде Кошой эрендерди 
чакырып: «Букарлыктын чоң молдосу Айкожо, кошуундар, баарың 
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мында турасың, кырк уруу кытай калың эл кыраан Манас султанды 
каптаи жатат дейт, атышты арбын салалы, алда-таала кош көрсө, арс-
тан Манас көк жалды ажыратып калалы!» — деп жарыя салат. Эрен-
дердин баары чамынып, көп колдун баары камынып, Кошойду колдойт. 
Буудандарынын куюшкандарын узартып, төш олоңун кыскартып, ашып-
ташып көп кол дүркүрөп жөнөп калат. 

Бул мезгилдерде Манас да жок болуп, Эсенкан жиберген кол кө-
чүп келе жаткан кырк үйлүү кыргызды катуу кысымга алат. Көп өтпөй 
Манас да келип, кытайлар менен теңдешсиз уруш баштап, кыйын абал-
га туш болот. Ушул кезде «Бетегелүү Кайкаңдан оргуп-оргуп чаң чы-
гып», аскери менен Кошой да жетип келет. Ал Манасты алдыңан тосуп 
чыгам деген убадасын аткарып, аны кыйын абалдан бошотуп алат 
жана Таласка көчүрүп келүүдө зор көмөк көрсөтөт. 

МОЛДОБАСАН МУСУЛМАНКУЛОВДУН ВАРИАНТЫ 
Алтай тоонун күн батыш жагында Жакып мал багып, дыйканчы-

лык кылып байлыгы ашып-ташыйт. Манас уруңарга тоо, урушарга жоо 
таппай, жакын хандарга баатырлыгы угулуп турганда Бзэжиндин ха-
ны — Эсенхан да Манастын кабарын угат. Манас дагы өсүп жетилсе 
кыргыздарды топтоп күчтөнүп кетет деп коркуп, уйгур кандарын ча-
кырып жыйын кылат. Чакырылган хандар бүт келет. Молдобасандын 
айтуусу боюнча Эсенхандын жыйынына төмөнкү уйгур хандары келет: 
Кайып хан, Мунар хан, Арслан хан, Бүдүрө хан, Бозкертик, Будаңчаң, 
Байгуш, Мадели, Азирет хан. 

Калмактын ханы Жайсаңбай, эки миң үйлүү калмактын он бир 
дөөсү менен Манасты кармап келүүгө буйрук берип кол жөнөтөт. Муну 
Манас элге билгизбей, Көкчө баш болгон 25 киши менен тосуп чыгат. 
Элге билгизбөөнүн себеби — коркуп, бөйдө чыгымдар болбосун дейт. 
Эсенхандын жиберген колун Манас оңой эле жеңет. — Ханыңарга биз-
дин жайды айта баргыла — деп, келгендин көбүн кайра кайтарат. 
Мындан соң, Алты шаар Кумбулду каратат. Уйгурларга салык салып, 
10 миң аскер алып, 100 миң аскер топтойт. Ушул кабар Эсенханга жетет. 
Эсенхан 800 балбан берип Нөкөр дөөнү Манаска каршы жөнөтөт. Эсен-
хандын Нөкөр дөө баш болгон 800 балбаны Манастан мерт болушат. 
Мына ушул окуялардан кийин кыргыздар кырк күн той берет. Бул той-
го Алтайда жашаган кыргыз, калмак ж. б. элдер бүт келет. Манасты 
ак кнйизге салып хан көтөрүшөт. 

Жакып Алоокенин азабынан туш-тушка кеткен туугандарын айтып 
кеп козгойт. Нойгут, Койгут, Шыгайларды кайра баштан эсине түшүрөт. 
Эдигени чакыртып алып, элүү буудан, сай күлүктөрдү тандатып эки 
күлүк ат берип, туугандарын издеп табуу үчүн экөөнү жиберет. 

Алар тууган издеп Анжиян тарапка жөнөйт. Байдын айлынын те-
герегинде мал багып жүргөн Акжолго жолугуп, Байдаң Бакай деген 
бала бар экендигин жана элдин Алооке деген хандан катуу запкы кө-
рүп жатышканын угушат. Акжол ошондо Акбалта менен Эдигени Бай-
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дын айлына алып барып, Бакайды баш кылып туугандарына жолук-
турат. Туугандарын кырк күн эс алдырып, Алтайга кетмек болушат. 
Бакай кошо бармак болот. Алооке алардын дайынын угуп калып кас-
тык кылаарда, Анжияндан Чүйгө өтүп, Чүйдөн Таласка өтүшөт. Бакай 
ошондо 29 жашта, акыл эси толуп турган чагы. Таласты көрүп жакты-
рып, өз оюнда Манаска ылайык көрүп коет. 

Алар Алтайга келишет. Эл Бакайды чоң урмат менен тосуп 
алышат. Бакай Манастын кырк миңге жеткен аскерине кырк кишини 
башчы кылат. Аскердик тартипти чыңдоо жөнүндө кеңеш берет. Алар 
кырк чоро аталат. Манас Бакайдын жардамы менен ырааттуу аскер 
күчтөрүн топтойт. Чачылган кыргыз элин бириктирүү, аларды топтоп 
мурунку Ата Конушуна алып келүү үчүн жаңы пландарын түзүшөт. 
Молдобасандын вариантында Нескара Манастан жеңилгенден кийин 
мусулман аттууну жек көрүп, эл аралап жүргөн Канкожону баласы 
Билерик менен кармап алат. Билерикти алып калып, өзүн кууйт. Кан-
кожонун оюна Оогандын жерин жердеген Кошой баатыр түшөт. Ко-
шойго барып датын айтат. Айкожонун арманын угуп, Кошой Билерикти 
бошотуп алуу үчүн жөнөйт. Алты миң аскери менен жолдо баратып 
Кашкардын ханы Найза хандын колун кыйратып, өзүн өлтүрөт. Айкожо 
Кашкарга хан болуп шайланат. Кошой Аппак кожого жолугат. Кошой-
дун түшүнө аян берип, Кашкардагы Ороңгунун сиңдиси Кубангарга 
үйлөнөт. Кубангардын жардамы менен Кошой жолдон кезиккен кара 
күчтөрдүн баарын жеңет. Билерикти бошотуп алат. Кырмус шаа да 
өлөт. Билерикти Кашкарга жиберип аскерин алдырат. Ошол жерди 
ээлеп туруп калат. Кыргыл чал бир жолоочуга учурап, чоо-жай сура-
шат. Эштектерди чапканы бара жаткан кытай, калмактарды жолук-
тура турганын айтат. Кыргыл муну Манаска айтат. Манас эштек элин 
куткарыш үчүн аттанат. Кырк миң кол менен келет. Эштектердин ханы 

Жамгырчынын колу менен Манастын колунун ортосунда калган кытай-ч 
лар абдан бүлгүнгө учурайт. Жамгырчы хан Манастын колуна кошулат. 
Жолдон Дагалак шаарын чаап алышат. Акыры Манастын колу менен 
Кошойдун колу кошулуп, каңгайлык Кайып ханга каршы аттанат. 
Кайып хаң менен Манастын колу беттешкенде, адегенде эле кыргыздар 
үстөмдүккө ээ болот. Жекеге чыккан Кайып ханды Кошой сайып түшү-
рүп, байлап алып кетет. Жекеге Карабөрк чыгып, айрыкча көзгө 
урунат. 

Манас менен Карабөрк жекеме-жеке чыгышып, Карабөрк женилет. 
Кыргыз калмак жарашып, Карабөрк өзүнүн анты боюнча, атасынын 
уруксаты менен Манаска №иет. 

Кошой, Манас акыреттик дос болуп, Ажыбай, Бакайды алып Каш-
карда 30 күн жатат. Манастын кабарын угуп Элемандын эр Төштүгү 
60 жигит менен эки аргымак жетелеп, Манас менен таанышууга келет. 
Төштүк менен достошот. Манас Төштүккө кытайларга сыр алдырбай 
жашай бер, эми кыргызга тике кол салуучу душман жок деп, кыргыз' 
элинин күчтөнүп калгандыгын билгизет. 
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М А 3 М у н У 

Киришүү ордуна . . 5 
Манас 16 
Сап боюнча берилүүчү ички комментарийлер 380 
Тексттеги айрым сөздөрдүн катчылар тарабынан жазылышы . . . 645 
Илимий комментарийлер .... . . . . . 686 
Китепке кирген окуяларда кездешкен адам аттары 782 
Окуяларда эскерилген этнонимдер 787 
Окуяларда учураган топонимдер . 789 
Башка манасчылардын варианттарында берилген китептеги эпйзод-

дук кыскача баяидамалар ' . 792 
Саякбай Каралаевдин варианты 792 
Молдобасан Мусулманкуловдун варианты 793 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ 

МАНАС 
Кыргызский героический эпос 

Издание по варианту Сагымбай Орозбакова 
К Н И Г А 2 

Художник Бек Жайчыбеков 

Бишкек, Издательство «Кыргызстан» 
На кыргызском языке 

АДАБИЩ-КӨРКӨМ ЧЫГАРМА 

МАНАС 
Кыргыз элинин баатырдык эпосу 

Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча басылышы 
2 К И Т ЕП 

Китепти жалпы редакциялаган С. Мусаев 
Редактору Пахденай Самаева 

Сүрөтчүсү Бек Жайчыбеков 
Сүрөт редактору Кылыч Коёналиев 

Техн. редактору Жумагүл Сооронкудова 
Корректору Эрмек Маматкожоева 

ИБ № 5065 

Терүүге 10. 01. 95-ж. берилди. Басууга 11. 05. 95-ж. кол коюлду. № 1 офсет кагазы. 
Кагаздын форматы 70Х90'/1б. «Адабий» ариби. Жөиөкөй ыкма менен басылды. , 

50,0 физ. басма табак, 58,5 шарттуу басма табак, 51,68 учеттук басма табак. 
Тиражы 5000. Заказ № 3. Баасы келишим. боюнча. 

«Кыргызстан» басмасы 
720361, ГСП, Бишкек ш., Совет көчөсү, 170. 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик «Акыл» концернине караштуу 
Кыргыз Республикасынын 50 жылдыгы атындагы Кыргызполиграфкомбинаты. 

720461, ГСП, Бишкек ш., Т. Суванбердиев көчөсү, 102. 

www.bizdin.kg



www.bizdin.kg


	МУКАБА
	МАЗМУНУ
	КИРИШҮҮ  ОРДУНА 
	МАНАС 
	САП БОЮНЧА БЕРИЛГЕН ИЧКИ КОММЕНТАРИЯЛАР
	ТЕКСТТЕГИ АЙРЫМ  СӨЗДӨРДҮН  КАТЧЫЛАР ТАРАБЫНАН  ЖАЗЫЛЫШЫ 
	ИЛИМИЙ  КОММЕНТАРИЯЛАР 
	КИТЕПТЕ КИРГЕН  ОКУЯЛАРДА  КЕЗДЕШКЕН АДАМ  АТТАРЫ
	ОКУЯЛАРДА  ЭСКЕРИЛГЕН  ЭТНОНИМДЕР 
	САЯКБАЙ КАРАЛАЕВДИН  ҢАРИАНТЫ 
	МОЛДОБАСАН  МУСУЛМАНКУЛОВДУН  ВАРИАНТЫ 



